
I.  Soal Pilihan Ganda 
 
1. Aplikasi pertama sebuah jaringan computer menggunakan konsep distribusi 

proses berdasarkan waktu  yang dikenal dengan nama TSS, singkatan dari ……. 
 a. Time Sharing Solution  b. Time Sharing System 
 c. Text Sharing Solution   d. Time System Sharing 
 e. Time Solution Sharing 
 
2. Dalam konsep “Destributed Processing” , terdapat beberapa terminal (client) 

yang terhubung secara …..                                                                                                                                                                                                                                                      
 a.  random b. urut c. paralel d. seri e. vertikal 
 
3. Perkembangan koputer sekarang ini hingga ke depan, kecenderungan adalah ..... 
 a.  ukuran fisik makin kecil, kemampuan makin besar, harga semakin naik 
 b. ukuran fisik makin kecil, kemampuan makin besar, harga semakin turun 
 c. ukuran fisik makin besar, kemampuan makin besar, harga semakin naik  
 d. ukuran fisik makin besar, kemampuan makin kecil, harga semakin naik 
 e. ukuran fisik makin besar, kemampuan makin besar, harga semakin turun 
 
4. Jaringan computer yang lingkupnya dalam satu gedung atau satu sekolah, 

termasuk jenis jaringan ….. 
 a.  MAN b. WAN c.  LAN d. Internet e. Peer to peer 
 
5. WAN singkatan dari …… 

 a. Wide Area Network    b. Wireless Area Network 
 c. With Area Network   d. Workstation Area Network 
 e. Wide Areal Network 

 
6. Jenis jaringan berikut, yang paling luas lingkupnya adalah ...... 
 a. Internet b. WAN   c. MAN 
 d. LAN e. Peer to peer 
         
7. Suatu cara menghubungkan computer yang satu dengan computer yang lain 

sehingga membentuk jaringan, disebut …… 
 a. workstation b. topologi  c. server 
 d. network e. client 
 
8. Topologi yang menggunakan sebuah kabel tunggal atau kabel pusat dimana 

seluruh workstation dan server dihubungkan, adalah …… 
 a. Ring b. Star   c. token ring 
 d. bus e. peer to peer 
 
9. Dari topologi berikut ini, manakah yang paling hemat dalam penggunaan kabel? 
 a. Ring b. Star   c. token ring 
 d. bus e. peer to peer 
 
10. Aturan baku yang standar  dan disetujui oleh berbagai pihak dalam 

penyelenggaraan komunikasi antar berbagai vendor komputer, disebut ….. 
 a. workstation b. topologi  c. server 



 d. protocol e. client 
 
11. Berikut ini manakah yang tidak termasuk dalam badan standarisasi dunia dalam 

IT (Information Technology) ? 
 a. ANSI b. NCITS   c. WHO 
 d. ITU e. OSI 
 
12. Alamat yang diberikan pada jaringan computer dan peralatan jaringan yang 

menggunakan protocol TCP/IP, disebut ……. 
 a. domain b. host   c. IP address 
 d. topologi e. server 
 
13. IP address 132.92.1.1 adalah IP address kelas B dengan network ID  …..... 
 a. 132.92 b. 132   c. 92 
 d. 1 e. 1.1 
 
14. IP address 192.168.10.150  adalah IP address kelas C dengan host  ID  …..... 
 a. 192 b. 168   c. 10 
 d. 150 e. 10.150 
     
15. DNS singkatan dari  ...... 
 a. Domain Name System   b. Data Network System 
 c. Domain Network System  d. Data Name System 
 e. Domain Name Server 

 
16. Komputer  yang menyediakan fasilitas bagi computer-komputer lain di dalam 

suatu jaringan, disebut …… 
 a. swicth b. host   c. workstation 
 d. client e. server 
` 
17. Perkabelan jaringan berikut ini, manakah memiliki kecepatan pengiriman data 

paling tinggi ? 
 a. coaxial b. serat optik c. UTP d. STP e. cross 
 
18. Di dalam kabel UTP, terdapat 8 kabel berwarna seperti berikut, kecuali ….. 
 a. oranye b. merah   c. hijau   
 d. biru e. coklat 
 
19. Jumlah kabel yang digunakan pada tipe penyambungan crossover pada kabel 

UTP adalah sebanyak ……. kabel. 
 a. 4 b. 5 c. 6 d. 7 e. 8 
 
20. Berdasarkan standar penyambungan, di bawah ini, yang bukan merupakan 

nomor kabel pada tipe penyambungan crossover adalah ……   
 a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e.  6 
 
B. Soal Uraian 
 
1. Apa yang dimaksud dengan Topologi jaringan? Jelaskan ! 



2. Apa yang dimaksud dengan Protokol jaringan ? Sebutkan badan dunia yang 
menangani masalah standarisasi protokol itu !  

3. Jika suatu computer dalam jaringan mempunyai IP address 192.168.20.150, 
maka:  

 a) termasuk kelas apa IP address tersebut ? 
 b) berapa network ID-nya ? 
 c) berapa host ID-nya ? 
4. Apa yang dimaksud dengan Domain Name System ( DNS ) ? Jelaskan ! 
5. Apa yang dimaksud dengan kabel crossover ? Jelaskan ! 
  
 


