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SOAL PILIHAN GANDA 

HTML, BLOG DAN INTERNE 

 

 
 

Pilihlah salah satu jawaban yang tepat 

 

1.Perhatikan gambar diatas, untuk membuat hasil seperti no.1 perintahnya adalah …. 

 A. <br>  B. <td> C. <hr> D.<tr> E. <sr> 

 

2.Perhatikan gambar diatas, untuk membuat hasil seperti no.3 perintahnya adalah …. 

 A. <Input type=”radio”> D. <Input type=”ring”> 

 B. <Input type=”circle”> E. <Input type=”option”> 

 C. <Input type=”Oval”> 

 

3.Perhatikan gambar diatas, untuk membuat hasil seperti no.5 untuk bagian thn adalah …. 

 A. <Input size=4> D. <Input rows=4> 

 B. <Input length=4> E. <Input cols=4> 

 C. <Input long=4> 

 

4.Perhatikan gambar diatas, untuk membuat hasil seperti no.7 perintahnya adalah …. 

 A. <input type="reset">  D. <output type="reset"> 

 B. <select type="clear">  E. <select type="reset"> 

 C. <option type="reset"> 

 

5. Atribut FORM yang digunakan untuk menentukan cara mengirimkan data adalah atribut .... 

 A. Action B. Method C. Enctype D. Target E. Onsubmit 

 

6. Pada atribut Method terdapat cara mengirimkan data bersama URL, dimana bentuk data yang  

sederhana dapat digunakan pilihan metode …. 

A. Up  B. Puss C. Pull  D. Get E. Post 

 

7. Pada label tag input terdapat atribut type, untuk type yang berisi data berupa data alphanumerik 

digunakan …. 

A. Space B. Text C. Character D. String E. Label 

 

8. Perhatikan bentuk teks A
2
 + B

2
  saat muncul di halaman web, metode penulisan HTML yang benar 

adalah …. 

A. A<sup>2</sup> + B<sup>2</sup>   D. <sup>A</sup>2 + <sup>B</sup>2 

B. A<sub>2</sub> + B<sub>2</sub>   E. <sub>A</sub>2 + <sub>A</sub>2 

C. A<up>2</up> + B<up>2</up> 
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9. Perhatikan bentuk teks MERDEKA tampilan yang muncul di halaman web, metode penulisan HTML 

yang benar adalah …. 

A. <m>MERDEKA</m>    D. <t>MERDEKA</t> 

A. <l>MERDEKA</l>     E. <y>MERDEKA</y> 

B. <i>MERDEKA</i> 

 

10. Perhatikan tampilan teks TIDAK SALAH saat muncul di web, untuk membuat teks SALAH tercetak 

coret maka cara penulisan script HTML nya adalah …. 

A. TIDAK <b>SALAH</b>    D. TIDAK <x>SALAH</x> 

B. TIDAK <d>SALAH</d>    E. TIDAK <y>SALAH</y> 

C. TIDAK <s>SALAH</s> 

 

 

 

 

 

 

 

11. Untuk menampilkam lambang bulat berwarna hitam (bullet) seperti contoh teks diatas, metode 

penulisan di dalam script HTML menggunakan perintah …. 

A. <OL type=disc>     <OL type=circle> 

B. <UL type=disc>    <UL type=circle> 

C. <LI type=disc> 

 

12. Pada suatu TABEL bentuk penulisan yang benar untuk menggabungkan 3 kolom menjadi satu pada 

script program HTML adalah …. 

 

A. <tr>      D. <tr> 

 <td colspan="3">Gabungan </td>       <td rowspan=”3”>Gabungan</td>  

 </tr>          </tr> 

 

B. <td>      E. <td> 

 <tr rowspan="3"> Gabungan </td>      <tr colspan=”3”>Gabungan </tr> 

 </td>          </td> 

 

C. <table colspan=”3”>gabungan</table> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Perhatikan gambar diatas perintah <title>BELAJAR</tilte> yang benar adalah yang ditunjuk oleh 

gambar nomor ….   

