
1 

 

TUNAS BANGSA SECONDARY SCHOOL 

SEMESTER 1 

FINAL EXAMINATION 

ACADEMIC YEAR 2017/2018 

QUESTION PAPER 

 

SUBJECT  : ICT     DAY/DATE : Tuesday/28-Nov-17 

GRADE  : 8     TIME  : 7.30-09.00 

 

 I. MULTIPLE CHOICE 

 1. Nama lain dari hardware atau dalam bahasa indonesia-nya disebut juga … 

 a. Perangkat Lunak 

 b. Perangkat Keras 

 c. Perangkat Kasar 

 d. Perangkat yang bisa dipegang 

 2. Pengertian dari hardware adalah … 

 a. salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alat nya bisa dilihat dan diraba 

secara tidak langsung atau yang berbentuk tidak nyata, yang berfungsi untuk mendukung 

proses komputerisasi   

 b. salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alat nya tidak bisa dilihat dan 

diraba secara tidak langsung atau yang berbentuk tidak nyata, yang berfungsi untuk 

mendukung proses komputerisasi 

 c. salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alat nya bisa dilihat dan diraba.  

 d. salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alat nya bisa dilihat dan diraba 

secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses 

komputerisasi 

 3. Macam macam hardware , kecuali … 

 a. Windows XP 

 b. Harddisk 

 c. RAM 

 d. Processor 

 4. Jika komputer yang kita punya adalah komputer baru dan belum terinstalasi perangkat lunak 

apapun, maka yang pertama kali harus diinstall adalah … 

 a. Software   

 b. Hardware  d. Manual Disc 

 c. Operating system 

 5. Yang bukan edisi windows 7 adalah adalah … 

 a. Win 7 Home premium   c. Win7 Service pack 1 

 b. Win 7 starter    d. Win 7 proffesional 

 6. Mozilla Firefox merupakan program internet aplikasi … 

 a. email  b. Chatting c. teleconfrence  d. web   

 7. Outlook Express merupakan program internet aplikasi … 

 a. E-mail b. Chatting c. Teleconference d. web   

 8. Yahoo Messenger merupakan program internet aplikasi … 

a. E-mail b. Chatting c. Teleconference d. web   
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 9. Skype merupakan program internet aplikasi … 

 a. E-mail b. Chatting c. Teleconference d. web   

 10. Perhatikan gambar berikut! 

 
Nama logo diatas adalah …. 

 a. Apple  b. Tux  c. pux d. Dux  

 11. Perangkat yang terpasang langsung pada Motherboard , kecuali … 

 a. Ram   

 b. Power Supply  d. VGA 

 c. Processor 

 12. OS itu adalah … 

 a. Pengendali komputer  

 b. Pengatur Komputer  d. Penyimpanan Data 

 c. Penghubung antara hardware dan user 

 13. Nama distro linux untuk indonesia adalah … 

 a. RedHat  b. Blankon   

c. SUSE   d. Slackware 

 14. Fungsi dari sebuah program utility ialah … 

 a. Penyimpanan data permanen   

 b. Membantu kinerja OS  d. Melengkapi desain dan fitur  

 c. Anti virus 

 15. Berikut ini yang termasuk perangkat lunak pengolah grafis vector adalah … 

 a. Corel Draw 

 b. Adobe Illustrator  c.Inkscape   d. Micrografik Designer 

 16. Berikut ini yang termasuk perangkat lunak pengolah grafis pixel adalah … 

a.Adobe After Effect 

b.Adobe Illustrator   d. Adobe Photoshop 

c.Corel Draw    

 17. Berikut ini adalah perangkat keras pendukung presentasi kecuali … 

 a. Flash Macromedia  d. Proyektor 

 b. Sound System    

 c. Wireles Presenter with Laser Pointer 

 18. Contoh aplikasi pengolah tata letak/ layout …. 

 a. Quick Access Tool Bar   d. Adobe After Effect 

 b. Microsoft publisher    

 c. Microsoft freehand 

 19. Berdasarkan levelnya, bahasa pemrograman dibagi menjadi ! 
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 a. 1  b. 2 c. 4  d. 3  

