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Mata Pelajaran  : Komputer Produktif  
Kelas / Semester  : III / VI 
Program Keahlian : Rekayasa Perangkat Lunak 
Hari / Tanggal  :  

 
1. Register adalah … 

A. File dalam system operasi yang 
menyimpan semua informasi 
yang berhubungan dengan 
software, hardware maupun 
pengguna 

B. Proses penyatuan data – data 
yang terpecah – pecah pada saat 
proses penyimpanan ke dalam 
disk agar menjadi data yang 
kontinu. 

C. Perangkat lunak (Software) yang 
bertindak sebagai perantara 
antara pengguna computer (User) 
dengan perangkat keras 
(hardware). 

D. Sarana untuk menyimpan 
/mengorganisasikan file yang 
dapat diibaratkan sebagai 
tas/koper. 

E. Pengaturan pengguna pada 
sebuah computer termasuk hak 
akses pengguna tersebut terhadap 
pengguna tersebut terhadap 
computer tersebut dan program – 
program didalamnya. 

2. Simbol atau gambar – gambar kecil 
yang terdapat pada desktop yang 
digunakan sebagai jalan pintas 
(ShortCut) untuk menjalankan 
sebuah program aplikasi tertentu. 
adalah 
A. Quick Launch 
B. Menu 
C. Folder 
D. Icon 
E. Taskbar 

3. Langkah – langkah umum untuk 
menjalankan program aplikasi 
melalui start menu, adalah. 

A. klik Start  All Programs 
(programs, pada start menu mode 
windows classic)  sub menu 
program aplikasi yang 
diinginkan. 

B. Klik start  sub menu program 
aplikasi yang diinginkan. 

C. All programs  programs  sub 
menu program aplikasi yang 
diinginkan 

D. All programs  sub menu 
program aplikasi yang diinginkan 
 program. 

E. Klik program  all programs 
(programs, data start menu mode 
windows clssic)  sub menu 
program aplikasi yang 
diinginkan. 

4. Tools (perangkat pengecekan) dalam 
windows yang digunakan untuk 
menghilangkan atau menghapus file 
– file lama yang sudah tidak terpakai, 
sehingga kapasitas dari diskdrive 
akan menjadi lebih luas lagi. Adalah 
A. Registry 
B. Disk Defragmenter 
C. Atribut File 
D. Disk cleanup 
E. Informasi File 

5. Yang merupakan option pengesetan 
performa layer pada display 
properties adalah 

 
A. Screen Resolution dan Screen 

color 
B. Color scheme dan font size 
C. Color quality dan monitor power 
D. Screen color dan color scheme 
E. Screen Resolution dan color 

quality 

A 



6. Pada perintah DOS yang berfungsi 
untuk memindahkan file adalah  
A. Edit 
B. Mkdir 
C. Ren 
D. Move 
E. Del  

7. Pada perintah DOS yang berfungsi 
untuk membuat file baru dalam 
format text adalah 
A. Edit 
B. Mkdir 
C. Ren 
D. Move 
E. Del  

8. Berikut ini yang termasuk computer 
language adalah 
A. Paint Brush, Mikrografx 

Designer 
B. Frame maker, quark Xpres 
C. Approach, Oracle 
D. Visual Basic, C++, Cobol 
E. OS/2, Nextstep, Windows NT 

9. Master program di-copy terlebih 
dahulu ke Hardisk, kemudian 
jalankan SETUP dan mengikuti 
langkah – langkah sampai dengan 
finish adalah proses 
A. Back Up data 
B. Copy File 
C. Install program 
D. Scan file 
E. Format file 

10. Dari 3 jenis tipe penginstalan, tipe 
manakh yang memberikan fasilitas 
bahwa software yang diinstal hany 
fasilitas yang sering digunakan 
secara umum. Dalam hal ini 
penentuan fasilitas yang terinstal 
sudah ditentukan dari pihak produsen 
software.  
A. Custom  
B. Full 
C. Typical 
D. Custom dan full 
E. Typical dan full 

