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TRYOUT SOAL UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN) 
 

Mata Pelajaran   : Simulasi Digital 
 

 
Soal Pilihan Ganda : 
 
 
01.Ketika Anda menghidupkan Komputer maka,  layar utama Windows akan 
menampilkan …. 
A. Desktop 
B. Icon 
C. Wallpaper 
D. Star Menu 
E. Menu 
 
02. Software atau perangkat lunak yang bisa digunakan oleh siapa saja dengan 
membuka atau membebaskan source codenya (sumber kode program) sehingga 
dapat mengetahui dengan jelas cara kerja software tersebut, disebut software  … 
A. Free 
B. Open Source  
C. Commersial 
D. Trial 
E. Open Office 
 
03. Contoh software atau perangkat lunak yang diciptakan dengan lisensi open 
source adalah : 
 
A. Windows (XP, Vista, Windows 7, Windows 8), MacOS 
B. Adobe Photoshop, Corel Draw 
C. Linux, Apache, LibreOffice, OpenOffice 
D. Microsoft Office, King Office  
E. Windows Phone, iOS 
 
04. Menyimpan dokumen pada perangkat lunak pengolah kata dengan mengubah 
nama atau lokasi file kita gunakan menu... 
A. Format, Save 
B. File, Save 
C. File, Share 
D. File, Save As 
E. Format, Save 
 
05. Yang bukan exstension Microsoft Office adalah…. 
A. ppt 
B. mdb 
C. doc 
D. xls 
E. psd 
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06. Memasukkan objek bawaan Microsoft Office 2007 atau 2010 adalah ... 
A. Insert ClipArt 
B. Insert Shapes 
C. Insert SmartArt 
D. Insert Pictures 
E. Insert Chart 
 
07. Menu yang menampilkan menu pulldown/turun. Menu ini berisi File, Edit, View, 
Insert, Format, Tools, Window, Help, disebut … 
A. Title Bar 
B. Menu Bar 
C. Status Bar 
D. Bar 
E. Menu 
 
08.Pada aplikasi Paint, toolbar yang di pakai untuk mengisi warna pada gambar 
pentagon .... 
 

 
 
A. Brushes 
B. Color picker 
C. Fill with color 
D. Pencils 
E. Eraser 
 
 
09. Membuat huruf pertama pada teks atau paragraf menjadi huruf yang 
lebih   besar dari pada huruf yang lain seperti huruf M dalam kata Motivasi seperti 
gambar di bawah ini biasanya menggunakan perintah … 
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A. Text Box 
B. Column 
C. Font 
D. Drop Cap 
E. Font Size 
 
 
10. Mengakiri halaman tertentu kemudian memulai halaman berikutnya tetapi masih 
dalam satu section (ketika Anda memulai dokumen di Microsoft Word, seluruh 
dokumen terdiri dari satu bagian yang disebut section) disebut fitur … 
A. break 
B. page number 
C. page end 
D. end of page 
E. page break 
 
11. Saat kita membuat surat dengan menggunakan Microsoft Word, submenu yang 
digunakan untuk mengatur jarak baris kedua dan seterusnya pada suatu paragraf 
adalah ..... 
A. Indentasi 
B. First Line 
C. Line and Paragraph Spacing 
D. Paragraph 
E. Table 
 
 
12. Format untuk klimat di bawah ini adalah … 
 

H2O
2 tidak  BENAR 

 
A. CTRL+=, CTRL+Alt+-, CTRL+U, CTRL+I, CTRL+B 
B. CTRL+-, CTRL+Shift+-, CTRL+U, CTRL+I, CTRL+B 
C. CTRL+-, CTRL+Shift++, CTRL+U, CTRL+I, CTRL+B 
D. CTRL+=, CTRL+Shift++, CTRL+U, CTRL+I, CTRL+B 
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E. CTRL+=, CTRL+Alt++, CTRL+U, CTRL+I, CTRL+B 
 
13. Pembuatan grafik menggunakan  pengolah kata  : 

1) Edit data pada aplikasi pengolah angka (Microsoft Excel 2010)  
2) Buka pengolah kata (Microsoft Word 2010) 
3) Pilih Save 
4) Pilih menu Insert 
5) Pilih Chart, akhiri OK 

