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1. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah …. 

a. Mengolah data 
b. Mengitung Data 
c. Merubah data 
d. Mengganti data 

 
2. Peralatan yang berwujud fisik atau peralatan komputer yang dapat dipegangt denga 

menggunakan indra mata disebut…. 
a. Perangkat lunak 
b. Perangkat komputer    
c. Perangkat keras 
d.  Perangkat aplikasi  

 
3. Untuk mewujudkan komputer sebagai pengolah data untuk menghasilkan suat 

informasi, diperlukan (computer system) yang elemennya terdiri dari... 
a. Hardware – Software – Input Device 
b. Software – Software – Output Device 
c. Hardware – Brainware – Software 
d. Proses – Hardware – Software  

 
4. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen 

adalah... 
a. Memory 
b. Hardisk 
c. CPU 
d. Prosesor 

 
5. Perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran (output) 

sebagai hasil pengolahan data disebut ... 
a. Harddisk 
b. Keyboard 
c. Mouse 
d. Monitor 

 
6. Dibawah ini yang termasuk peralatan input device, kecuali… 

a. Keyboard  
b. Mouse 
c. Joystick 
d.  Printer  

 
7. Keyboard, Mouse, Joy stake, Microphone, Midi, Camera, Scanner termasuk unit …. 

a. Storage device  
b. Processing Unit devive 
c. Peripheral device 
d. Input device  



 
8. Diantara media penyimpanan dibawah ini yang memiliki kapasitas penyimpanan 

terbesar adalah….. 
a.  Dvd    
b. harddisk  
c. flashdisk 
d. motherboard 

 
9.  Input Device yang termasuk input tidak langsung adalah : 

a. Mouse 
b. Keyboard 
c. Touch Screen 
d.  Punched Card ( Kartu Plong) 

 
10. Printer merupakan salah satu Output Device yang merupakan bagian : 

a. Soft Copy Device 
b. Hard Copy Device 
c. Perangkat keras tambahan 
d. Perangkat penyimpan data 

 
11. Spesifikasi peralatan pendukung yang dibutuhkan oleh sebuah PC agar dapat bekerja 

secara optimal, dinamakan …. 
a. Hardware 
b. Software 
c. Peripheral 
d. Cache Memory 

 
12. Bagian dari komputer digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar 

system computer adalah fungsi dari …. 
a. Control Unit 
b. CPU 
c. I/O 
d.  ALU 

 
13. Aritmatical Logical Unit pada CPU berfungsi : 

a.  Memproses penyimpanan data 
b. Media untuk menampilkan ke Output Device 
c. Memproses operasi perhitungan (seperti penjumlahan, pengurangan dan beberapa 

logika lain) 
d. Mengendalikan kerja CPU 

 
14.  Apa kepanjangan dari ALU… 

a. Arithmetical Local Unit  
b. Automatic Logical Unit 
c.  Automatic Local Unit 
d. Arimatical Logical Unit 

 
15.  Wadah atau tempat melindungi motherboard, controlboard, power supply, disk drive 

dan komponen-komponen lainnya, disebut dengan… 
a. Casing  
b. Starpack 



c. Cover 
d. Box 

 
16. Berikut adalah termasuk external storage,  kecuali…. 

a. Hard disk   
b. Flash disk  
c. Micro SD 
d.  DVD    

 
17. Berikut ini yang merupakan tugas dari Prosesor …. 

a. Mengolah data 
b. Untuk menyimpan data dan program 
c.  Memasukan data dan mengambil data 
d. Menampilkan data 

 
18. Daftar kebutuhan perangkat untuk merakit komputer dari bahan bagian pemrosesan 

adalah... 
a. Prosesor 
b. Mouse 
c. Scanner 
d. Camera 

 
19. Suatu rangkaian elektronik yang berfungsi sebagai pencatu daya / pemberi 

sumber tegangan / arus pada peralatan computer adalah … 
a. Stabilizer 
b. UPS 
c.  AVO meter 
d. Power Supplye 

 
20. Papan rangkaian komputer tempat semua komponen elektronik komputer terangkai 

disebut dengan ... 
a. Keyboard 
b. Motherboard  
c. Socketboard 
d.  Onboard 

 
21. Peralatan yang dibutuhkan untuk merakit PC adalah …. 

a. Obeng, tang, AVO meter (bila ada), notepad 
b. Solder, Obeng , isolasi 
c. Tali pengikat kabel dan notepad 
d. Tali, kabel ties, isolasi, socket 

 
22. Penambahan kipas pada casing bertujuan untuk… 

a. Mempermudah sirkulasi udara di dalam cashing 
b. Memudahkan dalam perawatan 
c. Memperindah tampilan di monitor 
d. Mempermudah instalasi ulang 

 
23. Gambar di samping ini adalah gambar ... 

a. Motherboard 
b. Prosesor 

 



c. Power supply 
d. RAM 

 
24.  Gambar di samping ini adalah gambar ... 

a. Heatsing 
b. Power supply 
c. RAM 
d. Harddisk 

 
25.  Gambar di samping ini adalah gambar ... 

a. Heatsing 
b. Processor 
c. RAM 
d. Harddisk 

 
26. Gambar di samping ini adalah gambar ... 

a. Heatsing 
b. Processor 
c. RAM 
d. Harddisk 

 
27. Tahapan-tahapan dalam merakit sebuah komputer adalah sbb... 

a. Persiapan – Perakitan – Pengujian – Penanganan Masalah 
b. Perakitan – Pengujian – Persiapan – Penanganan Masalah 
c. Penanganan Masalah – Perakitan -  Pengujian – Persiapan 
d. Persiapan – Pengujian – Perakitan – Penanganan Masalah 