11. Tipe data yang digunakan oleh 
sistem registry yang berfungsi untuk 
menyimpan data dengan panjang text 
tetap adalah 

A. REG_BINARY 
B. REG_DWORD 
C. REG_EXPAND_SZ 
D. REG_MULTI_SZ 
E. REG_SZ 

12. Dibawah ini contoh bahasa tingkat 
tinggi kecuali 
A. Basic 
B. Cobol 
C. Delphi 
D. Pascal 
E. C++ 

13. Yang dimaksud dengan istilah 
Debugger, adalah 
A. untuk membantu mencari 

kesalahan program  
B. Untuk menggabungkan file 

object dan file pustaka serta 
membentuk file executable 

C. Untuk mengkompilasi program 
menjadi suatu object yang dapat 
dipahami oleh computer 

D. Untuk mengeksekusi program  
E. Untuk menuliskan program 

sumber 
14. Dibawah ini adalah macam – macam 

bagian deklarasi, kacuali  
A. Deklarasi label  
B. Deklarasi konstanta 
C. Deklarasi tipe  
D. Deklarasi report 
E. Deklarasi variable  

15. Contoh program di bawah ini adalah  
Program contoh;  
Begin 

 Writeln (‘tes uji kompetensi ‘);  
 Writeln (‘membuat program ‘); 

End. 
A. Program tes uji kompetensi  
B. Program yang terdiri dari dua 

pernyataan  
C. Program dengan tipe char 
D. Program yang berisi komentar 
E. Program dengan enam baris 

16. Berikut ini adalah bahasa 
pemrograman berbasis objek… 
A. Pascal 
B. Word star 
C. Delphi  
D. Lotus  



E. Windows  
17. ekspresi matematika E = m.c2 jika 

diubah ke dalam bahas pascal maka 
penulisannya adalah .. 
A. E = m * c*c; 
B. E = m * sqr (c); 
C. E := m * c * c 
D. E := m * sqr (c) 
E. E := m * c * c; 

18. L := 0.25 * Pi * sqr (d); jika diubah 
dalam ekspresi matematika maka 
akan menghasilkan … 
A. L = 0.25*Pi*d2 
B. L = ¼. Pi.d2  
C. L = ¼.π.d 
D. L = ¼.π. d2  
E. L = ¼*π*d*d 

19. Jika tipe byte hanya memiliki 
jangkauan 0 s/d 255 berapakah nilai 
variable z pada program berikut 
var 

 x,y,z : byte 
begin 

 x := 20; 
 y := 20; 
 z := x*y; 

end. 
A. 143 
B. 144 
C. 145 
D. 146 
E. 400 

20. MOD merupakan operator 
matematika yang berarti… 
A. kali 
B. tambah 
C. sisa pembagian 
D. kurang 
E. bagi 

21. FOR, WHILE, UNTIL merupakan 
bentuk dari… 
A. Pencarian 
B. Pengurutan 
C. Pernyataan 
D. Percabangan 
E. Perulangan 

22. berikut ini media fisik computer, 
kecuali… 
A. Ethernet Card 
B. Hub 

C. LAN 
D. Kabel UTP 
E. RJ 45 

23. Topologi jaringan yang 
menggunakan HUB, Kabel UTP, dan 
RJ 45, serta mudah dikembangkan 
adalah.. 
A. Topologi Ring 
B. Topologi Ring dan Bus 
C. Topologi Star 
D. Topologi Bus 
E. Topologi Star dan Bus 

24. Gambar manakah yang menunjukkan 
symbol alir diagram untuk 
penghubung … 

 
A. . 

  
B. . 

 
C. . 

 
D. . 

 
E.   