A. Nomor 1 B. nomor 2 C. nomor 3   D. nomor 4  E. tidak tampil 

  

14. Pada program HTML perintah untuk membuat jarak/spasi antar baris dalam halaman web adalah …. 

A.  <hr>  B. <tr>   C. <br>  D. <zr>  E.<lr> 

 

15. Pada label tag input terdapat atribut type, untuk type yang berisi suatu tombol proses dimana apabila 

kita klik akan menyebabkan menghapus seluruh data yang ada pada form, digunakan …. 

A. Reset  B. Clear  C. Delete  D. Erase  E. Blok 

 

16. Pada program HTML perintah untuk membuat garis secara horizontal dalam halaman web digunakan 

….  

A.  <hr>  B. <tr>   C. <br>  D. <zr>  E.<lr> 

 

 

ACARA : 

 Pembukaan 

 Sambutan 

 Seminar 

<html> 

<title> 

BELAJAR 

</tilte> 

 

</html> 



  3 

17. Pada label tag input terdapat atribut type, untuk type yang merupakan lokasi URL atau gambar 

digunakan ….  

A. Size  B. Maxlenght  C. SRC  D. Long  E. Space 

 

18. Perintah untuk menciptakan warna latar belakang menjadi biru di halaman web dengan menggunakan 

program HTML adalah …. 

A. <body color=”blue”>      D. <table bgcolor=”blue”> 

B. <body bgcolor=”blue”>     E. <font web=”blue”> 

C. <font backcolor=”blue”> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Perhatikan tampilan dari web browser, bagian yang ditunjuk oleh nomor 2 berfungsi untuk …. 

A. Forward B. go back  C. reload D. FIND E. New tab 

 

20. Perhatikan tampilan dari web browser, bagian yang ditunjuk oleh nomor 4 berfungsi untuk …. 

A. minimize B. close  C. open D. restore E. maximize 

 

21. Perhatikan tampilan dari web browser, bagian yang ditunjuk oleh nomor 6 berfungsi untuk …. 

B. minimize B. close  C. open D. restore E. maximize 

 

22. Perintah untuk menampilkan logo/gambar di halaman web dengan menggunakan program HTML 

adalah …. 

A. <img src=”nama_logo”>   D. <a image=” nama_logo”> 

B. <src image=” nama_logo”>   E. <back img=” nama_logo”> 

C. <a href=” nama_logo”> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Perhatikan web browser di atas, untuk membuat menu  seperti yang ditunjuk oleh tanda panah, di 

dalam program HTML menggunakan fasilitas form, input dengan type  …. 

A. Submit   B. blank  C. text  D. box  E. entry 

 

24. Di dalam program HTML untuk menciptakan menu Form untuk pengisian teks dengan jumlah 

huruf/kata yang banyak digunakan fasilitas form, …. 

A. radio   B. checkbox  C. text  D. select E. textarea 
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25. Di dalam program HTML untuk menciptakan menu Form yang berisi data yang dapat dipilih 

digunakan fasilitas form, …. 

B. radio   B. checkbox  C. text  D. select E. textarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Perhatikan web browser di atas dan perintah HTML di sebelah kanannya, tampilan title yang benar, 

ada pada gambar  …. 

A. Nomor 1  B. nomor 2  C. noor 3 D. nomor 4  E. tidak tampil 

 

27. Pada label tag input terdapat atribut type, untuk type yang merupakan perintah untuk mencegah 

perubahan digunakan ….  

A. Disable B. Read only  C. Accept D. Accesskey  E. Tabindex 

 

28. Pada label tag input terdapat atribut type, untuk type yang merupakan string kotak teks yang 

menerima fokus atau kursor digunakan ….  

A. Onfocus B. Onblur  C. Onselect D. Onchange  E. Onclick 

 

29. Pada label tag input terdapat atribut type, untuk type yang merupakan perintah yang akan 

dilaksanakan apabila tombol di klik digunakan ….  

