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 Departemen Pendidikan Nasional 
         Panitia Ujian Nasional 

         SMA NEGERI 74 JAKARTA 
         Tahun Pelajaran 2007 – 2008 

 
LEMBAR SOAL 

    
Mata Pelajaran : TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
Program Studi : IPA/IPS 
Hari / Tanggal : Selasa, 13 Mei 2008 
Alokasi Waktu : 120 Menit 
Dimulai Pukul : 10.00 WIB 
Diakhiri Pukul : 12.00 WIB 

 
PETUNJUK UMUM. 
1. Tuliskan lebih dahulu nomor peserta Anda pada kolom yang telah disediakan pada lembar jawaban  
2. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang disediakan. 
3. Jumlah soal sebanyak 45 butir pilihan ganda dan 5 Uraian 
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
5. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau jumlah soal kurang. 
6. Gunakan pensil 2B untuk menghitamkan bulatan pada Lembar Jawaban Komputer (LJK). 

Contoh cara menghitamkan : 

 
7. Dahulukan soal-soal yang Anda anggap mudah. 
8. Mintalah kertas coret-coretan kepada pengawas ujian bila diperlukan.  
9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.   
10. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, tabel matematika atau alat bantu lainnya. 
11. Apabila ada jawaban yang Anda anggap salah dan dan Anda ingin memperbaiki, hapuslah sampai bersih 

dengan karet penghapus yang lunak dan baik.  
12. Setelah selesai dan masih ada waktu, periksa kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas.   

 
PETUNJUK KHUSUS 
I. Untuk soal nomor 1 sampai dengan nomor 45, pilihlah satu jawaban yang paling tepat 
II. Untuk soal nomor 46 sampai dengan nomor 50, kerjakan dengan menulis jawaban secara singkat dan tepat 

sesuai dengan permintaan dari setiap soal. 
 
 
 
 
 

DOKUMEN 
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1. Program yang dibuat untuk mengaktifkan, mengendalikan dan mengkoodinir seluruh perangkat yang terpasang 
pada komputer sehingga masing-masing perangkat dapat saling berkomunikasi dan bekerjasama  dikenal 
dengan nama…. 
a. Operating system 
b. Program Aplikasi 
c. BasicSystem 
d. Basic Input Output system  
e. Software 

 
2. Program paket yang semuanya merupakan perangkat lunak pengolah kata adalah …. 

a. Microsoft Word, Quatro Pro, dan Microsoft Excel 
b. Microsoft Office, Microsoft Word dan Microsoft Excel 
c. Quatro Pro, Microsoft Excel, dan Macromedia Dreamweaver 
d. Word Star, Word Prefect dan  Microsoft Word 
e. Chi Writer, Microsoft Excel, dan Adobe Photoshop 

 
3. Pada saat komputer diinstall Microsoft Windows, secara otomatis akan terinstall aplikasi sederhana yang dapat 

digunakan untuk menyunting naskah(mengetik) aplikasi tersebut bernama …. 
a. Wordpad 
b. Notepad 
c. Words 
d. Microsoft word 
e. Word Art 

 
4. Berikut ini adalah ciri-ciri sebuah peralatan komputer  

1) Mampu menampung  data dalam jumlah yang cukup besar 
2) Memori yang tersimpan dapat dibaca dan ditulis 
3) Bersifat Mobile (Mudah dibawa ) 
4) Tergolong teknologi baru 
5) Dioperasikan melalui port USB 
Nama peralatan yang mempunyai ciri-ciri tersebut diatas adalah …. 
a. CPU 
b. Hard Disk 
c. Flash Disk 
d. CD ROOM 
e. DVD ROOM 

 
5. Komputer adalah system yang melaksanakan tiga kegiatan  utama yaitu input , proses dan output. Peralatan 

berikut yang semua adalah peralatan sebagai output adalah …. 
a. Keyboard, Mouse ,Scanner 
b. Keyboard, Mouse , printer 
c. Keyboard, Plotter , printer 
d. monitor, Plotter , printer 
e. scanner, Plotter , printer 

 
6. Berdasarkan media penghubung antar komputer Gambar di bawah ini adalah gambar dari …. 
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a. Jaringan internet 
b. Jaringan global 
c. Jaringan Wireline 
d. Jaringan Wireless 
e. Jaringan kerja 

