
 
SOAL UJIAN SEKOLAH 
 
1. Perangkat lunak dalam Teknologi Informasi 

yang menangani pemrograman komputer 
adalah .... 
a.    Microsoft Windows 
b. Free BSD 
c. Microsoft Access 
d. Turbo Pascal 
e. Mandriva Linux 

 
2. Apakah nama dari komponen berlabel B ? 

.... 
a. RAM 
b. Chip Microprosesor 
c. Slot PCI 
d. Slot RAM 
e. ROM BIOS 

 
 
3. Perangkat keras pada gambar ini biasa 

disebut .... 
a. DVD-ROM 
b. Harddisk 
c. Printer 
d. Scanner 
e. RAM (Random Access Memory) 

 
 
 
 
 
4. Fungsi dari Modulator pada perangkat 

modem adalah ... 
a. Mengubah sinyal analog menjadi digital 
b. Mengubah sinyal analog menjadi analog 
c. Mengubah sinyal digital menjadi digital 
d. Mengubah sinyal digital menjadi analog 
e. Mengubah sinyal listrik menjadi analog 

 
5. Masa berlakunya hak cipta atas Ciptaan 

Program Komputer dan Database adalah 50 
tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal itu 
dinyatakan dalam .... 
a. UU No.19 tahun 2000 
b. UU No.19 tahun 2001 
c. UU No.19 tahun 2002 
d. UU No.19 tahun 2003 
e. UU No.19 tahun 2004 

 

6. Di bawah ini yang termasuk cara-cara 
mengurangi kelelahan di depan komputer 
adalah .... 
a. Posisi monitor lebih tinggi daripada mata 
b. Sandaran kursi keras 
c. Penerangan lebih terang lebih baik 
d. Istirahat yang lebih sering 
e. Posisi monitor sejajar dengan mata 

7. Untuk mencegah agar temperatur tidak 
terlalu tinggi dalam suatu ruangan komputer, 
maka sebaiknya .... 
a.    Ventilasi dalam keadaan bersih dan 

cukup 
b. Ventilasi dalam keadaan tertutup 
c.    Komputer berada dekat jendela 
d. Pendingin tidak begitu diperlukan 
e.    Komputer berada di tempat yang 

langsung mendapat sinar matahari 
 
8. Dibawah ini yang merupakan bahaya debu 

pada komputer adalah .... 
a.   Merusak flashdisk 
b.   Debu bisa menyerang peralatan 

mekanik dan elektro 
c.  Karena terjadi penimbunan debu yang 

menumpuk menyebabkan temperatur 
naik 

d.  Debu menyebabkan masuknya virus 
e.  Debu bisa mengganggu tampilan layar 

monitor 
 
9. Suatu Lembaga yang melindungi hak cipta 

perangkat lunak adalah .... 
a. Kepolisian 
b. Ditjen Kelestarian 
c. Ditjen Haki 
d. Hak cipta 
e. Dep. Kekaryaan 

 
10. Untuk mengubah format Rp.15000 menjadi 

Rp.15.000,00 dapat menggunakan fasilitas 
.... 
a. Setting peripheral 
b. Setting regional 
c. Setting optional 
d. Search 
e. Taskbar and start menu 

 
11. Untuk mensetting tampilan komputer pada 

control panel adalah .... 
a. Setting Regional 
b. Run 
c. Search 
d. Display 
e. Power options 

 

A 

B 



12. Memberikan urutan bentuk tertentu pada 
urutan kalimat yang penting dapat dibuat 
dengan .... 
a. Bullets and Numbering 
b. Line Spacing 
c. Page Number 
d. Numbering and Shading 
e. Symbol  

 
13. Melalui kotak dialog dibawah ini, dapat 

membuat berbagai perubahan pada dokumen 
anda. Kotak dialog ini berada di menu  ....  
a.    Format 
b. Insert 
c. Edit 
d. Tools 
e. View 

 
 
 
 
 
 
14. Perhatikan gambar berikut 

Tab menu yang sedang aktif  pada gambar di 
atas digunakan untuk melakukan .... 
a. Memberikan teks dengan gambar 
b. Memberikan penomoran angka pada teks 
c. Memberikan penomoran berupa symbol 

dan angka pada awal alinea 
d. Memberikan penomoran berupa symbol 

pada awal alinea 
e. Memberikan penomoran berupa angka 

pada awal alinea 
 
15. Pada gambar di samping  ini untuk 

melakukan pengaturan jenis kertas dengan 
menggunakan menu  .... 

