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MENGOPERSIKAN OPERASI BERBASIS GRAPHIC USER (GUI) 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang benar! 

1. Berikut ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan didalam Windows Explorer, kecuali.... 

a. Mengkopy file 

b. Menghapus file 

c. Memindah file 

d. Merubah isi file 

e. Membuat folder 

2. Operasi-operasi pada mouse adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. klik kiri 

b. klik kanan 

c. Drag 

d. Double kllik 

e. Triple klik 

3. Untuk mematikan komputer, setelah kita mengklik start, kemudian kita harus memilih… 

a. Shut down/ turn off 

b. Log off 

c. Restart 

d. Stand by 

e. Restart in MS-DOS Mode 

4. Di dalam MS. Windows, folder berfungsi sebagai tempat menaruh… 

a. File 

b. Subfolder 

c. Program 

d. Data 

e. File dan subfolder 

5. Proses memperbanyak suatu data/ file/ folder, yang dapat di lakukan dengan pasangan perintah 

Ctrl +… dan Ctrl  + …  

a. X,A 

b. C,V 

c. X,C 

d. S,C 

e. F,X 

6. Untuk mengelompokkan beberapa file, terutama yang sejenis, kita bisa membuat suatu tempat 

tersendiri yang di sebut dengan… 

a. Explorer 

b. Dokumen 

c. Folder 

d. Desktop 

e. Drive 

7. Setelah kita membuka file, kemudian kita ingin mematikan computer maka kita sebaiknya…  

a. Menekan tombol power 

b. Melepas kabel dari stop kontak 

c. Menutup file dulu, lalu klik start dan shut down.  

d. Mematikan computer 

e. Mengklik start dan shut down 

8. Aplikasi yang disediakan oleh windows untuk pengelolaan file atau folder adalah… 

a. Microsoft word 

b. Microsoft excel 

c. windows Explorer 

d. Accessories 

e. Recycle Bin 

9. Untuk mengganti wallpaper, pada jendela display properties klik tab… 

a. Desktop 

b. Themes 

c. Screen saver 

d. Appearance 

e. Settings 

10. Fungsi tombol yang digunakan untuk mengeksekusi perintah adalah… 

a. Enter 

b. Delete 

c. Esc 

d. End 

e. Home 



11. Berikut ini yang merupakan keunggulan system operasi windows jika dibandingkan dengan 

system opersi DOS? 

a. Windows mudah dioperasikan,DOS sulit dioperasikan. 

b. Tampilan windows berwarna, tampilan DOS hitam putih( monochrome ) 

c. Windows dapat membuka beberapa program aplikasi, DOS hanya bisa membuka Satu 

saja 

d. Tampilan windows lebih bagus, tampilan DOS kurang bagus. 

e. Proses dalam windows lebih cepat, proses di DOS lebih lambat 

12. Jenis mouse yang digunakan pada jenis computer ATX, yaitu. . .  

a. Serial  

b. Wireless 

c. USB yang menggunakan port USB sebagai konektornya. 

d. Bola 

e. PS/2 

13. Penekanan 1 x tombol mouse sebelah kiri/ penekanan 2 x  tombol mouse sebelah kiri dalam 

bentuk penggunaan mouse dikenal dengan istilah… 

a. Drag 

b. Drop 

c. Klik/ double klik 

d. Scroll 

e. Pointer 

14. Untuk mengaktifkan perintah windows, kita dapat mengklik tombol pada menu… 

a. Refresh 

b. Properties 

c. Date dan time 

d. Start 

e. F2 

 

15. Sebutkan fungsi tombol Spacebar… 

a. Penggunaan huruf capital pada pengetikan, atau perintah-perintah dasar tertentu dengan 

menekan tombol lainnya 

b. Memberikan spasi pada pengetikan huruf  

c. Menggunakan huruf-huruf capital pada proses entry data berupa teks 

d. Menyiapkan perintah-perintah dasar operasi windows maupun program aplikasi 

e. Menggeser insetion point atau kursor 

 

16. Salah satu software yang bekerja di dalam windows dan sudah terbukti sangat handal untuk 

mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan pengolah kata adalah… 

a. Data Base  

b. Lotus  

c. MS Access  

d. MS Word  

e. Wordstar 

 

