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ULANGAN AKHIR 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. Gambar disamping adalah peralatan TIK 

yang disebut 
dengan  … . 
a. Televisi 
b. Modem 
c. Komputer 
d. Telepon  

 
2. Orang yang berjasa menemukan telepon 

adalah … . 
a. faraday   
b. Graham Bell 
c. Stepehen Gray 
d.  Wright brother 
 

3. Perangkat komunikasi yang menggunakan 
kode morse adalah... 
a. Telepon  c. Telegraf 
b. televisi  d. Faximile 

 
4. Dibawah ini software untuk grafis adalah... 

a. Dota  c. Winamp 
b. Mozzila  d. Corel draw 

 
5. Sebutkan manakah yang berfungsi sebagai 

penyimpanan data , kecuali…… 
a. DVD -R  c. Flash disk 
b. Harddisk d. Mouse 

 
6. Otak dari komputer adalah….. 

a. RAM   c. Motherboard 
b. Procecors  d. BIOS 

 
7. Gambar disamping berfungsi untuk, 

kecuali…. 
 

a. print dokumen 
b. mencetak foto 
c. menyimpan data 
d. mencetak gambar 

 
 
8. Perangkat lunak yang digunakan untuk 

membuat dan mengelola tulisan 
menggunakan komputer adalah … 
a. Sistem Operasi  
b.  Pengolah Kata 

c. Pengolah Angka  
d.  Pengolah Data 

 
9. Program yang digunakan untuk mengelola 

data dan membuat perhitungan dalam 
tabel adalah …. 
a. Microsoft Office Word  
b.  Corel Word Perfect 
c. Microsoft Office Excel  
d.  Microsoft Acces 

 
10. Berikut ini yang merupakan contoh dari 

sistem anti virus  adalah …. 
a.  Linux  c. kapersky 
b. Turbo Pascal d. Adobe Page Maker 

 
 
11. Gambar disamping digunakan untuk …. 

a. Mempublikasi dokumen 
b. Scaning gambar 
c. Menyimpan data 
d. Menambah daya 

 
 
12. Salah satu tujuan memilih program aplikasi 

yang sesuai dengan kebutuhan/tuntutan 
kerja yang dihadapi agar … 
a. Agar komputer hidup 
b. Agar komputer bekerja maksimal 
c. Agar komputer tetap terakses 
d. Biar bisa disimpan 

 
13. Orang yang mengambil data orang lain 

tanpa sepengetahuan pemilik komputer 
disebut… 
a. Hacker  c. Cracker 
b. User  d. Admin  

 
14. Berikut ini yang merupakan dampak negatif 

dari internet adalah …. 
a. cyber crime c. cyber space  
b. netter  d. blogger 

 
15. Perpaduan teknologi komputer dan 

teknologi komunikasi menghasilkan 
teknologi.... 
a. Laptop  c. Internet 
b. PDA  d. Handphone 
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16. Daerah yang terdapat sinyal WiFi disebut 

dengan istilah…. 
a. Hotspot area c. WiFi area  
b. WiFi Spot  d. Internet free area 

 
17. Berikut komponen hardware kecuali.. 

a. mouse  c. scanner 
b. printer  d. notepad 
 

18. Peralatan yang digunakan untuk bermain 
game adalah … 
a. Wifi card c. bluetooth 
b. Joystick  d. modem 
 

19. Data berupa angka , huruf dan tanda baca 
dapat dimasukan dengan menekan tuts 
pada  … 
a. Keyboard c. CPU 
b. monitor d. printer  
 

20. Gambar disamping dsebut juga … 
a. Printer  c. Mouse 
b. CPU  d. Procecor 
 
 

21. Gambar dibawah ini sering disebut, … 
a. Motherboard c. Procecors 
b. Headset d. UPS 

 
 
 
 

 
22. Perangkat lunak yang dikhususkan untuk 

pengeditan foto/gambar dan pembuatan 
efek … 
a. Coreldraw c. Photoshop 
b. Pagemaker d. Flash 

 
23. Gambar hardware disamping ini adalah 

berfungsi sebagai… 
 
 
 
 
 

a. Scanning  c. koneksi ke internet 
b. aplikasi suara d. menyimpan data 
 

24. Dampak buruk terlalu lama bermain game 
online di warnet kecuali…. 
a. membuang-buang uang   
b. ketagihan yang serius 
c. membuat jadi pintar 
d. lupa sholat lima waktu 
 

25. 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 
 

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

27. 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  

 
28. Berikut efek positif TIK bagi kita adalah.. 

a. Kemana-mana harus Online 
b. Belajar menjadi lebih mudah 
c. Memaksa kepada orang tua untuk 

dibelikan Blackberry 
d. Ketagihan bermain PointBlank 

 
29. Bapak modern komputer adalah…. 

a. Mark Zukenburg 
b. Bill Gates 
c. Charles Babbage 
d. Enda Nasution 
 

30. Carding adalah istilah kejahatan internet 
melalui …. 
a. Kartu kredit 
b. Kartu Belanja 
c. Bank Pemerintah 
d. Jasa pos 
 

31. Di bawah ini termasuk alat komunikasi masa 
lalu, kecuali .... 
a.  kentongan  c.  asap 
b.  daun lontar  d.  surat 

 
32. Diskusi adalah contoh komunikasi 

menggunakan media komunikasi .... 
a.  modern  c.  tradisional 
b.  langsung d tidak langsung 

 
33. Mencari informasi lewat internet adalah 

contoh penggunaan media komunikasi .... 
a.  modern  c.  tradisional 
b.  langsung d.  tidak langsung 
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34. 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 

 
35. Telpon seluler dengan kemudahan akses 

internet adalah contoh generasi.... 
a.  1G  c.  2G 
b.  3G  d.  4G 

 
Essay 
1. Sebutkan 5 penemu Teknologi beserta alat 

yang ditemukannya ! 
2. Apakah perbedaan antara PC computer 

dengan computer mobile ? 
3. Sebutkan 8 keuntungan positif Teknologi 

Informasi dan Komunikasi ! 
4. Apakah maksud Teknologi Informasi dan 

Komunikasi dapat merusak moral bangsa ? 
jelaskan dan berikan contohnya 3 ! 

5. Apakah perbedaan Hacker dan Cracker ! 