a. Page number 
b. Page preview 
c. Page setup 
d. Page options 
e. Page break 

16. Untuk menyisipkan 
baris dibawah baris 
yang telah ditentukan 
pada tabel adalah ... 

a. Row above 
b. Row Below 
c. Insert row 
d. Columns to the left 
e. Columns to the Right 

 

17. Icon disamping ini merupakan icon 
dari toolbar formatting pada perangkat lunak 
pengolah angka yang disebut ... 
a. Merge 
b. Merge and center 
c. Merger 
d. Columns 
e. Insert row 

 
18. Perhatikan tabel di bawah ini : 

 A B C D E 
1 Nama Gol Gaji Pokok Tunjan

gan 
Total 
Gaji 

2 Amirud
in 

A Rp.1,500,000,- ................ ............
......... 

3 Rudi 
Purjaka 

B Rp.2,250,000,- ............... ............
......... 

4 Rama 
Gema 

A Rp.2,250,000,- ................ ............
......... 

5 Bagus  A Rp.2,250,000,- ............... ............
......... 

Proses :  
Jika Gol adalah A maka tunjangan 15 % dari 
gaji pokok 
Jika Gol adalah B maka tunjangan 10 % dari 
gaji pokok 

 
Untuk melakukan pengisian data pada kolom 
tunjangan  dengan menggunakan fungsi 
logika yang benar digunakan dengan pilihan 
.... 
a. IF(B2=”A”,15/100*C2,10/100*C2) 
b. = IF(B2=”A”,10/100*C2,15/100*C2) 
c. =IF(B2=”A”,(15/100)*C2,(10/100)*C2) 
d. =COUNTIF(B2=A,10/100*B2,15/100*B2) 
e. =IF(B2=A,10/100*C2,15/100*C2) 

 
19. Fungsi perintah SQRT digunakan untuk ... 

a. Jumlah isi cell                      
b. Pembulatan 
c. Menentukan nilai mutlak 
d. Mencari akar kuadrat 
e. Mencari nilai penyusutan 

 
20. Definisi dari gambar berbasis vector adalah 

.... 
a. Gambar digital yang tersusun atas titik 

titik warna yang akan terlihat saat gambar 
diperbesar  

b. Gambar digital yang tersusun atas warna 
yang akan terlihat saat gambar diperbesar 



c. Gambar yang terbentuk dari rangkaian 
titik-titik  yang berhubungan dan 
mengandung unsur  matematis 

d. Gambar yang terbentuk dari rangkaian 
warna yang berhubungan dan 
mengandung unsur matematis 

e. Gambar digital yang tersusun atas titik-
titik warna yang berhubungan dan 
mengandung unsur matematis 

 
21. Dibawah ini yang merupakan program 

aplikasi berbasis vector dalam membuat 
gambar adalah .... 
a. Adobe Primeire 
b. Paint Brush 
c. GIF Animation 
d. Photoshop CS4 
e. Corel Draw 12 

 
22. Ekstensi file default yang dihasilkan oleh 

program aplikasi adobe PhotoShop adalah 
.... 
a. GIF 
b. PSD 
c. BMP  
d. CDR 
e. JPEG 

 
23. Ikon berikut berfungsi untuk melakukan 

proses pewarnaan dengan menggunakan 
efek coretan kuas adalah …. 

a.     d.  

b.    e.  

c.  
 
24. Layer yang sedang 

aktif pada gambar 
disamping adalah 
…. 
a. Drop 3  
b. Blender 2 
c. Drop 2   
d. Blender 1 
e. Drop 1 

 
 
25. Perubahan gambar yang ada pada gambar 

bebek Nama gambar No.2 dapat 
menggunakan ikon .... 

a. Marquee tool 
b. Crop tool 
c. Magic wand tool 
d. Clone stamp tool 
e. Magnetic lasso tool 

 
26. Manfaat dari program presentasi yang benar 

adalah .... 
a. Tidak mampu membuat suatu ide atau 

gagasan  
b. Menyampaikan ide atau gagasan yang 

menarik dan interaktif 
c. Memberikan informasi yang tidak nyata 
d. Membuat suatu ide yang membosankan 

sehingga tidak menarik 
e. Menyampaikan data ide untuk diri sendiri 

 
27. 1. OpenOffice Presentation 

2. Notepad 
3. MagicPoint 
4. Freehand 
5. Kword 

 
Dari pilihan di atas yang termasuk program 
aplikasi presentasi adalah nomor .... 
a. 1 dan 2 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 4 
d. 3 dan 5 
e. 5 saja 

