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1. Mengoperasikan PC stand 
alone 

           

a. Mengoperasikan SO berbasis 
Teks 

Sistem dinyalakan sesuai dengan prosedur 
yang benar 

 �    
 �     

  Sistem komputer dijelaskan dengan rinci 
 

  �  
�      

  Perintah-perintah sistem operasi siap 
dijalankan 

  �    �     
�     �     

b. Mengoperasikan SO berbasis 
GUI 

Mouse digunakan untuk melakukan 
perintah pengelolaan file dan folder, seperti 
melihat isi folder, membuat, mengubah, 
menghapus, mengganti nama file/ folder, 
menyalin/ memindahkan folder dan 
menyalin/ memindahkan file dari suatu 
folder ke lokasi lain 

 �    �     
�     �     

  Pengelolaan sistem manajemen menu 
tampilan, icon dan tampilan utama 
dilakukan dengan benar 

�          
 �    �     
�   �       

2. Mengoperasikan Sistem 
Operasi dan Software 

           

a. Menginstal SO Software Fungsi instalasi Software SO dijelaskan 
dengan benar 

�    �      

  Perangkat instalasi So disebutkan dg benar �   �       
  Perangkat instalasi Software aplikasi 

disebutkan dg benar 
          

b. Mengoperasikan Software 
Pengolah kata 

Lembar kerja disebutkan dengan benar �   �       

  Perintah-perintah pengelolaan File 
Document, seperti: membuat dokumen 
baru, membuka dokumen, menyimpan 
dokumen, menyimpan dengan nama lain, 

�   �       



NO 
STANDAR KOMPETENSI/ 

KOMPETENSI DASAR 
INDIKATOR  

TINGKAT 
KESULITAN 

ASPEK NO SOAL 
MD SD SK C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

keluar dari program aplikasi dijalankan 
dengan benar 

  File Document dijalankan  dengan 
perintah-perintah editing sederhana antara 
lain : mengetik dan menyelipkan huruf/ 
kata/ kalimat, memformat huruf/font, text 
alignment, numbering, bullet, page break, 
penggunaan kolom, paragraf, border dan 
shading, format painter, edit, paste, cut, 
mail merge 

 �    �     

c. Mengoperasikan Software 
Spreadsheet 

File Spreadsheet disimpan menggunakan 
berbagai format antara lain : sxc, ods, csv, 
xls, html 

�   �       

  File Spreadsheet diolah dengan perintah-
perintah editing sederhana antara lain 
mengetik dan menyelipkan huruf/ 
kata/kalimat pada  cell, memformat cell 
misalnya numbering (number, 
currency,date, time dll ), font, alignment, 
border, background, protection, merge and 
center 

�     �     

  Formula dan fungsi sederhana seperti: 
+(penjumlahan), - (pengurangan), 
*(perkalian), /(pembagian), sum, average 
dioperasikan dengan benar 

�     �     

d. Mengoperasikan Software 
Presentasi 

Software presentasi dijalankan melalui 
perintah start menu dan shortcut atau icon 
 

�    �      

  Perintah-perintah editing sederhana, 
seperti: mengetik huruf/kata/ kalimat, 
memformat huruf/font, text alignment, 
numbering, bullet, menyelipkan slide, 
memasukkan picture, diagram, text box, 
movie and sound, chart, object 
diimplementasikan sesuai dengan 

 �    �     
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kebutuhan 
   �     �     
  File presentasi dipresentasikan (slide 

show) melalui komputer dan LCD 
�     �     

e. Software aplikasi basis data Fungsi software basis data dideskripsikan 
dengan benar 

          

  Pengertian database, table, field, record, 
primary key dijelaskan dengan benar 

�    �      

  Membuka dan menutup program aplikasi 
dengan tombol keyboard 

�     �     

  Sebelum pencetakan dokumen dipreview  �     �     
  Pencetakan dokumen dilakukan dengan 

benar 
�     �     

3. Mengolah data aplikasi            
a. Melakukan entry data aplikasi 

dengan keyboard 
Tombol keyboard digunakan sesuai dengan 
fungsinya 

�   �       

b. Melakukan Update Data 
utilitas aplikasi 

Langkah-langkah operasional  proses 
update data dijelaskan dengan benar 

  �   �     

c. Melakukan Delete Data dengan 
utilitas aplikasi 

Record dihapus dengan beberapa macam 
cara sesuai  prosedur atau instruksi kerja 

 �    �     

d. Melakukan entry data dengan 
Image Scanner 

Prosedur pengoperasian image scanner 
dijelaskan sesuai dengan standar operasi 
image scanner 

 �    �     

  Objek/image  disimpan dengan format 
yang ditentukan misal jpeg, gif, bmp, psd, 
dan lain sebagainya 

 �  �       

  Penyimpanan file hasil scan dilakukan 
dengan benar sesuai SOP 

 �    �     

  Gambar diperbesar, diperkecil, di-
cropping, dimanipulasi sehingga sesuai 
dengan prosedur dan instruksi kerja 

 �    �     

e. Melakukan entry data dengan 
OCR 

Prosedur pengoperasian Scanner yang di-
set mode OCR (Optical Character 
Recognition) dijelaskan sesuai dengan 
standar operasi OCR 
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   �   �       
  Hasil scanning disimpan dengan format 

yang ditentukan misal doc, pdf, dan lain 
sebagainya 

 �  �       

  Penyuntingan karakter dilakukan dengan 
benar 

 �    �     

4. Mengoperasikan PC dalam 
jaringan 

           

a. Menginstal software jaringan Pengertian LAN dan Internet dijelaskan 
dengan benar 

�   �       

  Manfaat jaringan computer dijelaskan 
dengan benar 

�   �       

  Perangkat jaringan dijelaskan secara 
singkat. 

  �  �      

  Fungsi dari perangkat jaringan dijelaskan  � 
 

   � 
 

     

  Topologi jaringan dijelaskan dan dipahami   � 
 

 � 
 

     

  Jenis jaringan computer diketahui dengan 
baik 

 �   �      

b. Mengopersikan jaringan PC 
dengan SO  

Pengertian sharing device dan manfaatnya 
dijelaskan secara benar 

 � 
 

  � 
 

     

5. Mengoperasikan Web design 
(internet) 

           

a. Mengoperasikan Web Browser Web Browser telah terinstalasi dan dapat 
berjalan normal 

  � 
 

  � 
 

    

  Menu dan Format URL (Uniform Resouce 
Locator) dijelaskan secara tepat 

  � 
 

  � 
 

    

  Kode DNS diketahui dengan baik �   �       
b. Mengoperasikan software e-

mail  client 
Pengertian e-mail client dan web-mail  
dijelaskan secara rinci 

� 
 

   � 
 

     

  Fasilitas yang terdapat di dalam e mail 
dijlaskan dengan baik 

� 
 

         

  E-mail  dan attachment  dibuka dan dibaca 
E-mail  dan attachment (diteruskan, 

 � 
 

  � 
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dihapus, dibalas ke satu alamat, beberapa 
alamat) dijelaskan dan diaplikasikan  
seseuai prosedur sesuai dengan prosedur 

 
Keterangan :  
MD : Mudah   (………..%) 
SD : Sedang   (………..%) 
SK : Sukar   (………..%) 

C1 : Mengingat Kembali (………..%) 
C2 : Memahami   (………..%) 
C3 : Aplikasi  (………..%) 

C4 : Analisis  (………..%) 
C5 : Sintetis   (………..%) 
C6 : Evaluasi   (………..%) 

 
Ciamis, 22 Januari 2014 
Pembuat Soal 
 
 
 
 
______________________ 
NIP.  


