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No Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Materi Pokok Indikator 
Nomor 

Soal 

Bentuk 

Soal 

1 

Memahami penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi, dan 

prospeknya dimasa mendatang 

 

Mengidentifikasi berbagia    

peralatan teknologi informasi 

dan komunikasi. 

 

Pearalatan teknologi 

informasi dan 

komunikasi 

Menjelaskan bahwa informasi sangat 

diperlukan 
1 PG 

Menyebutkan peralatan 

teknologi informasi dan 

komunikasi diberbagai 

bidang 

Dapat menyebutkan perangkat keras 

komputer 
2 PG 

2 

Memahami penggunaan TIK dan  

prospeknya di masa mendatang 

Mendeskrisipkan sejarah  

perkembangan TIK dari masa  

lalu sampai sekarang 

Perkembangan teknologi 

Informasi dan 

komunikasi masa kini  

Dapat menjelaskan perkembangan teknologi  3 PG 

 
  Sejarah perkembangan 

Komputer 

Dapat menjelaskan ciri-ciri komputer generasi 

keempat 
4 PG 

3 

Memahami penggunaan teknologi  

informasi dan komunikasi dan  

di masa mendatang prospeknya 

Menjelaskan peralatan teknologi  

informasi dan komunikasi 

dalam 

Kehidupan seharai-hari 

Dampak negatif  

penggunaan komputer 

dari 

segi kesehatan. 

Dapat menjelaskan salah satu  

perangkat komputer yang dapat 

mengganggu kesehatan 

5 PG 

4 

Menggunakan perangkat lunak 

pengolah kata untuk menyajikan 

informasi 

 Mengidentifikasi menu icon 

pada perangkat lunak 

pengilah kata 

Menu icon pada 

perangkat lunak 

pengolah kata 

Dapat menunjukkan langkah-langkah untuk 

membuka dokumen 
6 PG 

  
 Menjelaskan fungsi menu 

icon program pengolah kata 
 Mampu menggunakan fungsi tombol 7 PG 

  
 

 
Dapat menunjukan langkah untuk membuat 

tek dengan bentuk kolom 
8 PG 

5 

Menggunakan perangkat lunak 

pengolah kata untuk menyajikan 

informasi 

Menggunakan icon pokok pada 

perangkat lunak pengolah kata 

Menyimpan dan 

memberi nama file yang 

baru 

Mampu menyebutkan langkah-langkah untuk 

membuka dokumen yang telah disimpan 
9 PG 

 
  

 
Mampu menggunakan beberapa fungsi 

tombol 
10 PG 

   Format teks dan spasi Dapat menjelaskan beberapa fungsi icon 11 PG 



paragraf dalam menubar 

6 

Menggunakan perangkat lunak 

pengolah kata untuk menyajikan 

informasi 

Membuat dokumen pengolah 

kata sederhana 

Mengelola / mengedit 

dokumen pengolah kata 

sederhana 

Menjelaskan fungsi 

tombol 

Mampu membuat penataan teks 12 PG 

   
 Dapat membuat huruf besar diawal paragraf 

yang lebih dari satu baris 
13 

PG 

   

Membuat dokumen 

dengan melibatkan tebel, 

gambar diagram, dan 

grafik 

Dapat mengurutkan langkah-langkah 

mengubah ukuran halaman dokumen 
14 PG 

    
Mampu menjelaskan menu toolbar untuk 

mencetak dokumen 
15 PG 

 

