
Tombol yang digunakan untuk mengulangi 
proses loading sebuah halaman web adalah:
a. Reload 
b. Forward 
c. Search 
d. Back 
e. Tools 

Membagi koneksi internet dari modem ke 
jaringan komputer lokal yang dihubungkan 
dengan kabel, dapat menggunakan peralatan 
yang disebut … .
a. Wifi link 
b. ADSL 
c. Cropping 
d. Router 
e. Wajanbolic 

Berikut ini adalah sarana chatting, kecuali:
a. facebook 
b. googletalk 
c. mIRC 
d. thunderbird 
e. yahoomessenger 

Tambahan kata “intitle” adalah cara 
memudahkan mencari … di google:
a. gambar 
b. nama barang 
c. animasi 
d. lagu 
e. judul 

Aplikasi di bawah ini dapat dimanfaatkan 
untuk berdiskusi, kecuali:
a. Chatting 
b. Newsgroup 
c. FTP 
d. Social network 
e. milis 

Susunan pada salah satu ujung kabel UTP 
untuk straight connections adalah … .
a. c. putih hijau, hijau, putih oranye, biru, 
putih biru, oranye, putih coklat, coklat 
b. putih oranye, oranye,putih hijau, hijau, 

putih biru, biru, putih coklat, coklat 
c. biru, putih biru, coklat, putih coklat, 
hijau, putih hijau, putih oranye, oranye 
d. putih oranye, oranye, putih hijau,  
biru,putih biru, hijau, putih coklat, coklat 
e. putih hijau, putih, hijau, oranye, biru, 
putih biru, oranye,putih coklat, coklat 

Agar mendapatkan alamat web: 
www.muridsholih.com atau 
www.muridsholih.net atau yang sejenis 
maka cukup menuliskan frasa “muridsholih” 
pada kotak pencarian google kemudian pilih 
klik:

a. reload 
b. saya lagi beruntung 
c. Telusuri 
d. ikon lensa 
e. Enter 

Jaringan komputer yang melewati sebuah hubb 
atau konsentrastor merupakan topologi …

a. star 
b. tree 
c. mash 
d. bus 
e. ring 

Membuat pengecualian dalam pencarian 
sebuah frasa dalam google menggunakan 
tanda:

a. kutip 
b. koma 
c. plus 
d. titik 
e. minus 

Menggunakan tanda “|” dalam pengetikan 
“mobil | motor” di google akan 
menghasilkan pencarian yang sama dengan 
mengetikkan mobil … motor.:

a. then 
b. or 
c. if 
d. to 
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e. and 

Setiap peralatan koneksi (modem, wifi, dsb.) 
mempunyai pengalamatan peralatan tetap yang 
disebut dengan istilah … address

a. Apache 
b. IP 
c. MAC 
d. FTP 
e. Telnet 

Berikut ini etika ber-email yang harus di 
penuhi, kecuali:

a. rajin melakukan spam 
b. menggunakan simbol yang umum 
dipahami 
c. menggunakan kata-kata yang sopan 
d. tidak menggunakan huruf besar 
e. membuat layout email yang baik 

com, net, org adalah jenis-jenis:
a. domain 
b. virtual machine 
c. email 
d. hosting 
e. box office 

Diskusi yang menggunakan surat elektronik 
disebut:

a. webmail 
b. email 
c. twitter 
d. mailing list 
e. server mail 

Tombol yang digunakan untuk 
menghentikan proses loading sebuah 
halaman web adalah:

a. Stop 
b. Forward 
c. Home 
d. Back 
e. Reset 

Jika telepon genggam digunakan sebagai 
sarana untuk terhubung ke internet maka 
telepon genggam berfungsi sebagai … .

a. monitor 
b. modem 
c. joystick 
d. keyboard 
e. mouse 

Mencari sebuah frasa spesifik dalam google 
menggunakan tanda:

a. minus 
b. plus 
c. titik 
d. koma 
e. kutip 

Tata pengalamatan Internet (IP adress) hingga 
akhir tahun 2010 sudah mencapai versi ….

a. 6 
b. 2 
c. 3 
d. 10 
e. 4 

Notasi Kecepatan 1 MBps berarti … .
a. delapan Mega bit/detik 
b. satu bit/detik 
c. satu kilo bit/detik 
d. satu Byte/deti 
e. delapan Mega 
Byte/detik 

