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Teknologi Informasi dan Komputer SMA
1. Alat penilaian untuk mengukur unjuk kerja seseorang dapat berupa ...
1. tes
2. daftar pertanyaan
3. lembar observasi
4. lembar wawancara
5. Semua jawaban benar
2. Aspek-aspek yang menentukan karakteristik karya tulis, kecuali
1. sikap penulis
2. panjang tulisan
3. struktur sajian
4. penggunaan bahasa
5. Tidak ada jawaban benar
3. Berikut ini yang merupakan ciri pembelajaran sains yang baik adalah
1. Memfasilitasi siswa untuk menerapkan konsep dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memfasilitasi siswa menemukan konsep sendiri seperti proses yang biasa dilakukan ilmuwan.
3. Memfasilitasi siswa menerima konsep agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
4. Memfasilitasi siswa untuk membuktikan konsep yang tertulis di buku, sehingga mereka
memahami konsep itu.
5. Semua jawaban benar
4. Suatu kegiatan yang dilakukan suatu pihak untuk menyampaikan berita kepada pihak yang lain
disebut …
1. telepon
2. telegram
3. telekomunikasi
4. komunikasi
5. Perdagangan melalui internet yang sekarang ini mulai marak diindonesia disebut kegiatan ...
1. E-learning
2. E-commerce
3. E-goverment
4. E-Ktp
6. Agar dapat melakukan penilaian secara objektif, seorang guru harus ...
1. merencanakan penilaian secara bertahap dan terus menerus
2. menuangkan seluruh domain pada setiap kompetensi dasar
3. menyusun kriteria yang jelas dalam pemberian skor
4. menggunakan teknik penilaian yang beragam
5. Ada 3 jawaban benar
7. Salah satu sifat perubahan dalam inovasi yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen
yang ada dalam siustem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan,
disebut . . . .
1. Addition
2. Restructuring
3. Alternation
4. Substitution
5. Tidak ada jawaban
8. Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil penelitian adalah
1. menjelaskan partisipan
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2. menulis masalah yang sudah pernah dibahas
3. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel
4. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian
Tahap pada saat individu/kelompok mulai membentu sikap menyenangi atau tidak menyenangi
terhadap inovasi dikategorikan . . . .
1. Tahap pengetahuan (kowledge)
2. Tahap bujukan (persuasion)
3. Tahap pengembalian keputusan (decision making)
4. Tahap implementasi (implementation)
5. Tidak ada jawaban
Berikut ini yang termasuk media sosial adalah:
1. A.Google.com
2. B.Detik.com
3. C.Facebook.com
4. D.Yahoo.com
Berikut ini merupakan manfaat dari penilaian kelas, kecuali ...
1. memberikan umpan balik bagi siswa
2. mendiagnosis kesulitan belajar siswa
3. memberikan umpan balik bagi guru
4. mengontrol perkembangan siswa
5. Semua jawaban salah
Fungsi penilaian kelas antara lain adalah ...
1. menggambarkan penguasaan konpetensi siswa
2. memberikan umpan balik secara berkesinambungan
3. mempertimbangkan kebutuhan khusus peserta didik
4. meningkatkan mutu proses pembelajaran seefektif mungkin.
5. Semua jawaban benar
Berikut ini merupakan komponen penilaian portofolio, kecuali ...
1. catatan pelajaran siswa
2. catatan harian sikap siswa
3. hasil pekerjaan siswa
4. profil perkembangan siswa
5. Semua jawaban benar
Berikut ini merupakan cakupan penilaian ranah afektif, kecuali :
1. Mencatat (Recording )
2. Menerima (Receiving)
3. Menjawab (Responding)
4. Menilai (Valuing)
5. Semua jawaban salah
Agar dapat melakukan penilaian secara objektif, seorang guru harus ...
1. merencanakan penilaian secara bertahap dan terus menerus
2. menuangkan seluruh domain pada setiap kompetensi dasar
3. menyusun kriteria yang jelas dalam pemberian skor
4. menggunakan teknik penilaian yang beragam
5. Ada 3 jawaban benar
Analisis soal secara kualitatif sangat baik karena setiap soal dilihat oleh ....
1. ahli bidang studi secara mendalam walaupun tidak memerlukan pehitungan
2. beberapa ahli secara bersama-sama dalam diskusi didasarkan materinya
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3. beberapa ahli yang berkompeten dalam kaidah penulisannya
4. ahli materi dengan menggunakan perhitungan yang sederhana
5. Ada 2 jawaban benar
Salah satu hal yang harus dihindari pada saat menulis hasil penelitian adalah
1. menjelaskan partisipan
2. menulis masalah yang sudah pernah dibahas
3. memecah satu penelitian menjadi beberapa artikel
4. melaporkan korelasi yang dibahas dalam penelitian
Dari sudut ide, salah satu dari empat faktor yang harus diperhatikan untuk menghasilkan tulisan
ilmiah yang berkualitas tinggi adalah
1. kelayakan ide untuk dipublikasikan
2. B.wacana tentang ide yang sedang berkembang
3. kesiapan ide untuk didiskusikan
4. persamaan persepsi para ahli di bidang yang sama
5. Ada 2 jawaban yang benar
Adanya saling pemahaman dalam komunikasi konvergen termasuk ke dalam komunikasi . . . .
1. Information
2. Convergence
3. Mutual Understanding
4. Network Relationship
5. Semua jawaban salah
Keuntungan menggunakan PAN adalah ...
1. dapat meningkatkan kualitas hasil belajar
2. praktis
3. dapat dijadikan ukuran keberhasilan pengajaran
4. dapat mengetahui prestasi kelompok
5. E.Semua jawaban benar
Suatu kegiatan yang dilakukan suatu pihak untuk menyampaikan berita kepada pihak yang lain
disebut …
1. telepon
2. telegram
3. telekomunikasi
4. komunikasi
Keuntungan penggunaan TIK di bidang pemerintahan adalah …
1. Pelayanan publik menjadi cepat, mudah, dan efisien
2. Memperbaiki kualitas pendidikan
3. Meningkatkan lapangan pekerjaan
4. Menjamurnya warnet
Istilah untuk mengaktifkan komputer dari keadaan mati total disebut …
1. shutdown
2. turn off
3. turn on
4. restart
Perangkat lunak dasar yang berfungsi sepenuhnya untuk mengendalikan sistem komputer disebut
…
1. Software
2. Perangkat Lunak
3. Sistem Operasi

4. Hardware
25. Kalau anda ingin mengirimkan tugas sekolah, media manakah yang dapat dipakai?
1. Email
2. Pdf
3. Chating
4. Download
26. Cara pemecahan masalah yang dipilih harus sesuai dengan hal-hal berikut kecuali .....
1. kondisi lingkungan sekolah
2. jumlah siswa dalam kelas
3. waktu yang tersedia dalam jadwal pelajaran
4. sarana dan fasilitas yang tersedia.
5. Semua jawaban benar
27. Kelebihan soal obyektif antara lain ...
1. materi uji luas, menyusunnya mudah, dan scoringnya cepat
2. menyusunnya mudah, materi uji luas, dan dapat digunakan berulang
3. scoringnya cepat, menyusunnya mudah, dan dapat digunakan berulang
4. materi uji luas, scoringnya cepat dan dapat digunakan berulang
5. Ada 2 jawaban benar
28. Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, seseorang dapat mengkaji
berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah
1. sistematika tulisan
2. panjang tulisan
3. ragam bahasa yang digunakan
4. pengarang
5. Ada 3 jawaban benar
29. Agar dokumen yang akan disimpan tidak bercampur dengan dokumen orang lain, maka perlu
dibuatkan tempat penyimpanan tersendiri yang disebut …
1. File
2. Berkas
3. Folder
4. Toolbar
30. Bagaimana cara melatih siswa agar menguasai suatu software komputer?
1. Memberikan teori dan praktek tentang software tersebut
2. Memberikan screenshot software
3. Memberikan pekerjaan rumah
4. Siswa dibiarkan belajar mandiri di laboratorium
31. Bagian penutup suatu karya tulis ilmia, pada umumnya menyajikan tentang
1. rangkuman dan tindak lanjut
2. simpulan umum
3. rekomendasi penulis
4. simpulan dan saran
5. Ada dua jawaban benar
32. Melakukan kajian terhadap kemungkinan pro – kontra atau kajian terhadap masyarakat yang
menerima atau menolak, merupakan adopsi inovasi pada tahap . . . .
1. Design
2. Evaluation
3. Trial
4. Wareness Interest

