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SECTION I 

1. Mouse termasuk perangkat teknologi informasi … 

a. Input  b. Output  c. Proses  d. Storage  e. Audio 

2. Webcam termasuk ke dalam perangkat teknologi informasi … 

a. Input  b. Output  c. Proses  d. Storage  e. Audio 

3. Istilah untuk software yang digunakan khusus untuk menangani perangkat keras sekaligus menjadi 

bagian inti dari sistem operasi disebut sebagai … 

a. Karel  b. Kernel c. Driver d. Control Panel e. Processsor 

4. Organisasi yang didirikan khusus untuk mengembangkan perangkat lunak open source di dunia … 

a. GPL  b. GNU  c. Unix  d. Minix  e. Linux 

5. Lisensi yang menaungi perangkat lunak open source dikenal dengan nama … 

a. GPL  b. GNU  c. Unix  d. Minix  e. Linux 

6. Maskot sistem operasi linux adalah … yang diberi nama … 

a. Pinguin – Lux 

b. Bangau – Lux 

c. Bangau - Hardy Heron 

d. Pinguin – Tux 

e. Bangau – Tux 

7. Kernel Linux, user interface, utility, compiler, dsb yang dicompile menjadi satu dengan aplikasi-aplikasi 

pendukung lainnya disebut sebagai … 

a. Distributor b. Distro c. Kernel d. Debian e. Ubuntu 

8. Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan menggunakan Linux kecuali, … 

a. Gratis 

b. Keamanan 

c. Pembatasan Penggunaan 

d. Bebas di didistribusikan 

e. Sulit di operasionalkan 

9. Arti kata Ubuntu adalah … 

a. Africa 

b. Lucid Lynx 

c. Humanity 

d. Hardy Heron 

e. Gusty Gibbon 

10. Tampilan grafik di Linux dikenal dengan istilah … 

a. X Window b. Windows  c. X Windows   d. GNOME e.KDE 

11. Gabungan dari beberapa agency dari vendor (pembuat) perangkat lunak dunia dikenal dengan istilah ... 

a. CBSA  b. MIT  c. BSA  d. GPL  e. GNU 

12. Window manager (layout tampilan GUI) default dari Ubuntu adalah … 

a. XFCE  b. KDE  c. Fluxbox d. GNOME e. CFC 

13. Jumlah minimal user yang terbuat setelah proses installasi selesai adalah …, yaitu … 

a. 2, dua-duanya adalah user yang di entry waktu installasi . 



b. 3, tiga-tiganya adalah user yang di entry waktu installasi. 

c. 2, 1 user yang di entry waktu installasi dan user root. 

d. 3, 2 user yang di entry waktu installasi dan user root. 

e. 2, user administrator dan user root. 

14. Menu yang digunakan untuk me-reset password user root adalah … 

a. System – Administration – update root. 

b. System – Administration – users and groups. 

c. System – Preferences – users and groups. 

d. System – Administration – root and groups. 

e. System – Preferences – root and groups. 

15. …. digunakan untuk menyimpan isi dari memori komputer ke dalam hard disk kemudian mematikan 

power komputer secara penuh. 

a. Suspend b. Hibernate  c. Restart d. Shut down  e.Switch user 

16. Menu utama Ubuntu yang memiliki fungsi mirip dengan control panel di sistem operasi microsoft 

windows adalah … 

a. Applications b. Places c. System d. Administration e.Add/Remove Program 

17. Berikut ini adalah aspek-aspek dari theme kecuali, … 

a. Control b. Window border c. Icons d. Pointer e. Font 

18. Menu … digunakan untuk memasukkan data pribadi secara detail termasuk untuk mengganti 

password. 

a. About me b. Appearance  c. Applications    d. About Ubuntu e.Personal Identity 