 

 
Langkah yang benar dalam membuat grafik adalah  …. 
A. 1, 2, 3, 4, 5 
B. 1, 3, 4, 2, 5 
C. 1, 4 ,5, 3, 2 
D. 1, 5, 3, 4, 2 
E. 2, 4, 5, 1, 3  
 
 
14. Daftar nilai ulangan Simulasi Digital sebagai berikut: 
 

 
 
Rumus pada : 
cell D2  =IF(C2>=85;"A";IF(C2>75;"B";IF(C2>=65;"C";IF(C2<=65;"D")))) 
cell E2  =IF(C2>75;"Lulus";IF(C2>65;"Boleh Remidi";IF(C2<=65;"Tidak Lulus"))) 
 
Hasil pada cell D6 dan E6 untuk Leo adalah …. 
A. C, Boleh Remidi 
B. D, Tidak Lulus 
C. A, Lulus 
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D. B, Lulus 
E. C, Tidak Lulus 
 
15. Komponen Microsoft Excel 2010 untuk nomor  7 adalah …  

 
 
A. Formula bar : baris rumus 
A. Cell pointer : penunju cell 
B. Alamat cell  
C. Column : lajur, tiap lembar kerja memuat  A, B, C, .... sampai 256 lajur 
D. Row : baris, tiap lembar kerja memuat 1, 2, 3, ..... sampai 65536 baris 
 
16.  

 
 
Rumus Harga  1 lembar :  =A6*$B$3 
Rumus telah dikunci denga tanda $ dicopykan kebaris dibawahnya maka rumus 
baris dibawahnya berisi .... 
 
A. =A6*$B$3;= B7*$B$3; =C8*$B$3; =D9*$B$3; =E10*$B$3; =F11*$B$3   
B. =A6*$B$3;= A7*$B$3; =A8*$B$3; =A9*$B$3; =A10*$B$3; =A11*$B$3   
C. =$A&6*B3; =$A&7*B3; =$A&8*B3; =$A&9*B3; =$A&10*B3; =$A&11*B3;   
D. =1*$B$3;= 2*$B$3; =3*$B$3; =4*$B$3; =5*$B$3; =6*$B$3   
E. =B6*$B$3;= B7*$B$3; =B8*$B$3; =B9*$B$3; =B10*$B$3; =B11*$B$3   
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17. 

 
 
Formula Sub Total untuk berasal dari  =(A7:A11*C7:C11) berarti .... 
A. Item kali Harga Satuan 
B. seluruh Harga Satuan kali seluruh jumlah Item 
C. Seluruh jumlah item kali seluruh jumlah harga satuan 
D. seluruh jumlah item kali harga satuan 
E. jumlah item  kali seluruh harga satuan 
 
18.  

 
Jumlah Total pembelian Rp 700.000 berasal dari rumus:  
A. =MAX(D7:D11) 
B. =SUM(D7:D11) 
C. =SUM(D7:D12) 
D. =COUNTA(D7:D11) 
D. =COUNT(D5:D14) 
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19.  Dari data pada tabel dibawah, fungsi untuk mengisi sel E6 adalah…. 
 

 
 
A. =VLOOKUP(C6;$A$18:$D$20;3)) 
B. =VLOOKUP(C6;$A$18:$D$21;4) 
C. =VLOOKUP(C6;$A$19:$D$20;4) 
D. =VLOOKUP(C6;$A$18:$D$20;2) 
E. =IF(D6="JAKARTA";"GANTUNGAN KUNCI";IF(D6="SURABAYA";"DOMPET  
     AJAIB";IF(D6="BANDUNG";"KALUNG ULIN"))) 
 

 
20. Jika Nilai Sikap =  A, keterangan = Sangat Baik. Nilai Sikap = B, keterangan = 
Baik. Nilai Sikap = C, keterangan = Cukup. Nilai Sikap = D, keterangan = Kurang 
 

 
 
Maka untuk mengisi rumus di cell D4 dari nilai di cell C4, adalah…. 
 