17. Perintah awal yang digunakan untuk mengaktifkan program MS Word adalah… 

a. Start – All Program – New  

b. Start – All Program – Microsoft Office – Microsoft Office Word 2007  

c. Start – All Program – Microsoft Office – Microsoft Office Excel 2007  

d. Start – All Program – MS DOS Prompt – File - Open  

e. Start – All Program – Open – MS Word  

 

18. Tempat judul aplikasi (nama file) dari setiap program yang diaktifkan melalui microsoft windows 

disebut.... 

a. Menu bar  

b. Ruler bar  

c. Scroll bar  

d. Title bar  

e. Toolbar  

 

19. Perintah yang digunakan untuk mendapatkan hasil ketikan menjadi cetak tebal, yaitu....  

a. Bold  

b. Centre  

c. Font  

d. Italic  

e. Justify 

 

 

 



20. Agar hasil naskah yang diketik terlihat rapi, diperlukan pengaturan dari naskah tersebut. 

Pengaturan teks di tengah disebut.... 

a. Align left  

b. Align right  

c. Change case  

d. Centre  

e. Justify  

 

21. Penyimpanan dalam program aplikasi Microsoft Word memungkinkan untuk menyimpan lebih 

dari satu kali dengan memberikan nama file yang berbeda. 

Fasilitas dalam menu File yang digunakan untuk keperluan tersebut adalah….. 

a. Open 

b. Save 

c. Close 

d. Save As 

e. New 

 

22. Footer adalah salah satu fitur dalam program aplikasi Microsoft Word yang digunakan untuk….. 

a. Membuat teks di sebelah kiri kertas 

b. Membuat teks di sebelah kanan kertas 

c. Membuat teks yang selalu muncul di bagian atas halaman 

d. Membuat teks yang selalu muncul di bagian bawah halaman 

e. Membuat catatan kecil 

 

23. Ekstensi dari file berikut ini (DATAKU.docx) sudah dapat dipastikan bahwa file tersebut dibuat 

dengan software….  

a. Ms Word 2007 

b. Ms Excel 2007 

c. Ms Word 2003 

d. Ms Power Point 2007 

e. Ms Publiser 

 

24. Untuk menuliskan lambang , ≥, α pada persamaan matematika yang rumit pada Ms. Word 

dilengkapi dengan menu insert, kemudian memilih.... 

a. Word Art 

b. Quick Part 

c. Font Style 

d. Equition 

e. Symbol 

 

25. Berikut ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membuat mail marger (Satu surat 

dikirim ke banyak alamat), kecuali.... 

a. Start Document 

b. Select Recipients 

c. Write Your Letter 

d. Select Data Source 

e. Contact 

 

26. Untuk memberikan gambar seperti berikut ini pada Ms. Word menu paling tepat digunakan 

adalah.... 

 

 

 

 

 

 

a. Insert – Shape 

b. Insert – Chart 

c. Insert – Picture 

d. Insert – Call out 

e. Insert - Diagram 

 

 

Apa Namaku di MS Word 

??????????????? 



27.  
 

 

 

28. Pada gambar toolbar diatas yang menunjukkan perintah Superscript ditunjukkan pada huruf.... 

a. a 

b. b 

c. c 

d. d 

e. e 

 

29. Untuk merubah huruf kecil menjadi huruf capital tanpa menghapus dan mengetik ulang tulisan 

maka bisa menggunakan fasilitas….. 

a. Sentence Case 

b. Lowercase 

c. Uppercase 

d. Title Case 

e. Tongle Case 

 

30. Untuk memasukkan formula persamaan matematika digunakan fasilitas.... 

a. Formula Editor 

b. Equation Editor 

c. Mathematic Editor 

d. Insert – Symbol 

e. Mathematic Symbol 

 

