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1. Sistem kerja komputer terdiri dari :
a. Perangkat keras, Sistem operasi, Perangkat lunak
b. Hardware, Software, Brainware
c. Input, Proses, Output
d. Sistem Operasi, Program Aplikasi, Sistem Analis
e. Dos, Windows, Linux

2. Alur Proses kerja pada komputer berikut adalah :
a. Perangkat keras, Sistem operasi, Perangkat lunak
b. Hardware, Software, Brainware
c. Input, Proses, Output
d. Sistem Operasi, Program Aplikasi, Sistem Analis
e. Dos, Windows, Linux

3. Perangkat yang berfungsi melakukan proses input dan output adalah :
a. Perangkat Lunak
b. Software
c. Brainware
d. System analyst
e. Hardware

4. Software atau perangkat lunak digolongkan menjadi dua jenis yaitu …
a. Perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak aplikasi
b. Perangkat lunak pengolah kata dan perangkat lunak lembar sebar
c. Perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak lembar sebar
d. Perangkat lunak sistem operasi dan perangkat lunak pengolah kata
e. Perangkat lunak pengolah kata dan perangkat lunak aplikasi

5. Kata “komputer” berasal dari kata “ computare” yang artinya ….
a. Mencari
b. Memproses
c. Menghitung
d. Merekayasa
e. Membagi

6. Yang termasuk perangkat lunak jenis Aplikasi berikut adalah…
a. Office, Internet, Design
b. Windows, Office, Internet
c. Design, Windows, Office
d. Windows, Dos, Linux
e. Linux, Design, Internet

7. Perangkat lunak sistem opearasi berikut adalah…
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a. Office, Internet, Design
b. Windows, Office, Internet
c. Design, Windows, Office
d. Windows, Dos, Linux
e. Linux, Design, Internet

8. Seseorang yang menjalankan program yang telah dikerjakan seorang 
programmer adalah…
a. Sytem analyst
b. Progammer
c. Operator
d. Worker
e. Brainware

9. Bidang yang menangani pengolahan data menjadi suatu informasi yang 
dimanfaatkan sehingga siap saji adalah pengertian dari …
a. Informasi
b. Teknologi Informasi
c. Teknologi Penyiaran
d. Teknologi Multi Media
e. Teknologi Digital

10.Yang tidak termasuk dalam kelompok perangkat keras input device 
adalah…
a. Keyboard, Scanner, CD ROM
b. Keyboard, Mouse, Scanner
c. Keyboard, Scanner, Speaker
d. Keyboard, Flashdisk, CD ROM
e. Keyboard, Mouse, Flopy Disk

11.Yang termasuk peralatan output device berikut ini adalah…
a. Printer, Speaker, Hardisk
b. Monitor, Speaker, Hardisk
c. Printer, Flashdisk, Speaker
d. Monitor, Speaker, Printer
e. Hardisk, Flopy disk, Flashdisk

12.Perintah rename dalam operating sytem DOS adalah…
a. Menyimpan dengan nama baru sebuah file
b. Menghapus file yang tidak diperlukan lagi
c. Menghapus nama file yang sudah diganti
d. Memindah file dari satu folder ke folder lain
e. Merubah nama file dengan nama baru

13.Untuk menghapus file dalam operanting sytem DOS perintahnya…
a. Menyimpan dengan nama baru sebuah file
b. Menghapus file yang tidak diperlukan lagi
c. Menghapus nama file yang sudah diganti
d. Memindah file dari satu folder ke folder lain
e. Merubah nama file dengan nama baru

14.Perintah untuk menghapus Directory dalam sytem opeasi DOS adalah…
a. RD\
b. CD\
c. MD\



d. DM\
e. DIR

15.DOS kepanjangannya adalah…
a. Disk Operator System
b. Disk Operating System
c. Disk Only System
d. Disk One Sytem
e. Disk On System

16. Tempat menyimpan file-file yang dilambangkan dengan map berwarna 
kuning adalah...
a. Open
b. Sub Directory
c. Directory
d. Folder
e. Icon

17.Langkah untuk mengcopy folder dan file-file yang terdapat di dalamnya 
adalah…
a. Clik kanan pada folder, klik Copy kemudian klik paste pada tujuannya
b. Clik pada folder, klik paste pada tujuanya
c. Clik pada folder, klik cut kemudian klik paste pada tujuannya
d. Clik kanan pada folder, klik cut, kemudian klik paste paste pada 

tujuannya
e. Clik copy, klik cut dan clik paste pada folder tujuannya

18.Cara untuk mengetahui komposisi/keterangan pada file adalah dengan
a. Clik pada file kemudian pilih properties
b. Clik pada file kemudian pilih explorer
c. Clik kanan pada file kemudiah pilih search
d. Clik kanan pada file kemudian pilih explorer
e. Clik kanan pada file kemudian pilih properties

19.Yang tidak termasuk cara mengcopy file berikut ini adalah…
a. Clik and Drag
b. Edit, Copy, Paste
c. Cut, Paste
d. Copy, Paste
e. Clik kanan pada file, copy, paste

20.Untuk mengganti nama folder pada sebuah directory dengan…
a. Clik kanan pada folder, Rename
b. Clik kanan pada folder, Edit
c. Clik kanan pada folder, Delete
d. Clik kanan pada folder, Properties
e. Clik kanan pada folder, Erase

21.Istilah software pengolah kata memiliki akar kata dari Bahasa Inggris 
yaitu…
a. Word processing
b. Word processor
c. Spreadsheet
d. Database
e. DOS