5. Trial Evaluation
33. Suatu penggabungan Sekolah Dasar di daerah kecamatan sebagai upaya meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pengelolaan pendidikan, disebut . . . .
1. Manajemen Berbasis Sekolah / School Based Management
2. School Merger
3. Multi Grade Instruction Pembelajaran Kelas Rangkap
4. CBSA
5. Jawaban tidak ada
34. Batas lulus purposif mengacu pada penilaian ...
1. acuan norma
2. acuan kriteria
3. gabungan
4. acuan norma atau kriteria
5. Semua jawaban benar
35. Fanatism daerah yang kurang terkontrol, merupakan salah satu contoh hambatan yang timbul
dalam inovasi pendidikan pada bidang . . . .
1. Cultural Block
2. Mental Block Barries
3. Social Block
4. System Block
5. Social System
36. Rambu-rambu penilaian kelas yang perlu ditaati guru ketika melaksanakan penilaian adalah ...
1. fokuskan pada satu strategi penilaian
2. gunakan satu teknik penilaian tertentu
3. padukan penilaian dengan kegiatan belajar mengajar
4. gunakan format tertentu untuk mencatat hasil belajar siswa
5. Semua jawaban benar
37. Berikut ini merupakan ciri pembelajaran inovatif.
1. memiliki unsur keterbaruan
2. dapat memecahkan suatu masalah
3. memiliki unsur keterbaruan dan dapat memecahkan masalah
4. tidak harus baru yang penting pembelajaran menjadi bervariasi
5. Ada 2 jawaban benar
38. Apakah virus komputer itu?
1. Virus dalam komputer sama dengan virus dalam istilah komputer
2. Program jahat yang dibuat untuk tujuan tertentu dan biasa menyebar secara cepat dan massal
3. Virus itu bukan merupakan sebuah program
4. Virus komputer tidak dapat menyebar
39. Tahap komunikasi untuk penyandaran terhadap masyarakat yang diharapkan dapat mengadopsi
inovasi yang ditawarkan merupakan adopsi inovasi pada tahap . . . .
1. Design
2. Evaluation
3. Trial
4. Wareness Interest
5. Wareness Trial
40. Kalau kita ingin membuka suatu halaman web, program apa yang akan kita gunakan?
1. FTP Client
2. Microsoft Word
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47.
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3. PDF
4. Browser
Dibawah ini yang bukan merupakan suatu domain adalah ....
1. .com
2. .org
3. .go.if
4. www
Aktivitas yang kita lakukan saat mengunduh file dari internet adalah ...
1. Upload
2. Chating
3. Browsing
4. Download
Penilaian hasil belajar sebaiknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Hal ini
dimaksudkan agar ...
1. tes dikerjakan dengan santai, tidak serius
2. siswa dapat menunjukkan apa yang dipahaminya
3. kemampuan siswa dapat meningkat
4. siswa tidak merasa rendah diri
5. Semua jawaban salah
Unsur yang menentukan perkembangan fisik motorik anak adalah....
1. organ, saraf, dan otak
2. otot, badan, dan otak
3. otot, saraf, dan otak
4. otot, saraf, dan pikiran
5. otak, mainan edukatif
Adalah proses komunikasi dimana terjadi pembagian informasi bersama untuk mencapai suatu
kesepakatan bersama, pernyataan tersebut termasuk komunikasi . . . .
1. Linier
2. Kontradiktif
3. Konvergen
4. Collective
5. Semua jawaban salah
Peralatan komunikasi yang digunakan untuk fotokopi jarak jauh adalah
1. Faximili
2. Seluler
3. Handphone
4. Tabloid
Agar dapat dibuka dari seluruh dunia dengan mudah, suatu halaman web harus mempunyai ...
1. Hosting
2. Domain
3. Alamat
4. IP
Berikut ini merupakan ciri pembelajaran inovatif.
1. memiliki unsur keterbaruan
2. dapat memecahkan suatu masalah
3. memiliki unsur keterbaruan dan dapat memecahkan masalah
4. tidak harus baru yang penting pembelajaran menjadi bervariasi
5. Ada 2 jawaban benar

49. Cara pemecahan masalah yang dipilih harus sesuai dengan hal-hal berikut kecuali .....
1. kondisi lingkungan sekolah
2. jumlah siswa dalam kelas
3. waktu yang tersedia dalam jadwal pelajaran
4. sarana dan fasilitas yang tersedia.
5. Semua jawaban benar
50. Dalam suatu artikel konseptual, bagaimana teori/konsep yang ditawarkan dapat berkontribusi
dalam peta pengetahuan dimuat pada bagian
1. abstrak
2. pendahuluan
3. diskusi
4. referensi
5. Ada 2 jawaban benar
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Soal hardware dan jaringan
1. Alat yang merupakan sarana untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam komputer disebut….
a. output device
b. input device
c. RAM
d. CD ROM
e. processor
jawaban: b
2. Untuk mengurangi intensitas radiasi dari layar monitor ke mata pengguna komputer, dapat
menggunakan…..
a. screen saver
b. mouse
c. kaca mata
d. keyboard
e. screen filter
Jawaban: e
3. Salah satu program aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola dan menjaga keamanan atau
program dari kerusakan adalah….
a. scandisk
b. microsoft excel
c. diskspace
d. accessories
e. microsoft word
jawaban: a
4 Siklus pemprosesan data yang benar adalah….
a. output -> proses -> input
b. output -> input -> proses
c. input -> output -> proses
d. input -> proses -> output
e. proses -> input -> output
jawaban: d
5. Berikut ini bukan termasuk software adalah….
a. pascal
b. cobol
c. microsoft word
d. cd room

e. microsoft excel
jawaban: d
6. Peralatan keras yang berfungsi untuk menjalankan instruksi-instruksi yang diberikan dan
mengeluarkannya dalam bentuk informasi disebut….
a. hardware
b. software
c. hard disk
d. input device
e. RAM
jawaban: a
7. Orang yang menggunakan komputer disebut….
a. brainware
b. hardware
c. software
d. scanner
e. scanddisk
jawaban: a
8. Alat yang digunakan untuk memindahkan gambar dari kertas ke komputer disebut….
a. printer
b. lighpen trackball
c. scanner
d. mouse
e. joystick
jawaban: c
9. Alat yang digunakan untuk membaca CD/DVD disebut….
a. plotter
b. voice recognition
c. phometric
d. CPU
e. CD/DVD ROM
jawaban: e
10. Proses hidupnya komputer disebut….
a. loading
b. booting
c. printing
d. browsing
e. starting

11. Tampilan awal microsoft windows disebut….
a. laptop
b. web shot
c. desktop
d. background
e. taksbar
jawaban: c
12. Tempat yang digunakan untuk menyimpan file yang sejenis disebut….
a. explorer
b. drive
c. folder
d. dokumen
e. desktop
jawaban: c
13. Berikut ini yang tidak termasuk menu bar dalam microsoft office word 2010 adalah…
a. file
b. view
c. insert
d. page layout
e. print
14. Berikut ini yang tidak termasuk media penyimpanan data adalah….
a. floppy disk
b. mouse
c. hard disk
d. compact disk
e. flash disk
jawaban: b
15. Selain dengan mengklik tanda silang disudut kanan atas, untuk menutup jendela yang aktif, anda
dapat juga menekan tombol….
a. file – print
b. file – save
c. file – close
d. file – exit word
e. file – new
jawaban: c
16. Untuk keluar dari Microsoft Word dan menuju ke layar desktop, digunakan tombol….