 
25. Urutan langkah – langkah logis 

penyelesaian masalah yang disusun 
secara sistematis dan logis, adalah 
pengertian dari 
A. Pemrograman 
B. Computer 
C. Algoritma 
D. Flow Chart 
E. Logika 

 
26. Properties dari komponen BUTTON 

yang digunakan untuk mengaktifkan 
atau menonaktifkan komponen ini 
adalah  
A. Caption 
B. Enable 
C. Visible 
D. Kursor 
E. Name  

27. Perhatikan table dibawah ini dan 
tentukan manakah field yang dapat 
dijadikan primary key 
NIP NAMA GOLONG 

AN 
ALAMAT 
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A. Nama dan NIP 
B. Nama 
C. NIP 
D. Golongan 
E. Alamat  

28. Satuan kapasitas media penyimpanan 
1 (satu) MegaByte sama dengan 
….Byte 
A. 1000.000 
B. 1.000 
C. 100 
D. 10 
E. 1 

29. Dengan menuliskan perintah 
SELECT NAMA FROM SISWA 
WHERE TMP_LAHIR NOT IN 
(‘BANDUNG’,’CIMAHI’); maka 
akan menampilkan … 
A. kolom nama yang tempat 

lahirnya di Bandung Cimahi 
B. kolom nama yang tempat 

lahirnya di Bandung bukan di 
Cimahi 

C. kolom nama yang tempat 
lahirnya bukan di Bandung  

D. kolom nama yang tempat 
lahirnya di Bandung 

E. kolom nama yang tempat 
lahirnya bukan dari kota bandung 
dan kota Cimahi 

30. warna white jika diubah  kedalam 
HTML hasilnya adalah… 
A. #000000 
B. #FF0000 
C. #FFFFFF 
D. #00FFFF 
E. #FF00FF 

31. Pembuatan halaman Web yang 
didalamnya mengandung unsur 
bahasa pemrograman disamping 
tetap menggunakan tag-tag HTML 
disebut … 
A. software web desaign 
B. pemrograman web 
C. software front page 
D. pemrograman HTML 
E. web browser 

32. Tag yang menandai awal dan akhir 
dari sebuah dokumen yang 
digunakan untuk menyisipkan 
informasi mengenai dokumen adalah 
… 
A. diapit oleh tag <HTML> dan 

</HTML> 
B. diapit oleh tag <TITLE> dan 

</TITLE> 
C. diapit oleh tag <BODY> dan 

</BODY> 
D. diapit oleh tag <HEAD> dan 

</HEAD> 
E. diapit oleh tag <H1> dan </H1> 

33. Pada sebuah struktur dokumen 
HTML berupa bullet untuk menandai 
sebuah item dari list dan berupa 
karakter symbol menggunakan tag 
… 
A. diapit oleh tag <UL> dan </UL> 
B. diapit oleh tag <OL> dan </OL> 
C. diapit oleh tag <DL> dan </DL> 
D. diapit oleh tag <DT> dan <DD> 
E. diapit oleh tag <H1> dan </H1> 

34. Fungsi dari tag <BR> adalah … 
A. digunakan untuk mengatur 

ukuran huruf pada header 
B. digunakan untuk pindah baris 

baru 
C. digunakan untuk berpindah 

alenia atau membuat paragraph 
baru 

D. digunakan untuk membuat garis 
horizontal 

E. digunakan untuk membuat judul 
35. Pada pembuatan query ada perintah 

yang selalu diawali dengan kata 
SELECT, fungsi syntak penulisan 
kata select adalah … 
A. perintah untuk mengambil dan 

menampilkan data dari tabel 
sesuai dengan permintaan 

B. perintah untuk menapilkan tabel 
C. perintah untuk mengambil 

kolom-kolom pada tabel 
D. perintah untuk menapilkan field 

pada tabel 
E. perintah untuk menampilkan isi 

data pada tabel 



36. Dibawah ini merupakan software 
untuk restore data kecuali … 
A. Nero 6.3 Ultra Edition 
B. NovaBackup 
C. CloneCD 
D. CloneVCD 
E. CloneRW 

