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PETUNJUK :
1. Periksalah dan bacalah soal – soal sebelum anda menjawabnya;
2. Kerjakan dengan bollpoint warna hitam;
3. Sifat Ujian Tutup BUKU, Jika ada yang Ketahuan Mencotek dan Menerima Jawaban, Sangsinya sama 

yaitu Keluar dan dinyatakan Gagal

Kerjakan soal di bawah ini dengan jawaban benar dan jelas pada lembar kerja yang di sediakan.
1. Jelaskan pengertian dari personal  computer ( pc ) !
2. Gambarkan dengan model blok sistem kerja  perangkat kompter !
3. Sebutkan bagian – bagian  perangkat  komputer !
4. Sebutkan modul alat yang di butuhkan dalam perakitan komputer , jelaskan pula masing – masing 

fungsinya. Buat dalam bentuk tabel !
5. Tuliskan langkah – langkah   memasang mainboard !
6. Sebut langkah – langkah memasang memory !
7. Sebutkan jenis – jenis memory yang anda ketahui !
8. Sebutkan perangkat yang termasuk kategori input pada computer , minimal 10 !
9. Sebutkan perangkat komputer yang termasuk output , minimal 5 !
10. Sebutkan bagian – bagian dari prosesor beserta fungsinya !
11. Sebutkan jenis – jenis prosesor yang anda ketahui !
12. Tuliskan jenis – jenis slot yang  terdapat pada   mainboard tersebut !
13. Tuliskan kapasitas memory RAM  mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar beserta satuanya !
14. Tuliskan secara lengkap spesifikasi pc yang pernah anda gunakan dalam praktek secara  lengkap !
15. Tuliskan beberapa hal penting dalam kaitanya dengan keselamatan kerja dalam pekerjaan 

perakitan personal komputer !
16. Dalam penangana file terdapat beberapa Layer File, Sebutkan file apa saja dan Jelaskan Fungsi dari 

setiap Layer serta 
17. Gambarkan Struktur dari pada Data : File, Record,Field, Byte, bit.
18. Buat Folder seperti Gambar Berikut : 1=BPR, 2=STMIK, 3=AMIK, 4=SMK, 5=SP, 6=MI, 7=TI, 8=AP, 

9=JU.

-----<hsirait>------



KUNCI JAWABAN

1. Personal computer adalah alat bantu pekerjaan manusia dalam mengerjakan tugas terdiri dari 
input output an alat pemroses secara  digital.

2. Blok diagram komputer :

3. Bagian – bagian perangkat komputer :
1. Software
2. Hardware
3. Brainware

4. Alat – alat yang di butuhkan dalam perakitan komputer :

NO NAMA MODUL / ALAT FUNGSI
1 2 3

1 Mainboard Sebagai tempat memasang atau meletakan  komponen 
atau konector 

2 Prosesor Sebagai alat pemroses data  input dan output 
3 RAM Sebagai alat untuk menyimpan data dalam bentuk 

memory permanent pada chip
4 Hardisk Perangkat keras untuk  penyimpan data  yang dapat di 

hapus
5 CD R/RW Sebagai alat baca / tulis  data
6 VGA Card Perangkat keras yang berfungsi sebagai penampil sesuai 

dengan kapasitas  memori yang di gunakan
7 Cashing Sebagai tempat untuk meletakan semua perangkat 

komputer yang sudah di hubungkan ke mainboard.

5. Langkah – langkah mainboard :
1. Pastikan tutup panel cashing bagian belakang cocok;
2. Pasangkan prosesor  beserta heatsinknya dari luar;
3. Pasangkan jumper konektor untuk fungsi – fungsi panel bagian depan ( power , reset  dan 

lampu indikator )
4. Pasangkan konector / kabel power supply  ke mainboard sesuai dengan urutan yang benar 

;
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5. Masukan mainboard ke dalam cashing sesuai dengan letak panel belakang;
6. Pasangkan sekrup  / baut / penguat yang terdapat pada titik – titik mainboard;
7. Pasangkan kabel data IDE yang ada lalu hubungkan ke perangkat keras ;
8. Pasangkan VGA card jika di perlukan;

