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Pilihlah jawaban yang paling tepat 

 

1. Kecepatan transfer data dalam suatu jaringan atau internet disebut dengan …. 

a. bits per second 

b. frame per second 

c. ohm per second 

d. meter per second 

 

2. Dampak negatif dari penggunaan internet adalah .... 

a. carding 

b. E-banking 

c. E-commerce 

d. E-goverment 

 

3. Webblog atau blog adalah .... 

a. Fasilitas yang memungkina halaman website yang disukai dapat disimpan dalam folder favorite. 

b. Layanan yang berupa pengiriman email ke suatu grup diskusi yang memiliki topik diskusi tertentu. 

c. Aplikasi yang berfungsi untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain guna membahas suatu topik  dalam 

sebuah forum. 

d. Jenis situs web yang biasanya disusun dalam urutan kronologikal dari terbaru di bagian atas halaman utama 

menuju ke postingan paling lama ke bawah 

 

4. Cara mengakses Internet yang membutuhkan kabel UTP adalah …. 

a. menggunakan 3G 

b. menggunakan WiFi 

c. melalui jaringan lokal (LAN) 

d. menggunakan teknologi ADSL 

 

5. Lebar saluran data yang dilewati secara bersama-sama oleh data-data yang ditransfer disebut…. 

a. bandwidth 

b. frekuensi 

c. GPRS 

d. ping 

 

6. Dalam satu milis terdiri dari 5 orang, yaitu A, B, C, D, dan E. Suatu saat A mengirim email ke B.  Berikut ini 

merupakan pernyataan yang paling benar adalah… 

a. B, C, D, dan E saja yang akan menerima email yang sama 

b. Semua anggota milis akan menerima email yang sama. 

c. C, D, dan E saja yang akan menerima email yang sama 

d. Hanya B saja yang menerima email. 

7. Software yang bisa digunakan untuk mendownload file adalah … 

a. newsgroup 

b. chatting 

c. milis 

d. FTP 

 

8. Protokol yang memungkinkan pengguna dapat mengakses layanan internet dengan menggunakan built in browser 

adalah …. 

a. Wifi 

b. WAP 

c. GPRS 

d. kabel listrik 

 

9. Berikut ini merupakan kelemahan  internet ….. 

a. dapat mengirim informasi dengan cepat 

b. sumber informasi yang tidak terbatas 

c. mengirim email dibatasi jumlah katanya 

d. bisa sebagai sarana tindakan ilegal 

10. Dalam suatu jaringan WAN adalah singkatan dari …. 

a. Word Area Network 

b. Web Area Network 

c. Wide Area Network 

d. World  Area Network 
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11. Jaringan yang hanya terdiri dari satu server, satu HUB dan beberapa client yang terdapat di suatu ruangan disebut 

dengan … 

a. LAN 

b. MAN 

c. WAN 

d. CAN 

 

12. Aplikasi internet yang fungsinya untuk mengupload file disebut … 

a. newsgoup 

b. FTP 

c. email 

d. milis 

 

13. Yang tidak termasuk dalam topologi jaringan adalah …. 

a. Topologi bus   

b. Topologi ring     

c. topologi mesh 

d. toplogi ellips 

 

14. Violence and Gore merupakan bentuk negatif adanya internet yang berupa…. 

a. penyebaran dan penularan virus 

b. pengrusakan dan penghapusan data 

c. kekejaman dan kesadisan yang ditampilkan 

d. penampilan situs yang tidak sesuai untuk anak-anak 

 

15. Internet mulai terbentuk tahun…. 

a. 1967 

b. 1969 

c. 1972 

d. 1973 

 

16. Oleh karena internet tidak hanya terdiri dari data, tetapi juga suara, musik dan film, maka dibutuhkan pula …. 

a. VGA card 

b. sound card 

c. modem 

d. memori 

 