 
7. Gambar berikut ini adalah sebuah peralatan yang digunakan untuk akses internet. Peralatan ini dikenal dengan 

nama …. 
a. Lan Card 
b. Modem 
c. WireLess 
d. Wireline 
e. Hub 

 
8. Keuntungan yang paling menonjol jika kita menggunakan jaringan Wireless adalah …. 

a. Murah 
b. Mudah didapat 
c. Pemangunannya cepat dan mudah dikembangkan 
d. Koneksi stabil 
e. Jangkauanya sangat jauh 

 
9. Gambar berikut ini adalah gambar dari peralatan jaringan yang disebut …. 

a. Kartu Jaringan 
b. Modem 
c. Kartu VGA 
d. Fiber optic 
e. HUB 

 
10. Jenis pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh pengguna komputer di Indonesia adalah …. 

a. Membeli komputer bekas 
b. Membeli Komputer selundupan 
c. Menggunakan Program bajakan 
d. Membeli program selundupan 
e. Menjual lisensi ganda 

 
11. Hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau 

memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku disebut…. 
a. Hak paten 
b. Hak cipta 
c. Merek 
d. Desain Industri 
e. Rahasia Dagang 
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12. Mengurangi dampak negatif dari penggunaan komputer untuk jangka lama merupakan hal yang sangat 

penting. Hal-hal yang menimbulkan penyakit pada mata akibat bekerja dengan komputer, kecuali …. 
a. Tampilan layar monitor yang terlalu terang  
b. Pantulan cahaya pada layar monitor yang berasal dari sumber lain  
c. Pencahayaan ruangan kerja yang kurang. 
d. Menggunakan Monitor dengan radiasi tinggi 
e. Menggunakan monitor hitam putih 

 
13. Perekaman file dari suatu program aplikasi biasanya mempunyai nama belakang atau extensi yang beberbeda-

beda, sehingga nama file mudah dikenali dengan aplikasi apa ia dibuat. Nama file hasil hasil pekerjaan dengan 
program aplikasi Microsoft word yang benar adalah…. 
a. Gaji Februari.doc 
b. Gaji Februari.wrd 
c. Gaji Februari.xls 
d. Gaji Februari.ppt 
e. Gaji Februari.exl 

 
14. Tujuan kita menempatkan  file berdasarkan isi file kesuatu folder tertentu adalah …. 

a. Memudahkan pencarian 
b. Mempercepat perekaman 
c. Menghemat tempat 
d. Meningkatkan keamanan 
e. Menghindari serangan virus 

 
15. Berikut ini adalah ikon-ikon  toolbar pada Microsoft Word  

 
Nama dari toolbar tersebut adalah…. 
a. Toolbar standart 
b. Toolbar Formating 
c. Toolbar Drawing 
d. Toolbar Picture 
e. Toolbar Ikon 

 
16.  A. Latar Belakang Masalah  

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha untuk mengubah pribadi manusia menuju yang lebih 
baik.  Perubahan tersebut meliputi perubahan pengetahuan, sikap/perilaku dan kemampuan melakukan 
suatu kegiatan. Pendidikan bertujuan menerapkan, mengembangkan pengetahuan manusia dalam segala 
bidang kehidupan 

Perintah yang digunakan untuk mengatur  paragraf sehingga tulisan satu paragraf menjorok kedalam 
disebut…. 
a. firt line indent 
b. left indent,   
c. paragraf indent 
d. right indent 
e. Absolut indent 
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17. Berikut ini adalah gambar  submenu dari menu yang digunakan untuk menyunting naskah pada Microsoft 
Word. Nama Menu tersebut adalah …. 
a. File 
b. Edit 
c. Insert 
d. Format 
e. Tool 

 
18.      Mengatur nama komputer dan Group  

 
Workgroup adalah kumpulan dari beberapa komputer yang mempunyai tujuan tertentu, antara lain dapat 

sharing folder, printer dan lain-lain. Anggota komputer dalam sebuah group sebaiknya diberi nama agar 
mudah mengenalinya. Cara membuat sebuah group dan memberi nama komputer adalah : 
1. Buka Control Panel  klik ganda System 
2. Pilih tab Network Identification (pada windows XP pilih tab Computer Name)  
3. Klik Properties (pada windows XP pilih Change) 
4.    Ganti atau isi nama komputer sesuai dengan yang diinginkan dan nama  
Dari tampilan naskah diatas fasilitas atau perintah yang digunakan adalah…. 
a. Fist line indent, Justify, left, picture 
b. Fist line indent, Justify, centre, Numbering 
c. Fist line indent, Justify, centre, Alfabet 
d. Fist line indent, Justify, centre, bullet 
e. Fist line indent, Justify, left,  bullet 

 
19. Berikut ini adalah ikon yang terdapat pada toolbar drawing, kecuali …. 

a.  
b.  

c.  
d.  

e.  
 