 20. Windows merupakan system operasi yang dikembangkan oleh perusahaan … 

 a. Windows   d. Microsoft  

 b. Bill gates   

 c. Microbot 

 21. Diantara produk system operasi yang dikeluarkan Microsoft adalah kecuali … 

 a. Xp  b. NT c. 7  d. Winbi d. server 

 22. Nama pencipta linux… 

 a. Linus trovalds  b. linux trovalds c. linus trovald  d. linux mint 

 23. Linux Merupakan salah satu system operasi yang model pengembangannya bersifat… 

 a. Open office 

 b. Open source 

 c. Open hand 

 d. Open minded 

 24. Penemu macintosh OS adalah…. 

a. Steven Jobs b. Steve kerr c. Steve Nash  d. Steve Jobs 

 25. Software aplikasi yang berorientasi pada pengolahan kata adalah : 

a. Chi writer                               d. dBase 

 b. Microsoft acces 

 c. lotus                    

 26. Tanda pangkat dalam operator aritmatika adalah…. 

a. + b. * c. – d. ^ 

 27.  Tanda bagidalamoperatoraritmatikaadalah…. 

a. / b. ^ c. % d.  

 28. Dalam fungsi matematika untuk menjumlahkan range dengan …. 

a. subtotal b. sumif c. product d. sum 

 29. Untuk merubah format angka sesuai dengan aslinya menggunakan … . 

a. number c. accounting 

b. general d. date 

 30. Tombol (X) yang terdapat pada jendela Microsoft Excel, berfungsi untuk … . 

a. menutup jendela dan keluar dari Ms Excel 

b. mengubah jendela penuh layar 

c. menutup jendela untuk sementara 

e. mengubah jendela ke ukuran semula 

 31. Tombol Ctrl + C sama artinya dengan … 

a. mengklik menu edit kemudian cut 

b. mengklik menu edit kemudian select all 

c. mengklik menu edit kemudian paste 

d. mengklik menu edit kemudian copy 

 32. Fungsi di bawah ini yang berfungsi untuk mencari nilai terendah dari suatu range adalah… 

a. sum c. min 

b. max d. average 

 33. Jika anda menuliskan rumus ini = 8 + 3*3, maka 

hasilnya adalah …. 

a. 20 b. 17 c. 9 d. 1 
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 34. Jika anda menuliskan rumus ini = 12-4*3 maka hasilnya adalah … 

a. 24 b. 0 c. 13 d. 1 

 35. Jika anda menuliskan rumus (60+80/2), maka hasilnya adalah … . 

a. 70 b. 100 c. 1 d. 140 

 36. File/dokumen yang terdiri dari lembaran-lembaran disebut ... . 

a. sheetbook c. autobook 

b. iconbook d. workbook 

 37. Rumus untuk mencari rata-rata dengan menggunakan ... . 

a. =sum(A1..A5) c. =average(A1:A5) 

b. =sum(A1-A5) d. =average(A1-A5) 

 38. Memberi garis di sekeliling sel dengan style yang dipilih menggunakan  

a. colour c. borders 

b. font d. Bolderule 

 39. Sel yang ditunjuk oleh pointer disebut ... . 

a. sel bebas c. sel semi absolut 

b. sel absolute d. sel aktif 

 40. Orientation pada pengaturan kertas terdapat pada ... . 

a. Page c. Sheet 

b. Margin d. Header and Footer 

 II. SHORT ANSWER  

 1. Siapa penemu windows ….. 

 2. Icon cut berbentuk ……. 

 3. Icon Bold berbentuk ……. 

 4. CTRL+V gunanya untuk ……. 

 5. CTRL+Z gunanya untuk ……. 

 6. Jenis-jenis paper orientation adalah ….. dan ….. 

 7. Keyboard termasuk perangkat keras berbasis …… 

 8. Printer termasuk perangkat keras berbasis …… 

 9. Open source software adalah …… 

 10. Kepanjangan dari CPU adalah ……. 

    

 

 

 III. ESSAY QUESTION 

 

 1. Jelaskan perbedaan sistem operasi dan software ! 

 2. Apa itu CUI dan GUI ? jelaskan ! 

 3. Jelaskan perbedaan input dan output beserta contohnya ? 

 4. Apa kegunaan software ?sebutkan (3)! 

 

 

 