17. Gambar di samping ini merupakan jaringan dengan topologi …. 

a. bus 

b. ring 

c. mesh 

d. ellips 

 

18. Komputer di Internet yang tidak menyediakan layanan informasi tetapi hanya bisa mengakses informasi di 

komputer server dikenal dengan istilah …. 

a. client    

b. engine   

c. server 

d. servant 

 

19. Di awal perkembangannya, internet hanya diperuntukkan bagi kalangan…. 

a. guru 

b. pengusaha 

c. akademik dan militer 

d. akademik dan pengusaha 

 

20. Dikatakan jaringan komputer minimal terdiri atas…. 

a. dua komputer 

b. dua komputer dengan satu HUB 

c. tiga komputer dengan satu HUB 

d. empat komputer dengan satu  HUB 

 

21.  Kondisi jaringan yang menggunakan HUB adalah  …. 

a. bila menggunakan printer selalu dihubungkan ke hub. 
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b. menggunakan kabel penghubunga coaxial. 

c. tidak bisa menggunakan printer lebih dari satu 

d. menggunakan kabel penghubung UTP 

 

22. Akses internet melalui teknologi PLC (Power Line Communication) menggunakan sarana….  

a. Wifi 

b. WAP 

c. GPRS 

d. kabel listrik 

 

23. Protokol jaringan yang biasa digunakan untuk LAN dan memungkinkan kecepatan data dari 4 Mbps hingga 16 

Mbps…. 

a. ATM 

b. FDDI 

c. ethernet 

d. token Ring 

 

24. Perangkat keras yang menjembatani informasi dari komputer ke saluran telekomunikasi adalah …. 

a. antena 

b. fax 

c. modem 

d. hub  

 

25. Jika ingin mengakses internet dengan cara menghubungkan komputer ke jaringan komputer yang terhubung dengan 

internet, perlu meminta ijin…. 

a. orang tua 

b. kepolisian 

c. kejaksaan 

d. administrator jaringan 

 

26. Secara umum, untuk akses internet di komputer memerlukan hardware, software, saluran telekomunikasi dan …. 

a. Mesin fax 

b. IRC 

c. ISP 

d. IIS 

 

27. Untuk dapat berfungsi dengan baik, sebuah modem memerlukan perangkat lunak tertentu yang harus terinstall di 

komputer. Perangkat lunak tersebut dikenal dengan istilah …. 

a. driver 

b. virtual 

c. plug & play 

d. autorun 

 

28.  Langkah penting untuk memperoleh sambungan internet secara dial-up untuk pertama kali adalah …. 

a. Membuat email 

b. Menginstal modem 

c. Menginstal kartu jaringan 

d. Menginstal yahoo messenger 

 

29. Yang  tidak termasuk mengatur langkah-langkah mendial ISP dengan dengan komputer yang menggunakan sistem 

operasi Windows XP adalah mengisi…. 

a. user name 

b. password 

c. nomor telpon ISP 

d. nomor saluran telpon yang digunakan 

 

30. Dalam dunia Internet ISP merupakan perusahaan yang bergerak di bidang…. 

a. pengamanan jaringan komputer 

b. penyedia anti virus 

c. penyedia perangkat lunak pendidikan 

d. penyedia jasa internet 

 

31. Berikut ini adalah hal-hal yang benar saat memasukkan kata kunci dalam situs mesin pencari (search engine), 

kecuali…. 
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a. huruf besar dan kecil dibedakan 

b. huruf besar dan kecil tidak dibedakan 

c. dapat menggunakana frase 

d. dapat menggunakan tanda (“kata kunci”) 

 

32. Browser adalah program yang digunakan untuk …. 

a. mendownload file 

b. mengupload file 

c. mengakses internet 

d. chatting 

 

33. Berikut ini yang tidak termasuk dalam situs mesin pencari (search engine) adalah …. 

a. Google.com 

b. msn.com 

c. lycos.com 

d. wikipedia.org 

 