Untuk memperkuat penangkapan sinyal 
yang berada dalam area hotspot secara 
efektif, maka “modem wireless” dapat 
dilengkapi dengan ...

a. VCD tambahan 
b. Kaleng tambahan 
c. microphone tambahan 
d. antena tambahan 
e. kabel tambahan 

Mencari sebuah file film pada google 
dengan mengetikkan filetype:



a. png 
b. avi 
c. bmp 
d. mp3 
e. jpg 

Kode dial up untuk GSM adalah … . 
a. #777 
b. 799 
c. *99** 
d. #*77 
e. *99# 

pinter@cerdas.com, contoh tersebut biasa 
digunakan untuk pengalamatan:

a. email 
b. protokol 
c. domain 
d. url 
e. blog 

Mencari sebuah file presentasi pada google 
dengan mengetikkan filetype:

a. exe 
b. zip 
c. odf 
d. rar 
e. ppt  

Pengaturan keamanan memakai WEP 
48/128-bit key memerlukan jumlah digit ... 
password:

a. 4 atau 5 
b. 6 atau 8 
c. 4 atau 8 
d. 4 atau 6 
e. 8 atau 10 

Istilah untuk menampilkan nama-nama jaringan 
wireless yang terdeteksi adalah … .

a. pw 
b. ssid 
c. un 
d. wvdial 

e. hex 

Mencari arti dari sebuah kata di google 
dengan menambahkan kata:

a. sebagai 
b. definisi 
c. pengertian 
d. adalah 
e. arti 

Wireless merupakan teknologi tanpa 
menggunakan … 

a. kabel 
b. radio 
c. perangkat lunak 
d. gelombang 
e. frekuensi 

Susunan pada salah satu ujung kabel UTP 
untuk cross connections adalah … .

a. putih hijau, hijau, putih oranye,  
biru, putih biru, oranye,putih coklat,  
coklat 
b. putih oranye, oranye,putih hijau, 
hijau, putih biru, biru, putih coklat, 
coklat 
c. biru,hijau,coklat, putih coklat, putih 
oranye, oranye, putih hijau, putih biru 
d. e. putih coklat,coklat, hijau, putih 
hijau, biru,oranye, putih biru, putih 
oranye 
e. biru, putih biru, coklat, putih coklat, 
hijau, putih hijau, putih oranye, oranye 

Peralatan di bawah ini merupakan jenis modem, 
kecuali … .

a. GPRS 
b. ADSL 
c. Wired 
d. CDMA 
e. Wifi 

Sebuah skrip(baris perintah) yang digunakan 
untuk membuat sebuah halaman web disebut ...

a. Hyper Text Transfer Protocol 
b. Hyper Text Markup Language 



c. Network Proxy 
d. Usenet 
e. File Transfer Protocol 

XAMPP di GNU/Linux biasanya 
ditempatkan pada folder ... .

a. opt 
b. sys 
c. home 
d. etc 
e. bin 

Tata cara komunikasi yang memungkinkan 
pemberian alamat secara otomatis bagi 
komputer di jaringan disebut ….

a. BMP 
b. ISP 
c. DHCP 
d. TKJ 
e. HTML 

Memasang RJ 45 pada kabel UTP 
mengggunakan …

a. Cropping 
b. Crashing 
c. Cutting 
d. Crimping 
e. Chatting 

LAN merupakan istilah kependekan dari … .
a. Land Assistant Net 
b. Language Assistant Network 
c. Local Area Network 
d. Local Asia Network 
e. List Area Net 

Base station dari sebuah HotSpot disebut …
a. switch 
b. router 
c. modem 
d. hubb 
e. acces 
point 

Pengaturan jaringan antar wireless tanpa 
accest point memakai mode wireless: 