31. Fasilitas untuk memberikan Border and Sanding pada Ms. Word 2007 dengan perintah....   

a. Page Layout – Column 

b. Insert – Drop Cap 

c. Page Layout – Page Border 

d. Home – Bullet 

e. Paragraf – Line Spacing   

32. Tempat untuk menyimpan software yang telah terinstal pada computer disebut… 

a. Flasdisk 

b. 3 ½ Floppy Disk 

c. Motherboard 

d. Hardisk 

e. CD Drive 

33. Membagi hardisk menjadi beberapa drive, sebelum menginstall software ke dalam computer … 

a. Memecah Disk 

b. Membuat Disk 

c. Mempartisi Hardisk 

d. Menambah Hardisk 

e. Setting Hardisk 

 

34. Apakah kepanjangan dari BIOS… 

a. Basic Input Operating System 

b. Basic Input Output System 

c. Basic Internal Output System 

d. Basic Input Output Software 

e. Basic Internal Operating System  

 

35. Proses pembacaan dan eksekusi program  yang tersimpan di dalam computer, istilah tersebut 

diatas dinamakan… 

a. Booting 

b. Instalasi Software 

c. Cold Boot 

d. Warm Boot 

e. Boot sequence 

 

36. Proses untuk memasukkan perangkat lunak/software pada suatu perangkat computer. Apakah 

nama istilah tersebut diatas… 

a. Menyiapkan software 

a b c d e 



b. Menginstall software 

c. Membuka software 

d. Menjalankan software 

e. Memproses software 

 

37. Menginstal software sesuai dengan keinginan, dikenal dengan istilah… 

a. Custom Install 

b. Easy Install 

c. Full Install 

d. Hard Install 

e. Complete Install 

 

 

1. Menghidupkan computer. 

2. Mengisikan User Name, Initials, dan Organization. 

3. Memilih jenis instalasi software (Complete, Custom dan Run from Network). 

4. Memberi tanda (  ) pada I accept the terms in the License Agreement 

5. Memasukkan master CD Drive Ms. Office. 

6. Klik Next untuk memulai mengintall 

7. Klik tombol OK 

8. Memasukkan Serial Number yang ada pada sampul CD 

9. Menjalankan software Ms. Office (Ms. Word, Ms. Excel, Ms. Power Point, Ms. 

Access, Ms. FrontPage, dan Ms. Outlook). 

 

38. Dari urutan mengintall Ms. Office diatas yang tepat adalah… 

a. 1 – 2 – 6 – 7 – 5 – 4 – 8 – 3 – 9  

b. 1 – 5 – 2 – 8 – 4 – 3 – 6 – 7 – 9 

c. 1 – 5 – 2 – 6 – 4 – 3 – 8 – 7 – 9 

d. 1 – 5 – 7 – 6 – 4 – 3 – 8 – 2 – 9 

e. 1 – 5 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 7 – 9 

 

39. Setelah mengisi form user name, initial & organization, langkah selanjutnya adalah… 

a. Klik tombol back  

b. Klik tombol help  

c. Klik tombol cancel  

d. Klik tombol next  

e. Klik tombol yes 

 

40. Setelah muncul tampilan Windows langkah selanjutnya adalah mengklik tombol… 

a. Continue  

b. Exit setup  

c. Cancel  

d. Setup  

e. Yes 

41. Jika kita setuju untuk melakukan instalasi seluruh office maka tombol yang dipilih… 

a. Instal now  

b. Customize  

c. Setup  

d. Next  

e. Back  

 

42. Jika kita melakukan instalasi sebagian program office maka dipilih tombol… 

a. Instal now  

b. Customize  

c. Setup  

d. Next  

e. Back  

 

43. Setelah komputer terisi System Operasi Windows, langkah terakhir yang harus dilakukan adalah 

… 

a. Menginstal sistem operasi  

b. Menginstal program  

c. Menginstal driver  

d. Menginstal software  

e. Menginstal driver hardware 

 

 

 



44. Langkah untuk melihat software yang telah terinstal pada komputer adalah… 

a. Klik Start > All Program > Add or Remove Program 

b. Klik All Program > Add or Remove Program 

c. Klik Start > Klik Setting > Control Panel > Add Program or Remove Program 

d. Klik Start > Control Panel > Add Program 

e. Klik Start > Klik Setting > Add or Remove Program 

 