A. =IF(C4=A;"Baik Sekali";IF(C4=B;"Baik";IF(C4=C;"Cukup";IF(C4=D;"Kurang")))) 

B. =IF(C4="A";"Baik Sekali";IF(C4="B";"Baik";IF(C4="C";"Cukup";IF(C4="D";"Kurang")))) 

C. =IF(C4="A";Baik Sekali;IF(C4="B";Baik;IF(C4="C";Cukup;IF(C4="D";Kurang)))) 

D. =IF(C4="A";"Baik Sekali";IF(C4="B";"Baik";IF(C4="C";"Cukup";IF(C4="D";"Kurang";0)))) 

E. =IF(C4="A";"Baik Sekali";IF(C4="B";"Baik";IF(C4="C";"Cukup";IF(C4="D";"Kurang")))) 
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21. Dengan rumus/formula  =LEFT(A3;2)&MID(A3;8;2)&RIGHT(A3;2) untuk 

kata Semoga Suka output menjadi Sesuka, kata Selamat Datang output menjadi 
Se Dng sedang kata Seandainya Kaum, output menjadi … 

 

 
 

A. Se Kum 
B. Sedang 
C. Senya 
D. Senyum 
E. Seum 

 
22.  
 

 
 
Pada bagian yang ditandai kotak tersebut berfungsi untuk … 
A. mengirim pesan 
B. membuka email 
C. Memberi status khusus pada pesan 
D. Melihat pesan yang tersimpan 
E. Melihat informasi email yang ditandai 
 
23. Orang yang sadar akan hal baik dan yang buruk, menunjukan kecerdasan 
perilaku teknologi, dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan 
teknologi. Memanfaatkan TI untuk membentuk suatu komunitas, pekerjaan, dan 
berekreasi, disebut sebagai  .... 
A. Warga digital 
B. Warga Negara 
C. Warga masyarakat 
D. Personal yang melek IT 
E. Warganegara yang cerdas 
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24. Cara mengirim surat lamaran kerja melalui gmail adala: 
1) Pada bagian address bar ketikkan gmail.com dan tekan tombol enter.  
2) Pilih menu [Compose], maka tampillah jendela New Message 

Isikan fungsi-fungsi : To: alamat email kantor yang dituju. Subject : Lamaran 
Kerja 

3) Bukalah perambah Internet (browser) Kamu,  
4) Buatlah surat surat  pengantar lamaran yang baik dan sopan  
5) Klik Attach File dan pilih file seperti Surat Lamaran Kerja, Riwayat Hidup, 

Foto   
6) Selanjutnya klik tombol [Send] untuk mengirim email 
7) Pada halaman gmail.com terbuka, isi alamat e-mail Kamu dan password klik 

tombol [Sign In] 
 
Langkah yang benar dalam mengirim email adalah… 
A. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 7 
B. 1, 2, 5, 3, 4, 6, 7 
C. 1, 2, 5, 7, 3, 4, 6 
D. 2, 1, 3, 4, 6, 5, 7 
E. 3, 1, 7, 2, 4, 5, 6 
 
25. Domain adalah nama unik yang diberikan untuk mengidentifikasi alamat (IP 
address) server komputer seperti web server atau email server di internet. 

Domain memberikan kemudahan pengguna internet untuk melakukan akses ke 
server dan memudahkan mengingat server yang dikunjungi dibandingkan harus 
mengingat sederetan angka-angka IP Address. 

 

https://falahyu.wordpress.com/jurnalguru/ 
1                                        2                    3                     4 

Dari pengertian tersebut yang dimaksud dengan domain pada alamat (URL) diatas 
adalah nomor …. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
e. 1, 2, 3, 4 
 
26. Suatu proses untuk melakukan validasi terhadap identitas user, yang ditujukan 
untuk menentukan apakah seorang user diperkenankan untuk mengakses jaringan. 
Biasanya anda diharuskan untuk memasukkan username dan password.  Fungsi 
yang tepat untuk pengertian tersebut adalah .... 
A. Chaching 
B. Authentication 
C. state High 
D. Requesting 
E. Tacking Action 
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27. Suatu jaringan komputer yang menghubungkan suatu komputer dengan 

komputer lain  dengan jarak yang terbatas (dalam satu gedung). 