::networking 07::Pengaturan keamanan 
memakai WEP 48/128-bit key memerlukan 
jumlah digit ... password:{~4 atau 5~4 atau 
6~4 atau 8~6 atau 8=8 atau 10} ::networking 
08::Pengaturan IPv4 routes secara manual 
melibatkan komponen dibawah ini, kecuali:
{~address=broadband~netmask~gateway~m
etric} ::networking 09::Perintah untuk 
melakukan dial up pada terminal linux 
adalah:
{~dialup=wvdial~dialon~wvonair~ondial} ::
networking 10::Untuk memutus koneksi 
secara dial up dapat dengan menekan … 
pada papan ketik{~Ctrl + z=Ctrl + c~Ctrl + 
p~Ctrl + t~Ctrl + v} ::xampp 5::xampp 
adalah perangkat lunak yang berperan 
sebagai:{=Server~search 
engine~Domain~web~browser} ::xampp 
6::Meng-ekstrak paket xampp.tar.gz dengan 
mengetik perintah tar …. xampp.tar.gz pada 
root terminal.:
{~untar~zip~gz=xzvf~cjdw} ::xampp 
7::Menganalisa perkembangan blog dalam 
xampp secara statistik dapat menggunakan:
{~analyzer~netalizer~hostalizer=webalizer~
serveralizer} ::xampp 8::Membuat database 
baru di xampp dapat menggunakan fasilitas:
{~Account=phpmyadmin~Phonebook~static
~myinfo} ::web browser 01::Bagian jendela 
browser yang berfungsi untuk menampilkan 
proses loading sebuah halaman web adalah:
{~title bar=status bar~toolbar~key 
bar~address bar} ::web browser 02::Tombol 
di keyboard yang digunakan untuk 
membuka lebih dari dua jendela browser 
adalah:{~Ctrl + A~Ctrl + P~Ctrl + C~Ctrl + 
V=Ctrl + N} ::web browser 03::Tombol 
yang digunakan untuk mengulangi proses 
loading sebuah halaman web adalah:
{~Forward=Reload~Back~Tools~Search} ::
web browser 04::Tombol yang digunakan 
untuk menghentikan proses loading sebuah 
halaman web adalah:
{~Forward~Home~Back~Reset=Stop} 
::googling 01::Mencari sebuah frasa spesifik 
dalam google menggunakan tanda:



{=kutip~titik~plus~koma~minus} 
::googling 02::Mencari sebuah file 
presentasi pada google dengan mengetikkan 
filetype:{=ppt~zip~exe~odf~rar} ::googling 
03::Mencari sebuah file dokumen berformat 
standar internasional pada google dengan 
mengetikkan filetype:
{~ods~docx~odp=pdf~doc} ::googling 
04::Mencari sebuah file animasi pada google 
dengan mengetikkan filetype:
{~adobe~flv~swish~mpg=swf} ::googling 
05::Mencari sebuah file film pada google 
dengan mengetikkan filetype:
{=avi~jpg~bmp~png~mp3} ::googling 
06::Mencari sebuah file gambar berkapasitas 
kecil pada google dengan mengetikkan 
filetype:{~odb=gif~zip~swf~xls} ::googling 
07::Mencari arti dari sebuah kata di google 
dengan menambahkan kata:
{=adalah~pengertian~arti~definisi~sebagai} 
::googling 08::Mengikutsertakan kata 
tertentu dalam pencarian google dengan 
menambahkan tanda:
{~kutip~titik=plus~koma~minus} 
::googling 09::Membuat pengecualian dalam 
pencarian sebuah frasa dalam google 
menggunakan tanda:
{~kutip~titik~plus~koma=minus} 
::googling 10::Menggunakan tanda “|” 
dalam pengetikan “mobil | motor” di google 
akan menghasilkan pencarian yang sama 
dengan mengetikkan mobil … motor.:
{~and~then=or~to~if} ::googling 11::Agar 
mendapatkan alamat web: 
www.muridsholih.com atau 
www.muridsholih.net atau yang sejenis 
maka cukup menuliskan frasa “muridsholih” 
pada kotak pencarian google kemudian pilih 
klik:{~Enter~reload~Telusuri~ikon 
lensa=saya lagi beruntung} ::googling 
12::Mencari alamat situs di google dapat 
juga menggunakan tambahan kata:
{~web~host~net=inurl~sites} ::googling 
13::Tambahan kata “intitle” adalah cara 
memudahkan mencari … di google:
{~lagu=judul~gambar~nama 