a. file – print
b. file – save
c. file – close
d. file – exit word
e. file – new
17. LAN adalah kepanjangan dari….
a. Local area network
b. Local area netting
c. local asean network
d. location area network
e. local area networking
jawaban: a
18. Jenis jaringan yang digunakan untuk berkomunikasi antarkomputer dalam satu wilayah provinsi
adalah…
a. LAN
b. WAN
c. MAN
d. GAN
e. BAN
jawaban: c
19. Jarak yang baik utuk bekerja dengan komputer pada jarak pandang yang benar adalah….
a. 20 cm
b. 30 cm
c. 40 cm
d. 50 cm
e. 100 cm
jawaban: d
20. Media penyimpanan optis yang benar adalah….
a. keping CD
b. hardsik
c. flashdisk
d. software
e. brainware
jawaban: a

21. Orang yang mengendalikan data pada sebuah system program komputer disebut dengan….

a. admin
b. operator
c. analisis
d. programmer
e. projecter
jawaban: d
22. Program aplikasi yang digunakan untuk membuat bentuk pengolah kata adalah….
a. macromedia flash
b. paint
c. microsoft word
d. photoshop
e. pagemaker
jawaban: c
23. Hak ekslusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak
ciptaannya disebut….
a. hak paten
b. hak cipta
c. hak asasi
d. hak milik
e. hak dagang
jawaban: b
24. Berikut ini tidak termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual adalah….
a. hak cipta
b. hak paten
c. hak dagang
d. rahasia dagang
e. desain industri
jawaban: a
25. Orang yang menjiplak hasil karya orang lain disebut….
a. writer
b. writor
c. plagiater
d. plagiator
e. pencipta
jawaban: d
26. Alat pada CPU yang dapat digunakan untuk memperbanyak data pada CD disebut….
a. CD room

b. CD writer
c. compact disk
d. scanner
e. VCD
jawaban: a
27. Undang-undang di Indonesia yang memuat tentang HAKI adalah….
a. UU nomor 19 tahun 2002
b. UU nomor 19 tahun 2003
c. UU nomor 19 tahun 2006
d. UU nomor 19 tahun 2004
e. UU nomor 19 tahun 2005
jawaban: a
28. Lama hukuman penjara bagi orang yang dengan sengaja melanggar hak cipta adalah….
a. 2, 5 tahun
b. 5 tahun
c. 7 tahun
d. 10 tahun
e. 15 tahun
jawaban: b
29. Denda maksimal yang dibayar oleh para pelanggar hak cipta adalah….
a. Rp. 5.000.000,00
b. Rp. 50.000.000,00
c. Rp. 100.000.000,00
d. Rp. 150.000.000,00
e. Rp. 500.000.000,00
jawaban: e
30. Hak yang diberikan pemerintah kepada pencipta untuk memperbanyak hasil ciptaannya disebut….
a. hak cipta
b. hak intelektual
c. hak royalti
d. hak paten
e. hak asasi
jawaban: a
31. Software yang diperbanyak tanpa seizin pemegang hak cipta, berarti dibuat secara….
a. ilegal
b. asli
c. bajakan

d. legal
e. palsu
jawaban: a
32. Jenis jaringan yang digunakan untuk melakukan komunikasi antarkomputer dalam satu gedung
disebut….
a. MAN
b. GAN
c. LAN
d. WAN
e. BAN
jawaban: c
33. Jenis jaringan yang digunakan untuk melakukan komunikasi antarkomputer dibeberapa benua
disebut….
a. LAN
b. MAN
c. GAN
d. WAN
e. BAN
jawaban: d

34. Jenis topologi jaringan yang menyerupai bentuk cincin disebut….
a. topologi mesin
b. topologi star
c. topologi tree
d. topologi bus
e. topologi ring
jawaban: e
35. Dalam suatu jaringan, komputer yang dipakai untuk mengendalikan client dan merupakan pusat
informasi dinamakan komputer…..
a. server
b. workstation
c. pusat
d. terpadu
e. sentral
jawaban: a
36. System bilangan basis 2 disebut dengan….
a. decimal

b. hexadesimal
c. biner
d. okta
e. romawi
jawaban: c
37. Micro SD termasuk dalam media yang benar adalah….
a. penyimpanan
b. outputdata
c. antivirus
d. software
e. brainware
jawaban: a
38. Kepanjangan yang benar dari bit adalah….
a. trinery digit
b. binary digit
c. byte persecond
d. brainware intelegence
e. dwinery digital
jawaban: b
39. Orang yang membuat program komputer disebut dengan….
a. admin
b. operator
c. analisis
d. programmer
e. projecter
jawaban: d
40. Perangkat keras yang digunakan untuk mencetak data hasil pemrosesan komputer disebut….
a. monitor
b. printer
c. RAM
d. hardisk
e. speaker
jawaban: b
essay
41. Sebutkan etika dan moral menggunakan TIK?
Jawaban:
- Tidak melakukan pembajakan

- Tidak menyalin atau menggandakan hasil karya orang lain tanpa seizin pemilik hak cipta
- Tidak melakukan perubahan dengan cara mengurangi atau menambah terhadap hasil karya orang lain
- Memakai perangkat lunak yang asli atau bukan bajakan
- Tidak menggunakan perangkat lunak untuk suatu kejahatan
42. Sebutkan hal-hal yang harus dilakukan untuk menghindari risiko bekerja dengan komputer?
Jawaban:
a. mengatur posisi tubuh
b. mengatur posisi monitor
c. mengatur letak kabel komputer
d. mengatur penggunaan CPU dengan benar
e. mengatur penggunaan keyboard
43. Apakah hardware dan software itu? Berilah contoh masing-masing dua?
Jawaban: Hardware (perangkat keras) adalah komponen pada komputer yang dapat terlihat dan
disentuh secara fisik. Contohnya: keyboard dan mouse.
Software (perangkat lunak) adalah data-data yang terdapat pada sebuah komputer yang di format
kemudian disimpan secara digital. Contohnya: Microsoft Office dan sistem operasi (OS)
44. Apakah kepanjangan dari CPU, RAM, ROM, dan ALU?
Jawaban:
- CPU : Central Processing Unit
- RAM: Random Access Memory
- ROM : Read Only Memory
- ALU : Arithmetical Logical Unit
45. Jelaskan perbedaan antara jenis LAN dan MAN!
Jawaban:
- LAN: Suatu jaringan komputer yang hanya berhubungan dalam satu lokasi atau satu gedung.
- MAN: Jaringan yang lebih besar jangkauannya dari pada LAN, meliputi area antar wilayah dalam satu
provinsi.

