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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
UJIAN SEKOLAH 

TAHUN PEMBELAJARAN 2014/2015 
 

Provinsi   : DKI Jakarta 
Satuan Penidikan  : SMA 
Program/Bidang Studi : Bahasa/IPA/IPS 
Mata Pelajaran   : Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
 

NO STANDAR 

KOMPETENSI 

LULUSAN 

 

URAIAN KOMPETENSI 

BENTUK 

TES 

1 Memahami fungsi 

dan proses kerja 

berbagai peralatan 

teknologi informasi 

dan komunikasi yang 

ditopang oleh sikap 

cermat dan 

menghargai Hak 

Atas Kekayaan 

Intelektual 

1. Mengaktifkan dan mematikan 

komputer sesuai dengan prosedur. 

2. Menggunakan perangkat lunak 

beberapa program aplikasi. 

3. Menjelaskan fungsi, proses kerja 

komputer, dan telekomunikasi serta 

berbagai peralatan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

4. Menjelaskan fungsi dan cara Kerja 

jaringan telekomunikasi (wireline, 

wireless, modem dan satelit) 

5. Mendemonstrasikan fungsi dan cara 

kerja perangkat lunak aplikasi 

teknologi informasi dan komunikasi. 

6. Menerapkan aturan yang  berkaitan 

dengan etika dan moral terhadap 

perangkat keras dan perangkat lunak 

teknologi informasi dan komunikasi . 

7. Menerapkan prinsip-prinsip 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) dalam menggunakan perangkat 

keras dan perangkat lunak teknologi 

informasi dan komunikasi. 

8. Menghargai pentingnya Hak Atas 

Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

9. Melakukan operasi dasar serta setting  

    peripheral pada Operating  

    System (OS) komputer. 

 

10.Melakukan Manajemen File. 

Praktik/Tertulis 

 

Praktik/Tertulis 

 

Tertulis 

 

 

Tertulis 

 

 

Praktik 

 

 

Tertulis 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Praktik/Tertulis 

 

 

 

Praktik/Tertulis 

2 Menggunakan 

perangkat pengolah 

kata, pengolah 

angka, pembuat 

1. Mengidentifikasi menu ikon yang 

terdapat dalam perangkat lunak 

pengolah kata. 

2. Menggunakan menu ikon yang 

Praktik/Tertulis 
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NO STANDAR 

KOMPETENSI 

LULUSAN 

 

URAIAN KOMPETENSI 

BENTUK 

TES 

grafis dan pembuat 

presentasi dengan 

variasi tabel, grafik, 

gambar dan diagram 

untuk menghasilkan 

informasi 

terdapat dalam perangkat lunak 

pengolah kata. 

3. Membuat dokumen pengolah kata 

dengan variasi tabel, grafik, gambar 

dan diagram. 

4. Mengidentifikasi menu ikon yang 

terdapat dalam perangkat lunak 

pengolah angka 

5. Menggunakan menu ikon yang 

terdapat dalam perangkat lunak 

pengolah angka. 

6. Membuat dan Memodifikasi 

dokumen pengolah angka dengan 

variasi teks, tabel, grafik, gambar dan 

diagram untuk menghasilkan 

informasi. 

7. Mengidentifikasi menu ikon yang 

terdapat dalam perangkat lunak 

pembuat grafis. 

8. Menggunakan menu ikon yang 

terdapat dalam perangkat lunak 

pembuat grafis. 

9. Membuat grafis dengan berbagai 

variasi warna, bentuk dan ukuran. 

10. Mengidentifikasi menu ikon yang 

terdapat dalam perangkat lunak 

pembuat presentasi. 

11. Menggunakan menu ikon yang 

terdapat dalam perangkat lunak 

pembuat presentasi. 

12. Membuat presentasi teks dengan 

variasi tabel, grafik, gambar dan 

diagram. 

Praktik/Tertulis 

 

 

Praktik 

 

Praktik/Tertulis 

 

 

Praktik/Tertulis 

 

Praktik/Tertulis 

 

 

 

 

Praktik/Tertulis 

 

 

Praktik/Tertulis 

 

Praktik 

 

Praktik/Tertulis 

 

 

Praktik/Tertulis 

 

 

Praktik 

3 Memahami prinsip 

dasar 

Internet/intranet dan 

menggunakannya 

untuk memperoleh 

informasi, 

berkomunikasi dan 

bertukar informasi 

1. Mengidentifikasi berbagai perangkat 

keras dan fungsinya untuk keperluan 

akses internet. 