19. Fungsi dari panel adalah …. 

a. Memilih menu, applet dan icon 

b. Mengganti theme 

c. Mengganti pointer 

d. Menginstall program 

e. Menguninstall program 

20. Istilah lain dari virtual desktop adalah … 

a. Workspace switcher 

b. Virtual Win 

c. Switcher 

d. Multi desktop 

e. Virtual environment 

21. Shortcut yang digunakan untuk berpindah – pindah virtual desktop adalah …+ tombol arah.  

a. Ctrl Alt Del 

b. Ctrl Alt  

c. Ctrl Shift Alt 

d. Shift Alt 

e. Ctrl Shift 

22. Langkah untuk membuat launcher adalah … 

a. Klik kanan desktop – create launcher  

b. Klik kanan panel – add to panel – custom application launcher 

c. Places – create launcher – send to desktop 



d. Jawaban a dan c benar 

e. Jawaban a dan b benar 

23. Jenis shortcut di linux yang hanya dapat digunakan untuk membuka aplikasi disebut … 

a. Link 

b. Permalink 

c. Launcher 

d. Quick launch 

e. Linker 

24. Salah satu contoh applet yang ada di Ubuntu adalah … 

a. Nautilus 

b. Side pane 

c. Rhytmbox 

d. Clock 

e. Theme 

25. Langkah yang dilakukan untuk dapat memindah posisi applet yang tidak ter-lock di dalam panel … 

a. Klik kanan panel – preferences 

b. Klik kanan applet – move 

c. Klik kanan applet – unlock 

d. Klik kanan desktop – move applet 

e. Places – panel – move 

***************************END SECTION************************** 

SECTION II 

1. Harddisk termasuk perangkat teknologi informasi … 

a. Input  b. Output  c. Proses  d. Storage  e. Audio 

2. Printer tergolong kedalam perangkat teknologi informasi … 

a. Input  b. Output  c. Proses  d. Storage  e. Audio 

3. Istilah untuk software yang digunakan untuk mengenali hardware tertentu (mis:VGA card) agar dapat 

bekerja maksimal adalah … 

a. Karel  b. Kernel c. Driver d. Control Panel e. Processor 

4. Kontribusi Linus Torvald dalam dunia open source adalah … 

a. Membuat distro ubuntu 

b. Membuat kernel linux 

c. Membuat unix 

d. Membuat GNU 

e. Mendirikan wadah programmer – programmer open source 

5. Lisensi yang menaungi perangkat lunak open source dikenal dengan nama … 

a. GPL  b. GNU  c. Unix  d. Minix  e. Linux 

6. Ubuntu versi 10.04 diberi nama … 



a. Lucid on the block 

b. Gusty Gibbon 

c. Hardy Heron 

d. Lucid Lynx 

e. Jauncty Jackalope 

7. Kernel Linux, user interface, utility, compiler, dsb yang dicompile menjadi satu dengan aplikasi-apliaksi 

pendukung lainnya disebut sebagai … 

a. Distributor b. Distro c. Kernel d. Debian e. Ubuntu 

8. Berikut ini adalah keuntungan-keuntungan menggunakan Linux kecuali, … 

a. Gratis 

b. Keamanan 

c. Pembatasan Penggunaan 

d. Bebas di didistribusikan 

e. Sulit di operasionalkan 

9. Arti kata Ubuntu berasal dari negara … dan mempunyai arti … 

a. Amerika – Legal di distribusikan 

b. Afrika – Sistem Operasi Gratis 

c. Afrika – Humanity 

d. Indonesia – Hardy Heron 

e. Amerika – Gusty Gibbon 

10. Tampilan grafik (secara umum) di Linux dikenal dengan istilah … 

a. X Window b. Microsoft Windows  c. X Windows   d. GNOME e.KDE 

11. Window manager (layout tampilan GUI) default dari KUbuntu adalah … 

a. EMONG b. KDE  c. Fluxbox d. GNOME e. MEONG 

12. Jumlah minimal user yang terbuat setelah proses installasi selesai adalah …, yaitu … 

a. 2, dua-duanya adalah user yang di entry waktu installasi . 

b. 3, tiga-tiganya adalah user yang di entry waktu installasi. 

c. 2, 1 user yang di entry waktu installasi dan user root. 

d. 3, 2 user yang di entry waktu installasi dan user root. 

e. 2, user administrator dan user root. 

