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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL) 

UJIAN SEKOLAH 

TAHUN PEMBELAJARAN 2013-2014 
 

 

Provinsi   : DKI Jakarta 

Satuan Penidikan  : SMA 

Program/Bidang Studi : IPA/IPS/Bahasa 

Mata Pelajaran   : TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) 

 

NO 

STANDAR 

KOMPETENSI 

LULUSAN 

 

INDIKATOR SKL 

1 Memahami fungsi serta 

proses kerja peralatan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi yang 

mempunyai sikap cermat dan 

menghargai Hak Atas 

Kekayaan Intelektual. 

1.  Mengaktifkan dan mematikan komputer sesuai 

dengan prosedur. 

2.  Menggunakan perangkat lunak program aplikasi. 

3.  Menggambarkan fungsi, proses kerja komputer, serta 

peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

4.  Menjelaskan fungsi dan cara Kerja jaringan 

telekomunikasi (wireline, wireless, modem dan 

satelit). 

5.  Mengoperasikan cara kerja perangkat lunak aplikasi 

Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

6.  Menerapkan aturan yang  berkaitan dengan etika dan 

moral serta prinsip-prinsip Kesehatan dan 

Keselamatan Kerja (K3) dalam menggunakan  

perangkat keras dan perangkat lunak Teknologi 

Informasi dan Komunikasi . 

7.  Menghargai pentingnya Hak Atas Kekayaan 

Intelektual (HAKI) dalam Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. 

8.  Melakukan operasi dasar serta setting peripheral 

pada Operating  System (OS) komputer. 

9.  Melakukan Manajemen File. 

 

2 Menggunakan perangkat 

pengolah kata, pengolah 

angka, pembuat grafis dan 

pembuat presentasi 

menggunakan variasi tabel, 

grafik, gambar dan diagram 

untuk menghasilkan 

informasi. 

1. Mengidentifikasi menu ikon yang terdapat dalam 

perangkat lunak pengolah kata. 

2. Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam 

perangkat lunak pengolah kata. 

3. Membuat dokumen pengolah kata dengan variasi 

tabel, grafik, gambar serta diagram. 

4. Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam 

perangkat lunak pengolah angka. 
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NO 

STANDAR 

KOMPETENSI 

LULUSAN 

 

INDIKATOR SKL 

5. Membuat dan memodifikasi dokumen pengolah angka 

dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar dan diagram 

untuk menghasilkan informasi. 

6. Mengidentifikasi menu ikon yang terdapat dalam 

perangkat lunak pembuat grafis. 

7. Menggunakan menu ikon yang terdapat dalam 

perangkat lunak pembuat grafis. 

8. Membuat grafis dengan berbagai variasi warna, bentuk 

dan ukuran. 

9. Mengidentifikasi menu ikon yang terdapat dalam 

perangkat lunak pembuat presentasi. 

10.Menggunakan menu ikon yang terdapat   

     dalam perangkat lunak pembuat     

     presentasi. 

11.Membuat presentasi teks dengan variasi tabel, grafik, 

gambar dan diagram. 

3 Memahami prinsip dasar 

Internet/intranet, digunakan 

untuk memperoleh 

informasi, berkomunikasi 

dan bertukar informasi. 

1. Menjelaskan berbagai perangkat keras dan fungsinya 

untuk keperluan akses internet/intranet. 

2. Menggambarkan 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. 
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Contoh soal; 

 

 

1. Dalam komputer, perangkat lunak (software) terbagi menjadi system operasi, program 

aplikasi, bahasa pemrograman, dan program bantu. Dibawah ini adalah contoh-contoh dari 

perangkat lunak program aplikasi  

1. Adobe Photoshop 

2. Winamp 

3. Corel draw 

4. Adobe Ilustrator 

5. Windows Media Player 

6. GIMP 

7. Media Player 

Dari daftar software diatas, yang merupakan perangkat lunak design grafis atau desktop 

publishing adalah…. 

A. (1), (2), (4) dan (5) 

B. (1), (3), (4) dan (6) 

C. (2), (4), (5) dan (6) 

D. (3), (4), (5) dan (7) 

E. (3), (5), (6) dan (7) 

 

2. Komputer terdiri dari beberapa komponen yang saling bekerja sama membentuk suatu 

kesatuan. Komponen komputer ini termasuk dalam kategory elemen perangkat keras. 

Perangkat keras komputer dibagi menjadi  5 unit (device). Salah satunya adalah gambar di 

bawah ini. Gambar tersebut termasuk dalam kategori.... 

 

 

 

 

 

 

 

A. Periferal (Unit Tambahan) 

B. Input Device (Unit Masukan) 

C. Output Device (Unit Keluaran) 

D. Process Device (Unit Pemrosesan) 

E. Backing Stoage (Unit Penyimpanan) 

 

3. Dalam penggunaan email, To: diisi dengan alamat email tujuan pertama. Kemudian ada CC 

dan BCC. Apakah kepanjangan dari CC dan BCC…. 

A. Copy Carbon dan Blind Copy Carbon 

B. Carbon Copy dan Blind Carbon Copy 

C. Create Copy dan Blinking Create Copy 

D. Cool site Copy dan Blind Copy site Copy 

E. Come from Copy dan By Come from Copy 
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4. Perhatikan tabel pada Microsoft Excel berikut! 

 

 
Fungsi yang tepat untuk menghitung nilai tik Rian selama 3 kali ulangan pada kolom Total Nilai 

adalah…. 

A. =SUM(C5:E6) 

B. =COUNT(C6:E9) 

C. = SUM(C7:E7) 

D. =AVERAGE(C8:E8) 

E. =SUM(C8:E8) 

 

5. Salah satu aplikasi dengan grafis yaitu adobe photoshop. Ikon untuk memilih objek, 

memindahkan objek dan mengubah ukuran objek  pada adobe photoshop yaitu….. 

 

A.  
 

B.  
 

C.  
 

D.  
 

E.  
 

 

 

 