6. Langkah – langkah memasang memory :
1. Siapkan memory yang akan di pasang;
2. Pastikan slot memory yang ada cocok dengan memory yang akan di pasang , perhatikan 

secara phisik memory tersebut;
3. Bukalah gagang pengunci pada slot ;
4. Masukan memory yang akan di pasang pada slot tepat sesuai dengan urutan yang benar ;
5. Tekan memory tersebut ( klek ) sehingga posisi  gagang pengunci menjadi menutup.

7. Jenis – jenis memory :
1. SDRAM
2. DDRAM

8. Macam – macam input pada komputer :
1. MOUSE
2. KEYBOARD
3. SCANNER
4. LIGHT PEN
5. TRACK BALL
6. BAR CODE
7. FLOPPY DISK
8. DIGITAL CAMERA
9. MIC
10. CD ROM
11. OPTICAL DATA READER

9. Macam – macam output pc :
1. Monitor
2. Printer
3. Speaker
4. CD RW 
5. DVD RW
6. Flopy disk

10. Bagian – bagian dari prosesor :
1. ALU  ( ARITMATIC LOGIC UNTI )
2. CONTROL UNIT ( CU )
3. MEMORY UNIT ( MU )

11. Jenis – jenis prosesor yang ada :
1. INTEL



2. AMD
3. CYRIC
4. VIA

12. Slot expansi pada mainboard :
1. SLOT ISA
2. SLOT PCI
3. SLOT VGA
4. SLOT AMR
5. SLOT CNR
6. SLOT MEMORY / RAM

13. Kapasitas memory dari kecildari yang besar :
1. 16 KB
2. 32 KB
3. 64 KB
4. 32 MB
5. 64 MB
6. 128 MB
7. 512 MB
8. 1 GB
9. 2 GB

14. Spesifikasi PC lengkap :
Pentium IV 1,8 GHZ , HDD 20 GB , RAM 256 MB , CD R 52 X , CASHING STD , M/KB , OS WIN XP

15. Keselamatan kerja dalam perakitan pc :
1. Letakan CPU dengan perlahan dan hati – hati ;
2. Gunakan peralatan dengan fungsi yang benar ;
3. Jangan meletakan alat di dalam cashing ;
4. Jangan memutus / menghubungkan perangkat di dalam CPU ketika sedang ON ;
5. Pastikan untuk menambah hardware di dalam CPU , CPU dalam kondisi OFF;
6. Konsultasi dengan pengmapu praktek sebelum melakukan uji coba.
7. Keselamatan kerja dalam perakitan pc :

16. Layer File 
1. Layer 1 : File ber Extention SYS

File ber extention SYS adalah file management system sehingga jalannya 
operasional komputer dapat bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya sebagai 
penataan sistem, file ini bekerja dengan sendirinya tanpa di diperintah, file ini 
biasanya di berlakukan sebagai driver/pengenal atau attribute suatu peralatan 
hardware, file ini juga dapat dilakukan suatu proses dari suatu program, sehingga 
program tersebut apabila sudah menjadi suatu sistem dapat bekerja sesuai dengan 
fungsinya. contoh :

CONFIG.SYS file ini berfungsi secara otomatis aktif jika komputer kita boot, dan 
langsung mengidentifikasi hardware yang terpakai serta 



membentuk configurasi dari sistem yang ada. Seperti pemakaian 
memori, VGA (Virtual Grafic Adapter), dll

BIOS.SYS file ini akan berfungsi untuk mengambil seluruh setting BIOS dalam 
hardware dan menempatkannya di buffer memory, agar file yang 
akan menggunakan atau mengetahui setting bios dalam komputer 
dapat diambil dari buffer memory

dll

2. Layer 2 : File ber Extention COM
File ber extention COM adalah file yang dapat berdiri sendiri dalam melakukan 
sesuatu kegiatan tertentu sesuai dengan fungsinya, tanpa memanggil file lain 
sebagai library/kepustakaan untuk melengkapi jalannya sistem yang akan 
dilakukan, contoh :