barang~animasi} ::googling 14::Tambahan 
kata “author” adalah cara memudahkan 
mencari … di google:
{=Pengarang~Penerbit~Pembeli~Pemegang 
Hak Cipta~Pengusaha} ::googling 15::com, 
net, org adalah jenis-jenis:
{~email=domain~box office~virtual 
machine~hosting} ::mail 
01::pinter@cerdas.com, contoh tersebut 
biasa digunakan untuk pengalamatan:
{=email~protokol~url~blog~domain} ::mail 
02::Diskusi yang menggunakan surat 
elektronik disebut:{~email~server 
mail~webmail~twitter=mailing list} ::mail 
03::Surat elektronik yang menggunakan web 
disebut:{~email~server 
mail=webmail~twitter~mailing list} ::mail 
04::Ikon yang menggambarkan perasaan/ 
suasana hati dalam tulisan disebut:
{~facebook~twitter~blog=emoticon~chattin
g} ::mail 05::Aplikasi di bawah ini dapat 
dimanfaatkan untuk berdiskusi, kecuali:
{~milis=FTP~Newsgroup~Social 
network~Chatting} ::mail 06::Berikut ini 
merupakan sifat-sifat email, kecuali:
{~Sarana komunikasi yang murah~Dapat 
dikirim dengan cepat=Panjang surat yang 
dikirim dibatasi~Dapat menyertakan file-
file~Dapat mengirim ke banyak alamat 
dengan sekali kirim} ::mail 07::Berikut ini 
etika ber-email yang harus di penuhi, 
kecuali:{=rajin melakukan spam~tidak 
menggunakan huruf besar~membuat layout 
email yang baik~menggunakan kata-kata 
yang sopan~menggunakan simbol yang 
umum dipahami} ::mail 08::Berikut ini 
adalah sarana chatting, kecuali:
{~googletalk=thunderbird~yahoomessenger
~facebook~mIRC} ::mail 09::Nama 
panggilan dalam internet social network, 
dikenal dengan istilah:
{~surename~completename~parentname~na
me=nickname} ::mail 10::File lampiran 
(attachment file) pada e-mail yang sering 
ditolak oleh mailserver karena 
dikhawatirkan berupa software virus adalah 
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file-file yang berkestensi:
{~tar.gz~zip~doc~pdf=exe}

a. prefix 
b. chache 
c. infrastruktur 
d. adhoc 
e. network 

Perintah untuk melakukan dial up pada 
terminal linux adalah:

a. wvdial 
b. dialon 
c. ondial 
d. dialup 
e. wvonair 

Menganalisa perkembangan blog dalam 
xampp secara statistik dapat menggunakan:

a. analyzer 
b. webalizer 
c. hostalizer 
d. serveralizer 
e. netalizer 

Kelemahan “Modem USB” adalah cepat 
panas sehingga berpotensi merusak port 
dari komputer. Untuk mengurangi resiko 
kerusakan port komputer maka dapat 
menggunakan … .

a. antena tambahan 
b. kabel data USB 
c. pad 
d. wajan bolik 
e. alkohol 

Sambungan Internet melalui kabel telepon 
dikenal dengan istilah…

a. log in 
b. sign in 
c. dial up 
d. look up 
e. sign up 

 “shared to other computers” merupakan 
pengaturan koneksi jaringan lokal untuk 
komputer yang berperan sebagai … .

a. server 
b. domain 
c. web 
d. client 
e. subdomain 

Koneksi internet kecepatan tinggi dan 
berkapasitas besar hingga akhir 2011 
dikenal dengan istilah … .

a. built up 
b. singleband 
c.  
broadband 
d. dial up 
e. dualband 

Tambahan kata “author” adalah cara 
memudahkan mencari … di google:

a. Pembeli 
b. Pemegang Hak Cipta 
c. Pengarang 
d. Pengusaha 
e. Penerbit 

Mencari alamat situs di google dapat juga 
menggunakan tambahan kata:

a. web 
b. host 
c. net 
d. sites 
e. inurl 

Kode dial up untuk CDMA adalah … .
a. *99** 
b. *99# 
c. 799 
d. #777 
e. #*77 

DHCP merupakan istilah kependekan dari … .
a. Dynamic Host Configuration 
Protocol 
b. Dynamic Heat Control Processor 
c. Dynamic Hyper Connection 
Program 



d. Dynamic High Concentration Proof 
e. Dynamic Hibernation Chace 
Plugging 

Modem merupakan istilah kependekan dari … .
a. Modulator demodulator 
b. Mobile delegation moment 
c. Mobile device motor 
d. Modulator emotion 
e. mode emulator 

Mengikutsertakan kata tertentu dalam 
pencarian google dengan menambahkan 
tanda:

a. minus 
b. titik 
c. plus 
d. koma 
e. kutip 

Gelombang yang dapat dimanfaatkan untuk 
koneksi internet terdapat banyak jenis dan 
kelas. Berikut ini jenis-jenis gelombang 
koneksi internet , kecuali …

a. gprs 
b. wcdma 
c. am 
d. hsdpa 
e. gsm 

Tata cara komunikasi untuk mentransfer Web 
dari server ke komputer lain disebut ... .