Menggunakan perangkat lunak 

pengolah angka untuk menyajikan 

informasi 

Mengidentifikasi menu dan icon 

pada perangkat lunak pengolah 

angka 

Menjelaskan menu dan 

icon pada menu bar, 

standar menu, dan 

formatting menu 

Menjelaskan menu dan icon pada menu bar, 

standar menu, dan formatting menu 
16 PG 

Menjelaskan menu dan icon pada menu bar 

dan toolbar 
17 PG 

Menjelaskan menu dan icon pada menu bar 

dan toolbar 
18 PG 

Menjelaskan cara menggunakan menu dan 

icon pada menu bar dan toolbar. 
19 PG 

Menjelaskan cara menggunakan menu dan 

icon pada menu bar dan toolbar. 
20 PG 

7 

Memahami dasar-dasar penggunaan 

internet/intranet 

Memahami dasar-dasar sistem 

jaringan di internet/intranet 

Dasar-dasar jaringan 

internet/intranet 

Mampu membuat dan menambah shortcut di 

dekstop 
21 PG 

Mampu menyebutkan nama wizart untuk 

koneksi ke ISP 
22 PG 

Menjelajah ke internet 

Dapat menyebutkan dan mengakses file atau 

hal. web 
23 PG 

Dapat menyebutkan fungsi tombol yang dapat 

membuka lebih dari dua jendela browser 
24 PG 

Dapat menyebutkan fungsi tombol yang dapat 

membuka lebih dari dua jendela browser 
25 PG 

  

 

 

Mampu menjelaskan beberapa funsi tombol 26 PG 

Dapat menjelaskan sifat-sisat e-mail 27 PG 

Dapat menjelaskan beberapa etika dalam e-

mail 
28 PG 



Dapat menjelaskan beberapa sifat kartu 

elektronik 
29 PG 

8 

Memahami dasar-dasar penggunaan 

internet/intranet 

Memahami dasar-dasar sistem 

jaringan di internet/intranet 

Dasar-dasar jaringan 

internet/intranet 
Mampu menjelaskan jangkauan jaringan 30 PG 

Mampu menjelaskan manfaat jaringan 

komputer 
31 PG 

Dapat menjelaskan beberapa jaringan 

komputer 
32 PG 

Dapat menjelaskan arsitektur dalam 

mengendalikan sebuah komputer 
33 PG 

Dapat menyebutkan tugas server 34 PG 

Mampu menyebutkan tipe jaringan yang 

dipakai oleh instansi tertentu 
35 PG 

9 

Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi 

Mendemonstrasi-kan akses 

internet sesuai prosedur 

Mengidentifkasikan 

perangkat-perangkat 

lunak IE 

 

Mengidentifikasi icon-icon pada IE. 

Mengidentifikasi nama domain internet 

Melakukan browsing internet 

36 PG 

Mengidentifikasi icon-icon pada IE. 

Mengidentifikasi nama domain internet 

Melakukan browsing internet 

37 PG 

Mengidentifikasi icon-icon pada IE. 

Mengidentifikasi nama domain internet 

Melakukan browsing internet 

38 PG 

Mengidentifikasi icon-icon pada IE. 

Mengidentifikasi nama domain internet 

Melakukan browsing internet 

39 PG 

Mengidentifikasi icon-icon pada IE. 

Mengidentifikasi nama domain internet 

Melakukan browsing internet 

40 PG 

 

Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi 

Mengidentifikasi beberapa 

layanan informasi yang ada di 

internet 

Mendownload informasi 

dari internet. 

Pengolahan Informasi 

dari internet. 

Mendownload informasi dari internet. 

Pengolahan Informasi dari internet. 
41 PG 

Mendownload informasi dari internet. 

Pengolahan Informasi dari internet. 
42 PG 

Mendownload informasi dari internet. 

Pengolahan Informasi dari internet. 
43 PG 

 

   Mendownload informasi dari internet. 

Pengolahan Informasi dari internet. 
44 PG 

Mendownload informasi dari internet. 

Pengolahan Informasi dari internet. 
45 PG 

10 
Menggunakan internet untuk 

memperoleh informasi 

Mengidentifikasi beberapa 

layanan di internet. 

Menyebutkan layanan 

yg tersedia di internet. 

Mengidentifikasi icon-icon pada IE. 

Mengidentifikasi nama domain internet 
46 PG 



Mengakses beberapa website 

untuk memperoleh informasi di 

internet. 

 Melakukan browsing internet 

Mengidentifikasi icon-icon pada IE. 

Mengidentifikasi nama domain internet 

Melakukan browsing internet 

47 PG 

Mengidentifikasi icon-icon pada IE. 

Mengidentifikasi nama domain internet 

Melakukan browsing internet 

48 PG 

Mengidentifikasi icon-icon pada IE. 

Mengidentifikasi nama domain internet 

Melakukan browsing internet 

49 PG 

Mengidentifikasi icon-icon pada IE. 

Mengidentifikasi nama domain internet 

Melakukan browsing internet 

50 PG 

 