A. Onfocus B. Onblur C. Onselect  D. Onchange  E. Onclick 

 

30. Pada perintah Select , atribut yang merupakan kunci dalam form submit adalah atribut… 

A. Name  B. Multiple  C. Size  D. Disable E. Tabindex 

 

31. Pada perintah Select , atribut yang merupakan batas teks yang menerima fokus atau kursor adalah 

atribut… 

A. Onfocus B. Onblur  C. Onchange D. Online E. Ontext 

 

32. Pada perintah Option , atribut yang berisi pilihan berupa inisial adalah atribut… 

A. Value  B. Selected  C. Disable D. Label E. Text 

 

33. sarana agar pengunjung dapat mengetikkan sekumpulan teks adalah perintah …. 

A. Text  B. Text area  C. Blok D. Range E. Area 

 

34. Website yang memiliki sifat dinamis, kita dapat mengisikan data baik teks maupun gambar adalah 

web yang bersifat … 

A. interaktif B. Posesif  C. Illustrative D. Realis E. Geometris 

 

35. PHP adalah salah satu software yang memiliki sifat … 

A. Open System   C. Open Source   E. Open Script 

B. Open Data   D. Open Variable 

 

36. PHP adalah bahasa pemrograman web yang diciptakan oleh    …. 

A. Blaise Pascal   C. Charles Babbage   E. Rasmus Lerdoff  

B. Peire Roland   D. Bill Gates 

 

37. Untuk memperoleh PHP TRIAD yang digunakan dapat kita download salah satunya dari alamat …. 

A. www.triad.com  C.www.phpgrek.com 

B. www.phpmysql  D. www.mysql.com   E.www.phpweb.com 

 

38. File database WinMySqlAdmin pada aplikasi PHP TRIAD terdapat pada folder … 

A. c:\apache\mysql\data  C. c:\apache\mysql\share 

B. c:\apache\bin\mysql  D. c:\apache\mysql\bin  E. c:\apache\php 

 

<html> 

<head> 

<title> 

Disini titel 

websiteku 

</title> 

</head> 

http://www.triad.com/
http://www.phpmysql/
http://www.mysql.com/
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39. Kode HTML dapat menampilkan simbol-simbol khusus dalam blog yang dibuat, untuk menampilkan  

Symbol hak cipta  seperti pada teks Copyright © 1999 W3C, perintah yang digunakan adalah …. 

A. &nbsp  B. &trade  C. &copy D. &reg E. &amp 
 

 

40. Kode HTML dapat menampilkan simbol-simbol khusus dalam blog yang dibuat, untuk menampilkan  

Symbol Tanda Trademark seperti pada teks Webfarer™, perintah yang digunakan adalah …. 

A. &nbsp  B. &trade  C. &copy D. &reg E. &amp 
 

41. Kode HTML dapat menampilkan simbol-simbol khusus dalam blog yang dibuat, untuk menampilkan  

Symbol Tanda spasi, perintah yang digunakan adalah …. 

A. &nbsp  B. &trade  C. &copy D. &reg E. &amp 
 

42. Software aplikasi komputer yang besar agar dapat digunakan di dalam komputer  tidak dapat 

dipasangkan hanya dengan proses peng-copyan biasa, tetapi dengan cara …. 

A. Paste    C. installasi 

B. pembuatan folder  D. pembuatan shortcut  E. copy spesial 

 

43. Fungsi MODEM (Modulator de Modulator) dalam sistem jaringan internet adalah untuk merubah dan 

membalik sinyal yang masuk dan keluar, adapun sinyal yang diubah adalah dalam bentuk …. 

A. Digital  Analog , Analog  Digital 

B. Transversal  Longitudinal, Longitudinal  Transversal 

C. Frekuensi  Amplutido, Amplutido  Frekuensi 

D. Listrik  Magnet, Magnet  Listrik 

E. Panas  Magnet, Magnet  Panas 
 

44. Bagi pengguna internet sudah tidak asing lagi dalam penggunaan fasilitas www sebagai sumber 

informasi, www adalah singkatan dari …. 

A. Wide World Width  C. World Wide Web 

B. World Web Wide   D. Wonderful World Web  E. Web Wide World 
  

45. Alamat dokumen atau sumber-sumber lain di internet yang diawali dengan protokol yang digunakan 

(misalkan : HTTP/FTP) dan diikuti alamat IP atau nama domain adalah …. 