13. User pada sistem operasi linux yang memiliki hak akses penuh terhadap komputer adalah … 

a. Administrator. 

b. Admin. 

c. Root. 

d. User yang dientry waktu proses installasi. 

e. User yang diimport dari sistem operasi lain waktu proses installasi 

14. …. berfungsi untuk lebih dari satu user dapat login bersamaan tanpa mematikan session yang sudah 

aktif. 

a. Suspend b. Hibernate  c. Restart d. Shut down  e.Switch user 

15. Menu utama Ubuntu yang memiliki fungsi mirip dengan control panel di sistem operasi microsoft 

windows adalah … 

a. Applications b. Places c. System d. Administration e.Add/Remove Program 

16. Aspek-aspek dari theme adalah … 

a. Control, Xwindow, Icons, Pointer, Font. 

b. Window border, Icons, Pointer, Font, GNOME. 



c.  Icons, Pointer, Control, Color, Window border. 

d. Font, Color, Window Border, Control, Icons. 

e. Color, Xwindow, Control, Icons, Pointer 

17. Menu … digunakan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan tampilan komputer. 

a. About me b. Appearance        c. Applications    d. About Ubuntu e.Personal Identity 

18. Fungsi dari panel adalah …. 

a. Memilih menu, applet dan icon 

b. Mengganti theme 

c. Mengganti pointer 

d. Menginstall program 

e. Menguninstall program 

19. Applet yang memiliki fungsi untuk multi user adalah … 

a. User switcher 

b. Workspace switcher 

c. Switcher 

d. Virtual desktop 

e. Virtual environment 

20. Salah satu shortcut untuk berpindah – pindah virtual desktop adalah … 

a. Ctrl Alt Panah kanan / kiri 

b. Ctrl Alt Backspace 

c. Ctrl Alt F1 

d. Ctrl Alt F7 

e. Ctrl Alt Del 

21. Langkah untuk menambahkan applet ke dalam panel adalah … 

a. Application – applet – add 

b. Application – add applet 

c. Klik kanan desktop – add applet 

d. Klik kanan panel – add to panel 

e. System – preferences – applet 

22. Salah satu contoh applet yang secara default terdapat di panel atas Ubuntu… 

a. Trash 

b. Show desktop 

c. Workspace switcher 

d. Clock 

e. Wanda the fish 

23. Jenis shortcut di linux yang dapat digunakan untuk membuka aplikasi / dokumen / jenis file apapun 

disebut … 

a. Shortcut 

b. Link 

c. Permalink 

d. Nautilus 

e. Shortcut 



24. Fasilitas … digunakan untuk mematikan pilihan move pada applet. 

a. Freeze 

b. Lock 

c. Unlock 

d. Unmove 

e. Move 

25. Menambah jumlah virtual desktop dapat dilakukan dengan cara … 

a. Klik kanan desktop – virtual desktop 

b. Klik kanan panel – add to panel – virtual desktop 

c. Klik kanan workspace switcher – preferences 

d. System – workspace switcher – preferences 

e. Semua salah 

***************************END SECTION************************** 

SECTION III 

1. Istilah untuk tempat teratas dalam hirarki file adalah ... 
a. bottom directory 
b. top panel 
c. top directory 
d. root folder 
e. super folder 

 

2. Istilah komputer yang berarti lokasi file adalah ... 
a. location 
b. go location 
c. ctrl L 
d. terminal 
e. path 

 

3. Pemisah direktori dalam penulisan lokasi file di windows menggunakan karakter ... 
a. spasi  
b. tab 
c. huruf 
d. backslash 
e. slash 

 

4. Jumlah maksimal root directory dari sistem operasi linux adalah ... diwakili dengan ... 
a. 2, slash dan backslash 
b. 1, backslash 
c. 1, slash 
d. 2, huruf C dan D 
e. 3, huruf C, D dan slash 