45. Proses untuk menghapus/menghilangkan program/software yang sudah terinstal di dalam 

computer dinamakan… 

a. Cut Program  

b. Copy Program 

c. Menghilangkan Program 

d. Paste Program 

e. Uninstall Program 

 

46. Langkah untuk menghapus software yang telah terinstal pada komputer adalah… 

a. Klik Start > All Program > Add or Remove Program 

b. Klik All Program > Add or Remove Program 

c. Klik Start > Klik Setting > Control Panel > Add Program or Remove Program 

d. Klik Start > Control Panel > Add Program 

e. Klik Start > Klik Setting > Add or Remove Program 

 

47. Berikut ini yang tidak termasuk perangkat yang digunakan sebagai media penyimpanan adalah ... 

a. Mouse 

b. Hardisk 

c. Cdrom 

d. Flashdisk 

e. Disket 

 

48. istilah CPU pada komputer  adalah ... 

a. Control Program Unit 

b. Center Program Unit 

c. Center Processing Unit 

d. Central Processing Unit 

e. Control Unit 

 

49. Pada saat komputer menyimpan data pada CDROM maka fungsi dari CDROM adalah sebagai 

peralatan ... 

a. Input 

b. Output 

c. Input output 

d. Input-input 

e. Proses 

 

50. Pada saat CDROM dibaca oleh komputer untuk diambil datanya maka fungsi CDROM sebagai 

alat ... 

a. Input 

b. Output 

c. Input output 

d. Input-input 

e. Proses 

 

51. Monitor yang dipakai sebagai sarana input data pada komputer disebut dengan ... 

a. Monitor serba guna 

b. Monitor color 

c. Minitor monocrome 

d. Monitor touch screen 

e. Minitor LCD 

52. .... adalah Peralatan pada komputer yang berfungsi untuk memasukkan data. 

a. Output device 

b. Input device 

c. Input output device 

d. Memory 

e. Storage 

 

 

 

 



53. Tombol power adalah bagian CPU komputer yang digunakan untuk ... 

a. Mengatur gelap terang monitor 

b. Mengatur tegangan listrik 

c. Menyalakan dan mematikan komputer 

d. Mengatur radiasi monitor 

e. Melakukan booting ulang 

 

54. Pemprosesan data dalam komputer dilakukan di dalam unit ... 

a. CPU 

b. Monitor 

c. Keyboard 

d. Mouse 

e. Printer 

 

55. Proses menghidupkan komputer dengan cold boot adalah ... 

a. Menghidupkan komputer dari sumber arus listrik 

b. Menghidupkan komputer dari posisi mati 

c. Mengulang dengan menekan tombol power pada CPU 

d. Mengulang dengan menekan tombol reset pada CPU 

e. Menyalakan komputer dari Stabiliser 

 

56. Memori komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara tidak permanen adalah ... 

a. ROM 

b. Flashdisk 

c. Program 

d. Utility 

e. RAM 

 

57. Fungsi dari ROM (Read Only Memory) pada komputer adalah ... 

a. Menyimpan data di memory sementara 

b. Menyimpan data di memory secara permanen 

c. Menyimpan ke dalam disket 

d. Menyimpan kedalam monitor 

e. Menyimpan kedalam CDROM 

 

58. Yang dimaksud dengan periperal pada komputer adalah ... 

a. Perangkat yang ada pada komputer 

b. Perangkat yang ada didalam komputer 

c. Semua yang terhubung ke komputer 

d. Perangkat yang ada diluar CPU 

e. Perangkat yang ada pada CPU 

 

59. Yang termasuk perangkat peripheral adalah ... 

(1) Disket 

(2) Printer 

(3) Harddisk 

(4) Mouse 

Pernyataan yang benar adalah .... 

a. (1),(2) dan (3) 

b. dan (3) 

c. dan (4) 

d. saja 

e. (1), (2), (3) dan (4) 

 

 

60.   gambar di samping merupakan jenis konektor ... 

a. Paralel 

b. Serial 

c. PS/2 

d. Universal Serial Bus 

e. PCI 

 



61. Gambar port disamping ini adalah untuk konektor  

a. USB 

b. DB-9 

c. HDD-15 

d. PS/2 

e. RJ45 

 