A. Link  B. Backup  C. URL  D. Account E. IP Address 

 

46. Post Office Protocol 3, yaitu Protokol untuk menerima e-mail dari mail server adalah …. 

A. Link  B. Backup  C. URL  D. POP3 E. Log out 

 

47. Halaman depan atau halaman utama sebuah web site dan diibaratkan sebagai cover sebuah buku, atau 

ruang tamu sebuah rumah dinamakan …. 

A. Homepage B. Hypertext  C. HTML  D. URL E. Web site 

 

48. ISP merupakan lembaga/perusahaan penyedia jasa layanan internet, ISP ada yang bersifat Gratis ada 

pula yang harus membayar iuran langganan baik secara bulanan maupun TIDAKan (limited atau 

unlimited). Untuk ISP yang membayar, sebenarnya yang kita bayar adalah …. 

A. Jumlah pulsa telepon yang digunakan   D. Penggunaan tegangan listrik  

B. Penggunaan alat komunikasi     E. Penggunaan web browser   

C. Penggunaan space server yang disediakan 

 

49. Di dalam e-mail terdapat fasilitas menu yang dapat digunakan, apabila kita akan ingin meneruskan e-

mail yang diterima ke alamat lainnya digunakan menu …. 

A. Forward  B. Trash C. Check mail  D. Inbox E. Subject 
 

50. Dibawah ini penulisan nama e-mail yang benar adalah …. 

A. kuncung 1@gmail.com  C. ani/ali@yahoo.com  E. a1b2@plasa.com 

B. 1dita2andi@yahoo.co.id  D. yahoo@yahoo.com 

 

51. Di dalam pembuatan e-mail dikenal adanya sifat case sensitive, yang dimaksud dengan case sensitive 

adalah : 

A. Membedakan huruf besar dan huruf kecil 

B. Membedakan antara huruf dan angka 

C. Membedakan antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia 

D. Membedakan antara perintah yang diketik dan yang di klik dengan mouse 

E. Membedakan panjang minimal dan panjang maksimal 

mailto:1@gmail.com
mailto:ani/ali@yahoo.com
mailto:a1b2@plasa.com
mailto:1dita2andi@yahoo.co.id
mailto:yahoo@yahoo.com
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52. Pilihan tombol “Sign Up” adalah untuk …. 

A. Memulai membuka menu Yahoo 

B. Memulai membuka isi e-mail 

C. Memulai pembuatan e-mail 

D. Memulai membuka e-mail yang ada 

E. Memulai pengiriman e-mail 
 

53. Salah satu fasilitas internet yang banyak digunakan oleh pengguna internet adalah sarana e-mail, anda 

sebagai pengguna e-mail apabila akan melakukan pengiriman pesan ke e-mail lain dapat 

menggunakan menu :  

A.  Trash  B. Checkbox  C. Compose  D. Outbox E. Inbox 

 

54. Post Office Protocol 3, yaitu Protokol untuk menerima e-mail dari mail server adalah …. 

A. Link  B. Backup  C. URL  D. POP3 E. Log out 

 

55. Halaman depan atau halaman utama sebuah web site dan diibaratkan sebagai cover sebuah buku, atau 

ruang tamu sebuah rumah dinamakan …. 

A. Homepage B. Hypertext C. HTML D. URL E. Web site 

 

56. Dari daftar tabel di atas situs web yang fungsi utamanya sebagai search engine di dalam internet 

adalah …. 

A. 1,2 dan 5 B. 2,4 dan 5  C. 2,5 dan 6 D. 3,4 dan 7 E. 6,7 dan 8 

 
57. Di bawah ini adalah salah satu komponen dari sebuah web yang interaktif, 

  
    Untuk membuatnya membutuhkan perintah (Tag) : 

A. Output   B. Input  C. form D. select  E. option 

 

58. Perhatikan gambar menu tampilan awal pada situs Yahoo yang ada di sebelah kanan, dibawah ini 

contoh penulisan nama alamat email yang benar adalah …. 

