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

 
1. Jaringan yang menghubungkan satu 

atau lebih titik dalam area geografi 
yang luas adalah… 
A. LAN 
B. Stand alone 
C. WAN 
D. Network 
E. Sharing 

2. Topologi jaringan yang digunakan 
kabel coaxial adalah … 
A. Bus 
B. Star 
C. Ring 
D. Proxy 
E. Pop 

3. Untuk membuat suatu jaringan 
computer, diperlukan perlengkapan 
sebagai berikut, kecuali… 
A. Peripheral multimedia seperti sound 

card, speaker 
B. Minimal ada satu computer yang 

berlaku sebagai serer (pusat data) 
C. Media penghubung antar computer 

seperti kabel, connector, terminator 
D. Meripheral jaringan seperti 

Network Interface Card (NIC), Hub 
E. Komputer workstation 

4. “Error in axpression”, berarti … 
A. Pendeklerasian suatu tipe subrange 

tidak benar dan mengikuti harus 
bertipe boolean 

B. Ungkapan yang mengikuti harus 
bertipe Boolean dan harus 
dideklarasikan suatu tipe subrange 

C. Ungkapan yang mengikuti harus  
bertipe Boolean dan mengikuti 
harus bertipe boolean 

D. Ungkapan yang mengikuti harus  
bertipe integer dan meletakan 
operator diantara dua operator 

E. Kesalahan suatu ungkapan 
disebabkan lupa meletakan operator 
diantara dua operator 

5. PHP mendukung data berikut di bawah 
ini, kecuali … 
A. integer 
B. float 
C. double 
D. string 
E. date 

6. Fungsi Syntak Union digunakan untuk 
… 
A. Menghubungkan antara field yang 

satu dengan field yang lain 
B. Menghubungkan antara tabel yang 

satu dengan tabel yang lain 
C. Menghubungkan antara record yang 

satu dengan record yang lain 
D.  Menghubungkan antara typedata 

yang satu dengan typedata yang 
lain 

E. Menghubungkan antara access yang 
satu dengan access yang lain 



7. Ciri-ciri software yang baik adalah, 
kecuali … 
A. Rancangan yang baik (metodologi 

dan sistematis) 
B. Dapat dieksekusi dengan benar oleh 

komputer 
C. Berfungsi dengan benar sesuai 

rancangan 
D. User friendly 
E. Memerlukan pemeliharaan khusus 

8. Cara untuk menyembunyikan detail 
informasi dari suatu class adalah … 
A. Hiding private 
B. Control private 
C. encapsulation 
D. akses private 
E. private int nrp 

9. Tipe data yang mempunyai dua 
kemungkinan di pemrograman java 
adalah …  
A. short 
B. int 
C. chart 
D. float 
E. boolean 

10. Variable yang digunakan untuk 
menggambarkan nilai numeric adalah 
… 
A. echo 
B. array 
C. int 
D. default 
E. query 

11. Untuk keamanan transportasi data 
ketika upload maupun download 
diperlukan … 
A. Secure socket layer 
B. NAT. 
C. Gateway 
D. Fire wall 
E. Rooter 

12. 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 

13. 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 

14. Fungsi resistor pada suatu rangkaian 
listrik adalah . . . 
A. Pembangkit getaran listrik 
B. Pengatur kuat arus listrik 
C. Penyimpan muatan listrik 
D. Penguat arus listrik masuk 
E. Penghambat arus listrik 

15. Dibawah ini basis data yang di dukung 
oleh Delphi, kecuali . . . 
A. Paradox 
B. Interbase 
C. Ms. Access 
D. My SQL 
E. SQL 

16. Struktural penulisan dalam bahas C 
adalah … 
A. # include <stdio.h> 

Main() 
{… 
Return 0; 
} 

B. # include 
Main() 
{… 
Return 

C. # include <stdio.h> 
D. # include <main> 
E. # include {main} 

17. 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> 
18. 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> 

19. 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 

20. Tuliskan SQL untuk menghitung 
jumlah customer yang terdapat di 
Negara France dari table customer … 
A. Select (customer id) from customer 

where country “france” 
B. Select count(customer id) from 

customer where country=”france” 
C. Select cutomer id where country 

“france” 
D. Select count (customer id)where 

=”france” 
E. Select customer id where 

country=”france” 
21. Type data currency dalam SQL 

berfungsi untuk … 
A. Menyatakan data berupa tanggal 
B. Menyatakan data berupa waktu 
C. Menyatakan data berupa angka 
D. Menyatakan data berupa mata uang 
E. Menyatakan data berupa numeric 

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

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

24. 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 

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

26. 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 

27. 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 

28. Pernyataan UPDATE dalam SQL 
adalah untuk  . . . 
A. Mengisi Data 
B. Mengubah Data 
C. Mendesain Data 
D. Menampilkan Data 
E. Memanipulasi Data 

29. 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 

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

31. Memberi komentar dua baris pada 
program java menggunakan tanda 
berikut ini … 
A. // 
B. ** 
C. [[ 
D. – 
E. /* 

32. Suatu system variasi yang digunakan 
untuk mengatakan pada program yang 
ditulis dengan bahasa java tempat 
lokasi yang akan digunakan. 
Merupakan Pengertian dari . . . 
A. Classparth 
B. Roomparth 
C. Setparth 
D. Set Classparth 
E. Public statik 

33. Cara menambah table baru di MySQl-
front yaitu dengan … 
A. Connection 
B. Drop database 
C. Drop table 
D. Create table 
E. Create database 

34. Procedure tform2.button click (sender: 
tobject); 
Begin 
 Form1.table1.append 
 Close; 
End. 
Procedur di atas mempunyai fungsi … 
A. Membuka tabel 
B. Membuat tabel 
C. Mengedit data 
D. Mengedit tabel 
E. Menambah data 

35. Yang digunakan untuk menerangkan 
field name adalah … 
A. Type 
B. Caption 
C. Description 
D. Properties 
E. Field size 

36. Pada pembuatan blank database, 
langkah yang harus dilakukan setelah 
memilih blank database adalah mengisi 
… 
A. Create table 
B. Update table 
C. Create data 
D. Create name 
E. Input mask 

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

 
A. . 

  
B. . 

 
C. . 

 
D. . 



 
E.   

 
 
38. Properties dari komponen BUTTON 

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

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

40. Yang mempengaruhi kecepatan dalam 
mengakses data pada transaksi on-line 
adalah … 
A. Decoder 
B. Descripsi 
C. Encoder 
D. Encripion 
E. Bandwith 

 


