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ULANGAN MID SEMESTER GANJIL SMP  

Tahun Pelajaran 2010/2011 

Nama Siswa  :       

Mata Pelajaran : TIK     Waktu : 60 MENIT  

Hari, Tanggal  :       Kelas : 9 

A. Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d yang merupakan jawaban yang paling 

benar pada lembar jawab yang tersedia 

 
1. Dipandang dari segi ilmu pengetahuan, 
internet adalah .... 
A. teknologi untuk menghilangkan 
kejenuhan 
B. teknologi untuk bermain game 
C. teknologi yang membuat fress pikiran 
yang kalut 
D. teknologi yang menyediakan 
perpustakaan besar yang menyediakan 
jutaan informasi 
 
2. Jenis topologi jaringan dengan cara 
menghubungkan komputer sehingga 
membentuk ring (lingkaran) adalah …. 
A. Topologi BUS 
B. Topologi TokenRING 
C. Topologi STAR 
D. Topologi Peertopeer Network 
 
3. Sistem jaringan milik pribadi di dalam 
sebuah gedung atau kampus yang 
berukuran sampai beberapa kilometer 
adalah …. 
A. LAN   B. WAN 
C. MAN  D. Internet 
 
4. Perusahaan yang menawarkan dan 
menyediakan layanan akses internet ke 
kalangan umum dengan memakai biaya 
adalah …. 
A. ISP   B. HTTP 

C. HTML  D. WWW 
 
5. Perangkat yang tidak dibutuhkan dalam 
membangun sebuah jaringan komputer 
adalah…. 
A. computer   B. televisi 
C. card network  D. hub 
 
6. Yang termasuk jaringan WAN adalah …. 
A. jaringan komputer dalan gedung sekolah 
B. jaringan komputer dalam sebuahprovinsi 
C. jaringan komputer antar benua 
D. jaringan komputer tanpa kabel dengan 
memakai satelit 
 
7. Di bawah ini program World Wide Web 
yang paling populer adalah kecuali…. 
A. Mozzila 
B. Chrome 
C. Net meeting 
D. Opera 
 
8. Sederetan menu yang akan membantu 
kita 
dalam proses surfing di internet adalah …. 
A. Menu Bar   B. Standard Button 
C. Address bar  D. Status Bar 
 
9. Prosedur yang tidak benar dalam proses 
penyambungan internet adalah …. 
A. mengisi data TCP/IP 
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B. menginstal modem 
C. tidak perlu koneksi ke ISP 
D. membuat shotcut koneksi 
 
10. ARPANET membentuk satu jaringan 
terpadu di dalam empat universitas besar 
diAmerika, tahun berapakah dibuatnya? 
A. 1960   B. 1969 
C. 1970   D. 1979 
 
 
11. Singkatan dari TCP/IP adalah …. 
A. Transmission Control Protocol/Internet 
Protocol 
B. Tranmissi Control Protocol/Intranet 
Protocol 
C. Transmission Code Protocol/Internet 
Protocol 
D. Transmissi Code Protocol/Internet 
Protocol 
 
12. Pada saat penggunaan internet 
dibutuhkan 
saluran khusus untuk dapat melakukan 
tugasnya, saluran tersebut adalah .... 
A. saluran telepon  B. modem 
C. software   D. ISP 
 
13. Istilah Berita bohong dalam internet di 
sebut.... 
A. Koax   B. Huax 
C. Hoax   D. Spam 
 
14. Perhatikan pernyataan berikut ini! 
1. Kecepatan akses lebih tinggi karena 
penyediaan fasilitas jaringan dan 
pengelolaannya dilakukan secara khusus 
oleh satu komputer (server) yang tidak 
dibebani dengan tugas lain sebagai 
workstation. 
2. Sistem keamanan dan administrasi 
jaringan lebih baik, karena terdapat 
seorang pemakai yang bertugas sebagai 
administrator jaringan, yang mengelola 
administrasi dan sistem keamanan jaringan 
3.Biaya operasional relatif lebih mahal. 

4. Diperlukan adanya satu komputer 
khusus 
yang berkemampuan lebih untuk 
ditugaskan 
sebagai server. 
Kelemahan dari jaringan komputer server 
adalah nomor .... 
A. 3 dan 4   B. 2 dan 3 
C. 1 dan 2   D. 4 dan 1 
 
15. Perhatikan pernyataan di bawah ini! 
1. Untuk mencari bahan-bahan tentang 
pembuatan kliping 
2. Untuk sarana menyalurkan narkotika 
3. Untuk mencari informasi tentang 
kemajuan pendidikan modern 
4. Untuk melakukan janji bertemu 
Fungsi internet dalam dunia pendidikan 
adalah nomor .... 
A. 1 dan 2   B. 2 dan 3 
C. 3 dan 4   D. 1 dan 3 
 
16. Yang termasuk jaringan LAN adalah …. 
A. jaringan komputer dalan gedung sekolah 
B. jaringan komputer dalam sebuah 
provinsi 
C. jaringan komputer dalam sebuah negara 
bahkan benua 
D. jaringan komputer tanpa kabel dengan 
mamakai satelit 
 
17. Jaringan lokal adalah …. 
A. jaringan yang menggunakan satelit atau 
kabel bawah laut 
B. jaringan meliputi area besar dalam satu 
propinsi 
C. jaringan yang dibatasi oleh area yang 
relatif kecil 
D. salah semua 
 
