
 

KISI KISI ULANGAN AKHIR SEMESTER  TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

KELAS X SEMESTER 1 TAHUN PELAJARAN 2012/2013 
     

Standar 
Kompetensi:  Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Materi Pembelajaran 

Bentuk Soal 

PG Essay
1 Melakukan 

Operasi Dasar 
Komputer 

1.1 Mengaktifkan dan 
mematikan 
komputer sesuai 
dengan prosedur 
yang benar 

1.1.1. Mendemonstrasikan cara 
merangkai console/system 
unit, monitor, keyboard dan 
mouse dengan benar 

  Fungsi dan jenis-
jenis port yang 
terdapat pada 
console/system 
unit 

V   

  

  1.1.2. Mendemonstrasikan 
menghidupkan komputer 
sesuai dengan prosedur baku

  Prosedur 
menghidupkan 
dan mematikan 
komputer 

V V 

  

  1.1.3. Mendemonstrasikan 
mematikan komputer sesuai 
dengan prosedur baku 

  
V   

  

1.2. Menggunakan 
perangkat lunak 
beberapa 
program aplikasi 

1.2.1. Mengenal beberapa 
kelompok aplikasi beserta 
fungsinya 

  Macam-macam 
perangkat lunak 
beserta 
fungsinya 

V   

  

  1.2.2. Mengenal beberapa aplikasi 
yang terdapat dalam 
operating system 

  
V V 

  

  1.2.3. Menggunakan beberapa 
program aplikasi yang 
terdapat dalam operating 
system 

  

V   

2 Memahami 
fungsi dan 
proses kerja  
berbagai 
peralatan 
teknologi 
informasi dan  
komunikasi 

2.1. Mendeskripsikan 
fungsi, proses 
kerja komputer, 
dan 
telekomunikasi, 
serta berbagai 
peralatan 
teknologi 

2.1.1. Mengidentifikasi elemen 
siklus pemrosesan informasi 

  Input, proses, 
output yang 
berkaitan dengan 
informasi V   



 

  

  informasi dan 
komunikasi 

2.1.2. Menjelaskan pengertian dari 
teknologi informasi dan 
teknologi komunikasi 

 
V   

  

  2.1.3. Mengidentifikasi perangkat 
keras yang digunakan untuk 
teknologi informasi beserta 
fungsinya 

  

V   

    

  2.1.4. Mendeskripsikan macam-
macam peralatan teknologi 
komunikasi beserta fungsinya

  
V   

    

2.2. Menjelaskan 
fungsi, dan cara 
kerja jaringan 
telekomunikasi 
(wireline, 
wireless, modem 
dan satelit) 

2.2.1. Menjelaskan perbedaan 
antara jaringan 
telekomunikasi dengan 
menggunakan kabel dan 
nirkabel 

  Jaringan 
Telekomunikasi 
(wireline, 
wireless, modem 
dan satelit) 

V   

  

  2.2.2. Menjelaskan cara kerja 
modem  pada jaringan 
telekomunikasi  

  
V   

  

  2.2.3. Menjelaskan fungsi satelit 
pada jaringan telekomunikasi 

  
  V 

    

2.3. Mendemonstrasik
an fungsi dan 
cara kerja 
perangkat lunak 
aplikasi teknologi 
informasi dan 
komunikasi 

2.3.1 Mengidentifikasi perangkat 
lunak yang digunakan untuk 
teknologi informasi beserta 
fungsinya 

  Macam-macam 
aplikasi 
perangkat lunak 
beserta 
fungsinya 

V   
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3 Memahami 

ketentuan 
penggunaan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi 

3.1. Menerapkan 
aturan yang 
berkaitan dengan 
etika dan moral 
terhadap 
perangkat keras 
dan perangkat 
lunak teknologi 

3.1.1. Menjelaskan tentang 
aturan-aturan hak cipta 

  Etika dan Moral 
dalam 
penggunaan  
Teknologi 
Informasi dan  
Komunikasi 

V V 

  

  3.1.2. Menjelaskan dampak 
pelanggaran hak cipta 

  
V   

  

  3.1.3 Menjelaskan jenis 
pelanggaran hak cipta 

  
V   



 

  

  informasi dan 
komunikasi 

3.1.4. Menerapkan aturan-
aturan hak cipta yang 
berkaitan dengan 
teknologi informasi dan 
komunikasi 

  

V   

  

3.2. Menerapkan 
prinsip-prinsip 
Kesehatan dan  
Keselamatan 
Kerja (K3) dalam 
menggunakan 
perangkat keras 
dan perangkat 
lunak teknologi 
Informasi dan 
komunikasi 

3.2.1. Mengetahui prinsip-
prinsip Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3) 

  Kesehatan dan  
Keselamatan 
Kerja (K3) dalam 
penggunaan TIK 

V V 

  

  3.2.2. Memperagakan posisi 
duduk dengan baik dan 
benar 

  
V   

  

  3.2.3. Mendemonstrasikan cara 
menggunakan komputer 
dengan memperhatikan 
Kesehatan dan 
Keselamatan Kerja (K3)  

  

V   

  

3.3. Menghargai 
pentingnya Hak 
Atas Kekayaan 
Intelektual (HAKI) 
dalam teknologi 
informasi dan 
komunikasi 

 

3.3.1 Menjelaskan tentang 
undang-undang 
mengenai Hak Atas 
Kekayaan Intelektual 

  UU Hak Cipta 

V   

  

        

    

      
  

 