 
28. Dalam merakit komponen pastikan tidak ada kaki komponen yang terbalik, atau 

pemasangan kabel yang terbalik, karena dapat mengakibatkan ... 
a. Kinerja computer semakin cepat  
b. Kinerja computer menjadi lambat 
c. Fatal pada komponen yang lain 
d. Komputer menjadi henk  

 
29.  Pada pemasangan RAM, yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut, kecuali… 

a. Letak pengait jangan sampai terbalik 
b. Letak lengkungan di antara pin harus sama dengan tempat lengkungan di slot RAM 
c. Pengait RAM tidak boleh renggang 
d.  Chip RAM harus menghadap ke CPU 

 
30. Fungsi thermal paste yang dioleskan di Heatsink dan CPU adalah : 

a. Meningkatkan kinerja CPU 
b. Mengencangkan CPU  
c. Menyalurkan panas yang dihasilkan CPU 
d.  Menghindari hubungan pendek di CPU 

 
31. Tempat meletakkan Memory pada Motherboard dinamakan …. 

a. Socket RAM 
b. Slot RAM 
c. Pin RAM 
d. Port RAM 

 

 

 



 
32. Petunjuk untuk pemasangan CPU (Processor) agar tidak tertukar letak sisinya adalah : 

a. Jumlah pin setiap sisi tidak sama 
b. Ada tanda di salah satu sudut CPU dan sudut Soket CPU 
c. Pemasangan langsung dengan pendinginnya 
d. Panjang ke 4 sisi CPU tidak sama 

 
33. Slot IDE atau SATA pada motherboard digunakan untuk menghubungkan ... 

a. Optical Drive dan CD  
b. Harddisk dan Optical Drive 
c. USB dan Harddisk 
d. Optical Drive dan Flopy Drive 

 
34.  Slot PCI dan PCI ex di motherboard digunakan untuk memasang kartu tambahan yaitu : 

a. VGA Card dan LAN Card 
b. VGA Card dan SOUND Card 
c. SOUND Card dan LAN Card 
d. LAN Card dan TV Tuner 

 
35. Gelang statis yang digunakan pada waktu merakit komputer berfungsi .... 

a.  Mempermudah perakitan komputer 
b. Mempercepat perakitan komputer 
c. Menetralisir listrik statis di tubuh perakit 
d.  Menghemat biaya perakitan 

 
36. Komponen yang dapat dipasang di motherboard sebelum dipasang di cashing adalah 

a. Harddisk dan RAM 
b. Processor dan RAM 
c. Batre CMOS dan Processor 
d. Harddisk dan Processor 

37. Hardware yang berfungsi sebagai pemasok listrik bagi komponen hardware lain disebut 
…. 
a. RAM 
b. Power supply 
c. CPU 
d. Motherboard 

 
38. Jika kita ingin menjalankan banyak program dalam satu waktu tapi tidak menyebabkan 

computer berjalan lambat, maka hardware yang perlu di upgrade adalah …. 
a. Processor 
b. Memori 
c. Hard disk 
d. VGA 

 
39. Jika kita menjalankan suatu games tetapi tampilannya berjalan lambat atau putus-

putus maka hardware yang perlu di upgrade yaitu …. 
a. Processor 
b. Memori 
c. Hard disk 
d. VGA 
e.  



40. Dibawah ini adalah Portable storage device, kecuali  .... 
a. RAM 
b. DCD  
c. Flash Disk  
d. HardDisk 

 
 
Untuk  soal nomor 41 sampai dengan nomor 50 silakan melihat Gambar di bawah ini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41. Slot memori  dan VGA Card ditunjukan pada nomor ….. 

a. 2  dan 8 
b.  5 dan 7 
c. 2 dan 5 
d. 7 dan 8 

 
42. Slot PCI ditunjukan oleh nomor….. 

a. 1  
b. 2 
c. 5 
d. 7 

 
43. Konector IDE ditunjukan pada nomor….. 

a. 2  
b. 3 
c. 5  
d. 6 
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44. CMOS Backup Battery ditunjuk oleh nomor … 
a. 10 
b. 11 
c. 9 
d. 8 

 
45. CPU Socket ditunjukkan oleh nomor … 

a. 10 
b. 11 
c. 9 
d. 8 

 
46. Keyboard, Mouse dan Monitor dipasang pada nomor … 

a. 10 
b. 11 
c. 9 
d. 8 
 

47. Pemasangan Heatsing dilakukan pada nomor … 
a. 10 
b. 11 
c. 9 
d. 8 

 
48. Kabel 24 pin ATX dari power suplay dipasang pada nomor … 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e.  

49. Gambar yang ditunjuk oleh nomor 9 disebut … 
a. Northbridge with Heatsing 
b. Conectors for Integreted Peripherals 
c. Soutnbridge 
d. AGP Slot 
e.  

50. CPU/ Processor yang support dengan Motherboar seperti gambar di atas adalah … 
a. Pentium 4 
b. Dual Core 
c. Cor e I 3 
d. Core I 5 