62. Yang dimaksud dengan computer stand alone adalah  

a.  Jaringan computer yang berdiri sendiri 

b. Komputer yang terkoneksi pada sebuah jaringan 

c. Komputer yang berbeda sendiri dari computer lainnya dalam jaringan 

d. Komputer yang tidak terhubung dengan jaringan 

e. Komputer yang  berdiri sendiri secara otomatis 

 

63. Berikut ini merupakan macam-macam area jaringan komputer, kecuali 

a. Local Area Network 

b. Interconcection Network 

c. Megapolitan Area Network 

d. Metropolitan Area Network 

e. Wide Area Network 

 

64. Area jaringan komputer yang memiliki jangkauan 10 hingga 50 km adalah 

a. Megapolitan Area Network 

b. Interconcection Network 

c. Local Area Network 

d. Metropolitan Area Network 

e. Wide Area Network 

 

65. Di bawah ini adalah jaringan computer yang memiliki area jaringan antar ruang adalah 

a. Metropolitan Area Network  

b. Wide Area Network  

c. Internet 

d. Interconcection Network 

e. Local Area Network 

 

66. Struktur jaringan untuk mengidentifikasi model sehingga setiap simpul atau host (node) yang 

merupakan processor utama dalam sitem operasi di dalam jaringan saling berhubungan  satu sama 

lainnya adalah 

a. Media transmisi 

b. Topologi jaringan 

c. Protokol jaringan 

d. Arsitektur jaringan  

e. Area jaringan  

 

67.  Gambar disamping adalah bentuk dari topologi jaringan 

a. Topologi Bus 

b. Topologi Hirarki  

c. Topologi Star 

d. Topologi Ring 

e. Topologi Cincin 

68. Topologi yang transmisi data tidak langsung dikirimkan ke computer yang dituju, akan tetapi 

terlebih dahulu melalui beberapa computer secara berkeliling sepanjang jaringan adalah cara kerja 

… 

a. Topoligi Bus 

b. Topologi Ring 

c. Topologi Star 

d. Topologi Web 

e. Topologi Peer to peer 

 

69. Sebuah alat untuk mengubah sinyal datang dari bentuk analog menjadi digital (modulator) dan 

kebalikannya (demodulator) adalah 

a. Kartu Jaringan 

b. Memory 

c. Modem 

d. Kabel UTP 

e. Router 



 

70. Bentuk konektivitas atau arsitektur jaringan dimana setiap terminal memiliki peran dan derajat 

yang sama adalah..... 

a. Terminal server 

b. File server 

c. Peer to Peer 

d. Client server  

e. Server  

 

71. Suatu aturan atau cara mengatur format atau bentuk komunikasi antar komputer dalam jaringan, 

merupakan pengertian dari... 

a. Protokol jaringan  

b. Area jaringan 

c. Topologi jaringan 

d. Media transmisi 

e. Arsitektur Jaringan 

 

72. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam protokol jaringan salah satunya adalah Syntax, yang 

dimaksud dengan Syntax adalah… 

a. Faktor yang berfungsi memberikan pelayanan pengiriman data 

b. Faktor yang berfungsi mengatur perjalanan data 

c. Format data dan cara pengkodean  

d. Pewaktuan yang digunakan untuk mengetahui transmisi data 

e. Faktor yang digunakan untuk mengetahui maksud dan mengoreksi informasi yang dikirim 

 

73. Untuk dapat berkomunikasi dalam jaringan, komputer haru mempunyai alamat protokol TCP/IP, 

apa kepanjangan dari TCP/IP 

a. Tranmisi coaxial protocol/ Interent protokol 

b. Transmission control protocol/Internet protokol 

c. Tranformation connection protokol/Internet protokol 

d. Transition coactial protocol/Internet protokol 

e. Transmission coaxial protocol/interent protokol 

 

74. Proses pemakaian secara bersama perangkat komputer baik hardware maupun software  

dinamakan 

a. LAN  

b. Client 

c. Sarver 

d. Sharing 

e. MAN 

 

75. Dalam pengiriman data dari sumber ke user biasanya menggunakan satuan Mbps. Mbps singkatan 

dari... 