a. File Transfer Protocol 
b. Network Proxy 
c. Usenet 
d. Hyper Text Markup Language 
e. Hyper Text Transfer Protocol  

xampp adalah perangkat lunak yang 
berperan sebagai:

a. search engine 
b. web 
c. Domain 
d. browser 
e. Server 

Tata cara komunikasi untuk mentransfer berkas 
antar komputer.

a. Network Proxy 
b. File Transfer Protocol 
c. Usenet 
d. Hyper Text Transfer Protocol 
e. Hyper Text Markup Language 

Perintah percobaan koneksi atau mencek lama 
waktu untuk mengirim data dari satu komputer 
ke komputer lain adalah … .

a. ping 
b. dial 
c. try 
d. connect 
e. echo 

Membuat database baru di xampp dapat 
menggunakan fasilitas: ::web browser 
01::Bagian jendela browser yang berfungsi 
untuk menampilkan proses loading sebuah 
halaman web adalah:{~title bar=status 
bar~toolbar~key bar~address bar}

a. static 
b. Account 
c. Phonebook 
d. myinfo 
e.  
phpmyadmin 

Mencari sebuah file animasi pada google 
dengan mengetikkan filetype:

a. swish 
b. swf 
c. adobe 
d. flv 
e. mpg 

Tombol di keyboard yang digunakan untuk 
membuka lebih dari dua jendela browser 
adalah:

a. Ctrl + A 
b. Ctrl + 
N 
c. Ctrl + V 



d. Ctrl + P 
e. Ctrl + C 

Perangkat lunak yang berfungsi sebagai 
jembatan file sharing di ubuntu adalah:

a. shr 
b. snc 
c. gadmin 
d. smb 
e. phpmyadmin 

Ikon yang menggambarkan perasaan/ 
suasana hati dalam tulisan disebut:

a. twitter 
b. facebook 
c.  
emoticon 
d. chatting 
e. blog 

Perintah mengaktifkan XAMPP di Linux 
adalah ... .

a. ./lampp start 
b. cd /xampp 
c. ./xammp start 
d. chmod lampp start 
e. run xampp 

Pengaturan IPv4 routes secara manual 
melibatkan komponen dibawah ini, kecuali:

a. netmask 
b. metric 
c. gateway 
d.  
broadband 
e. address 

Meng-ekstrak paket xampp.tar.gz dengan 
mengetik perintah tar …. xampp.tar.gz pada 
root terminal.:

a. zip 
b. cjdw 
c. untar 
d. xzvf 

e. gz 

Mengambil berkas dari server jaringan dikenal 
dengan istilah …

a. downgrade 
b. upload 
c. download 
d. upgrade 
e. update 

Perangkat untuk menghubungkan komputer 
dengan modem menggunakan kabel, disebut 
… .

a. VGA card 
b. intranet card 
c. ethernet  
card 
d. warnet card 
e. internet card 

File lampiran (attachment file) pada e-mail 
yang sering ditolak oleh mailserver karena 
dikhawatirkan berupa software virus adalah 
file-file yang berkestensi:

a. pdf 
b. exe 
c. zip 
d. doc 
e. tar.gz 

Nama panggilan dalam internet social 
network, dikenal dengan istilah:

a. parentname 
b. completename 
c. name 
d. surename 
e. nickname 

isi atau content default XAMPP setelah aktif 
dapat diakses lewat web browser pada 
alamat ... .

a. localhost/content 
b. inurl:localhost 
c. http://localhost 
d. www.localhost.com 

http://www.localhost.com/


e. https://localhost 

Istilah untuk menyambungkan antar komputer 
agar mampu bertukar data adalah computer … .

a. local 
b. web 
c. Network 
d. frame 
e. Area 

Wifi merupakan istilah kependekan dari … .
a. wireless finance 
b. wireless fidelity 
c. wireless factory 
d. wireless frekuensi 
e. wireless fiber 

