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     SANGAT RAHASIA SANSANGAT RAHSANGAT 

RAHASIAASIAGAT RAHASISANGAT RAHASIAA 
    LEMBARAN SOAL 

 
    Mata Pelajaran : Teknologi Informasi Komunikasi 
    Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Atas (SMA) 
    Kelas / Program : XII  IPA/IPS 
    Hari, Tanggal  : Rabu , 16  Maret 2011 
    W a k t u  : 07.30  -  09.30  (120  Menit ) 
 
 
 
PETUNJUK UMUM 
1. Tulis nomor dan nama Anda pada Lembar Jawaban. 
2. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum anda menjawab. 
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap mudah. 
4. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan. 
5. Bentuk soal Pilihan Ganda 
6. Periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada Pengawas. 
 
 
PETUNJUK KHUSUS 
1. Jumlah soal sebanyak 45 ( empat puluh ) butir soal pilihan ganda dan 5 ( lima ) butir soal essay 
2. Untuk soal yang berbentuk pilihan ganda, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan 

menghitamkan Lembar Isian Komputer (LIK) pada salah satu huruf A, B, C, D, dan E. 
 

  
1.  Perangkat lunak teknologi informasi merupakan program yang mendukung perangkat keras, berikut 

ini yang bukan merupakan perangkat lunak adalah .... 
a. Adobe Dreamweaver 
b. Microsoft Access 
c. Linux Red Hat 
d. Compact Disk* 
e. Macromedia Flash 

 
2.   Siklus informasi  yang benar pada perangkat keras dalam teknologi informasi  adalah : 

a. Proses – Data – Input 
b. Data – Proses – Input 
c. Input – Data – Proses  
d. Input – Proses – Output 
e. Data – Input – Proses – Output – Informasi* 

 
3.   Setting Dial Up Networking diperlukan untuk : 

a. Hubungan internet 
b. Menghubungkan semua komputer ke LAN 
c. Membuat jaringan komputer 
d. Mempertahankan hubungan koneksi komputer ke ISP 
e. Menentukan nomor ISP yang akan di gunakan oleh modem* 

 
4.    Modem dalam menggunakan komputer dipergunakan untuk : 

a. Menkonversi data analog ke data digital 
b. Mengkorversi data digital ke analog untuk transmisi yang melintasi kabel telepon* 
c. Hubungan komunikasi telepon 
d. Mengambil data berupa gambar 
e.    Mengambil data berupa gambar dan teks 

 
5.   Masa berlakunya hak cipta atas ciptaan Program Komputer dan Database adalah 50 (lima puluh) 

tahun sejak pertama kali diumumkan. Hal itu dinyatakan dalam …. 
a. Pasal 30 UU No. 19 tahun 2000 
b. Pasal 30 UU No. 19 tahun 2002* 
c. Pasal 31 UU No. 19 tahun 2000 
d. Pasal 31 UU No. 19 tahun 2002 
e. Pasal 30 UU No. 19 tahun 2004 

 
6.   Dalam menggunakan perangkat komputer, harus diperhatikan hal-hal di bawah ini : 

1. Mengatur posisi mata terhadap monitor antara 50 – 70 cm 
2. Bekerja dalam ruangan kurang terang 
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3. Gunakan pengaman radiasi monitor 
4. Atur resolusi warna dengan baik 
5. Posisi monitor lebih rendah dari mata antara 10 - 23 cm 
Yang harus diperhatikan adalah nomor : 
a. 1, 2, 3, 4, 5 
b. 1, 2 ,3  
c. 1, 3, 4, 5 
d. 1, 2, 4, 5* 
e. 1, 2, 3, 5  

 
7.   Undang-undang yang melindungi hak cipta software atau perangkat lunak adalah : 

a. UU No. 19 Tahun 2002* 
b. UU No. 17 Tahun 2002 
c. UU No. 12 Tahun 1997 
d. UU No. 14 Tahun 1986 
e. UU No. 14 Tahun 1990 
 

8.   Perhatikan software-software berikut : 

1. MacOS 
2. Windows XP 
3. Linux 
4. Microsoft Office 
Software-software yang termasuk operating system adalah …. 

a. 1, 2 dan 3* 
b. 1 dan 3 
c. 2 dan 4 
d. 2, 3 dan 4 
e. 1, 2, 3 dan 4 

 
9.    Gambar di  samping  ini untuk melakukan pengaturan warna pada monitor, dengan langkah : 

a. Start, Program, Setting 
b. Start, Setting 
c. Start, Control Panel, Display 
d. Start, Control Panel, Display, Setting* 
e. Start, Setting, Display 

 
 
 
 
 

10. Data yang telah terbuat dalam Microsoft Word sebelum 
melakukan percetakan, data ditampilkan terlebih dahulu ke dalam layar  monitor. Untuk  melihat hasil 
sementara dokumen yang kita buat dengan pilihan : 
a. File, Print Preview* 
b. File, Cells Print  
c. File, Print 
d. File, Save 
e. File, Print Area 
 