A. MAN. 
B. WAN 
C. RAM. 
D. LAN 
E. VGA Card 
 
28. HUB adalah … 
 

 

A. Komponen jaringan komputer yang memiliki colokan (port-port), yang umunya 
digunakan untuk menyatukan kabel-kabel jaringan dari tiap workstation, server 
atau perangkat jaringan lainnya. 

B. Komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa 
jaringan yang sama atau berbeda, alat untuk mengirimkan paket data melalui 
jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. 

C. Komponen jaringan computer untuk menghubungkan antar komputer dalam 
sebuah jaringan komputer. 

D. sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi komputer 
dari beberapa jenis serangan dari komputer luar 

E. Server yang menyediakan suatu layanan untuk meneruskan setiap permintaan 
user kepada server lain yang terdapat di internet. Atau suatu server atau program 
komputer yang mempunyai peran sebagai penghubung antara suatu komputer 
dengan internet. 

 
29. LAN Card/Ethernet Card/Kartu Jaringan adalah  
           

 
          
A. Komponen jaringan komputer yang memiliki colokan (port-port), yang umunya 

digunakan untuk menyatukan kabel-kabel jaringan dari tiap workstation, server 
atau perangkat jaringan lainnya. 

B. Komponen jaringan komputer yang digunakan untuk menghubungkan beberapa 
jaringan yang sama atau berbeda, alat untuk mengirimkan paket data melalui 
jaringan atau internet untuk dapat menuju tujuannya. 

C. Komponen jaringan computer untuk menghubungkan antar komputer dalam 
sebuah jaringan komputer. 

D. sistem keamanan jaringan komputer yang digunakan untuk melindungi komputer 
dari beberapa jenis serangan dari komputer luar 

https://3.bp.blogspot.com/-QxDuux5IopE/V5sSaQyv6rI/AAAAAAAAAHE/6fR8z6bPmhgaDOTFE0eVzC4NPHLjpMk7wCEw/s1600/6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-u3r7qZnAYBg/VnzgXBVWPzI/AAAAAAAAAj8/bWiiK2V1RoQ/s1600/Capture.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-QxDuux5IopE/V5sSaQyv6rI/AAAAAAAAAHE/6fR8z6bPmhgaDOTFE0eVzC4NPHLjpMk7wCEw/s1600/6.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-u3r7qZnAYBg/VnzgXBVWPzI/AAAAAAAAAj8/bWiiK2V1RoQ/s1600/Capture.JPG
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E. Server yang menyediakan suatu layanan untuk meneruskan setiap permintaan 
user kepada server lain yang terdapat di internet. Atau suatu server atau 
program komputer yang mempunyai peran sebagai penghubung antara suatu 
komputer dengan internet. 

 
30. Cara penanganan computer (trouble shooting) seperti computer bisa menyala 
dapat dideteksi saat komputer pertama kali melakukan booting, BIOS akan 
mengeluarkan bunyi beep dalam mengecek keadaan komputer kita. Jika bunyi beeb 
yang diisyaratkan oleh AWARD-BIOS,  beep 1x panjang terus menerus berarti… 
 
A. RAM (memory) rusak atau tidak terpasang dengan benar. 
B. Ada masalah dengan RAM atau Motherboard 
C. Graphic card rusak atau tidak terpasang dengan benar 
D. Keyboard rusak atau tidak terpasang dengan benar 
E. Ada masalah dengan BIOS atau BIOS rusak 
 
31. Cara penanganan computer (trouble shooting) seperti computer bisa menyala 
dapat dideteksi saat komputer pertama kali melakukan booting, BIOS akan 
mengeluarkan bunyi beep dalam mengecek keadaan komputer kita. Jika Graphic 
card rusak atau tidak terpasang dengan benar berarti… 
A. Beep 1x panjang terus menerus: RAM rusak, atau tidak terpasang dengan benar. 
B. Beep 1x panjang, 1x pendek: Ada masalah dengan RAM atau Motherboard. 
C. Beep 1x panjang, 2x pendek: Graphic card rusak atau tidak terpasang dengan  
     benar. 
D. Beep 1x panjang, 3x pendek: Keyboard rusak atau tidak terpasang dengan benar. 
E. Beep 1x panjang, 9x pendek: Ada masalah dengan BIOS atau BIOS rusak. 
 