A. Supar  78@yahoo.co.id  D. supar&dewi@yahoo.co.id 

B. 78supar@yahoo.co.id   E. supar78@yahoo.co.id 

C. Supar+78@yahoo.co.id 

 

 

 

 

 

59. Perhatikan tabelr  diatas, daritabel  tersebut yang berguna sebagai browser adalah gambar …. 

A.  1 dan 2  B. 2 dan 4 C.  2 dan 5  D. 3 dan 5 E. 4 dan 5 
 

60. Pada email, jika kita menerima sebuah kiriman surat elektronik, ternyata kiriman tersebut tidak masuk 

ke dalam Inbox tetapi ke dalam Spam, maka ini menandakan bahwa email tersebut …. 

A. Sangat penting   C. sangat rahasia 

B. Mengandung virus  D. berisi file lampiran  E. kosong (tidak ada isinya) 
  

61. Proses mengambil file dari server yang ada di internet ke dalam komputer kita disebut …. 

A. Download b. upload c. copy paste  d.transfering data e. filedown 
 

62. Perintah Attachment pada email berfungsi untuk melakukan …. 

A. Menyisipkan symbol    D. melampirkan file 

B. Mengirim lebih dari 1 email   E. mengirim dan menyimpan email 

C. Menghapus email terkirim 

 

63. Perintah untuk menggabungkan beberapa kolom adalah …. 

A. <td colspan=3>   D. <tr colspan=6> 

B. <table colspan=4>   E. <td rowspan=7> 

C. <dd colspan=5> 

 

64. Untuk menampilkan huruf berjalan digunakan perintah …. 

A. <Blink> B.< marquee>  C.< markup>  D. <link> E. <font> 

 

1. AVG antivirus   4. facebook 

2. Opera    5. Mozilla firefox 

3. Microsoft Powerpoint 

mailto:78@yahoo.co.id
mailto:supar&dewi@yahoo.co.id
mailto:78supar@yahoo.co.id
mailto:supar78@yahoo.co.id
mailto:Supar+78@yahoo.co.id


  7 

65. Memberi warna teks ataupun background selain dapat menggunakan nama warna yang bersangkutan 

dapat pula menggunakan angka yang terdapat pada bilangan hexadecimal, dibawah ini bentuk 

penulisan yang benar adalah …. 

A. #00G00G00   C. #FFF-FFF   E.#ADAADA 

B. &00FF00   D. &00G00G00 

  

66. Perintah untuk memberikan warna latar belakang pada page adalah …. 

A. <font bgcolor=blue>   D. <page bgcolor=red> 

B. <body bgcolor=lime>   E. <color background=yellow> 

C. <background color=aqua> 

 

67. Perintah Attachment pada email berfungsi untuk melakukan …. 

A. Menyisipkan symbol    D. melampirkan file 

B. Mengirim lebih dari 1 email   E. mengirim dan menyimpan email 

C. Menghapus email terkirim 

 

68. Email bermasalah/berbahaya yang masuk ke dalam account kita akan ditampung di dalam …. 

A.  Inbox  B. check mail  C. spam  D. outbox E. trash 

 

69. Media penyimpanan di komputer akhir-akhir ini berkembang sangat pesat, salah satu adalah 

penyimpanan data secara virtual/maya, situs yang menyediakan ruang cukup besar untuk menyimpan 

gambar maupun video adalah …. 

A. Detik.com   C. youtube.com  

B. Kompas-online.com  D.  sman78.sch.id  E. telkomnet 

 

70. Penyewaan tempat untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website dan sehingga 

dapat diakses lewat Internet. Data disini dapat berupa file, gambar, email, aplikasi/program/script dan 

database disebut dengan …. 

A. Upload  B. download  C. transfer D. web hosting  E. storage 

 

71. Berikut ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses internet, kecuali … . 

A. Internet Explorer dan Mozilla Firefox  D. safari dan opera 

B. Opera dan googlechrome    E. yahoo dan opera 

C. Safari dan googlechrome 

 

72. www singkatan dari … . 