37. Berfungsi untuk memberikan tulisan 
pada program seperti judul / 
keterangan merupakan fungsi dari 
komponen … 
A. Edit 
B. Button 
C. Label 
D. Memo 
E. Main menu 

38. Dibawah ini yang termasuk bahasa 
tingkat tinggi (High Level Language) 
kecuali … 
A. Basic 
B. Pascal 
C. Fortran 
D. Cobol 
E. Assemblay language 

39. Dibwah ini yang termasuk di dalam 
menu turbo pascal kecuali … 
A. File 
B. Edit 
C. Search 
D. Run 
E. Project 

40. Penghubung antara pengguna 
komputer dengan perangkat keras 
komputer disebut … 
A. Program computer 
B. Perangkat keras komputer 
C. Perangkat lunak komputer 
D. Sistem operasi 
E. Pengguna komputer 

41. Dibawah ini yang termasuk 
keuntungan menggunakan jaringan 
komputer, kecuali … 
A. Dapat melakukan pertukaran data 

atau file 
B. Dapat mendukung cara kerja 

secara multitasking dan multiuser 
C. Dapat menggunakan printer 

secara bersama oleh semua unit 
computer yang terhubung 

D. Dapat melakukan akses data 
antar computer 

E. Dapat melakukan komunikasi 
satu sama lain dengan 
menggunakan perangkat jaringan 

42. Dibawah ini merupakan file database 
yang dapat dibaca oleh Visual Basic, 
kecuali … 
A. Access 
B. Dbase 
C. Paradox 
D. ODBC 
E. Open Office 

43. Kontrol data pada visual basic 
digunakan untuk mengakses 
database, dibawah ini yang 
merupakan property pada kontrol 
data, kecuali … 
A. Database Name 
B. Record Source 
C. Recordset Type 
D. Exclusive 
E. Move First 

44. Fungsi dari crystal report pada visual 
basic adalah … 
A. Membuat laporan 
B. Membuat tampilan visual 
C. Membuat program laporan 
D. Membuat desaign laporan 
E. Membuat tampilan program 

laporan 
45. Dalam pemrograman database untuk 

ruang lingkup permintaan data atau 
pencarian dan penilaian data yang 
disajikan dengan perintah SELECT 
merupakan istilah … 
A. Database 
B. SQL 
C. Query data 
D. DML 
E. DDL 

46. Dibawah ini merupakan karakteristik 
database, kecuali … 
A. Bersifat data oriented, bukan 

program oriented 
B. Dapat diakses oleh beberapa 

program aplikasi 
C. Dapat berkembang dengan 

mudah, baik volume maupun 
strukturnya 



D. Hanya bias dimanfaatkan untuk 
satu program aplikasi saja 

E. Duplikasi atau redundancy data 
minimal 

47. Kumpulan data yang saling 
berinteraksi satu sama lain, dengan 
duplikasi terkontrol, dimana data 
tidak tergantung pada program 
aplikasi yang mengaksesnya disebut 
… 
A. MySql 
B. SQL 
C. Query data 
D. Database 
E. File tradisional 

48. Elemen-elemen yang termasuk 
DBMS dibawah ini, kecuali … 
A. Database  
B. Software 
C. Hardware 
D. Braindware 
E. Query data 

49. Atribut / field yang unik yang dapat 
membedakan entity / table satu 
dengan yang lainnya adalah … 
A. Foreig key 
B. Primary key 
C. Candidat key 
D. Alternative key 
E. Komposisis key 

50. Proses pengelompokkan atribut / 
field dari suatu relasi sehingga 
membentuk relasi yang strukturnya 
baik disebut … 
A. Skema relasi 
B. Normalisasi 
C. Unormalisasi 
D. Skema relasi 
E. Diagram Entity Relationship 

 