Macam-Macam Bunyi Beep Sebagai
Peringatan Kerusakan Pada Komputer
Untuk mengetahui jenis kerusakan atau permasalahan yang sering terjadi pada komputer ketika
dinyalakan, dapat dikenali melalui bunyi beep yang muncul pada speaker mainboard pada saat
pertama kali komputer dihidupkan.
Dengan mengenal bunyi beep pada tiap motherboard kita dapat mengetahui keruksakan atau
masalah pada motherboard kita.
Mainboard dengan BIOS Award dan BIOS Phoenix :
Bunyi beep pendek 1 kali : Sistem Normal.
Bunyi beep pendek 2 kali : Kerusakan/kesalahan pada CMOS.
Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 1 kali : Kerusakan/kesalahan pada DRAM/ram atau terjadi
short ram.
Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 2 kali : Kerusakan/kesalahan pada VGA Card/sering terjadi
bila menggunakan vga onboard.
Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 3 kali : Kerusakan/kesalahan pada keyboard atau pada VGA
Card,sering ditandai dengan tidak menyalanya lampu led pada keyboard.
Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 9 kali : Kerusakan/kesalahan pada ROM
Bunyi beep panjang berkali-kali : Kerusakan/kesalahan Pada DRAM, DRAM tidak terpasang dengan
benar, atau DRAM tidak kompatibel dengan mainboard,perhatikan pci pada DRAM yang di pasang
Bunyi beep pendek berkali-kali : Tenaga pada power supply tidak cukup, segera ganti power supply
atau periksa kabel-kabel power supply.
Mainboard dengan BIOS AMI :
Tidak ada bunyi beep : Kerusakan/kesalahan pada mainboard, powersupply, atau speaker internal.
Bunyi beep pendek 1 kali : Sistem normal.
Bunyi beep pendek 2 kali : Kerusakan/kesalahan pada DRAM.
Bunyi beep pendek 3 kali : Kerusakan/kesalahan yang sama dengan bunyi bip pendek 2 kali.
Bunyi beep pendek 4 kali : Kesalahan tanggal dan waktu pada sistem.
Bunyi beep pendek 5 kali : Kerusakan pada prosesor/mainboard.
Bunyi beep pendek 6 kali : Kerusakan/kesalahan pada keyboard.
Bunyi beep pendek 7 kali : Kerusakan/kesalahan yang sama dengan bunyi bip pendek 5 kali.
Bunyi beep pendek 8 kali : Kerusakan/kesalahan pada VGA.
Bunyi beep pendek 9 kali : Kesalahan pada saat checksum rom.
Bunyi beep pendek 10 kali : Kerusakan/kesalahan pada CMOS.
Bunyi beep pendek 11 kali : Kerusakan/kesalahan pada Cache Memory.
Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 3 kali : Kesalahan pada saat memory test.
Bunyi beep panjang 1 kali dan pendek 8 kali : Kesalah pada saat pengecekan VGA.
Dan dibawah ini ada sedikit arti sebuah suara bip, yang menandakan adanya kesalahan/kegagalan
di salah satu komponen komputer anda.
Tipe AMI BIOS :
1x suara BEEP panjang
Ada kemungkinan RAM mati atau terpasang tidak benar, sehingga menyebabkan kegagalan refresh
DRAM.
2x
Kegagalan rangkaian parity. Pada saat data yang ditransmisikan dalam komputer, biasanya
ditambahkan parity bit yang berfungsi untuk mendeteksi error. Pekerjaan ini dilakukan rangkaian
parity yang terdapat dalam komputer. Hal ini kemungkinan disebabkan adanya masalah pada
memori atau mainboard.
3x
Kegagalan base memori 64K, kegagalan ini biasanya disebabkan slot memori yang dikelompokkan
dalam modul yang memiliki chip rusak. Base memori 64K adalah 64 KB memori yang pertama pada
RAM.

4x
Kegagalan sistem timer, kemungkinan terdapat kesalahan pada satu atau lebih timer yang
digunakan untuk mengontrol fungsi-fungsi pada motherboard.
5x
Kegagalan processor, dapat disebabkan panas berlebih, atau karena proses tidak terpasang benar
kedalam socketnya.
6x
Kegagalan keyboar controller/gate A20, keyboard controller adalah chip pada motherboard yang
mengendalikan keyboard anda
7x
kesalahan pembacaan processor kemungkinan adanya kerusakan pada processor
8x
kesalahan baca/tulis memory display
9x
Kerusakan BIOS
10x
Kesalahan CMOS
11x
Kerusakan cache memori
Semua type Motherboard
1.kalau ada Bunyi Beeb pendek 1 x , itu tandanya komputer baik-baik saja
2.kalau bunyi Beep panjang 1x, masalah pada Hardisk.
3.Beep.. panjang 1x trus Beeb pndek 1x, Motherboardnya bermasalah.
4.Beeb.. panjang 1x terus Beeb pendek 2x, VGAnya bermasalah.
5.Beep Panjang 3x, Keyboardnya error
6.Beep, Beep (pendek) terus2an, coba periksa Power supplynya
7.Beep Panjang terus2an, berarti ada masalah pada Memorinya.
Membuat Kabel UTP
a. Kabel UTP Straight
Kabel UTP Straight adalah kabel yang cara pemasangan kedua ujungnya sama, digunakan untuk
menghubungkan dua device yang berbeda. Misalnya menghubungkan komputer dengan switch,
menghubungkan switch dengan router, menghubungkan komputer dan lan pada modem,
menghubungkan hub dan router, dan menghubungkan router dengan modem.
Cara membuat Kabel UTP Straight
Pertama-tama buka bagian ujung kabel UTP sepanjang +/- 2 cm. Luruskan, pisahkan sesuai warna,
rapikan ujung kabelnya, hingga rata satu sama lain. Urutan warna untuk UTP Straight, Orange Putih,
Orange, Hijau Putih, Biru, Biru Putih, Hijau, Coklat Putih, dan Coklat. Masukkan sampai mentok kabelkabel kecil ke RJ-45 sesuai dengan urutan warna. Sesudah itu masukkan konektor ke mulut tang
crimping, tekan tang sampai terdengar bunyi “klik”.

Gambar 5. Posisi Kabel UTP Straight
b. Kabel UTP Cross
Kabel UTP Cross adalah kabel yang pemasangan kedua ujungya berbeda. Gunanya untuk
menghubungkan dua device yang sama. Misalnya, menghubungkan 2 buah komputer, menghubungkan
2 buah swicth, dll.
Cara membuat Kabel UTP Cross
Pada dasarnya pembuatannya sama saja dengan UTP Straight hanya susunan kabel kecilnya saja yang
berbeda. Untuk kabel di ujung pertama susunan kabelnya sama dengan yang tadi, untuk yang ke dua
urutan warnanya adalah Hijau Putih, Hijau, Orange Putih, Biru, Biru Putih, Orange, Coklat Putih, Coklat.

Gambar 6. Susunan Kabel UTP Cross

Sekilas kabel konektor ATA mempunyai dimensi ukuran yang lebih lebar dengan 40 pin koneksi,
sedangkan kabel konektor SATA mempunyai dimensi bentuk yang lebih kecil dengan 15 pin. dan jika di
aplikasikan di Hardisk

Perbedaan Kabel SATA dan ATA (dari Fungsi /Kecepatan
Akses)

Kebel ATA
ATA (Advanced Technology Attachment) atau biasa juga dikenal dengan IDE drive merupakan kabel konektor
yang dibuat berdasarkan standart tahun 1986 yang masih menggunakan 16 bit pararel, dan terus di kembangkan
hingga ATA-7 pada tahun 2001 yang mempunyai kecepatan sebesar 133MBPs. kabel ATA masih banyak digunakan
untuk spesifikasi komputer lama semisal ; pentium 4 kebawah.
dan seperti yang sudah sedikit di singgung diatas, kabel ATA terdiri dari 40pin dan maksimal panjang kabel hanya
18 inc (46 cm)

Kabel SATA
Sedangkan kabel SATA atau Serial ATA merupakan kabel konektor pengembangan dari model kabel konektor
ATA, dengan kata lain kabel konektor SATA merupakan jenis kabel konektor baru yang ada setelah kabel ATA,
maka tidak mengherankan jika kabel konektor seri SATA ini sekarang banyak di gunakan untuk spec komputerkomputer baru yang mempunyai kecepatan akses data lebih handal. Kabel konektor SATA ini mempunyai 15pin
dan berukuran lebih kecil ketimbang kabel ATA, namun lebih bagus yakni hingga 150 MBps
Kelebihan lain dari kabel SATA dibanding kabel konektor ATA ialah :
1. Kabel SATA sangat cocok untuk membaca HDD yang berkapasitas besar

2.
3.

Penyambungan / Pemasangan kabel yang sangat mudah berbanding IDE/ATA.
Bila menggunakan kabel ATA/IDE, kita perlu membuat “jumper setting” yang betul dan aturan prosedut
master-slave yang betul, tetapi dengan SATA kita hanya sambungkan mengikut port yang betul sahaja.