A.  web wide world  C. web world wide  E. world web wide 

B.  world wide web  D. word web wide 

 

73. Perhatikan pernyataan berikut : http://www.yellowpages.co.id. Pernyataan “.co.id” 

    pada alamat situs tersebut mengindikasikan bahwa situs tersebut adalah milik suatu 

   … . 

A. Koperasi di Indonesia   C. Organisasi   E. pemerintah di Indonesia 

B. Perusahaan komersial Indonesia D.  Lembaga pendidikan 
 

74.  Layanan berkomunikasi online/langsung yang terdapat di internet, disebut : 

A.  Surfing B. Twiking  C. Chating  D. Email  E. browsing 
 

75. Internet adalah sebutan lain dari... 

A. international network    D. interconnected netting 

B. interference network    E. international netting 

C. intranet network  

 
76. Perusahaan yang menyediakan jasa layanan internet disebut.. 

A.  WWW        B. HTTP C. co.id  D. ISP  E. telkom 

 
77. Menu compose/New adalah untuk … . 

A.  melihat surat masuk  C. melihat surat keluar  E. tembusan surat keluar 

B. menulis surat baru  D. mengarsipkan surat 
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78. Upload artinya … . 

A. mengambil file dari komputer kita ke komputer lain  

B. mengambil file dari komputer lain ke komputer kita 

C. mengkoneksikan komputer kita ke komputer lain 

D. mengkoneksikan komputer lain ke komputer kita 

E. mengirim file ke computer server internet 

 
79. Pada menu email, fungsi dari kolom CC adalah untuk …. 

A. Tempat menuliskan subjek email yang akan dikirim 

B. Tujuan alamat yang akan menerima email 

C. Daftar nama tembusan pengirim tetapi namanya tidak terlihat 

D. Daftar nama tembusan pengirim tetapi namanya dapat terlihat 

E. Tombol untuk proses pengiriman 
 

80. Pada menu email, fungsi dari kolom subject  adalah untuk ….. 

A. Tempat menuliskan subjek email yang akan dikirim 

B. Tujuan alamat yang akan menerima email 

C. Daftar nama tembusan pengirim tetapi namanya tidak terlihat 

D. Daftar nama tembusan pengirim tetapi namanya dapat terlihat 

E. Tombol untuk proses pengiriman 
 

81. Pada menu email, fungsi dari kolom Attachment  adalah untuk …..…. 

A. Tempat menyimpan email terhapus 

B. Fasilitas untuk melampirkan email dengan sebuah file 

C. Fasilitas untuk proses pengiriman email 

D. Fasilitas untuk membalas email 

E. Mengirimkan email tembusan ke alamat lain 
 

 

 

 

 

82. Perhatikan ikon-ikon yang terdapat di dalam internet, dari gambar di atas yang berfungsi sebagai penyedia 

jasa social media adalah gambar nomor …. 

A.  1 dan 2 B. 2 dan 3 C. 3 dan 4  D. 3 dan 5   E. 5 dan 6 

 
83. Perhatikan ikon-ikon yang terdapat di dalam internet, dari gambar di atas yang berfungsi sebagai media 

berbagi informasi dan pengetahuan dan merupakan karya 3 putra Indonesia adalah gambar nomor …. 

A.  1   B. 3   C. 4  D. 5   E. 6 

 

84. Pada menu email terdapat menu sign in, , berfungsi untuk …. 

A. Menghapus email yang sudah ada 

B. Masuk ke account email yang sudah ada 

C. Masuk ke alamat situs tertentu 

D. Membuat email baru 

E. Membatalkan masuk ke alamat email 

 

85. Dibawah ini pasangan yang tepat untuk mesin pencari yang ada di internet adalah …. 

A. Facebook.com dan twitter.com D. Yahoo.com dan google.com 

B. Google.com dan bing.com   E. youtube.com dan facebook.com 

C. Yahoo.com dan youtube.com 

 

 

 

1. Facebook 4. Google plus 

2. Twitter  5. youtube  

3. Kaskus  6.instagram 