34. Pada situs google.co.id ada tombol perintah yang bertulisan „saya lagi beruntung’. Maksud dari tombol tersebut bila 

diklik adalah …. 

a. akan menampilkan beberapa alamat situs yang kita inginkan 

b. akan menampilkan beberapa alamat situs dengan dengan format tertentu 

c. akan menuju suatu alamat situs tertentu 

d. akan menuju ke beberapa alamat situs untuk mencari keberuntungan 

Berikut ini contoh alamat situs (URL) : (Untuk menjawab soal no. 35 s/d 37) 

http://www.anjangkita.com/berita/temanbaru.htm 

35. Nama domainnya adalah …. 

a. http 

b. .com 

c. berita 

d. temanbaru.htm 

 

36. Protokol yang digunakan adalah …. 

a. ftp 

b. pop3 

c. http 

d. smtp 

 

37. File yang sedang diaktifkan adalah …. 

a. anjangkita 

b. berita 

c. temanbaru 

d. www 

 

38. Berikut ini adalah nama domain yang termasuk dalam kategori komersial adalah …. 

a. .co.id dan .com 

b. .ac.id dan .asia 

c. .sch.id dan .ac.id 

d. .net dan .org 

 

39. Internet browser yang terkenal dengan julukan rubah api adalah …. 

a. internet explorer 

b. google chrome 

c. mozilla firefox 

d. opera 

 

40. URL merupakan singkatan dari …. 

a. Uniform Resource Locator 

b. Uniform Resort Location 

c. Uniform Resource Location 

d. Uniform Research Locator 

 

41. Halaman tertentu yang terdapat di sebuah website disebut…. 

a. homepage 

b. web site 

http://www.anjangkita.com/berita/temanbaru.htm
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c. web page 

d. URL 

 

42. Halaman depan atau halaman utama yang terdapat di sebuah website disebut…. 

a. Homepage 

b. Web site 

c. web page 

d. URL 

 

43. Pada jendela Internet Explorer ikon yang digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya yang sudah diakses 

adalah…. 

a. back 

b. stop 

c. refresh 

d. forward 

 

44. Bandwith besar dibutuhkan dalam jaringan jika …. 

a. menyalin teks teks dari halaman web 

b. menampilkan halaman web 

c. melakukan download file 

d. membuat desain web 

 

45. Kegiatan membatasi kecepatan maksimum dalam melakukan proses download disebut…. 

a. maximum bandwith 

b. standar bandwith 

c. limiter bandwith 

d. space bandwith 

 

46. Berikut ini keuntungan akses internet melalui modem ADSL (Speedy) dibandingkan dengan modem biasa (modem 

dengan kecepatan 56 Kbps) adalah…. 

a. untuk menelpon dan akses internet harus bergantian 

b. biaya bulanan sesuai dengan tarif saat pendaftaran 

c. pembayaran sesuai dengan lamanya pemakaian 

d. nomor aksesnya 080989999 

 

47. Media dibawah ini yang mempunyai ukuran kecepatan yang paling tinggi adalah…. 

a. wireless 

b. multimode (62,5/125um) serat optic 100Base-FX 

c. kabel Coaxial 75 ohm (Ethernet 10Base5, ThickNet. 

d. kabel UTP Kategori 5 (Ethernet 10Base-T, 100Base-TX) 

 
48. Pada jendela Internet Explorer Menu yang digunakan untuk mengatur situs yang langsung terbuka saat kita 

membuka browser Internet explorer adalah …. 

a. edit 

b. favorites 

c. view 

d. tools 

 

49. Mesin pencari yang memiliki fasilitas untuk menampilkan peta adalah …. 

a. google 

b. yahoo 

c. msn 

d. lycos 

 

50. Leased line merupakan istilah layanan internet …. 

a. berdasarkan halaman web yang diakses. 

b. sesuai dengan kebutuhan 

c. 24 jam non stop 

d. 72 jam per bulan 

  