20. Tanda  dalam pembuatan tabel digunakan untuk …. 
a. Memilih kolom 
b. Memilih baris 
c. Memilih seluruh tabel 
d. Memilih sel  
e. Memilih kolom dan baris 

 
21. Elemen tunggal yang merupakan perpotongan antara kolom dan baris pada Microsoft Excel, yang dinyatakan 

dengan koordinat kolom dan barisnya misalnya A1, BB5, IV34 dan sebagainya yang disebut dengan …. 
a. Baris 
b. Kolom 
c. Sel 
d. Range 
e. data 

 
22. Microsoft excel adalah aplikasi yang khusus mengolah data dalam bentuk tabel. Agar hasil perhitungan atau 

pengolahan data akurat microsoft excel membedakan beberapa jenis data. Data yang dapat terdiri dari huruf, 
tanda baca atau angka dan  tidak dapat dioperasikan secara matematis disebut dengan data…. 
a. Value 
b. Label 
c. Matematic 
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d. Formula 
e. Fungsi 

 
23. Serangkaian Instruksi untuk menghitung atau memproses data yang dilakukan oleh pengguna excel dengan 

mengoperasikan beberapa sel disebut …. 
a. Formula  
b. Fungsi 
c. Label 
d. Value 
e. Command 

 
24. Perhatikan tabel berikut  

 
Formula yang digunakan untuk menghitung untung pada sel F3 yang tepat adalah …. 
a. =D3-E3 
b. =D3+E3 
c. =C3(D3-E3) 
d. =C3*(D3-E3) 
e. =C3*(E3-D3) 

 
25. Pada Corel Draw, Klik objek dan kilik mouse kanan pada color palete adalah perintah untuk …. 

 
a. Memberi warna  outline pada objek 
b. Memberi warna pada objek 
c. Memberi warna otline pada garis 
d. Memberi warna  text 
e. Memberi warna garis 

 
26. Perhatikan proses editing gambar pada corel draw berikut ini.  

 
Proses tersebut  bertujuan untuk …. 
a. Menggabungkan kedua objek 
b. Memotongkan objek lingkaran pada persegi panjang 
c. Memotongkan objek persegi panjang pada lingkaran  
d. Meletakan persegi panjang pada tengah-tengah lingkaran 
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e. Mengatur agar kedua objek rata-kiri 
 

27.  
Untuk membuat bentuk seperti diatas pada corel draw kita menggunakan ikon berikut ini yang tepat adalah …. 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  
 

28. Pada photoshop Ikon yang digunakan untuk menyeleksi objek atau bagian objek yang berwarna sama adalah 
bernama magic wand , ikon tersebut adalah …. 
a.  
b.  

c.  

d.  

e.  
 

29. Pada Photoshop perintah menu yang digunakan untuk menghaluskan seleksi adalah …. 
a. Select, feather 
b. Select, deselect 
c. Edit, Zoom 
d. File, feather 
e. select filter 

 

30.  
Pada photoshop seleksi diatas dengan mudah dapat dilakukan dengan …. 
a. Magic wand 
b. Rectanguler Marque tool 
c. Ellipstical Marque tool 
d. Lasso tool 
e. Magnetic lasso tool 

 
31. Pada Power Point Jika hasil presentasi akan ditayangkan akan dicetak pada plastik transparan berwarna dan 

dipresentasikan dengan OHP maka type output presentasi yang digunakan adalah …. 
a. 35 mm Slide 
b. Color Overheads 
c. Black and White overheads 
d. Web Presentation 
e. on Screen Presentation 
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32. Pada power point , halaman-halaman presentasi dikenal dengan nama …. 

a. Page 
b. Sheet 
c. Slide 
d. Object 
e. Presentasi 

 