 

5. Pengertian case sensitive yang benar adalah ... 
a. penulisan huruf pertama untuk nama file dianggap beda antara huruf besar dan huruf kecil. 
b. penulisan semua huruf hanya untuk nama file dianggap beda antara huruf besar dan kecil. 
c. penulisan apapun (perintah terminal, nama file) dianggap beda antara huruf besar dan 

kecil. 
d. jawaban a dan b benar 
e. semua salah 

 



6. Salah satu direktory utama dalam sistem operasi linux yang digunakan untuk menyimpan file – file 
konfigurasi seperti misalnya konfigurasi telkomnet instant adalah ...  

a. /bin 
b. /media 
c. /tmp 
d. /etc 
e. /dev 

 

7. Direktori yang biasanya digunakan untuk menyimpan data – data pribadi dari user dikenal dengan istilah 
... 

a. root directory 
b. home directory 
c. user directory 
d. group directory 
e. other directory 

8. Secara default, nama home folder adalah sama dengan ... 
a. nama group 
b. nama user 
c. nama root directory 
d. hak akses 
e. nama komputer 

9. Yang bukan merupakan tugas file browser adalah ... 
a. membuka file 
b. rename file / folder 
c. memindahkan file / folder 
d. mengakses repository 
e. menduplikat file / folder 

10. Salah satu syarat agar nautilus dapat berfungsi sebagai previewer file audio adalah ... 
a. icon view 
b. list view 
c. compact view 
d. repository harus terbuka 
e. music player harus terbuka 

11. Pengertian repository yang benar adalah ... 
a. website dari cannonical 
b. daftar isi dari software 
c. kumpulan software dalam 1 tempat 
d. website dari UI dan ITS 
e. jawaban A dan D benar 

12. Salah satu elemen nautilus yang digunakan untuk dapat berpindah 1 direktori diatasnya adalah ... 
a. side pane 
b. toolbar 
c. location bar 
d. menu bar 
e. search files 

13. Istilah untuk menonaktifkan flashdisk dalam linux adalah ... 
a. unmount 
b. home folder 
c. switcher 
d. applet 
e. semua salah 

14. Jenis hak akses yang berfungsi untuk membuat file dapat diupdate atau dihapus adalah ... 
a. user 
b. read 
c. group 
d. write 
e. execute 

15. Bagian penerapan hak akses yang digunakan untuk user lain yang memiliki group yang sama dengan 
pemilik file adalah ...  

a. user 
b. write 
c. execute 
d. read 
e. group 

16. Digit pertama dari output perintah ls –l adalah sebagai informasi tentang... 
a. hak akses user 



b. hak akses group 
c. tipe dari file 
d. sebuah direktori 
e. sebuah file biasa 

17. Perintah teks yang digunakan untuk mengganti hak akses adalah ... 
a. ls 
b. cd 
c. mkdir 
d. pwd 
e. chmod 

18. Perintah yang dapat digunakan untuk menghapus direktori... 
a. rm 
b. ls 
c. rmdir 
d. touch 
e. jawaban a dan c benar 

19. Perintah teks touch digunakan untuk ... 
a. membuat folder baru 
b. membuat file binary baru 
c. berganti direktori 
d. mengetahui posisi direktori kita sekarang 
e. membuat file plain baru 

20. Dari perintah – perintah dibawah ini, perintah manakah yang tidak berhubungan (waktu penulisan 
perintahnya) dengan file atau direktori?  
1.whereis       7. rm  
2.cd        8. man  
3.whatis       9. cp  
4.pwd        10. mv  
5.which       11. touch  
6.rmdir       12. clear 

a. 1, 2, 3, 4, 5 
b. 1, 3, 4, 8, 12 
c. 3, 4, 8, 10, 11 
d. 5, 8, 10, 11, 12 
e. 2, 3, 4, 8, 12 

