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ULANGAN AKHIR  SEMESTER GANJIL SMP  
Tahun Pelajaran 2011/2012 
 
 
Nama Siswa  :       
Mata Pelajaran  : TIK    Waktu : 60 MENIT  
Hari, Tanggal  :      Kelas : 9 (A – B ) 
 
 

Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d yang merupakan jawaban yang paling benar pada 
lembar jawab yang tersedia 
 
1. Universitas di Amerika yang bergabung 

dalam ARPANET adalah....  
a.   Univ of Boston  
b.   Univ Newyork 
c.   Univ of Chichago  
d.   Univ California 
 

2. Internet sering juga disebut.... 
a. dunia lain c. dunia maya 
b. dunia fiksi d. dunia nyata 
 

3. Kecepatan modem dalam transfer data 
dinyatakan dalam satuan… 
a. Hertz  c. Bps 
b. Rps  d. Rpm 
 

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

5. Kabel jaringan yang digunakan untuk 
menghubungkan server adalah.... 
a. twisted pair  
b. coaxial 
c. fiber optic  
d. bluetooth 
 

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 
hanya antar gedung 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. Jaringan komputer terbesar adalah ....  
a.   LAN 
b.   MAN 
c.   WAN   
d.   Internet 
 

11. Kelebihan jarigan topologi BUS adalah....  
a.   kontrol terpusat 
b.  tidak perlu repeater untuk jarakjauh 
c.   layout kabel sederhana 
d.   kemudahan deteksi dan isolasi 
 

12. Salah satu tokoh IT Indonesia adalah....  
a. M .Nuh c. Steve Jobs 
b. Onno W purbo d. Anas Urbaningrum 
 

13. Termasuk tindak Cybercrime adalah, 
kecuali... 
a. Spaming c. e-commerce 
b. pornografi d. judi 
 

14. Situs http://bangfajars.wordpress.com 
adalah tipe web  ....  
a.   education b.   portal 
c.   gossip  d.   blog 
 

15. Jenis topologi jaringan dengan cara 
menghubungkan komputer sehingga 
membentuk lingkaran adalah… 
a.   topologi BUS   
b.   topologi TokenRING 
c.   Topologi STAR 
d.   Topologi Mesh 
 

16. Berikut termasuk situs forum komunitas, 
kecuali… 
a.   Kaskus.us  
b.   ilmukomputer.com 
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c.   kompasiana.com  
d.   detik.com 
 

17. Domain  ac berarti....  
a.   Pendidikan 
b.   militer 
c.   bisnis  
d.   institusi 
 

18. Usaha  mendapatkan password atau key 
dengan jalan mencoba mengetikkan 
semua kemungkinan kombinasi yang ada 
disebut ... 
a.   spamming   
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. Istilah pemain baru dalam dunia maya 
disebut....  
a.newguest c . avatar 
b. agan  d. newbie 
 

22. Pendiri linux bernama ... 
a. Bill Gates c.   Greeg 
b. Linus Trovald d.  Steve jobs 
 

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. Istilah mengunggah data ke internet 

disebut…. 
a. download b. upload 
c.    hangload d. freeload 
 

26. Berikut website yang diguakan untuk 
mesin pencari yaitu… 
a. yahoo.com c.   depkeu.co.id 
b. twitter.com d.  ying.com 

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

30. Nama domain com berfungsi untuk 
menunjukan ..…. 
a. Nama server 
b. Nama negara 
c. Nama komersial 
d. Nama militer 

 
31. Istilah konektor pada jaringan disebut 

juga... 
a. crimping c. test channel 
b. Rj45  d. Belden 
 

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

33. Sebuah cara agar blogger mendapatkan 
uang dengan memasang iklan dari google 
disebut....  
a. Google earth c. Google talk 
b. Google five       d. Google adsense 
 

34. Sekumpulan dua kompoter atau lebih 
sistem komputer yang digandeng dan 
membentuk sebuah jaringan disebut ... 
a. network c. intranet 
b. internet d. homepage 

35. Berikut alasan mengunakan jaringan 
hotspot :  
a. boros kabel  
b. mengganggu signal TV 
c. tidak banyak menggunakan kabel 
d. listrik mahal 
 

36. Sebuah dunia komunikasi berbasis 
komputer yang menawarkan realitas 
yang baru berbentuk virtual …. 
a. Cyberwar c.Cybercrime 
b. Cyberspace d. Cyberpark 
 

37. Munculnya kepatutan dalam hal 
berinternet memunculkan sebuah etika 
yang dikenal sebagai… 
a. Cyber ethic 
b. Cyberfroud 
c. Cyberhumanity 
d. Cybersecurity 
 



 
 http://bangfajars.wordpress.com 
 

3 
 

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 

 
 

 

II. Essay 
1. Sebutkan 11 tipe web yang kamu ketahui beserta alamat web! 
2. Jelaskan ,sebutkan dan gambarkan 4 macam-macam jaringan menurut topologinya ! 
3. Jelaskan menurut kamu bagaimana caranya terorisme masuk kedalam teknologi 

informatika dan melakukan kerusakan di dunia ini ! 
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 

a. E-commerce 
b. E-banking 
c. E-leraning 

5. Menurut kamu apa sajakah hal yang mempengaruhi cepat lambatnya sebuah koneksi 
internet? 
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