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MATA KULIAH :   KOMPUTER UNTUK ANAK 
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DOSEN PENGAMPU :  ADE JOHAR MATURIDI 

WAKTU :   90 MENIT 
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Petunjuk : Kerjakan soal berikut ini, dengan memperhatikan instruksi yang ada pada tiap soal, jangan lupa tulis Nama, 

NIM dan tanda tangan Anda pada lembar jawaban yang tersedia 

 
Instruksi   :   Kerjakan Hanya  10 Soal Sesuai Nama Mahasiswa 

Misal : ADE maka soal yang dikerjakan : A= soal no 1, D= Soal no 4, dan E soal no 5, berikutnya terserah anda, jumlah soal 

hanya 10 buah… 

1. Perangkat yang berfungsi melakukan proses input dan output adalah… 

2. Software atau perangkat lunak digolongkan menjadi dua jenis yaitu … 

3. Kata “komputer” berasal dari kata “ computare” yang artinya …. 

4. Yang termasuk perangkat lunak jenis Aplikasi berikut adalah… 

5. Perangkat lunak sistem opearasi berikut adalah… 

6. Seseorang yang menjalankan program yang telah dikerjakan seorang programmer adalah… 

7. Bidang yang menangani pengolahan data menjadi suatu informasi yang dimanfaatkan sehingga 
siap saji adalah pengertian dari … 

8. Yang tidak termasuk dalam kelompok perangkat keras input device adalah… 

9. Yang termasuk peralatan output device berikut ini adalah… 

10. Perintah rename dalam operating sytem DOS adalah… 

11. Untuk menghapus file dalam operanting sytem DOS perintahnya… 

12. Perintah untuk menghapus Directory dalam sytem opeasi DOS adalah… 

13. DOS kepanjangannya adalah… 

14. Tempat menyimpan file-file yang dilambangkan dengan map berwarna  kuning adalah... 

15. Langkah untuk mengcopy folder dan file-file yang terdapat di dalamnya  adalah… 

16. Cara untuk mengetahui komposisi/keterangan pada file adalah dengan 

17. Yang tidak termasuk cara mengcopy file berikut ini adalah… 

18. Untuk mengganti nama folder pada sebuah directory dengan… 
 

19. Aplikasi populer untuk pembuatan surat di computer adalah ….. 
 

20. Berdasarkan formatnya, file extension dokumen surat yang popular adalah …… 
 



21. Untuk menyimpan dokumen dapat dilakukan dengan menggunakan keyboard, dengan 
menggunakan tombol ……….. 
 

22. Untuk menebalkan huruf dapat dilakukan dengan menekan icon ……….. 
 

23. Membuat judul dan nomer diatas halaman secara berulang-ulang dengan memberikan perintah…. 
 

24. Footnote adalah perintah untuk membuat … 
 

25. Perintah untuk mencetak adalah … 
 

26. Untuk menyisipkan penomoran halaman yaitu dengan langkah … 
 

27. Table yang telah ada akan kita tambahkan/sisipkan satu kolom sebelah kiri prosesnya adalah… 
 

28.  Agar huruf/kata awal dari suatu kalimat menjadi lebih besar dapat digunakan perintah… 
 

29. Fasilitas yang digunakan untuk membuat nomor urut secara otomatis dengan menggunakan 
lambang atau symbol adalah… 

30. Suatu fasilitas untuk membuat dan mencetak surat dengan cara menggabungkan dua buah 
dokument dinamakan…  

31. Untuk mengetik rumus-rumus ilmiah atau matematika didalam Ms Word terdapat fasilitas yang 
bernama… 

32. Untuk membuat Mail Merge perintahnya terdapat pada menu…. 
 

33. Naskah yang di cetak hasil akhirnya berupa … 
 

34. Jika ingin membuat pengetikan kolom koran dengan lebar kolom yang sama dari Menu Format 
Coloumn dipilih… 

 
35. Pada orientation pilihan yang kita gunakan agar tampilan nantinya berdiri tegak adalah…. 

 
36. Sistem kerja komputer terdiri dari… 

37. Alur Proses kerja pada komputer berikut adalah… 
 


