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Standar Kompetensi :  1. Memahami penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, dan prospeknya di masa mendatang 

 

No 

Urut 

Standar Kompetensi/ 

Kompetensi Dasar 

Uraian Materi 

Rambu-rambu 
Indikator Rumusan Butir soal Kunci Jawaban 

Nomor 

Soal 

 1. 1. Mengidentifikasi 

berbagai peralatan 

teknologi informasi dan 

komunikasi 

Media Komunikasi 

Jaman Kuno 

Menjelaskan macam 

peralatan TIK pada 

masa kuno 

Apa yang dimaksud dengan Komunikasi? Interaksi antara seseorang sebagai 

pengirim pesan kepada orang lain 

sebagai penerima pesan 
1 essay 

    Berikut ini termasuk alat komunikasi tradisional, kecuali … 

a. telepon  b Kentongan..   c. prasasti    d. asap 

a. telepon. 
1 pg 

    Kegiatan mengirim pesan dari sumber informasi ke penerima 

dinamakan..... 

a. Bebicara    b. komunikasi    c. Teknologi    d. alat 

b. komunikasi 

2 pg 

    Sebutkan 3 contoh media komunikasi yang digunakan 

manusia pada zaman kuno ! 

Prasasti, daun lontar, asap, 

kentongan 
2 essay 

    Tulang binatang merupakan media teknologi informasi dan 

komunikasi pada masa… 

kuno 
1 isian 

  Media Komunikasi 

Jaman Modern 

Menjelaskan macam 

peralatan TIK pada 

masa modern 

Alexander Graham Bell adalah ilmuwan yang menciptakan 

… pertama kali . 

Telephon 

2 isian 

    Berikut ini adalah media komunikasi modern yang paling 

popular diseluruh dunia, kecuali … 

a. Radio    b. Internet     c. prasasti     d. televisi 

c. prasasti 

3 pg 

    Berikut ini adalah media komunikasi modern yang paling 

popular di seluruh dunia, kecuali...... 

a. radio b. Internet c. televisi d. Prasasti 

d. Prasasti 

4 pg 

    Di bawah ini yang termasuk alat komunikasi modern 

adalah........ 

a. tulang binatang   b. prasasti    c. kentongan    d. telepon 

d. telepon 

5 pg 

    Kata … berasal dari bahasa Yunani yang berarti menulis 

jarak jauh. 

Telegraf 
3 isian 

    Nama alat komunikasi yang berarti dapat menulis jarak jauh 

adalah........... 

a. telegraf    b. telepon    c. televisi    d. radio 

a . telegraf 

6 pg 
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    Sebutkan 5 macam peralatan TIK modern! 

 

Surat kabar, televisi, radio, 

telepon, internet 
3 essay 

  Peralatan TIK Menyebutkan 

peralatan TIK di 

sekolah 

Ilmuwan yang menemukan telepon adalah … 

a. Albert Ginster    b. Samuel Morse  

c. Paul Nipkow      d. Alexander Graham Bell 

d . Alexander Graham Bell 

7 pg 

    
Sebutkan 2 contoh peralatan TIK yang ada di sekolahmu, 

beserta kegunaannya! 

televisi 

telepon 

komputer 

4 essay 

  Peralatan TIK Menyebutkan 

peralatan TIK di 

masyarakat 

Fasilitas ponsel yang memungkinkan penelpon dapat saling 

bertatap muka secara online adalah…. 

a. Videophone  b. Voice Dialing   

c. SMS   d. Voice Mailbox 

a.  Videophone 

8 pg 

    Gauglemo Marconi adalah ilmuwan yang pertama kali 

membuat … 

Radio 
4 isian 

    Televisi berasal dari dua kata yaitu tele dan vision yang 

mempunyai arti … dan tampak. 

Jauh 
5 isian 

 1.2. Mendeskripsikan 

sejarah perkembangan 

teknologi informasi dan 

komunikasi dari masa 

lalu sampai sekarang 

Sejarah perkembangan 

teknologi informasi 

dan komunikasi 

Menceritakan sejarah 

perkembangan TIK 

pada masa lalu sampai 

sekarang dengan 

cermat 

Fungsi telepon diantaranya adalah… 

a. saling berkirim surat c. bertatap muka dalam jarak jauh 

b. ngobrol /curhat  d. kamera rekam 

b . ngobrol /curhat 

9 pg 

    … Morse ilmuwan yang memperkenalkan telegraf elektrik 

pertama kali. 

Samuel 
6 isian 

    Suatu jenis alat hitung kuno yang masih aktif dipakai sampai 

sekarang adalah… 

a. sempoa     b. kuipu     c. kalkulator   d. naiers bones 

a . sempoa 

10 pg 

    Yang tidak termasuk peralatan teknologi informasi dan 

komunikasi yaitu… 

a. televisi    b. radio   c. keuntungan    d. internet 

c . keuntungan 

11 pg 

  Sejarah Perkembangan 

Komputer 

Menceritakan sejarah 

perkembangan 

komputer dengan 

berpikir logis 

Kata to compute berasal dari bahasa Inggris, yang artinya … 

a. Menghitung c. Menggambar 

b. Menulis  d. Mambaca 

a. Menghitung 

12 pg 

    Kata komputer berasal dari bahasa asing, yaitu to … Compute 7 isian 

    Kepanjangan dari PC ialah …… Computer Personal 8 isian 

    Apa yang dimaksud dengan computer? Suatu pemroses data yang dapat 

melakukan perhitungan besar dan 

cepat, temasuk perhitungan 

aritmatika dan operasi logika tanpa 

campur tangan dari manusia 

5 essay 



 

No 

Urut 

Standar Kompetensi/ 

Kompetensi Dasar 

Uraian Materi 

Rambu-rambu 
Indikator Rumusan Butir soal Kunci Jawaban 

Nomor 

Soal 

    Ilmuwan yang dijuluki bapak komputer modern adalah… 

a. Bill Gates  b. M. Zakki 

c. Herman Hollerith  d. Dafa Hafidz 

c . Herman Hollerith 

13 pg 

  Sejarah Perkembangan 

Internet 

Menceritakan sejarah 

perkembangan internet 

dengan berpikir logis 

Jaringan internet yang dibuat pertama kali adalah… 

a. ARAnet   b. ARPAnet   c. APAnet   d. APRAnet 

b. ARPAnet 

14 pg 

    ARPAnet adalah sebuah jaringan computer yang pertama 

diciptakan di negara……. 

Amerika Serikat 
9 isian 

    Tahun 1991, Tim Berners Lee membuat www, yaitu 

kepanjangan dari World Wide …….. 

Web 
10 isian 

    Untuk berkomunikasi melalui internet memerlukan media lain 

berupa… 

a. radio    b. Televisi    c. komputer    d. surat kabar 

c .komputer 

15 pg 
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