 
28. Untuk memberikan aksi atau hyperlink 

berupa tombol yaitu menggunakan... 
a. Action Settings 
b. View Show 
c. Action Buttons 
d. Chart Wizard 
e. Animation Schemes 

 
29. Dalam program aplikasi  Microsoft 

PowerPoint membuat desain dengan latar 
belakang slide dengan penyisipan gambar 
digunakan menu .... 
a. Insert, Textbox 
b. Insert, Picture 
c. Insert, Diagram  
d. Format, Object 
e. Format, Background 

 
30. Untuk membuat sebuah grafik dari sebuah 

slide dengan memilih menu .... 
a. Insert, Text Box 
b. Insert,  Chart 
c. Insert, Picture 
d. Insert, Symbol 
e. Insert, New Slide 

 
 
 



31. Gambar di samping adalah 
fasilitas hyperlink untuk .... 

a. Membuat hubungan  (link) 
dengan file yang ada atau 
dengan halaman web  

b. Membuat hubungan (link) dengan salah 
satu judul, sub judul atau bookmark yang 
ditempatkan pada presentasi yang sama 

c. Membuat hubungan (link) dengan 
dokumen baru 

d. Membuat hubungan (link) dengan alamat 
e-mail tertentu 

e. Membuat hubungan (link) dengan 
halaman web 

 
32. Ethernet card bisa disebut dengan …. 

a. Port 
b. PCI 
c. Wireless 
d. NIC 
e. WLAN 

 
 
33. Kabel UTP (Unshield Twisted Pair) 

menggunakan konektor tipe …. 
a. BNC 
b. RG-58    
c. RJ-11 
d. RJ-10 
e. RJ-45 

 
34. URL merupakan singkatan dari .… 

a. Uniform Resourses Locator 
b. Uniform Resort Location 
c. Universal Rescue Locator 
d. United Resource Location 
e. Universal Resourse Location 

 
35. Gambar di samping merupakan sebuah 

jaringan  LAN yang 
disebut .... 
a. Topologi Ring 
b. Topologi Star 
c. Topologi Bus 
d. Topologi Tree 
e. Topologi Mess 

 
36. FTP (File Transfer Protocol) adalah suatu 

aplikasi program untuk protocol tranfer yang 
berfungsi …. 
a. Sebagai browser untuk mengambil 

informasi  
b. Menentukan lokasi informasi pada alamat 

web  
c. Mentransmisikan dokumen-dokumen 

hypertext  
d. Sebagai protocol pendistribusian  

informasi di internet 

e. Memindahkan file antar host secara 
konsep client-server 

 
37. Forum perbincangan atau boleh 

dibayangkan sebagai suatu tempat yang 
terdapat ruangan-ruangan perbincangan 
yang unik dengan tiap-tiap ruangan 
mempunyai topic perbincangan yang 
berbeda-beda dengan menggunakan email 
sebagai syarat bergabung dinamakan .… 
a. News Group    
b. Mailing list 
c. Telnet     
d. Net meeting 
e. Ghoper 

 
38. Untuk login masuk ke email yahoo, anda 

harus mengisikan data berikut yaitu .... 
a. Yahoo id dan username 
b. Username dan password 
c. Yahoo id dan password 
d. Yahoo id dan keyword 
e. Username dan keyword 

 
39. Gambar di samping ini adalah fasilitas jasa  

pelayanan internet yang berguna untuk 

melakukan .... 
a. Attachment 
b. Chatting 
c. Search Engine 
d. Mailing List 
e. E-Mail 

 
40. Gambar di bawah  ini adalah fasilitas jasa  

pelayanan internet yang berguna untuk  

melakukan .... 
a. Attachment 
b. Chatting 
c. Search Engine 
d. Mailing List 
e. E-Mail 



ESSAY 
 
41. Sebutkan nama item – item yang ditunjuk 

pada gambar email beserta fungsinya ! 

 
42. Sebutkan item yang tunjuk pada gambar 

browser internet explorer di samping ini ! 

 
43. Sebutkan 3 langkah-langkah agar sebuah 

slide presentasi mengandung : 
a. Grafik (Chart) 
b. Suara (audio) 
c. Film (video) 

 
44. Sebutkan 4 nama yang terdapat pada 

program adobe photoshop yang digunakan 
untuk mengolah gambar bitmap sesuai abjad 
seperti gambar dibawah ini ! 

 
45. Sebutkan 6 langkah – langkah untuk 

mengatur setting regional pada komputer 
dengan location Indonesia hingga tampil 
seperti gambar dibawah ini ! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

== SELAMAT MENGERJAKAN == 