2. Mendeskripsikan cara akses internet. 

3. Mengoperasikan akses internet. 

4. Menggunakan web browser untuk 

memperoleh, menyimpan dan 

memperoleh informasi. 

5. Menggunakan e-mail untuk keperluan 

informasi dan komunikasi. 

 

Tertulis 
 

 

Tertulis 

Praktik/Tertulis 

Praktik/Tertulis 

 

 

Praktik/Tertulis 
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CONTOH SPESIFIKASI DAN SOAL UJIAN SEKOLAH 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

 

 

Mata Pelajaran      : TIK 

Program Studi       : Bahasa/IPA/IPS 

Bentuk Soal           : Pilihan Ganda 

Bentuk Penilaian   : Tertulis 
    

 

 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

 

: Siswa Memahami fungsi dan proses kerja berbagai peralatan 

teknologi informasi dan komunikasi yang ditopang oleh sikap 

cermat dan menghargai Hak Atas Kekayaan Intelektual 

Uraian kompetensi : Melakukan setting  peripheral pada Operating System   

(OS) komputer. 

 

Indikator Soal : Disajikan dalam bentuk gambar, Siswa dapat membuat 

account, membuat password account serta menentukan 

level/hak akses account.  

 

 

Soal :  

 

Gambar di sebelah kanan menunjukkan jendela User Accounts. User Accounts berguna 

untuk membuat user accounts, membuat password user, merubah user accounts atau 

menentukan hak akses sebuah user account. Jika anda ingin melakukan pembuatan 

password user accounts baru  maka anda dapat menekan menu…. 

a. Create a password for your account 

b. Change your picture 

c. Change your account name 

d. Change your account type 

e. Manage another account 

 

 

 

Kunci : A 
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CONTOH SPESIFIKASI DAN SOAL UJIAN SEKOLAH 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

 

Mata Pelajaran      : TIK 

Program Studi       : Bahasa/IPA/IPS 

Bentuk Soal           : Pilihan Ganda 

Bentuk Penilaian   : Tertulis 
    

 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

 

: Siswa mampu Menggunakan perangkat pengolah kata, 

pengolah angka, pembuat grafis dan pembuat presentasi 

dengan variasi tabel, grafik, gambar dan diagram untuk 

menghasilkan informasi 

Uraian kompetensi : Menu yang berkaitan dengan pembuatan dan   pengelolaan 

gambar. 

 

Indikator Soal : Disajikan gambar dan teks dalam lembar kerja, Siswa dapat 

mengolah gambar dan teks untuk menghasilkan komposisi 

gambar dan teks yang menarik, dikerjakan dengan program 

pengolah kata. 

 

Soal :  

Perhatikan bentuk komposisi gambar dan teks seperti yang ditunjukkan oleh gambar 

disebelah kanan, untuk mengelola gambar tersebut maka menu ikon perataan teks yang 

digunakan adalah ….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunci  : C 
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CONTOH SPESIFIKASI DAN SOAL UJIAN SEKOLAH 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

 

 

 

Mata Pelajaran      : TIK 

Program Studi       : Bahasa/IPA/IPS 

Bentuk Soal           : Pilihan Ganda 

Bentuk Penilaian   : Tertulis 
    

 

 

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

 

: Siswa mampu Memahami prinsip dasar Internet/intranet dan 

menggunakannya untuk memperoleh informasi, 

berkomunikasi dan bertukar informasi 

Uraian kompetensi : Menjelaskan berbagai perangkat keras dan fungsinya untuk 

keperluan akses internet. 

 

Indikator Soal : Siswa dapat menjelaskan fungsi perangkat keras yang 

digunakan untuk mengakses internet. 

