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1. Sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu 

kesatuan dikenal dengan istilah jaringan komputer 

2. Sistem di internet yang paling banyak dipakai pada masyarakat luas adalah PPP 

3. Untuk menyediakan program yang menyebabkan kita dapat menghubungi ISP dengan 

nomor IP DNS ditentukan oleh TCP/IP 

4. Pemberian account oleh subnet atu provider berupa user name dan password 

5. Cara yang paling mudah bagi kita untuk memeperoleh akses internet adalah dengan 

menghubungi penyedia akses umum  

6. Komputer yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan internet yang 

memungkinkan komputer lain menggunakannya untuk memperoleh hak akses ke 

internet disebut host 

7. Setiap host diinternet memiliki alamat khusus yang disebut internet protokol 

8. Sistem dalam internet yang paling banyak dipakai pada masyarakat luas adalah 

transmisi control protokol 

9. Asal usul internet berasal dari jaringan komputer yang terbentuk tahun 1970-an, dimana 

pada waktu itu jaringan tersebut disebut dengan nama arpanet 

10. Sebuah alat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital atau sebaliknya disebut 

modem 

11. Istilah yang mengartikan bahwa jaringan komputer mengatasi masalah jarak adalah 

resource sharing 

12. Semua file dapat disimpan atau di copy ke dua, ketiga atau lebih komputer yang 

terkoneksi ke jaringan sehingga bila salah satu mesin rusak, maka salinan dikomputer 

lain bisa digunakan merupakan salah satu manfaat jaringan komputer yang disebut … 

13. Satuan ukuran kecepatan saluran sebuah modem adalah resource sharing 

14. Langkah pertama dalam wizard untuk menginstal modem adalah double klik modem 

pada control panel 

15. Slah satu alasan para perancang sistem membangun sistem yang terdiri dari komputer-

komputer pribadi adalah tidak seimbangnya rasio, harga, kinerja dan kecepatan antara 

pc besar dan kecil 

16. Anda dapat melakukan pencarian suatu alamat web site dengan menggunakan search 

engine  

17. Terdapat banyak alamat web site internet yang menyediakan kemampuan untuk 

pencarian suatu alamat web site diantaranya dengan google 

18. Pemberian account oleh subnet atau provider berupa user name dan password 

19. Suatu proses pengambilan file yang disediakan oleh home page untuk disimpan secara 

lokal atau kedalam penyimpanan komputer pemakai dikenal dengan istilah download 

20. Apabla anda akan menympan gambar yang akan di download pilihan menunya adalah 

save picture as 



21. Langkah pertama yang akan dilakukan untuk download teks home page adalah teks 

diblok 

22. Komputer yang dapat digunakan dalam hubungannya dengan internet yang 

memungkinkan komputer lain menggunakan untuk memperoleh hak akses ke internet 

disebuut dengan host 

23. Satuan ukuran kecepatan saluran modem adalah KBPS 

24. Sistem hubungan yang biasanya digunakan pada jaringan lokal yang ada pada ISP, 

internet café atau pendidikan sistem SHELL 

25. Sistem yang paling banyak digunakan, karena cukup dengan sebuh PC sambungan 

telpon dan modem, anda dapat mengakses internet sistem SHELL 

26. Toolbar yang digunakan untuk membuat atau mencatat alamat-alamat e-mail yang anda 

punyai untuk disimpan kedalam address book adalah new contak 

27. Untuk mencari alamat e-mail seseorang di Directory Service yang telah terkoneksi 

Accountnya, maka kita dapat menggunakan toolbar find 

28. Sebuah proyek hypermedia yang dikembangkan dengan mengaitkan infomasi global 

melalui hyperteks dan memiliki kemampuan mengaitkan dengan site FTP, Ghoper dan 

jenis server lainnya dikenal dengan WWW 

29. program browse yang paling populer saat ini untuk dapat mengunjungi suatu web site 

tertentu antara lain adalah internet explorer 

30. Anda bebas menuju alamat web site manapun yang anda tuju, dengan menuliskan 

alamat padacombobox address 

31. Untuk menampilakan halaman yang sebelumnya ditampilkan dapat menggunakan 

toolbar back 

32. Fungsi toolbar favorit adalah untuk menyimpan alamat-alamat internet favorit 

33. Tampilan halaman internet anda akan penuh atau satu layar monitor dan hanya 

menyisakan tempat untuk toolbar merupakan fungsi menu fullscreen 

34. Anda dapat melakukan pencarian suatu alamat web site denagn menggunakan search 

engine  

35. Suatu proses pengambilan file yang disediakan oleh home page untuk disimpan secara 

lokal atau kedalam penyimpanan komputer pemakai dikenal dengan istilah download 

36. Perintah untuk memulai penyimpanan teks yang diblok kedalan clipboard pada saat 

download adalah copy 

37. Apabila anda mendownload sebuah teks, hasil copy dapat anda paste kan pada sebuah 

program ms-word 

38. Surat yang dibuat, dikirim dan diterima secara elektronik lewat mesin PC adalah        e-

mail. 

39. Untuk dapat menghubungi server ISP anda harus mempunyai account 

40. Semua surat yang anda kirim dan yang anda terima lewat e-mail akan tersimpan dalam 

mailbox 

41. Berikut ini contoh User ID yang benar hermid_bayur 

42. Berikut ini contoh alamat e-mail yang lengkap smapgrickp@yahoo.co.id 

43. Apaila kita ingin mendaftarkan dri di yahoo, maka alamat yang harus kita kunjungi 

adalah http://www.yahoo.com 



44. Untuk mengirim e-mail dapat diawali dengan compose/tulis/baru 

45. Apabila anda menerima e-mail dan ingin mengirimnya dengan cepat tanpa membuka 

tampilan sebelumnya dan mengklik compose anda dapat menggunkan replay atau 

forward 

46. Untuk mencari alamat e-mail seseorang di Directory Service yang telah terkoneksi 

Accountnya, maka kita dapat menggunakan find 

47. Untuk memilih file yang akan anda kirimkan dengan cara browse 

48. Untuk mendefinisikan Account yang dipakai harus terdiri dari dua validasi yaitu 

username dan password 

49. Yang dimaksud dengan domain.com adalah URL penyedia layanan e-mail 

50. Untuk membuka dan mengirim e-mail setelah anda mengetikan alamat harus 

memasukan ID dan password 

 