4.

Kabel SATA menggunakan tenaga elektrik (power consumption), hal ini tidak ada pada seri kabel ATA
sehingga hard disk tipe ATA/IDE cepat panas apabila digunakan, tetapi hard disk SATA masih tidak panas

5.

walaupun telah lama digunakan.
Dari segi pemasangan kabel SATA lebih efisien dan tidak memerlukan banyak ruang, karena ukurannya yang
relatif kecil.

Soal Perakitan Komputer

1.
a.
b.
c.
d.
e.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
3.
a.
b.
4.
a.
b.
c.
d.
e.
5.

Persyaratan minimal hardware untuk installasi windows 7 adalah .....kecuali ....
Prosesor Min Dual Core 2.0 GHZ
RAM 1 Gb
HardDisk Free Space 40 Gb
Monitor LCD
CD-ROM / DVD
Pengaturan booting pertama kali dalam instalasi XP diatur di ....
Task manager
BIOS
CD rom
Control Panel
Windows Explorer
Pertama kali instalasi windows XP, first boot device pada BIOS diarahkan ke ....
Harddisk
c. Control Panel
CDROM
d. RAM
e. CPU
Licence agreement pada instalasi XP berfungsi untuk ....
perjanjian antara microsoft dan user
pemilihan partisi instalasi
pengaturan booting
pengaturan user
format harddisk
Sistem komputer terbangun dari elemen-elemen :
a. Hardware – Software – Input Device
b. Software – Software – Output Device
c. Perangkat keras – Pengguna – Perangkat Lunak
d. Proses – Hardware – Software
e. Software - Proses – Hardware

6.

Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data adalah :
a. Input Device
b. Processor
c. RAM
d. Storage Device
e. VGA Card
7. Pada pemasangan RAM, yang harus diperhatikan adalah :
a. Letak pengait jangan sampai terbalik
b. Letak lengkungan RAM harus sama dengan tempat lengkungan di slot RAM
c. Pengait RAM tidak boleh renggang
d. Jumlah pin RAM harus sesuai jumlah pin di slot RAM
e. Chip RAM harus menghadap ke CPU
8. Fungsi pasta yang dioleskan di Heatsink dan CPU adalah :
a. Meningkatkan kinerja CPU
b. Mengencangkan CPU
c. Meredam panas yang dihasilkan CPU
d. Menghindari hubungan pendek di CPU
e. Pelengkap CPU di Motherboard
9. Contoh perangkat kompuer yang bekerja dengan prinsip optik adalah :
a. CD ROM Drive
b. Harddisk
c. Card Reader
d. VGA Card
e. Keyboard
10. Komponen hardware komputer yang dapat dipasang di motherboard pada waktu mother board belum
dipasang di cashing adalah :
a. DVD ROM Drive
b. Floppy Disk Drive
c. CPU
d. Sound Card
e. Mouse
11. Untuk terhubung ke komputer, keyboard wireless menggunakan :
a. WiFi
b. Infra Red
c. Blue Tooth
d. Kabel Data
e. Kabel USB
12. Printer merupakan salah satu Output Device yang merupakan bagian :
a. Soft Copy Device
b. Hard Copy Device
c. Perangkat keras tambahan
d. Perangkat yang menggunakan koneksi Blue Tooth
e. Perangkat penyimpan data
13. Fungsi dari Input Output Port adalah :
a. Penghubung antar perangkat komputer
b. Penghubung antara perangkat komputer dengan Motherboard
c. Meningkatkan kinerja komputer
d. Mengurangi panas dari CPU

e. Mempermudah sirkulasi udara di dalam Cashing
14. Pembuatan partisi baru pada instalasi XP dilakukan dengan menekan tombol ….
a. A
b. B
c. D
d. D
e. E
15. Menghapus partisi pada proses instalasi XP dilakukan dengan menekan tombol
a. A
b. B
c. D
d. D
e. E
16. Untuk menyimpan hasil perubahan pada bios menggunakan tombol ....
a. F6
b. F6
C.F7
d. F9
e. F10
17. Cara untuk mempercepat kerja komputer dapat dilakukan dengan ....
a. menghentikan layanan windows yang tidak digunakan
b. menambah software game
c. mengurangi penggunaan komputer
d. memasang kipas tambahan
e. menggunakan ups
18. Plug and play merupakan istilah di windows yang pengertianya adalah ....
a. software yang siap pakai
b. hardware yang bisa langsung dipakai
c. hardware yang memerlukan driver
d. software yang up to date
e. hardware yang terbaru
19. Pengturan resolusi layar dapat dilakukan melalui ....
a. display-setting-screen resolution
b. setting-display-screen resolution
c. desktop-theme-screen resolution
d. control-desktop-screen resolution
e. start-setting-screen resolution
20. Device manager pada windows xp berfungsi untuk ....
a. menampilkan software yang terinstal
b. menampilkan hardware multimedia
c. menampilan seluruh hardware yang ada
d. menampilan aktifitas sistem
e. menampilan sisa ruang harddisk
21. CPU terdiri 2 bagian utama yaitu CU dan ALU. Bagian yang bertanggung jawab
terhadap perhitungan fisika dan matematika adalah..
a. Control Unit
c. Cu dan ALU
e. Chace Memory
b. Arithmetic Logic Unit
d. Prosesor
22. Salah satu teknologi prosesor Intel adalah Hyper Threading, artinya..
a.Dapat mempercepat proses instruksi yang dijalankan
b. Dapat memproses 2 instruksi dalam waktu bersamaan
c. Dapat menambahkan memori virtual
d.Dapat meningkatkan kapasitas Cache Memory
23. Perangkat komputer yang dijadikan media atau tempat memasang processor,
memory dan perangkat keras yang lain ialah …
a. casing
d. hard disk
b. power supply
e. processor
c. motherboard
24. Berdasarkan fungsi perangkat keras digolongkan dalam tiga bagian utama yaitu
a. input – proses – output
d. hardware – software –brainware
b. data – diolah – informasi
e. vacum tube – ic – chip
c. file – document – layout

25. Contoh perangkat – perangkat input ialah …
a. casing, power supply
d. card vga, card i/o, sound card
b. monitor, printer, speaker
e. keyboard, mouse, cd room
c. analis, programmer
26. Untuk mengurangi radiasi yang dihasilkan oleh layar monitor, digunakan...
a.
Heat sink
c. Thermal Paste
b.
Filter screen
d. Fan
e. Utavolt
27. Windows XP, Ms-Dos, Windows 98, Linux adalah perangkat …
a. lunak aplikasi
c. keras
d. lunak system operasi
b. input
e. manusia
28. Agar komputer masih dapat beroperasi walaupun pemadaman listrik, maka kita
Gunakan alat …
a. Utavol
c. UPS
d.Hard Disk
b. CD RW
e. USB
29. Pengaturan tanggal dan waktu pada komputer, dapat dilakukan pada ...
a. Standard BIOS Setup
c. Chipset features setup
b. BIOS features setup
d. Power management e. Integrated peripheral
30. BIOS kependekan dari ...
a. Basic Input Operating System
b. Basic Input Output System
c. Basic Input Output Software
d. Basic Input Ouput Serial
e. Semua salah
31. Untuk mengetahui apakah peripheral sudah terinstal dengan baik dapat diketahui
melalui
a. System computer
c. Device Manager
b. Control Panel
d. BIOS
c. Regedit
32. Manakah dibawah ini yang termasuk Storage Device...
a. HDD
b. Flash Disk
c. Portable Disk
d. Jawaban B dan C benar
e. Jawaban A, B, dan C benar
33. Windows, Linux, Unix, Dos, dan Macintoster masuk ke dalam...
a. Sistem Operasi (Operating System)
b. Program Aplikasi (Application Program)
c. Driver
d. BIOS
e. Brainware
34. Berikut ini merupakan memori komputer yang bersifat non volatile, kecuali...
a. Hard Drive
c. DVD
b. Flash Disk
d. RAM
e. Driver
35. Suatu usaha untuk menata ulang file, sector, track atau cluster pada hard
disk agar terkelompok secara teratur disebut...
a. Format
c. Defrag
b. Scandisk
d. Partisi
e. Dx-Diaq
36. Berikut adalah konversi besarnya memori komputer yang paling tepat adalah..
a.
1 Gigabyte=1000 Megabyte
d. 1 Gigabyte=1024 Megabyte
b.
1 Mega Byte =1000 Gigabyte
e. 1 Megabyte=1024 Gigabyte