18. Contoh dari penggunaan jaringan 
komputer 
sharing data adalah …. 
A. tukar menukar komputer 
B. tukar menukar jaringan 
C. tukar menukar dokumen 
D. benar semua 
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19. Berikut ini adalah yang bukan 
merupakan kerugian dari penggunaan 
topologi STAR adalah …. 
A. boros kabel 
B. perlu penanganan khusus 
C. paling fleksibel 
D. kontrol terpusat (HUB) jadi elemen kritis 
 
20. Nama domain com berfungsi untuk 
menunjukan .... 
A. nama server  B. nama komersial 
C. nama negara  D. nama militer 
 
21. Internet adalah gudangnya informasi, 
diantara jutaan bahkan milyaran informasi 
tentunya kita kesulitan untuk mencari 
informasi tersebut. Untuk itulah program 
yang sangat berperan dalam mencarikan 
informasi yang dibutuhkan adalah .... 
A. Search engine  B. Electronic Mail 
C. Download   D. Upload 
 
22. Sekumpulan dua komputer atau lebih 
sistem komputer yang digandeng dan 
membentuk sebuah jaringan disebut .... 
A. network   B. intranet 
C. internet   D. homepage 
 
23. Dua komputer / lebih yang saling 
berhubungan membentuk jaringan 
computer hingga meliputi jutaan komputer 
di dunia (internasional), yang saling 
berinetraksi dan bertukar informasi adalah 
.... 
A. internet   B. intranet 
C. network   D. homepage 
 
24. Program untuk mengakses server di 
internet dan menampilkan situssitus 
Web adalah .... 
A. web browser  B. web 
C. browser   D. akses web 
 
25. Pelayanan yang dapat memudahkan 
kita untuk mengirimkan email ke satu 
alamat email, 

kemudian didistribusikan secara otomatis 
ke beberapa alamat email lain adalah : 
A. Email  B. Mailing List 
C. Ghoper   D. Chatting 
 
26. Berikut ini adalah website yang 
dipergunakan untuk mesin pencari (search 
engine) adalah .... 
A. indosiar.com  B. depkeu.co.id 
C. yahoo.com   D. bankmandiri.co.id 
 
27. Uniform Resource Locator disingkat 
menjadi : 
A. UFRL   B. URLC 
C. URL    D. URSL 
 
28. Berikut ini adalah layanan di dalam 
internet adalah: 
A. Game Online  B. Electronic Mail 
C. Chatting   D. benar semua 
 
29. Istilah untuk mengambil data-data 
Dalam internet disebut dengan .... 
A. Email  B. download 
C. web browser  D. hyperlink 
 
30. Di bawah ini contoh website internet 
dengan domain pendidikan adalah : 
A. www.yahoo.com 
B. www.lycos.edu 
C. www.geocities.com 
D. www.ilmukomputer.com 
 
31. Mesin pencari (search engine) yang 
paling padat informasi dan selalu diupdate 
adalah: 
A. www.tpi.co.id 
B. www.google.co.id 
C. www.klikbca.com 
D. www.acerindonesia.com 
 
32. Fungsi Web dalam internet adalah .... 
A. untuk menampilkan halaman pertama 
dalam dokumen web 
B. untuk mengambil datadata dari dalam 
internet 

http://www.ilmukomputer.com/
http://www.acerindonesia.com/
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C. untuk menampilkan gambar saja dalam 
web 
D. untuk menampilkan situssitus dalam 
web 
 
33. Proses menyimpan file dari internet 
dinamakan .... 
A. chatting   B. download file 
C. browsing   D. surfing 
 
34. Dalam istilah internet terdapat istilah 
HTTP, kepanjangan HTTP adalah .... 
A. Hyperlink Text Transfer Protocol 
B. Hyper Text Transfer Protocol 
C. Hyper Text Travel Protocol 
D. Hyperlink Tekt Travel Protocol 
 
35. Suatu alamat yang dipakai untuk 
menentukan lokasi informasi yang diminta 
oleh browser adalah : 
A. HTML   B. WWW 
C. URL    D. HTTP 
 
36. Fasilitas internet yang memungkinkan 
kita untuk melakukan transaksi 
perdagangan di internet adalah …. 
A. email  B. ecommerce 
C. website   D. telnet 
 
37. Berikut ini yang bukan keuntungan dari 
menggunakan internet adalah …. 
A. mempermudah dalam mencari teman 
ngobrol 
B. mempermudah dalam membuka 
berbagai jenis dokumen 
C. akan membuat malas belajar bagi siswa 
D. mempermudah dalam mengambil 
gambar yang tidak ada di computer 
 
38. Istilah Upload mempunyai definisi .... 
A. kegiatan pengiriman data dari komputer 
lokal ke komputer lainnya dalam sebuah 
network 
B. kegiatan menyalin data dari komputer 
lokal ke komputer lainnya dalam sebuah 
network 
C. kecepatan aliran data dari komputer 

lokal ke komputer lainnya dalam sebuah 
network 
D. benar semua 
 
 
 
40. Daerah yang terdapat sinyal WiFi 
disebut dengan istilah…. 

A. Hotspot area    
B. WiFi area  
C.   WiFi Spot     
D.   Internet free area 

 
B. Essai 
41. Apakah yang dimaksud dengan 

internet? 
42. Jelaskan apa yang dimaksud  

e-commere dan apa manfaatnya? 
43. Jelaskan apa yang dimaksud dengan 

blog! 
44. Sebutkan 3 keuntungan dan 

kerugian social networking 
semacam facebook ! 

45. Menurutmu apa manfaat adanya e-
mail dan fasilitas chatting? 

 


