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ULANGAN MID SEMESTER GANJIL SMP  
Tahun Pelajaran 2011/2012 
 
Nama Siswa  :       
Mata Pelajaran  : TIK    Waktu : 60 MENIT  
Hari, Tanggal  :      Kelas : 9 (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. Mozilla firefox, Google Crhome adalah 

software aplikasi....  
a.   Internet c.   desain grafis 
b.   browsing d.   chating 

2. Jenis kabel yang paling baik digunakan 
untuk jaringan adalah.... 
a. tembaga c. Fiberoptik 
b. kawat  d. LAN 

3. Komputer di internet yang tidak 
menyediakan layanan informasi tetapi 
hanya bisa mengakses informasi di 
komputer server dikenal dengan istilah … 
a. client   c. nasabah 
b.  server   d. servant 

4. Kejahatan (kriminal) di dunia internet 
dikenal dengan istilah .... 
a.  maya kriminal  b.   cybercrime  
c. kriminal semu         d. cyborg 

5. Di awal perkembangannya, internet hanya 
diperuntukkan bagi kalangan .... 
a. pengusaha  
b. guru 
c. akademik dan pengusaha  
d. akademik dan militer 

6. Cisco adalah perusahaan yang bergerak 
dibidang.... 
a. Firewall  c.  router system 
b. hostingdomain d.  web desain 

7. Istilah wireless mengacu kepada .... 
a.  hubungan menggunakan kabel 
b. hubungan terputus 
c.  hubungan tanpa kabel 
d. hubungan interkoneksi 

8. Jaringan komputer yang jangkauannya 
melewati benua adalah .... 
a. LAN   c.  MAN  
b. WAN                    d. Internet 

9. Salah satu manfaat jaringan adalah .... 
a. bisa menyebarkan virus komputer 
b. bisa mengambil data orang lain tanpa 
sepengetahuan pemilik data tersebut  
c. memungkinkan kelompok kerja 
berkomunikasi lebih efisien  
d. bisa meningkatkan biaya 

10. Dalam melakukan instalasi jaringan yang 
TIDAK perlu diperhatikan adalah ....  
a.   identifikasi computer 
b.   meng-install kartu jaringan 
c.   konfigurasi TCP/IP   
d.   memberi nama komputer 

11. Perangkat yang sering digunakan dalam 
jaringan LAN....  
a.   printer  c.   TV kabel 
b.   modem d.   Client 

12. Menteri telekomunikasi dan informasi 
adalah....  
a. M .nuh  c. Tifatul sembiring 
b. Nazaudin d. Anas Urbaningrum 

13. Kejahatan internet dapat diindetifikasi jika 
posting bersifat kecuali....  
a. Spaming c. e-commerce 
b. pornografi d. judi 

14. Situs Yahoo adalah tipe web  ....  
a.   education b.   portal 
c.   gossip  d.   share link 

15. Situs yang beralamat di www.wikipedia.org  
digunakan untuk  … 
a.   menyaksikan video klip   
b.   mendengarkan siaran radio 
c.   membaca materi ilmu pengetahuan 
d.   mencari alamat web 

16. Berikut penulisan alamat website (URL) 
yang salah, kecuali… 
a.   http://www.Daarel  salam.com  
b.   http:\\www.Daarelsalam.com 
c.   http:\\www.Daarelsalam.com  
d.   http://www.Daarel-salam.com 

17. Salah satu kasus pelanggaran UU ITE 
terdapat pada kasus  ....  
a.   korupsi menakertrans  
b.   Prita laura dan RS OMNI 
c.   Penjualan IPAD oleh Calvin  
d.   email pelaku BOM Solo 

18. Usaha  mendapatkan password atau key 
dengan jalan mencoba mengetikkan semua 
kemungkinan kombinasi yang ada disebut 
... 
a.   spamming   
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c.   Brute holding leasing 
b.   Cracker  
d.   Brute Force Attacking 

19. Salah satu kelebihan e-Commerce 
dibandingkan perdagangan biasa adalah....  
a. harus terhubung ke internet   
b. transaksi dapat dilakukan 24 jam  
c.  meningkatkan biaya    
d. mempunyai karyawan 