c.
1 Mega Byte =2000 Kilobyte
37. Jenis CD atau DVD yang dapat ditulisi kembali disebut dengan..
a.
CD R
c. CD Room
b. CD RW
d. Blueray
e. semua salah
38. Alat output yang berfungsi untuk mencetak data dengan media cetak berukuran
yang besar..
a. Printer inkjet
c. Plotter
b. Printer laserjet
d. Big Printer
e. Printer Deskjet
39. Berikut ini jenis-jenis mouse berdasarkan konektornya, kecuali..
a. Mouse USB
c. mouse serial
b. Mouse PS/2
d. mouse pararel
e. port hdmi
40. Berikut ini adalah jenis printer, kecuali..
a. Dot matrix
c. LaserJet
b. InkJet
d. Enhanced
e. semua benar

Jawaban soal pilihan ganda JARINGAN DASAR MID
SEMESTER GENAP 2014/2015

1.
Sebuah alamat pada komputer agar komputer bisa saling terhubung dengan
komputer lain disebut dengan...
a. IP Address
b. Broadcast Address
c. Netmask/Subnet Mask
d. Gateway
e. MAC Address

2.

IPv 4 Terdiri dari...
a. Net ID & Host ID
b. Kode Vendor & Kode Hardware
c. Broadcast & Netmask
d. FLSM & VLSM
e. First Host & Last Host

3.

IPv4 terdiri dari berapa Byte dan bit .....
a. 40 bit & 32 Byte
b. 48 Byte & 6 bit
c. 4 Byte & 32 bit
d. 32 Byte & 4 bit
e. 6 Byte & 32 bit

4.

Notasi untuk IPv4 disebut dengan...

a.
b.
c.
d.
e.
5.

Dotted Decimal Notation
Colon Hexa Decimal Notation
Semi Colon Equal Decimal
Dot Octal Notation
Decimal Dotted Notation

Suatu cara / metode yang digunakan membagi sebuah network menjadi beberapa
subnetwork disebut dengan...
a. Subnetting
b. Subnet Mask
c. Broadcast
d. Dotted Decimal Notation
e. VLSM

6.

IPv4 terdiri dari berapa blok ....
a. 5 Blok
b. 4 Blok
c. 3 Blok
d. 2 Blok
e. 6 Blok

7.

Penulisan IP Address versi 4 di bawah ini yang benar adalah...
a. 129.129.130.1
b. 223.45.2.256
c. 192.168.255.255
d. 255.255.0.0
e. 240.192.128.191

8.

IPv4 Terdiri dari berapa kelas .....
a. 3 Kelas
b. 4 Kelas
c. 2 Kelas
d. 6 Kelas
e. 5 kelas

9.

Pada jaringan komputer yang menggunakan IPv4, kelas yang bisa
digunakan antara lain...
a. A, B dan C
e.A, B dan D
b. B, C
c. A, B, C dan D

d. A, B, C dan E
10. Beberapa IP Address yang tidak boleh dipakai, kecuali...
a. Subnet Address
b. Broadcast
c. Loopback Address
d. Subnet Mask
e. Range Host yang valid
11. Pada IPv4 kelas D digunakan untuk ...
a. Multicasting
b. Eksperimen
c. Unicast
d. Anycast
e. Broadcast
12. Range kelas B pada IPv4 yaitu...
a. 224 - 239
b. 128 - 191
c. 0 - 127
d. 240 - 255
e. 1 - 126
13. Bit awal kelas C pada IPv4 adalah...
a. 1110
b. 0
c. 110
d. 10
e. 1111
14. Fungsi bit awal ( Leading bits ) pada IPv4 adalah...
a. Mencari Subnet Address
b. Menghitung Jumlah host per subnet
c. Mencari Broadcast Address
d. Inisialisasi nilai biner antara kelas satu dengan kelas lainnya
e. Menentukan range host yang valid
15. Jumlah Net ID dan Host ID untuk kelas C pada pada IPv4 adalah...
a. 24 Byte & 8 Byte
b. 8 bit dan 24 Byte
c. 16 bit & 2 Byte

d. 3 Byte & 8 bit
e. 48 bit & 32 bit
16. Jumlah host yang valid pada kelas C ( Classful ), sebanyak...
a. 16,777,216 Host per Subnet
b. 256 Host per Subnet
c. 65,536 Host per Subnet
d. 254 Host per Subnet
e. 512 Host per Subnet
17. IPv6 memiliki berapa berapa Byte .....
a. 32 Byte
b. 128 Byte
c. 6 Byte
d. 4 Byte
e. 16 Byte
18. Dibawah ini merupakan jenis – jenis alamat yang terdapat pada IPv6kecuali...
a. Alamat Global Unicast
b. Alamat Broadcast
c. Alamat link-local
d. Alamat site-local
e. Alamat Unique
19. Seperti IPv4, IPv6 juga mendukung private address yang dipresentasikan dengan
kode...
a. Fe80::/ 10
b. 2000:: /3
c. ::1
d. FF02::1:FF00:1
e. 2001:470::/64
20. MAC atau Media Access Control di OSI Layer ada pada layer ...
a. Session Layer
b. Physical Layer
c. Transport Layer
d. Data Link Layer
e. Application Layer
21. Urutan lapisan OSI mulai dari layer satu adalah :

a.
b.
c.
d.
e.

Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link,
Physical
Application, Presentation, Transport, Session, Network, Data Link,
Physical
Application, Presentation, Session, Network, Transport, Data Link,
Physical
Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation,
Application
Physical, Data Link, Transport, Network, Session, Presentation,
Application

22. Apakah yang dilewatkan dan diteruskan oleh router :
a. Data
d. Frame
b. Segment
e. Bit
c. Packet
23. Beberapa karakteristik dari protokol TCP , Kecuali .....
a. Connection Oriented
b. Reliable ( Handal )
c. Connectionsless ( Tanpa Koneksi )
d. Full Duplex
e. Memiliki layanan Flow Control
24. Macam – macam protocol antara lain, Kecuali...
a. Ethernet.
b. Token Ring.
c. Internet
d. FDDI
e. Apple Talk
25. Pada dasarnya, arsitektur IPv4 menganut konsep...
a. Classful Addressing
b. Unicast Addresses
c. Address Prefixes
d. Experimental
e. Classless Addressing
26. Fungsi kabel twisted pair jenis crossover / kabel silang, Kecuali...
a. Menghubungkan 2 buah komputer secara langsung
b. Menghubungkan antara computer dengan switch
c. Menghubungkan 2 buah hub
d. Menghubungkan switch dengan hub

e. Menghubungkan komputer dengan router
27. Perangkat jaringan komputer yang menghubungkan host pada jaringan yang
berlainan adalah…?
a. Hub
b. Repeater
c. Access Point
d. Router
e. Switch