a. Millennium byte per secon 

b. Mega bit per section 

c. Mega bit per secon 

d. Mega byte per section 

e. Mega byte per second 

76. Untuk menguji koneksi pada sebuah komputer dapat menggunakan perintah ... 

a. IP config 

b. Ping 

c. Net 

d. Netstat 

e. Tracert  

 

77. Internet pertama kali dikembangkan dengan nama … 

a. USENET 

b. NSFNET 

c. BITNET 

d. ARPANET 

e. SFNET 

 

78. Searching merupakan salah satu fasilitas Internet yang berfungsi… 

a. Untuk mengirim surat seara elektronis 

b. Untuk melakukan transfer data 

c. Untuk mencari data/infromasi tertentu di Internet  

d. Untuk melakukan transaksi perbankan 

e. Untuk melakukan koneksi data 



 

79. Istilah Internet berasal dari kata…. 

a. International Net 

b. Interconnected Network 

c. Internetworking 

d. Intermedia Network 

e. Intermedia Networking 

 

80. Internet adalah sebuah jaringan yang menghubungkan komputer-komputer diseluruh dunia, 

sehingga terbentuk ruang maya jaringan atau diistilahkan sebagai: 

a. Cybercom 

b. Cybernet 

c. Cyberspace 

d. Skyspace 

e. Worldwide network 

 

81. Berikut ini adalah tipe domain yang digunakan oleh institusi pendidikan atau universitas adalah 

…. 

a. .com 

b. .ac.id 

c. .co.id 

d. .edu 

e. .org 

 

82. Kecepatan maksimal yang dapat digunakan untuk melakukan transmisi data antar komputer pada 

jaringan atau internet adalah… 

a. DNS 

b. Dial UP 

c. Bandwidth 

d. Backbone 

e. Cookies 

 

83. Proses pengambilan file dari server  di internet untuk disimpan pada komputer client adalah.. 

a. Dwonstream 

b. Cyberspace 

c. Cookies 

d. Download 

e. Upload 

 

84. Aplikasi di Internet yang memungkinkan anggtoa suatu kelompok berdiskusi melalui surat 

elektronik adalah… 

a. E-mail 

b. Mailing List 

c. Chatting 

d. Browsing 

e. Searching 

 

85. Bahasa pemograman yang digunakan untuk membuat situs web (website) adalah : 

a. Html 

b. Gif 

c. Gprs 

d. Hyperlink 

e. Homepage 

 

86. Sebuah perangkat yang menyatukan kabel-kabel network dari tiap-tiap workstation, server atau 

perangkat lain adalah … 

a. Modem 

b. Lan 

c. Hub 

d. Vga 

e. Cabel utp 

 

87. Aplikasi internet yang digunakan untuk mengirim surat dalam bentuk elektronik disebut… 

a. E-mail 

b. Gopher 

c. www 

d. Telnet 

e. Newsgroup 



 

88. Bentuk dasar E-mail User IDC domain.com, apa fungsi domain pada internet…. 

a. nama yang dipilih 

b. sebagai jaringan pemakai 

c. alamat situs internet 

d. extention 

e. pengguna jaringan 

 

89. Dalam penulisan email diharapkan menggunakan etika penulisan yang baik, maka dari itu 

diharapkan untuk tidak menggunakan huruf capital karena…. 

a. boros tempat 

b. banyak tulisan yang sulit terbaca 

c. tidak nyaman dilihat karena biasanya hanya untuk kalimat penegasan saja 

d. tidak etis 

e. dipakai hanya untuk penulisan nama orang atau tempat 

 

90. Etika penulisan email pribadi tidak diperkenankan menggunakan CC (carbon copy) karena…. 

a. isinya tidak perlu diketahui umum 

b. terlalu pribadi 

c. mudah dicopy 

d. mudah ditiru orang lain 

e. membosankan 

 

91. Untuk membuat sub – folder pada inbox maka langkah yang dilakukan adalah… 

a. File – New Folder 

b. File – Folder List 

c. File – Folder List – Inbox 

d. File – Folder List Inbox – VIP 

e. File – Folder List – Outbox 

 