Surat elektronik yang menggunakan web 
disebut:

a. twitter 
b. webmail 
c. mailing list 
d. server mail 
e. email 

Mencari sebuah file dokumen berformat 
standar internasional pada google dengan 
mengetikkan filetype:

a. docx 
b. odp 
c. ods 
d. doc 
e. pdf 

Berikut ini merupakan sifat-sifat email, 
kecuali:

a. Sarana komunikasi yang murah 
b. Dapat menyertakan file-file 
c. Panjang surat yang dikirim dibatasi  
d. Dapat dikirim dengan cepat 
e. Dapat mengirim ke banyak alamat 
dengan sekali kirim 

Mencari sebuah file gambar berkapasitas 
kecil pada google dengan mengetikkan 
filetype:

a. zip 
b. odb 
c. gif 
d. xls 
e. swf 

Mesin yang memberikan layanan di jaringan 
disebut

a. local work 
b. host 
c. intranet 
d. server 
e. net engine 

Mengatur koneksi jaringan lokal dalam ubuntu 
secara GUI dapat menggunakan ikon … 
manager.

a. MAC 
b. Proxy 
c. Tools 
d. IP 
e.  
network 

Pengaturan jaringan antar wireless tanpa 
accest point memakai mode wireless: 
::networking 07::Pengaturan keamanan 
memakai WEP 48/128-bit key memerlukan 
jumlah digit ... password:{~4 atau 5~4 atau 
6~4 atau 8~6 atau 8=8 atau 10} ::networking 
08::Pengaturan IPv4 routes secara manual 
melibatkan komponen dibawah ini, kecuali:
{~address=broadband~netmask~gateway~m
etric} ::networking 09::Perintah untuk 
melakukan dial up pada terminal linux 
adalah:
{~dialup=wvdial~dialon~wvonair~ondial} ::
networking 10::Untuk memutus koneksi 
secara dial up dapat dengan menekan … 
pada papan ketik{~Ctrl + z=Ctrl + c~Ctrl + 
p~Ctrl + t~Ctrl + v} ::xampp 5::xampp 
adalah perangkat lunak yang berperan 
sebagai:{=Server~search 
engine~Domain~web~browser} ::xampp 
6::Meng-ekstrak paket xampp.tar.gz dengan 
mengetik perintah tar …. xampp.tar.gz pada 



root terminal.:
{~untar~zip~gz=xzvf~cjdw} ::xampp 
7::Menganalisa perkembangan blog dalam 
xampp secara statistik dapat menggunakan:
{~analyzer~netalizer~hostalizer=webalizer~
serveralizer} ::xampp 8::Membuat database 
baru di xampp dapat menggunakan fasilitas:
{~Account=phpmyadmin~Phonebook~static
~myinfo} ::web browser 01::Bagian jendela 
browser yang berfungsi untuk menampilkan 
proses loading sebuah halaman web adalah:
{~title bar=status bar~toolbar~key 
bar~address bar} ::web browser 02::Tombol 
di keyboard yang digunakan untuk 
membuka lebih dari dua jendela browser 
adalah:{~Ctrl + A~Ctrl + P~Ctrl + C~Ctrl + 
V=Ctrl + N} ::web browser 03::Tombol 
yang digunakan untuk mengulangi proses 
loading sebuah halaman web adalah:
{~Forward=Reload~Back~Tools~Search} ::
web browser 04::Tombol yang digunakan 
untuk menghentikan proses loading sebuah 
halaman web adalah:
{~Forward~Home~Back~Reset=Stop} 
::googling 01::Mencari sebuah frasa spesifik 
dalam google menggunakan tanda:
{=kutip~titik~plus~koma~minus} 
::googling 02::Mencari sebuah file 
presentasi pada google dengan mengetikkan 
filetype:{=ppt~zip~exe~odf~rar} ::googling 
03::Mencari sebuah file dokumen berformat 
standar internasional pada google dengan 
mengetikkan filetype:
{~ods~docx~odp=pdf~doc} ::googling 
04::Mencari sebuah file animasi pada google 
dengan mengetikkan filetype:
{~adobe~flv~swish~mpg=swf} ::googling 
05::Mencari sebuah file film pada google 
dengan mengetikkan filetype:
{=avi~jpg~bmp~png~mp3} ::googling 
06::Mencari sebuah file gambar berkapasitas 
kecil pada google dengan mengetikkan 
filetype:{~odb=gif~zip~swf~xls} ::googling 
07::Mencari arti dari sebuah kata di google 
dengan menambahkan kata:
{=adalah~pengertian~arti~definisi~sebagai} 