21. Fungsi dari perintah mv adalah ... 
a. mencari file dan menghapus direktori 
b. mengganti nama file dan mengcopy file 
c. mencari file dan mengcopy file 
d. mengganti nama file dan memindahkan file 
e. memindahkan file dan mengcopy file 

22. Penulisan perintah cd yang benar adalah... 
a. cd path 
b. cd nama file 
c. cd absolute_path relative_path 
d. cd nama_file path 
e. semua salah 

23. Antivirus yang aktif dan siap untuk scan setiap flash disk yang ditancapkan adalah contoh untuk proses 
... 

a. background 
b. foreground 
c. update 
d. jawaban a dan c benar 
e. jawaban b dan c benar 

24. Penulisan perintah cp yang benar adalah ... 
a. cp file path 
b. cp path file 
c. copy file path 
d. copy path file 
e. semua salah 

25. Perintah teks Pwd digunakan untuk ...  
a. berganti ke direktori lain 
b. menampilkan isi dari folder 
c. menghapus file  
d. menghapus folder yang kosong 
e. mengetahui posisi direktori kita sekarang 

***************************END SECTION************************** 



 
 

SECTION IV 

 
1. Istilah untuk tempat teratas dalam hirarki file adalah ... 

a. bottom directory 

b. root folder  

c. top directory 

d. top panel 

e. super folder 

2. Pemisah direktori dalam penulisan lokasi file di linux menggunakan karakter ... 

a. spasi 

b. slash 

c. backslash 

d. huruf 

e. koma 

3. Jumlah maksimal root directory dari sistem operasi windows adalah ... diwakili dengan ... 

a. 2, huruf C dan D 

b. 2, slash dan backslash 

c. 7, huruf C s/d i 

d. 10, huruf A s/d J 

e. 26, huruf A s/d Z 

4. Pengertian case sensitive yang benar adalah ... 

a. penulisan huruf pertama untuk nama file dianggap beda antara huruf besar dan huruf kecil. 

b. penulisan semua huruf hanya untuk nama file dianggap beda antara huruf besar dan kecil. 

c. penulisan apapun (perintah terminal, nama file) dianggap beda antara huruf besar dan kecil. 

d. jawaban a dan b benar 

e. semua salah 

5. Root directory di dalam nautilus dikenal dengan nama ... 

a. home folder 

b. side pane 

c. file system 

d. operating system 

e. / 

6. Salah satu folder utama dalam sistem operasi linux yang digunakan untuk menyimpan semua informasi 

mengenai peralatan yang menancap di komputer adalah ... 

a. /bin 

b. /media 

c. /tmp 



d. /etc 

e. /dev 

7. Direktori yang biasanya digunakan untuk menyimpan data – data pribadi dari user dikenal dengan 

istilah ... 