11.  Untuk melakukan penyisipan kolom atau baris dalam tabel Microsoft Word digunakan dengan pilihan 
menu  : 

a. File 
b. Edit 
c. Insert 
d. Format 
e. Table* 

 
12.  Dalam aplikasi Microsoft Word dalam melakukan perubahan huruf dengan icon di bawah ini 

  dengan menggunakan menu bar dengan pilihan : 
a.    Format, Font* 
b. Format, Cells, Font 
c. Format, Font, Font 
d. Format, Font Style 
e. Format, Cells, Font Style 

 
13.    Perhatikan gambar berikut 
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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 
 

14.     Pada gambar di samping  ini untuk 
melakukan pengaturan kertas dengan 
menggunakan File, Page Setup dengan 
pilihan : 
a. Margins* 
b. Paper 
c. Layout 
d. Orientation 
e. Gutter Position 

 
 
 
 
15.   Untuk melakukan percetakan data dengan 
sel pilihan di progarm Ms Excel dengan pilihan  

a. Print Preview 
b. File, Cells Print  
c. File, Print 
d. File, Save 
e. File, Print Area* 

 
16. Perhatikan tabel di bawah ini 
 

Nama Gol Gaji Pokok Tunjangan  Total Gaji 
Amirudin A Rp.1,500,000,- ................ ..................... 
Rudi Purjaka B Rp.2,250,000,- ............... ..................... 
Rama Gema A Rp.2,250,000,- ................ ..................... 
Bagus  A Rp.2,250,000,- ............... ..................... 

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

Untuk melakukan pengisian data pada kolom tunjangan  dengan menggunakan fungsi logika yang 
benar digunakan dengan pilihan : 
a.    IF(B4=”A”,10/100*B4,15X100*B4) 
b. = IF(B4=”A”,10/100*B4,15X100*B4) 
c.    =IF(B4=”A”,10/100*C4,15/100*C4)* 
d. =COUNTIF(B4=A,10/100*B4,15/100*B4) 
e.    =IF(B4=A,10/100*C4,15/100*C4) 
 

17.   Proses perhitungan dengan formula yang benar adalah : 
a. =D3_+D2+D3+D4+D5 
b. =B2  + B3 
c. =B10+B11+B12* 
d. =(B10+B11 
e. =  (B10+B11+B11) 

 
18.   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 
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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 

 
19.   Dibawah ini yang merupakan program aplikasi berbasis vector dalam membuat gambar adalah : 

a. Adobe Primeire 
b. Paint Brush 
c. Corel Draw* 
d. Animation 
e. Pointshop 
 

20.  Program aplikasi adobe PhotoShop yang telah terbuat akan menghasilkan file yang berekstensi : 
a. GIF 
b. BMP  
c. CDR 
d. PSD* 
e. JPEG 

 
21. Dalam program aplikasi photoshop, untuk melengkapi pilihan toolbox dalam proses editing memiliki 

fasilitas : 
a. Menu Bar 
b. Option Bar* 
c. Colour Bar 
d. Pallete 
e. Pixel 

  
22. . Dalam painting tool yang digunakan ikon untuk membuat tulisan teks dengan pilihan ikon : 

a.  

b.  

c.  

d. * 

e.  
 

.23.  Dalam painting tool yang digunakan ikon untuk memberi warna pada gambar adalah : 
a. Blur 
b. Sharpen 
c. Paint Bucket* 
d. Text 
e. Custom Shape 

 
24. Dalam pembuatan desain grafis dengan menentukan mode gambar pada program aplikasi adobe   

PhotoShop dengan pilihan menu bar : 
a. File 
b. Edit 
c. Image* 
d. Layer 
e. View 

 
25.  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 
 

26. Dalam menggunakan program presentasi pada gambar nomor 2 di 
samping ini   bisa dilakukan dengan langkah menu :    
a. View, Normal 
b. View, Slide Sorter*       
 1          2          3 
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c. View, Slide Show 
d. View, Notes Page 
e. View, Zoom 

 
27. Untuk melakukan pembuatan  sebuah slide presentasi dengan background yang menarik dengan 

pilihan menu  : 
a. File, New 
b. File, New, Blank Presentation 
c. File, New, Design Template* 
d. File, New, AutoContent Wizard 
e. File, New, Exiting Presentatioin 

 
28. Untuk menampilkan atau menyembunyikan ikon toolbar dalam program aplikasi Microsoft 

PowerPoint dengan pilihan : 
a. View, Slide Show 
b. View, Master 
c. View, Toolbar* 
d. View, Zoom 
e. View, Slide Sorter 

 
29. 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 

 
30. Dalam program aplikasi  Microsoft PowerPoint membuat desain dengan latar belakang slide dengan 

penyisipan gambar digunakan menu : 
a. Format, Object 
b. Format, Background* 
c. Insert, Textbox 
d. Insert, Picture 
e. Insert, Diagram 