::googling 08::Mengikutsertakan kata 
tertentu dalam pencarian google dengan 
menambahkan tanda:
{~kutip~titik=plus~koma~minus} 
::googling 09::Membuat pengecualian dalam 
pencarian sebuah frasa dalam google 
menggunakan tanda:
{~kutip~titik~plus~koma=minus} 
::googling 10::Menggunakan tanda “|” 
dalam pengetikan “mobil | motor” di google 
akan menghasilkan pencarian yang sama 
dengan mengetikkan mobil … motor.:
{~and~then=or~to~if} ::googling 11::Agar 
mendapatkan alamat web: 
www.muridsholih.com atau 
www.muridsholih.net atau yang sejenis 
maka cukup menuliskan frasa “muridsholih” 
pada kotak pencarian google kemudian pilih 
klik:{~Enter~reload~Telusuri~ikon 
lensa=saya lagi beruntung} ::googling 
12::Mencari alamat situs di google dapat 
juga menggunakan tambahan kata:
{~web~host~net=inurl~sites} ::googling 
13::Tambahan kata “intitle” adalah cara 
memudahkan mencari … di google:
{~lagu=judul~gambar~nama 
barang~animasi} ::googling 14::Tambahan 
kata “author” adalah cara memudahkan 
mencari … di google:
{=Pengarang~Penerbit~Pembeli~Pemegang 
Hak Cipta~Pengusaha} ::googling 15::com, 
net, org adalah jenis-jenis:
{~email=domain~box office~virtual 
machine~hosting} ::mail 
01::pinter@cerdas.com, contoh tersebut 
biasa digunakan untuk pengalamatan:
{=email~protokol~url~blog~domain} ::mail 
02::Diskusi yang menggunakan surat 
elektronik disebut:{~email~server 
mail~webmail~twitter=mailing list} ::mail 
03::Surat elektronik yang menggunakan web 
disebut:{~email~server 
mail=webmail~twitter~mailing list} ::mail 
04::Ikon yang menggambarkan perasaan/ 
suasana hati dalam tulisan disebut:
{~facebook~twitter~blog=emoticon~chattin

http://www.muridsholih.net/
http://www.muridsholih.com/


g} ::mail 05::Aplikasi di bawah ini dapat 
dimanfaatkan untuk berdiskusi, kecuali:
{~milis=FTP~Newsgroup~Social 
network~Chatting} ::mail 06::Berikut ini 
merupakan sifat-sifat email, kecuali:
{~Sarana komunikasi yang murah~Dapat 
dikirim dengan cepat=Panjang surat yang 
dikirim dibatasi~Dapat menyertakan file-
file~Dapat mengirim ke banyak alamat 
dengan sekali kirim} ::mail 07::Berikut ini 
etika ber-email yang harus di penuhi, 
kecuali:{=rajin melakukan spam~tidak 
menggunakan huruf besar~membuat layout 
email yang baik~menggunakan kata-kata 
yang sopan~menggunakan simbol yang 
umum dipahami} ::mail 08::Berikut ini 
adalah sarana chatting, kecuali:
{~googletalk=thunderbird~yahoomessenger
~facebook~mIRC} ::mail 09::Nama 
panggilan dalam internet social network, 
dikenal dengan istilah:
{~surename~completename~parentname~na
me=nickname} ::mail 10::File lampiran 
(attachment file) pada e-mail yang sering 
ditolak oleh mailserver karena 
dikhawatirkan berupa software virus adalah 
file-file yang berkestensi:
{~tar.gz~zip~doc~pdf=exe}

a. infrastruktur 
b. network 
c. adhoc 
d. chache 
e. prefix 

Hotspot adalah area untuk menangkap 
sinyal … .

a. bluetooth 
b. gsm 
c. cdma 
d. fm 
e. wifi 

Perangkat pada telepon genggam yang 
memungkinkan membagi koneksi internet 
ke komputer lain tanpa kabel adalah … .

a. LCD screen 
b. antena fm 
c. keypad 
d. micro USB 
e. bluetooth 

Untuk memutus koneksi secara dial up dapat 
dengan menekan … pada papan ketik

a. Ctrl + z 
b. Ctrl + v 
c. Ctrl + t  
d. Ctrl + p 
e. Ctrl + c 

membagi koneksi internet dari modem ke 
jaringan komputer lokal yang dihubungkan 
dengan teknologi wireless, dapat menggunakan 
peralatan yang disebut 

a. LAN card 
b. gps 
c. access  
point 
d. hubb 
e. Bluetooth 