DISCOPY.COM file ini berfungsi untuk meng-COPY antar disk
COMMAND.COM file ini berfungsi menyedia instruksi DOS
TRACE.COM file ini berfungsi menampilkan root&sub direktori pada disk
dll

3. Layer 3 : File ber Extention EXE
File ber extention EXE adalah file yang tidak dapat berdiri sendiri dalam melakukan 
sesuatu kegiatan tertentu sesuai dengan fungsinya, file ini memanggil file lain 
sebagai library/kepustakaan untuk melengkapi jalannya sistem yang akan 
dilakukan, contoh :

FORMAT.EXE memanggil sys.exe untuk men-transfer system, dll
EDIT.EXE memanggil file LIB sebagai library dan OVR sebagai tampilan
DEFRAG.EXE memanggil file LIB, OVR dan file DLL untuk membantu
dll

4. Layer 4 : File ber Extention BAT
File ber extention BAT adalah file manajemen yang dapat kita buat seketika, dan 
dapat dihapus/dirobah sesuai dengan fungsinya, file ini tidak dapat berdiri sendiri 
dalam melakukan sesuatu kegiatan tertentu sesuai dengan fungsinya, file ini akan 
memanggil file level 1 atau level 2 melengkapi jalannya sistem yang akan 
dilakukan, contoh :

AUTOEXEC.BAT file ini berfungsi secara otomatis aktif jika komputer kita boot, 
dan akan memanngil file win.exe atai win32.exe untuk 
menampilkan windows, dst

PLAY.BAT file ini akan memanggil wplayer.exe untuk menampilakan layer 
windows player, dll

INSTALL.BAT file ini akan memanggil file install.exe dan cpanel.exe
melengkapi jalannya sistem install yang akan dilakukan

dll

5. Layer 5 : File kepustakaan
File kepustakaan ini beragam extention sesuai dengan fungsinya seperti :

LIB untuk library instruksi, 
OVR untuk overlay/tampilan, 
BIN untuk converse biner, 
DLL untuk data link layer, 
BAK untuk backup/cadangan file, 
PIC untuk bentuk dari picture suatu format data/gambar, 



GRP untuk file grafik dalam pemakaian GUI, 
FRM untuk form tampilan dari suatu pemrograman OOP,
CAB untuk control access backup dan service file,
Class untuk library file java,

6. Layer 6 : File Result
File result adalah file yang menjadi suatu hasil akhir dari suatu paket tertentu sesuai 
dengan fungsinya seperti :

PDF hasil dari acrobat reader, 
DAT hasil dari file data logic text Ascii, 
DBF hasil dari file data logic database xBase, 
MDB hasil dari file manajemen database access file, 
SQL hasil dari file manajemen database MySQL, 
DOC hasil dari file document yaitu office Word database MySQL,
EXL hasil dari file Logic yaitu Exell,
dll

7. Layer 7 : File Program
File program adalah file listing program dari editor program tertentu sesuai dengan 
fungsinya seperti :

PRG file program xBASE format logic data, text untuk DOS, 
COB file program COBOL (command Bussiness oriented Languanges) dengan 

format logic text, 
JAVA file program JAVA dengan format logic text, 
C/CPP file program C/C++ dengan format logic text, 
BAS file program Basic/VB dengan format logic data, 
PHP file program hiperlink page format logic text,
HTML file program hiperText markUp language format logic text,
PAS file program Pascal dari file,
ASP file program active server page format logic text,
dll

17. Bagian dari Data à Nama file

Susunan dari pada terbentuknya file adalah :

Jadi level terbentuknya file adalah :

Record 1- n

FieldCharacter

Data



<>



NORMA PENILAIAN

SOAL NILAI
1 5
2 10
3 5
4 10
5 10
6 5
7 5
8 5
9 5

10 5
11 5
12 5
13 5
14 5
15 5
16 5
17 5

NILAI 100