28. Macam - macam koneksi internet ada di bawah ini, kecuali...
a. Dial-Up / GPRS
b. ADSL / SDSL
c. GPRS / HTTP
d. 3G / 4G LTE
e. HSPA / HSDPA
29. Protokol yang berguna untuk memberikan informasi tentang error yang terjadi
antara host seperti Destination Host Unreachable adalah :
a. Reverse Address Resolution Protocol (RARP)
b. Internet Control Message Protocol (ICMP)
c. User Datagram Protocol (UDP)
d. Routing Information Protocol (RIP)
e. Address Resolution Protocol (ARP)
30. Komponen Jaringan yang bekerja pada lapisan 1 OSI adalah :
a. Transceiver, Receiver, Modem, Switch
b. Switch , Bridge, Access Point, NIC
c. Switch, Router, Bridge, Telepon
d. Hub, Repeater, Modem, NIC
e. Router, Telepon, Bridge, Modem
31. Jenis penyaluran sinyal yang mengirimkan paket dari sebuah host menuju
kelompok tujuan ( group of destination) , hal ini disebut dengan...
a. Unicast
b. Broadcast
c. Multicast
d. Anycast
e. One-to-all

32. Metode ini mengubah sinyal digital ke bentuk analog disebut dengan...
a. Broadband
b. Baseband
c. Narrowband
d. Dualband
e. Singleband
33. Data digital langsung dikirim melalui media transmisi `satu saluran tanpa
mengalami perubahan apapun disebut dengan...
a. Broadband
b. Baseband
c. Narrowband
d. Dualband
e. Singleband

34. Jenis jaringan komputer dimana server melayani permintaan client
adalah.....
a. Client - Server
b. Peer 2 Peer
c. Intranet
d. Internet
e. Adhoc
35. Berikut ini karakteristik kabel UTP, Kecuali...
a. Biaya instalasi lebih murah.
b. Ukuran lebih kecil sehingga lebih fleksibel
c. Panjang kabel maksimum antar node adalah 100 m.
d. Kecepatan transmisi data antara 10-100 Mbps.
e. Digunakan untuk jaringan thick ethernet, thin ethernet, dan ARC-Net.
36. Tujuan dibentuknya workgroup...
a. Mempermudah pengalamatan IP.
b. Mempermudah transfer data.
c. Mempermudah sharing data.
d. Mempermudah koneksi internet
e. Mempermudah pengelolaan jaringan.

37. Pada proses de-enkapsulasi, urutan pembentukan data yang benar adalah :
a. Data – Segment – Packet – Frame - Bits.
b. Data – Packet – Segment – Frame – Bits.
c. Bits – Frame – Packet – Segment – Data.
d. Bits – Frame – Segment – Packet – Data.
e. Data – Segment – Frame – Packet – Bits.
38. Standarisasi jaringan yang digunakan oleh 10Base5 ( ThickNet )
a. IEEE 802.3
b. IEEE 802.11
c. IEEE 802.4
d. IEEE 802.5
e. IEEE 802.2
39. IP Address 189.123.100.45 , yang termasuk Net ID adalah...
a. 189.123
b. 123.100
c. 123.100.45
d. 189.123.100
e. 189
40. Nilai Default Subnet Mask untuk kelas B pada IPv4 adalah...
a. 255.255.255.255
b. 255.0.0.0
c. 255.255.0.0
d. 255.255.255.0

SOAL LAN
1. Istilah bagi keadaan komputer yang tidak terhubung dengan komputer lain adalah :
A. Stand Alone
B. Network
C. LAN
D. WAN
E. Internet
Jawaban : A
2. Jika komputer Anda berhubungan dengan komputer dan peralatan-peralatan lain sehingga
membentuk suatu grup, maka ini disebut sebagai :
A. Stand Alone

B. Network
C. LAN
D. WAN
E. Internet
Jawaban : B
3. Bagaimana antar komputer berhubungan serta mengatur koneksi yang ada, itulah yang disebut
dengan :
A. Stand Alone
B. Networking
C. LAN
D. WAN
E. Internet
Jawaban : B
4. Bila suatu network berada dalam satu lokasi (contoh dalam satu gedung) maka disebut sebagai :
A. Stand Alone
B. Networking
C. LAN
D. WAN
E. Internet
Jawaban : C
5. Di bawah ini termasuk fungsi jaringan, kecuali :
A. Berbagi pemakaian sumber daya (resource)
B. Teleconference meeting
C. Internet
D. Mailing list
E. Resource Disable
Jawaban : E
6. Dalam suatu jaringan komputer kita bisa saling berbagi pemakaian sumber daya, yang disebut dengan
:
A. Sharing
B. Chating
C. e-mail
D. browsing
E. FTP
Jawaban : A
7. Pada kabel LAN terdapat pasangan kabel yang dililit satu sama lain, hal ini bertujuan agar mengurangi
interferensi listrik pada kabel. berapa jumlah kabel yang terdapat pada kabel LAN tersebut...

A.14 Kabel
B. 6 Kabel
C. 4 Kabel
D. 8 Kabel
E. 5 Kabel
Jawaban : D
8. Kita dapat memanfaatkan jaringan komputer untuk mengadakan percakapan jarak jauh yang dikenal
dengan :
A. Chating
B. e-mail
C. browsing
D. FTP
E. Teleconference meeting
Jawaban : E
9. Tipe jaringan yang memilki karakteristik semua workstation (node) pada jaringan ini dikelola oleh
pengontrol Domain disebut :
A. Client – Server
B. Diskless
C. Pear to pear
D. Client
E. Server
Jawaban : A
10. Tipe jaringan yang memilki karakteristik Tidak ada perbedaan sistem operasi antara PC yang
berfungsi sebagai client maupun server disebut :
A. Client – Server
B. Domain
C. Pear to pear
D. Client
E. Server
Jawaban : C
11. Hal yang paling penting yang harus diperhatikan sebelum membangun sebuah jaringan adalah :
A. Peralatan
B. Lokasi
C. Pekerja
D. Administrator
E. Penentuan IP address
Jawaban : E

12. Untuk membuat suatu jaringan komputer, diperlukan perlengkapan sebagai berikut, kecuali :
A. Minimal ada satu komputer yang berlaku sebagai server (pusat data)
B. Ada komputer workstation (tempat kerja)
C. Peripheral jaringan seperti Network Interface Card (NIC), hub, dll
D. Peripheral multimedia seperti sound card, speaker, dll
E. Media penghubung antarkomputer seperti kabel, connector, terminator, dll
Jawaban : D
13. Komputer yang berlaku sebagai pusat data disebut :
A. Client
B. Server
C. Client-server
D. Pear to pear
E. Domain
Jawaban : B
14. Yang tidak termasuk pada metode perencanaan LAN adalah :
A. Seorang administrator network yang bertanggung jawab terhadap jaringan.
B. Pengalokasian IP address dengan subnetting.
C. Peta letak komputer dari LAN dan topologi yang hendak kita gunakan.
D. Persiapan Personil pembuatan jaringan
E. Persiapan fisik yang meliputi pengkabelan dan peralatan lainnya.
Jawaban : D
15. Yang bukan merupakan media penghubung antar komputer adalah :
A. NIC
B. Connector RJ 45
C. HUB
D. Kabel LAN
E. IDE
Jawaban : E
16. Yang tidak termasuk pada kabel jaringan adalah :
A. STP
B. UTP
C. Fiber Optic
D. AC line
E. Coaxial
Jawaban : D
17. Yang termasuk pada kabel twisted pairs adalah :
A. STP

B. Coaxial
C. Thin Cable
D. Fiber Optic
E. RJ 45
Jawaban : A
18. Berapa kecepatan transfer data kable UTP :
A. 100 Mbps
B. 10 Mbps
C. 10 Kbps
D. 56 Mbps
E. 56 Kbps
Jawaban : A
19. Konektor yang digunakan untuk kabel UTP atau STP adalah :
A. RJ 10
B. RJ 54
C. RJ 45
D. RG 45
E. RG 54
Jawaban : C
20. Yang termasuk pada metode perencanaan LAN,kecuali.. :
A. Seorang administrator network yang bertanggung jawab terhadap jaringan.
B. Pengalokasian IP address dengan subnetting.
C. Peta letak komputer dari LAN dan topologi yang hendak kita gunakan.
D. Persiapan Personil pembuatan jaringan
E. Persiapan fisik yang meliputi pengkabelan dan peralatan lainnya.
Jawaban : D
21. Yang bukan merupakan topologi jaringan komputer adalah :
A. Mesh
B. Star
C. Car
D. Bus
E. Ring
Jawaban : C
22. Topologi yang paling sederhana dalam penginstallasian adalah :
A. Mesh
B. Star
C. Car