a. root directory 

b. home directory 

c. user directory 

d. group directory 

e. other directory 

8. Secara default, nama home folder adalah sama dengan ... 

a. nama group 

b. nama user 

c. nama root directory 

d. hak akses 

e. nama komputer 

9. Folder media dalam sistem operasi linux biasa digunakan untuk menyimpan ... 

a. konfigurasi file 

b. file webserver 

c. file pribadi dari user 

d. yang berkaitan dengan storage 

e. semua peralatan yang ada di dalam komputer 

10. Yang bukan merupakan tugas file browser adalah ... 

a. membuka file 

b. rename file / folder 

c. memindahkan file / folder 

d. mengakses repository 

e. menduplikat file / folder 

11. Bentuk – bentuk tampilan side pane adalah sebagai berikut, kecuali : 

a. places 

b. tree 

c. emblems 

d. zoom 

e. semua salah 

12. Salah satu elemen nautilus yang digunakan untuk menampilkan path disebut ... 

a. menu bar 

b. location bar 

c. toolbar 

d. zoom control 



e. side pane 

13. Elemen – elemen yang terdapat pada Nautilus adalah sebagai berikut kecuali... 

a. menubar 

b. toolbar 

c. zoom control 

d. panel 

e. location bar 

14. Menu ... dalam menu bar digunakan untuk menampilkan side pane. 

a. file 

b. help 

c. view 

d. tool 

e. go 

15. Menu yang digunakan untuk mengganti aplikasi default dalam membuka sebuah file adalah ... 

a. emblems 

b. open with 

c. nautilus 

d. places 

e. system 

16. Jenis hak akses yang berfungsi untuk mencegah suatu file agar tidak dapat di update adalah ... 

a. group 

b. other 

c. constraint 

d. read 

e. non execute 

17. Bagian penerapan hak akses yang berfungsi untuk user yang selain owner dan satu group dengan 

owner disebut ... 

a. user 

b. group 

c. other 

d. read 

e. write 

18. Digit kedua sampai dengan keempat dari output perintah ls – l adalah informasi tentang ... 

a. hak akses user 

b. hak akses group 

c. tipe dari file 

d. nama pemilik file 

e. nama group dari pemilik file 



19. Perintah yang digunakan untuk menampilkan isi dari direktori adalah ... 

a. rm 

b. cd 

c. pwd 

d. ls 

e. mklist 

20. Perintah teks touch digunakan untuk ... 

a. membuat folder baru 

b. membuat file binary baru 

c. berganti direktori 

d. mengetahui posisi direktori kita sekarang 

e. membuat file plain baru 

21. Pertama kali menjalankan terminal, secara default posisi path kita adalah ... 

a. home folder 

b. root folder 

c. folder tempat nautilus terbuka 

d. jawaban a dan b benar 

e. jawaban b dan c benar 

22. Dari perintah – perintah dibawah ini, perintah manakah yang berhubungan (waktu penulisan 

perintahnya) dengan file atau direktori? 

1. whereis 

2. cd 

3. whatis 

4. pwd 

5. which 

6. rmdir 

7. rm 

8. man 

9. cp 

10. mv 

11. touch 

12. clear 

a. 2, 6, 7, 9, 10 

b. 1, 3, 4, 8, 12 

c. 3, 4, 8, 10, 11 

d. 5, 8, 10, 11, 12 

e. 2, 3, 4, 8, 12 

23. Fungsi dari perintah mv adalah ... 

a. mencari file dan menghapus direktori 

b. mengganti nama file dan mengcopy file 

c. mencari file dan mengcopy file 

d. mengganti nama file dan memindahkan file 

e. memindahkan file dan mengcopy file 

24. Penulisan perintah cp yang benar adalah ... 

a. copy file path 

b. cp path file 



c. cp file path 

d. copy path file 

e. semua salah 

25. Antivirus yang aktif dan siap untuk scan setiap flash disk yang ditancapkan adalah contoh untuk proses 

... 

a. update 

b. foreground 

c. background 

d. jawaban a dan c benar 

e. jawaban b dan c benar 

 

***************************END SECTION**************************** 

SECTION V 

1. Jelaskan pengertian dari bottle neck dalam konteks perangkat keras teknologi informasi ! 

2. Jelaskan pemikiran dasar didirikan GNU project oleh Richard Stallman ! 

3. Jelaskan pengertian dari istilah "easter egg" dalam dunia IT ! 

4. Jelaskan pengertian dari distro dalam linux dan berikan beberapa contohnya ! 

5. Windows adalah sistem operasi yang tidak case sensitive. Jelaskan maksudnya ! 

6. Jelaskan cara membuat / syarat – syarat yang harus dilakukan terlebih dahulu agar nautilus file 

browser dapat menjadi music previewer ! 

7. Jelaskan macam – macam hak akses dalam linux ! 

8. Sebutkan dan jelaskan bagian – bagian penerapan hak akses ! 

9. Jelaskan perbedaan dari plain file Vs Binary file ! 

10. Jelaskan perbedaan dari absolute Vs relative path ! 

 

**********Do Something For Your Brighter  Future********** 


