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A. Kerjakan beberapa soal berikut ini! 

 

1. Laptop mulai muncul pada komputer generasi .... 

a. Pertama 

b. Kedua 

c. Ketiga 

d. Keempat 

2. Komputer yang dibuat untuk tujuan permainan dinamakan .... 

a. personal computer 

b. embedded computer 

c. mainframe computer 

d. dedicated computer 

3. Alat hitung yang muncul 5.000 tahun yang lalu dan menjadi pelopor perkembangan alat 

hitung saat ini adalah .... 

a. Kalkulator 

b. Computer 

c. Abacus 

d. Internet 

4. Peranan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kehidupan sehari-

hari adalah .... 

a. Manusia dituntut untuk jadi modern 

b. Perkembangan pada bidang telekomunikasi 

c. Kehidupan menjadi semakin sulit 

d. Masalah menjadi semakin kompleks 

5. Perdagangan secara elektronik dengan menggunakan teknologi internet disebut .... 

a. e-government 

b. e-learning 

c. e-mail 

d. e-commerce 

6. Sistem pemerintahan secara elektronik dengan menggunakan teknologi internet disebut 

.... 

a. e-government 

b. e-learning 

c. e-mail 

d. e-commerce 

7. Berikut ini yang bukan merupakan peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 

bidang ekonomi adalah .... 

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi 

b. menciptakan lapangan kerja baru 
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c. efesiensi dan efektivitas kerja 

d. alat bantu mengajar para guru 

8. Berikut ini yang bukan merupakan keuntungan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

yang dapat diambil oleh penyelenggara pendidikan adalah .... 

a. meningkatkan pelayanan kepada peserta didik 

b. membuka kelas jarak jauh bagi peserta didik yang tinggal di tempat jauh dan 

terpencil 

c. berbagi dengan institusi lain mengenai hasil penelitian, sumber ilmu, dan 

perpustakaan online 

d. pemasukan keuangan lebih besar 

9. Teknologi Informasi dan Komunikasi telah mendatangkan manfaat bagi pemerintahan di 

Indonesia yaitu .... 

a. pembelajaran jarak jauh 

b. memperluas lapangan kerja 

c. meningkatkan hasil pertanian 

d. meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat 

10. Tindakan memperbanyak suatu produk tanpa seizin dari orang atau perusahaan yang 

memproduksinya disebut .... 

a. Membajak 

b. Mengkopi 

c. Meminjam 

d. Memberikan 

 

 

B. Kunci jawaban soal diatas 

 

1. C 

2. D 

3. C 

4. B 

5. D 

6. A 

7. D 

8. D 

9. D 

10. A 
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