22.Yang tidak termasuk program pengolah kata berikut ini adalah…
a. Word Perfect
b. Notepad
c. Worpad
d. Ms. Word
e. Ms. Windws

23.Kumpulan perintah dalam software aplikasi yang diasosiasikan dengan 
teks dan gambar dikenal sebagai…
a. Icon
b. Menu
c. Toolbar
d. Menubar
e. Command

24.                                          Gambar di samping disebut 

a. Icon
b. Menu
c. Toolbar
d. Menubar
e. Menu Command

25.  Barisan tempat bermacam-macam tombol icon di atas disebut…
a. Icon
b. Menu
c. Toolbars
d. Menubar
e. Menu Command

26.Selain dapat diakses melalui klik pada icon, perintah pada software 
aplikasi bisa juga dieksekusi melalui…
a. Icon
b. Menu
c. Toolbars
d. Menubar
e. Keyboard shorcut

27.Perintah untuk membuat sebuah file dokumen baru adalah…
a. File > New
b. File > Open
c. File > Save
d. File > Paste
e. File > Page Setup

28.Pengaturan margin, ukuran kertas, orientasi beserta layout dokumen 
harus dilakukan melalui…
a. File > New
b. File > Open
c. File > Save
d. File > Paste
e. File > Page Setup

29.Format penulisan model miring disebut juga sebagai…



a. Italic
b. Bold
c. Underline
d. Subscript
e. Superscript

30.22 + 52 = 29. Contoh penulisan pangkat pada penjumlahan di samping 
adalah contoh dari penggunaan fungsi perintah…
a. Italic
b. Bold
c. Underline
d. Subscript
e. Superscript

31.H2O  Contoh penulisan angka 2  di samping adalah contoh dari 
penggunaan fungsi perintah…
a. Italic
b. Bold
c. Underline
d. Subscript
e. Superscript

32. Untuk membuat format kolom seperti yang umum kita jumpai pada 
koran-koran adalah. Dengan mengakses perintah …
a. Format > Columns
b. Format > Paragraph
c. Format > Drop Cap
d. Format > Change Case
e. Format > Font

33.Untuk membuat huruf depan sebuah kalimat agar kelihatan lebih besar 
beberapa poin adalah dengan ....
a. Format > Columns
b. Format > Paragraph
c. Format > Drop Cap
d. Format > Change Case
e. Format > Font

34.Untuk membuat huruf sebuah kalimat agar menjadi Capital semua 
dengan menggunakan perintah…
a. Format > Columns
b. Format > Paragraph
c. Format > Drop Cap
d. Format > Change Case
e. Format > Font

35.Untuk menggandakan obyek tanpa menghilangkan obyek aslinya bisa 
dilakukan dengan mengkombinasikan perintah ….
a. Copy > Cut
b. Cut > Paste



c. Copy > Paste
d. Cut > Copy
e. Edit > Paste

36.Langkah membuat tabel dapat menggunakan fasilitas icon yang tersedia 
yaitu…
a. Tekan icon

b. Tekan icon

c. Tekan icon

d. Tekan icon

e. Tekan icon

37.(1). Ketik data yang diinginkan  (2). Tekan tombol Enter (3). Tempatkan 
pointer pada cell. Urutan cara memasukkan data ke Cell pada lembar 
kerja adalah …
a. 2 – 1 – 3
b. 2 – 3 – 1
c. 3 – 1 – 2
d. 3 – 2 – 1
e. 1 – 2 – 3

38.Cara memperbaiki kesalahan pengetikan pada lembar sebar adalah ...
a. menekan tombol Esc
b. menekan tombol F4
c. menekan tombol F2
d. menekan tombol F12
e. menekan tombol Del

39.(1). Ctrl + C (2) Blok cell yang ingin disalin (3) Ctrl + V pada cell tempat 
tujuan penyalinan. Urutan cara menyalin data ke cell lain pada lembar 
kerja adalah …
a. 2 – 1 – 3
b. 2 – 3 – 1
c. 3 – 1 – 2
d. 3 – 2 – 1
e. 1 – 2 – 3

40. Kepanjangan internet adalah…
a. Interconnected-Network
b. Network-Interconnected
c. International-Netting
d. Interconection-Network
e. International-Network

41.Sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam 
situs adalah difinisi dari…
a. LAN
b. WAN
c. Internet
d. Warnet
e. E-mail

42. Yang tidak termasuk keunggulan internet dibandingkan media lain 
adalah…



a. Komunikasi murah
b. Sumber informasi besar
c. Keterbukaan “tanpa sensor”
d. Jangkauan yang tidak terbatas
e. Informasi terkendali

43. Untuk dapat melakukan koneksi ke internet, secara umum langkah-
langkah yang perlu disiapkan adalah kecuali…
a. Seperangkat PC
b. Telepon
c. Modem
d. ISP
e. Stabiliser

44.Teknologi informasi yang paling cepat diterima masyarakat 
menggunakan media…
a. Telegram
b. Televisi
c. Surat Kabar
d. Majalah
e. Internet

45.Apa yang dimaksud dengan informasi…
a. Pengolah data
b. Penyimpan data
c. Pemroses data
d. Kesimpulan data
e. Pesan data yang berupa data mentah

ESSAY

1. Uraikan langkah-langkah mencetak dengan ketentuan :
 Yang dicetak halaman  5,7,10-15

2. Sebutkan jenis-jenis printer yang ada saat ini dan jelaskan cara kerjanya!

3. Jelaskan secara singkat proses kerja komputer !

4. Jelaskan apa yang disebut dengan mailmerge

5. Apa yang dimaksud dengan progam Operating System, berikan contoh 
minimal 3 program operating System