 
31. Untuk melakukan penyisipan film dan suara pada sebuah slide presentasi dengan menu : 

a. Insert, Movies and Sounds* 
b. Insert, Textbox 
c. Format, Background 
d. Insert, Picture 
e. Insert, Chart and Movies 
 

32. 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 

 
33. Ethernet card bisa disebut dengan  : 

a. NIC* 
b. Port  
c. MAC Address 
d. Localhost 
e. WLAN 

 
34. Kepanjangan dari ISP adalah : 

a. Intranet System Provider 
b. Internet Service Program 
c. Internet Service Provider* 
d. Internet Signal Provider 
e. Internet Sound Card Provider 

 
35.  Gambar di bawah  ini adalah fasilitas jasa  

pelayanan internet yang berguna untuk  
melakukan  : 
a. Attachment* 
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b. Chatting 
c. Search Engine 
d. Mailing List 
e. E-Mail 

 
 
 
 
 
36.  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* 

 
 

 

 

37.  Dalam jasa pelayanan internet dari  
fasilitas e-mail yang digunakan untuk melakukan penyisipan file atau dokumen biasa digunakan 
dengan pilihan : 
a. Forward 
b. Inbox 
c. Replay 
d. Attachment* 
e. Compose 

  
38. Dalam, menggunakan perangkat teknologi  dengan beberapa computer digunakan sebuah router. 

Kegunaan dari router dalam menggunakan perangkat komputer yang berbeda adalah : 
a. Untuk memadukan protokol yang sama 
b. Untuk menggabungkan dua protokal yang berbeda 
c. Untuk menghubungkan dua buah LAN dengan type yang sama 
d. Untuk menghubungkan dua buah LAN dengan type yang berbeda* 
e. Untuk menghubungkan dua buah LAN dengan type yang sama atau yang berbeda 

 
39. Hardware yang memungkinkan  komputer dapat bertukar informasi dengan menggunakan saluran 

telepon biasa disebut dengan : 
a.  Server 
b. TCP IP 
c.  Modem* 
d.  ISP 
e.  POP 3 

 
40. Gambar di samping merupakan sebuah jaringan  LAN 

yang disebut : 
a. Topologi Ring 
b. Topologi Star* 
c. Topologi Bar 
d. Topologi Tree 
e. Topologi Mess 

 
 
    

 
 

 
Soal Essay 
 

1. Jelaskan kegunaan Internet dalam menggunakan perangkat Teknologi Informasi ! 
Internet telah tumbuh menjadi sedemikian besar sebagai alat informasi dan komunikasi yang 
tidak dapat diabaikan. Saat ini telah ratusan ribu jaringan lokal terhubung ke internet diantaranya 
: 
• On-Line News, dalam aktifitas bisnis dan administrasi pemerintahan, dengan internet bias 

mengurangi biaya pemakaian kertas dan biaya distribusi. 
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• Sarana Informasi dan Komunikasi yang sangat efektif, cepat, dan murah. 
• E-Groverment, mempercepat pertukaran data dan informasi pemerintahan. 
• E-Commerce, yaitu fasilitas internet untuk kebutuhan perdagangan. 
• Internet Banking, mempermudah transaksi perbankan lewat internet. 
• Internet merupakan media yang sangat membantu suatu kolaborasi yang biasanya terhanbat 

oleh ruang dan waktu. Melalui internet, kita dapat melakukan Konferensi dengan berbagai 
pihak dimanapun mereka berada. 

 
2. Gambarkan dan jelaskan tentang Siklus Informasi dalam menggunakan perangkat Teknologi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
3. Jelaskan istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi di bawah ini : 

a. Website = sekelompok halaman web (web page), yang umumnya merupakan bagian dari 
suatu nama domain (domain name) atau subdomain di World Wide Web (WWW) di Internet 
b. E-Mail = Fasilitas berupa surat elektronik yang digunakan untuk berkirim surat melalui internet 
c. Blog = bentuk aplikasi web yang menyerupai tulisan-tulisan (yang dimuat sebagai posting) 
pada sebuah halaman web umum 

 
4. Apa kepanjangan  dan kegunaan dari  : 

a. IP = Internet Protokol 
b. ISP = Internet Service Provider 
c. FTP = File Transfer Protokol 

 
5.   Perhatikan gambar  di sebelah kanan. 
 Sebutkan nama itemnya dan Jelaskan  
 Fungsinya ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A = Back, Kembali kepada tampilan sebelumnya 
2. B = Reload, melakukan penyegaran kembali tampilan yang belum sempurna terbuka 
3. C = Search Engine, tempat mencari informasi melalui mengetikkan keyword 

 

A B C

 

INPUT 
 
PROSES

 
OUTPUT

alat yang dioperasikan 
pengguna untuk mengirim data 
ke komputer 

berfungsi untuk memproses 
dan mengolah data guna 
mendapatkan informasi sesuai 
dengan yang diharapkan 

alat yang dikendalikan 
komputer untuk menghasilkan 
informasi kepada pengguna 

 
STORAGE 

penyimpan semua 
informasi non aktif 
dalam komputer baik 
penyimpanan utama 
atau cadangan 


