
LATIHAN SOAL : 

 

A. Pilihlah jawaban yang benar dengan memberi tanda silang ( X ) pada lembar jawaban ! 

1. Jika Kalian berbicara sedangkan mitra bicara kalian tidak mengerti, atau sebaliknya, maka… 

A. Upaya berkomunikasi 

B. komunikasi belum terjadi 

C. Pesan belum sampai 

D. Komunikasi telah terjadi 

E. Lanjutkan pembicaraan 

2. Beberapa fungsi dari komunikasi antara lain sebagai berikut : 

A. Sebagai informasi 

B. Sebagai kendali 

C. Sebagai motifasi 

D. Sebagai pengungkapan emosional 

E. Semua benar  
3. Bagi sebagian komunitas, mereka memerlukan interaksi sosial, komunikasi yang terjadi di 

dalam komunitas itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. 

Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan sebagai alat 

untuk memenuhi kebutuhan social, merupakan fungsi komunikasi….. 

A. Sebagai informasi 

B. Sebagai kendali 

C. Sebagai motifasi 

D. Sebagai pengungkapan emosional 

E. Semua benar  
4. Komunikasi yang menggunakan kata-kata baik diucapkan maupun ditulis dinamakan…. 

A. Komunikasi lisan dan tulisan 

B. Komunikasi messenger 

C. Kumunikasi verbal 

D. Komunikasi non verbal 

E. Komunikasi sempurna 

5. Komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gerak isyarat (gesture), atau 

gambar disebut : 

A. Komunikasi nirkata 

B. Komunikasi isyarat 

C. Komunikasi non komplit 

D. Komunikasi pergerakan 

E. Komunikasi sempurna 

6. Komunikasi daring adalah komunikasi dalam jaringan dengan menggunakan media internet, 

berikut ini merupakan komunikasi daring, kecuali…. 

A. Face book 

B. You tube 

C. email 

D. Telepon rumah dalam jaringan 

E. gmail 

7. “gua ngomong lu ngarti, lu ngomong gua ngarti” adalah pengertian sederhana dari ... 

a. Informasi                             d. Komunikasi 

b. Emosional                           e. Motivasi 

c. Presentasi 

8. Komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan, maupun ditulis adalah jenis 

komunikasi ... 

a. Non verbal                            d. Komunikasi 

b. Emosional                           e. Motivasi 

c. Verbal  

9. Komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau gerak isyarat (gesture), atau 

gambar... 

a. Non verbal                            d. Komunikasi 

b. Emosional                           e. Motivasi 

c. Verbal  

 

 



10. Berikut ini adalah contoh komunikasi daring sinkron adalah... 

a. Video chat                            d. Drob box 

b. Forum                          e. Bloger 

c. E-mile 

11. Surat elektronik disingkat surel (e-mail) memiliki fasilitas untuk mengirimkan data atau file 

tertentu fasilitas itu adalah ... 

a. drob box     d. Carbon copy 

b. Attechment                          e. Inbox 

c. Draft 

12. Jika kita ingin meneruskan E-mail yang diterima kemudaian kita kirimkan kembali kepada 

orang lain, istilah ini disebut dengan  … 

a.    Forward 

b.    Reply 

c.    Attachment 

d.    Inbox 

e.    Send 

13. Untuk mencetak lembar kerja dengan menggunakan tombol kombinasi di kyboard kita 

menekan…. 

a. CTRL+A   

b. CTRL+B    

c. CTRL+S   

d. CTRL+P   

e. CTRL+V  

14. Kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh dalam bentuk visual dan suara dengan 

menggunakan…. 

a. Camera Video 

b. Text Chat 

c. Video editing   

d. Video Call   

e. Website  

15. Salah satu dari beberapa jenis Social Learning Network (SLN) adalah... 

a. Facebook 

b. Twitter   

c. instagram 

d. line 

e. edmodo 

16. Untuk bisa bergabung dalam group (kelas) di edmodo kita di minta mengsisi ... 

a. Group code 

b. Group password 

c. nomor absen 

d. nama group 

e. Group  

17. Kita bisa menulis pesan dan mengirim lampiran di edmodo dengan menggunakan  kolom ... 

a. Pencarian 

b. Note 

c. Progres 

d. Backpack 

e. Notifications

18. Untuk mengganti foto profile pada edmodo kita masuk pada menu ... 

a. Note  

b. pencarian 

c. Progres 

d. Account- profile 

e. setting 

 

19. Bagaimana cara mengexport gambar corelDRAW ? 

a. File → Import 

b. File → Save 

c. File → Export 

d. File → Print 

e. File → Exit 

 

20. Ctrl+Z adalah shortcut pada keyboard untuk... 

a. Save grafik CorelDRAW 

b. Membuka lembar baru 

c. Mengulangi langkah sebelumnya 

d. Membuat text 

e. Membuat gambar 3D

 

A. Isilah titik-titik dibawah ini dengan jawaban yang tepat! 

 

1. Apakah yang dimaksud dengan komunikasi daring sinkron dan asinkron?  

2. Apa yang anda ketahui tentang Video? 

 

 

 


