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ULANGAN MID SEMESTER GANJIL SMP  
Tahun Pelajaran 2011/2012 
 
Nama Siswa  :       
Mata Pelajaran  : TIK    Waktu : 60 MENIT  
Hari, Tanggal  :      Kelas : 7 (A – B - C ) 
 
 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d yang merupakan jawaban yang paling benar pada lembar 
jawab yang tersedia 

 
1. Media komunikasi dibagi menjadi dua 

yaitu .... 
A.  langsung dan tidak langsung 
B.  asli dan bajakan 
C.  manual dan digital 
D.  tradisional dan modern 

 
2. Di bawah ini termasuk alat komunikasi 

masa lalu, kecuali .... 
A.  kentongan  C.  asap 
B.  daun lontar  D.  surat 

 
3. Diskusi adalah contoh komunikasi 

menggunakan media komunikasi .... 
A.  modern  C.  tradisional 
D.  langsung D. tidak langsung 

 
4. Mencari informasi lewat internet adalah 

contoh penggunaan media komunikasi 
.... 
A.  modern 
B.  tradisional 
C.  langsung 
D.  tidak langsung 

 
5. Di bawah ini yang tidak termasuk 

keuntungan dari penggunaan teknologi 
informasi dan komunikasi adalah .... 
A.  membantu pengolahan data 
B.  perlu keahlian untuk mengoperasikan 
C.  hasil yang didapat lebih akurat 
D.  memudahkan pekerjaan seseorang 

 
6. Di bawah ini adalah dampak negatif 

penggunaan teknologi informasi dan 
komunikasi, kecuali .... 
A.  berkurangnya jumlah lapangan kerja 
B.  kebutuhan sumber listrik yang cukup 
C.  berpengaruh terhadap gaya hidup 
D.  harga yang relatif lebih murah 
 

7. Telpon seluler dengan kemudahan akses 
internet adalah contoh generasi.... 
A.  1G  C.  2G 
B.  3G  D.  4G 

 
9. Berikut prosesor yang paling sering 

digunakan masyarakat kecuali.... 
A.  Intel core 2 Duo 
B.  AMD Phenom 
C.  Leopard 
D.  I Core 7 

 
10. Di bawah ini pernyataan yang benar 

tentang komputer, kecuali .... 
A.  suatu peralatan elektonik 
B.  suatu peralatan canggih dan modern 
C.  dapat menerima dan mengolah data 
D. dapat menghasilkan informasi sesuai 
program 

 
11. Di bawah ini yang bukan termasuk 

perangkat utama komputer adalah .... 
A.  keyboard C.  CPU 
B.  printer  D.  monitor 

 
12. Memiliki tabung vakum yang besar 

adalah cirri-ciri computer generasi ke .... 
A.  satu  C.  dua 
B.  tiga  D.  empat 

 
13. Jaringan BTS selalu berbentuk.... 

A.  polygon  C.  segitiga 
B.  heksagonal D.  lingkaran 

 
14. Telekomunikasi berasala dari bahasa .... 

A.  Arab  C.  Yunani 
B.  Indonesia D.  inggris 

 
15. Perangkat agar kemampuan kualitas 

grafis meningkat dalam komputer adalah 
.... 
A.  RAM  C.  VGA  
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B.  prosesor D.  hardisk 
 
16. Alat penggerak kursor atau pointer 

disebut .... 
A.  mouse 
B.  keyboard 
C.  monitor 
D.  speaker 

 
17. TV generasi bertabung besar disebut 

juga.... 
A.  LED  C.  LCD 
B.  CRT  D.  Plasma 

 
18. Perintah untuk mematikan komputer 

dengan benar yaitu .... 
A.  Start – Programs – Turn Off Computer 
B.  Start – Shut Down Computer – Turn 
Off 
C.  Start – Turn Off Computer – Shut 
Down 
D.  Start – Turn Off Computer – Turn Off 

 
19. Televisi atau monitor layar datar sering 

disebut dengan istilah .... 
A.  DVD 
B.  FDD 
C.  LCD 
D.  MMC 

 
20. Perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi banyak memberikan peran 
bagi kemajuan dunia pendidikan, di 
antaranya adalah .... 
A. proses belajar melalui perangkat 
multimedia 
B.  dapat mempercepat kelulusan siswa 
C.  tidak memerlukan tenaga pengajar 

D.  tidak memerlukan buku paket 
 
21. Berikut ini merupakan dampak negative 

yang ditimbulkan dari TIK, kecuali… . 
a. Munculnya pencurian nomor kartu 
kredit 
b. penyebaran virus 
c. munculnya pornografi 
d. menunjang perdagangan 
 

22. Komputer yang digunakan untuk 
memecahkan kode enskripsi dalam fisika 
disebut... 
a. embedded komputer 
b. Supe komputer 
c. gaming komputer 
d. PC  

 
23. Mesin telegraf menggunakan bahasa... 

a. Script   
b. Morse 
c. reciever 
d. HTML 

 
24. Istilah TIK muncul akibat perpaduan dari 

teknologi…. 
a. Industri dan komunikasi 
b. Internet dan komunikasi 
c. Militer dan komunikasi  
d. Otomotif dan Komunikasi 

 
25. Berikut web yang khusus melakukan 

perdagangan lewat internet …. 
a. Google.co.id dan detik.com  
b. Ebay.com dan Facebook.com  
c. Wordpress.com dan Twitter.com 
d. FJB (Kaskus.us) dan Ebay.com  

 
II Essai 

26. Sebutkan perbedaan peralatan komunikasi jaman dahulu dan jaman sekarang minimal 3! 
27. Ceritakan perkembangan televisi baik dari sisi teknologi dan sisi industri hiburannya ! 
28.  Sebutkan 3 nama penemu alat-alat komunikasi modern! 
29. Apakah manfaat internet bagi kehidupan kalian (sebutkan 3 saja) 
30. Tuliskan masing-masing dua contoh : 

a. Keuntungan Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 
b. Dampak negative penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 

 
 

++++Selamat Mengerjakan++++ 