20. Adalah kegiatan mengubah halaman 
situs/website pihak lain....  
a. Defacing b. Carding 
c.  hacking  d. Denial of Service 

21. Pelayanan yang dapat memudahkan kita 
untuk mengirimkan e-mail ke satu alamat e-
mail, kemudian didistribusikan secara 
otomatis ke beberapa alamat e-mail lain 
adalah ....  
a.e-mail   c. mailing list  
b. gopher   d. newsgroup 

22. Jaringan yang digunakan antar gedung 
adalah .... 
a. LAN  c.   WAN 
b. MAN  d.  Internet 

23. Meneruskan e-mail yang kita terima ke 
alamat lain secara utuh dikenal dengan 
istilah ....  
a. sign out  c.   reply  
b. login                d.  forward 

24. Perangkat yang digunakan untuk 
menghubungkan komputer melalui saluran 
telepon adalah  
a. Modem b. ISP 
c. ethernet card d. WiFi card 

25. Daerah yang terdapat sinyal WiFi disebut 
dengan istilah…. 
a. Hotspot area b. WiFi area 
c.    WiFi Spot  d. Internet free area 

26. Berikut istilah dalam chatting, kecuali… 
a. Lol  c.   :( 
b. H r U  d.  ast 

29. Perintah untuk mengulang kembali proses 
penampilan situs web adalah… 
a. Refresh  c. Home  
b. forward  d. back 

30. Dampak buruk dari chatting adalah sebagai 
berikut, kecuali…. 
a. Dapat membawa virus ke computer 

kita 
b. Menimbulkan penyakit berupa otot 

pegal 
c. Menjadikan kita maniak chatting 
d. Sarana komunikasi yang murah 

31. Perusahaan pengelola jaringan internet 
kecuali... 

a. telkom  c. bizz net  
b. First Media d. Kompas 

32. Domain “Org” berarti.... 
a. militer  c. organisasi 
d. sekolah  d. pengelola internet 

33. Program Riset ineternet pertama kali 
dikembangkan oleh ....  
a. ARPA  c. SKYNET 
b. NASA                 d. ARPANET 

34. adalah alamat permanen situs di dunia 
internet yang digunakan untuk 
mengidentifikasi sebuah situs ... 
a. domain  c. situs 
b. clinet  d. extensi 

35. Berikut contoh bahasa dalam program 
computer kecuali :  
a. PHP  c. HTML 
b. ASP  d. Palawa 

36. Peralatan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi yang sering digunakan di 
lingkungan sekolah adalah…. 
a. computer c.handy talki 
b. handphone d. telegraph 

37. Salah satu manfaat teknologi informasi dan 
komunikasi bagi dunia pendidikan adalah 
adanya e-learning (electronic learning), 
yang dimaksud dengan e-learning adalah… 
a.  Pelajaran elektronik  
b. Pembelajaran dengan menggunakan  
perangkat elektronik 
c. Perangkat elektronik yang digunakan 
dalam proses pembelajaran 
d. belajar elektronik 

38. Prosedur yang benar dalam menyimpan 
informasi dari internet pada browser adalah 
....  
a. klik menu File > Save As 
b. klik menu Edit > Save  
c. klik menu File > Copy  
d. klik menu File > Paste 

39. Untuk mencetak halaman web pada 
browser dapat dilakukan dengan prosedur 
berikut....  
a. klik menu File > Save in 
b. klik menu File > Preview  
c. klik menu File > Paste   
d. klik menu File > Print 

40. Berikut ini merupakan URL search engine, 
kecuali … 
a. http://msn.com 
b.http://www.wordpress.com 
c. http://www.yahoo.com   
d. http:// google.com 

 
Essay 
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1. Sebutkan 5 tipe web dari 11 tipe yang 
kamu ketahui beserta alamat web? 

2. Jelaskan apa yang dimaksud e-commere 
dan apa manfaatnya? 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan blog! 
4. Sebutkan 3 keuntungan dan kerugian 

social networking semacam facebook ! 
5. Sebutkan 3 jaringan berdasarkan areanya 

beserta tiga cirri-cirinya ? 
 

 