D. Bus
E. Ring
Jawaban : D
23. Topologi yang paling hemat dalam penggunaan biaya pembuatan adalah :
A. Mesh
B. Star
C. Car
D. Bus
E. Ring
Jawaban : D
24. Kekurangan dari topologi Bus adalah :
A. Biayanya sangat besar
B. Tidak membentuk jalur terbuka
C. Installasi sulit dilakukan
D. Dapat terjadi Collision
E. Pada kedua ujung harus menggunakan terminator
Jawaban : D
25. Topologi yang mampu dengan beban trafik atau koneksi besar adalah :
A. Mesh
B. Star
C. Car
D. Bus
E. Ring
Jawaban : B
26. Tujuan dibentuknya workgroup……………..
A. Mempermudah pengalamatan IP
B. Mempermudah transfer data
C. Mempermudah sharing data
D. Mempermudah koneksi internet
E. Mempermudah pengelolaan jaringan
Jawaban : C
27. Dalam konfigurasi berbagi pakai koneksi internet (internet connection sharing), komputer yang
tersambung dengan internet akan berfungsi sebagai....
A.
client
B.
dump
C.
router
D.
switch

E.
server / gateway
Jawaban : A
28. Pemasangan NIC pada computer tidak plug and play disebabkan…………..
A. Belum ada driver NIC pada OS
B. NIC bertipe ISA
C. NIC bertipe PCI
D. NIC rusak
E. NIC bertipe AGP
Jawaban : A
29. Pada pemasangan kabel straight, pin yang digunakan untuk mengirim (transmit) data adalah……….
A. 1 dan 2
B. 4 dan 5
C. 3 dan 8
D. 7 dan 6
E. 3 dan 6
Jawaban : E
30. Kombinasi pengkabelan straight pada jaringan komputer yang sesuai dengan standart internasional
adalah....
A.
White orange – orange - white green – blue - white blue - green – white brown - brown
B.
White orange – orange - white green – green - white blue - blue – white brown - brown
C.
White green – green - white orange – blue - white blue - orange – white brown - brown
D.
White orange – orange - white green - green - white blue - blue – white brown - brown
E.
Orange – white orange – green – white green - white blue - blue – white brown – brown
Jawaban : A

Contoh Penyelesaian Masalah Menggunakan FlowChart
" Flowchart "
1. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus menggambarkan langkahlangkah penyelesaian suatu masalah
2. Merupakan cara penyajian dari suatu algoritma
3. Ada 2 macam flowchart :
- System flowchart adalah urutan proses dalam system dengan menunjukkan
alat
media input, output serta jenis penyimpanan dalam proses pengolahan data.
- Program flowchart adalah urutan instruksi yang digambarkan dengan symbol tertentu
untuk memecahkan masalah dalam suatu program.
Symbol-symbol dalam FlowChart :

Contoh penyelesaian masalah algoritma menggunakan FlowChart :
1. Algoritma kelulusan mahasiswa
Diberikan nama dan nilai mahasiswa, jika nilai tersebut lebih besar atau sama dengan
60maka mahasiswa tersenut dinyatakan lulus, jika nilai lebih kecil dari 60 maka
dinyatakan tidak lulus.
Deskripsi:
Baca nama dan nilai mahasiswa
Jika nilai > = 60 maka
Keterangan = lulus
Tetapi jika salah
Keterangan = tidak lulus
Tulis nama dan keterangan.
Tahapan Pembuatan Program:
1. Mendefinisikan masalah dan menganalisanya. Mencangkup : tujuan pembuatan,
parameter yang digunakan, fasilitas yang disediakan, algoritma yang diterapkan, dan
bahasa pemrograman yang digunakan.
2. Merealisasikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Soal If Then
1. Buatkan Langkah Langkah Memasak Air Dengan Menggunakan IF-THEN
Jawab :
#include<stdio.h>
void main ()
{int A=8, B=3 ;
if (A>B)
{
printf ("Siapkan Panci ") ;
printf ("\nIsi Panci Dengan Air Bersih Sampai Penuh") ;
printf ("\nNyalakan Kompor");
printf ("\Simpan Panci Di Atas Kompor Dan Tunggu Sampai Mendidih") ;
}
printf ("\nJika Sudah Mendidih Matikan Kompor Selesai");
}
Flowchart nya :

Flowchart

Buatlah Algoritma dan Flowchart untuk proses ujian seleksi masuk STAN dengan asumsi :
nilai rata-rata ujian seleksi minimal 7,5 khusus untuk ujian Bahasa Indonesia minimal 7
dan jumlah mahasiswa yang diterima maksimal 1000.
Mari kita lihat jawabannya
Bentuk dari Algoritmanya :
1. Panitia input data dan nilai peserta
2. Sistem read data dan nilai peserta
3. Cek jika rata-rata nilai total ≥ 7,5 dan nilai Bahasa Indonesia ≥ 7 maka peserta lolos untuk ikut
USM, jika tidak maka peserta tidak lolos untuk ikut USMPeserta ikut proses USM
4. Input jawaban peserta USM
5. Read jawaban peserta USM
6. Hitung hasil jawaban benar nilai 4, tidak diisi nila 0, dan salah nilai -1
7. Sortir total skor nilai hasil jawaban peserta USM tertinggi ke terendah (rentang 1-1000, lebih dari
1000 maka tidak lulus)
Setelah membuat Algoritma, sekarang kita beralih menuju Flowchart. Sesuai dengan Algoritma di atas
maka inilah bentuk Flowchartnya :

1. Buatlah algoritma menggunakan pseudocode & flowchart untuk menentukan luas
persegi panjang.
2. Buatlah algoritma menggunakan pseudocode & flowchart untuk mengubah jam
dan menit yang diinput ke dalam satuan detik
3. Buatlah algoritma menggunakan pseudocode & flowchart untuk menghitung luas
lingkaran
4. Buatlah algoritma menggunakan pseudocode & flowchart untuk menginput 3
buah bilangan, kemudian tentukan bilangan terbesar, terkecil, dan rata-ratanya
Gimana temen-temen ? Kira-kira terbayang ngga ? Sepertinya engga deh :D. Jujur
pertama kali dapet tugas itu ya .. untuk nomor 1-3 cukup mudah. Tetapi untuk yang
nomor 4 itu butuh seharian buat memahaminya, hha. Oke langsung aja saya akan
share jawabannya dibawah.
Jawaban Nomor 1
Pseudocode :
Start
Input panjang
Input lebar
Hitung Luas=Panjang*lebar
Cetak "Luas"
Stop
Flowchart :

Jawaban Nomor 2
Pseudocode :
Start
Input jam
Input menit
Hitung detik=(jam*3600)+(menit*60)
Cetak "detik"
Stop

Flowchart :

Jawaban Nomor 3

Pseudocode :

Start
Input π
Input r
Hitung Luas=π*r*r
Cetak "Luas"
Stop

Flowchart :

Jawaban Nomor 4

Pseudocode :

Start
Input a,b,c
if a>b and a>c then
if b>c then
Cetak "Terbesar a"
Cetak "Terkecil c"
else
Cetak "Terbesar a"
Cetak "Terkecil b"
end if

else
if a>b and a<c then
Cetak "Terbesar c"
Cetak "Terkecil b"
else
if a<b and a>c then
Cetak "Terbesar b"
Cetak "Terkecil c"
else
if b>c then
Cetak "Terbesar b"
Cetak "Terkecil a"
else
Cetak "Terbesar c"
Cetak "Terkecil a"
end if
end if
end if
end if
rata-rata=(a+b+c)/3
Cetak "rata-rata"
Stop

Flowchart :