33.  
  1    2    3    4    5 
Icon yang digunakan untuk menampilkan slide dengan tampilan seperti gambar di samping adalah ikon 
nomor…. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 5 

 
34. Fasilitas yang digunakan untuk membuat tulisan Artistik dengan berbagai bentuk adalah …. 

a. Grafik 
b. Font 
c. Word Art 
d. Word Grafik 
e. Word color 

 
35. Gambar berikut ini adalah gambar sub menu dari  menu …. 

 
a. Fle 
b. Edit 
c. View 
d. Insert 
e. Slide Show 

 
36. Untuk membuat efek animasi pada objek, digunakan fasilitas …. 

a. Slide Layout 
b. Slide Transitiont 
c. Slide Effect 
d. Animation Schemes 
e. Custome Animation 

 
37. Perhatikan gambar pengaturan animasi berikut  
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Efek dari pengaturan tersebut adalah …. 
a. Obyek ternanimasi pada saat datang 
b. Obyek ternanimasi pada setelah datang 
c. Obyek ternanimasi menghilang 
d. Slide teranimasi pada saat awal penggantian slide 
e. Slide ternanimasi menghilang 

 
38. Gambar berikut adalah gambar pengaturan pewarnaan background dan hasilnya, efek hasil pengaturan tersebut  

jika kita memilih tab …. 

    
a. Gradient 
b. Texture 
c. Pattern 
d. Picutre 
e. Select Picture 
 

39. Jika Kita akan mengubah tampilan slide, kita menggunakan perintah …. 
a. Format  slide design 
b. Format  slide layout 
c. Insert  slide design 
d. Insert  slide layout 
e. Insert  Picture from file 

 
40. Internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan 

komputer di seluruh dunia. Pengertian tersebut dipandang dari sudut …. 
a. Teknis 
b. Ilmu pengetahuan 
c. Komunikasi 
d. Global 
e. Geografis 

 
41. Berikut ini perangkat keras yang digunakan dalam menghubungkan diri ke internet adalah …. 

a. Komputer, Modem dan Jaringan telepon 
b. Modem dan Jaringan telepon dan ISP 
c. Modem, ISP dan Komputer 
d. Software, ISP, Jaringan telepon 
e. Komputer, Modem dan Jaringan telepon, Software 

42. Merekan atau mengirim data ke sebuah server Internet, dikenal dengan istilah …. 
a. Upload 
b. Loading 
c. Instal 
d. Download 
e. Copy 
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43. Fasilitas yang biasanya berisikan daftar alamat-alamat email dan mampu mengotomatisasi penerimaan dan 
pengiriman email dari dan ke seluruh anggota, adalah …. 
a. Mailing list 
b. Email 
c. Ghoper 
d. FTP 
e. WWW 

44. Berikut ini yang semua merupakan search engine. adalah …. 
a. Google.com, Yahoo.com, Detik.com 
b. Google.com, Yahoo.com, Detik.com 
c. Google.com, Yahoo.com, Telkom.net 
d. Google.com, Yahoo.com, Excite.com 
e. Google.com, Altavista.com, Opera.com 

45. fasiltas di Internet yang digunakan menyusun, mengirimkan, membaca, membalas, dan mengelola pesan 
secara elektronis dengan mudah, cepat, dan tepat adalah …. 
a. Yahoo.com 
b. E-mail 
c. Chating 
d. Browsing 
e. Mailing 

 
SOAL URAIAN 
 
Jawablah dengan singkat dan jelas  pertanyaan dibawah ini! 
 
46. Sebutkan nama peralatan penyimpanan data  komputer dan jelaskan karakteristiknya minimal 3 (tiga) ! 
 
47. Sebutkan  hal-hal yang dapat memberikan  efek negatif dari penggunaan komputer minimal 3 (tiga) ! 
 
48. Berikut ini adalah tampilan dari sebuah program aplikasi 

 
 
Jelaskan  
a. Nama aplikasi tersebut 
b. Nama dan fungsi komponen yang ditunjukan pada no 1,2,3,4,5 dan 6 
 

49. Perhatikan gambar berikut 
a. Sebutkan jenis grafik apa gambar tersebut 
b. Jelaskan menggunakan apa gambar tersebut diedit 
c. Jelaskan secara singkat cara mengeditnya 
 

50. Jelaskan apa yang disebut dengan Presentasi, Presenter dan Media Presentasi ! 
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