 

 

Soal :  

 

Internet merupakan kumpulan dari jaringan komputer yang jumlahnya jutaan. Untuk 

dapat berkomunikasi antar perangkat komputer dalam internet dibutuhkan perangkat 

modem. Pada prinsipnya cara kerja modem adalah mengubah sinyal .... 

a. Eletronik menjadi mekanik dan mekanik menjadi elektronik 

b. Analog menjadi digital dan digital menjadi analog 

c. Frekuensi menjadi modulasi dan modulasi menjadi frekukensi 

d. Analog menjadi elektronik dan elektronik menjadi analog 

e. Frekuensi menjadi digital dan digital menjadi frekuensi 

 

Kunci : B 
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CONTOH SPESIFIKASI DAN SOAL UJIAN SEKOLAH 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

Tahun Pelajaran 2014 – 2015 

 

 

Mata Pelajaran      : TIK 

Program Studi       : Bahasa/IPA/IPS 

Bentuk Soal           : - 

Bentuk Penilaian   : Praktik 
    

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

 

: Siswa mampu Menggunakan perangkat pengolah kata, pengolah angka, 

pembuat grafis dan pembuat presentasi dengan variasi tabel, grafik, gambar 

dan diagram untuk menghasilkan informasi 

Uraian kompetensi : Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah 

angka. 

 

Indikator Soal : Disajikan dalam bentuk Tabel, Siswa dapat menggunakan formula fungsi 

logika dan string  pada program pengolah angka 

Soal :  

 
Status Karyawan. 

Jika NIK diawali A, Status karyawan adalah Karyawan Tetap 

Jika NIK diawali B, Status karyawan adalah Karyawan Honor 

Gaji/Hari 

Jika NIK diawali A, Gaji perhari Rp. 40.000,- 

Jika NIK diawali B, Gaji perhari Rp. 30.000,- 

Uang Makan  

Untuk semua karyawan diberikan uang makan Rp. 10.000,- 

Jumlah Jam Kerja 

(Jam Keluar – Jam Masuk) * 24 

Jumlah Jam Lembur 

Jumlah Jam Kerja normal adalah 8 Jam, kelebihannya dihitung jam lembur. 

Uang Lembur 

Jumlah Jam lembur * jumlah uang lembur 

Total Penerimaan 

Gaji + Uang Makan + Uang Lembur 

 

Simpan dengan nama file UJIAN PRAKTIK  NAMA ANDA pada folder yang telah Anda 

buat. 
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CONTOH SPESIFIKASI DAN SOAL UJIAN SEKOLAH 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

Tahun Pelajaran 2014 – 2015 

 

 

 

Mata Pelajaran      : TIK 

Program Studi       : Bahasa/IPA/IPS 

Bentuk Soal           : - 

Bentuk Penilaian   : Praktik 
    

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

 

: Siswa mampu Memahami fungsi dan proses kerja berbagai 

peralatan teknologi informasi dan komunikasi yang ditopang 

oleh sikap cermat dan menghargai Hak Atas Kekayaan 

Intelektual. 

Uraian kompetensi : Melakukan Manajemen File. 

 

Indikator Soal : Siswa dapat membuat manajemen file. 

 

 

Soal :  

 

 

Buatlah folder pada drive c. Berilah nama folder tersebut dengan nama anda. 

Di dalam Folder nama anda, buatlah dua file dengan nama Data dan Software. 
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CONTOH SPESIFIKASI DAN SOAL UJIAN SEKOLAH 

SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) 

Tahun Pelajaran 2014 – 2015 

 

 

 

Mata Pelajaran      : TIK 

Program Studi       : Bahasa/IPA/IPS 

Bentuk Soal           : - 

Bentuk Penilaian   : Praktik 
    

Standar 

Kompetensi 

Lulusan 

 

: Siswa mampu Memahami prinsip dasar Internet/intranet dan 

menggunakannya untuk memperoleh informasi, 

berkomunikasi dan bertukar informasi 

Uraian kompetensi : Menggunakan web browser untuk memperoleh, menyimpan 

dan memperoleh informasi. 

 

Indikator Soal : Siswa dapat menyimpan dan memperoleh informasi dari 

internet. 

 

 

Soal :  

 

Carilah informasi berbagai jenis software driver peripheral komputer yang tersedia 

secara gratis di internet. Downloadlah salah satu software tersebut (besar file tidak 

boleh lebih dari 10 MB) kemudian simpanlah ke dalam folder software yang tadi anda 

buat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