32. Topologi jaringan merupakan suatu bentuk/ struktur jaringan yang  
menghubungkan antar komputer satu dengan yang lain dengan mengguna 
kan media kabel maupun nirkabel. 
 

 
 
Kelemahan dari topologi bus diatas adalah … 
A. Jika satu komputer mati maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. 
B. Biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan 
sedikit kabel. 
C. Penambahan client/ workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. 
D. Topologi yang sangat sederhana dan mudah di aplikasikan 
E. Bila terdapat gangguan di sepanjang kabel pusat maka keseluruhan jaringan 
akan mengalami gangguan. 
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33. Jika Hard Disk Drive tidak dikenal ditandai dengan munculnya pesan “DISK 
BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER” dan komputer tidak 
dapat melanjutkan proses boot sampai ke sistem operasi. Atasi dengan cara: 
 

1) Periksa kabel Hard Disk kemungkinan ada yang kendor atau lepas jika perlu 

copot dan pasang kembali 

2) Cek semua kabel yang terpasang pada motherboard. 

3) Cek apakah hard disk terkena virus atau tidak, dengan menggunakan anti 

virus. 

4) Install kembali file system dengan OS menggunakan utility DOS SYS. 

 
Urutan yang tepat adalah : 
A. 1, 2,  3 
B. 1, 2, 4 
C. 1, 2, 3, 4 
D. 2, 3 , 5 
E. 3, 4 ,1, 2 

 
34. Salah satu  tahapan penting dalam produksi  film adalah membuat storyboard. 
Komponen–komponen penyusun storyboard yang berisi detil aksi dan pergerakan 
kamera (framing, angle) serta dialog adegan adalah …  
A. action 
B. audio 
C. properties 
D. visual 
E. judul 
 
35. Film atau video yang menyajikan cerita nyata, dilakukan pada lokasi 
yang sesungguhnya.Juga sebuah gaya dalam memfilmkan dengan efek realitas 
yang diciptakan dengan cara penggunaan kamera,sound dan lokasi, disebut video ... 
A. Feature 
B. Dokumenter 
B. Animasi 
C. Pendek 
D. Presentasi 
E. Komersil (iklan) 
 
36. Proses pelaksanaan produksi video umumnya dibagi  

1) Pra Produksi 
2) Perencanaan Produksi 
3) Persiapan Produksi 
4) Produksi 
5) Pasca Produksi 

 
Urutan yang benar dari pernyataan tersebu adalah .... 
A. 1-2-3-5-4 
B. 1-2-3-4-5 
C. 2-1-5-4-3 
D. 2-3-4-5-3 
E. 3-1-2-4-5 

https://irmaningsihblog.wordpress.com/2016/03/31/masalah-masalah-troubleshooting-pada-harddisk-motherboard-ram-vga-card/#61589585
https://irmaningsihblog.wordpress.com/2016/03/31/masalah-masalah-troubleshooting-pada-harddisk-motherboard-ram-vga-card/#61589585
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37.Format gambar yang bisa menampilkan warna kompleks. Format gambar 
mendukung warna transparan sehingga banyak digunakan untuk tampilan logo dan 
desain sejenisnya dalam pembuatan desain gambar. File (ekstention) apa yang 
paling tepat agar logo yang disisipkan kedalam slide tetap memiliki latar belakang 
transparanadalah … 
A. JPG 
B. PNG 
C. GIF 
D. BMP 
E. MOV 
 
 
38. Menyambungkan pencetak ke komputer Windows : 

1) Hubungkan pencetak ke komputer menggunakan kabel USB.  
2) Pastikan pencetak telah dicolokkan ke sumber listrik dan telah menyala. 
3) Ikuti perintah pada windows untuk menginstal pencetak.  
4) Pastikan pencetak Anda telah terpasang dengan benar. 
5) Buka Control Panel. 
6) Pilih "Devices and Printers". 
7) Cari pencetak yang baru terinstal pada daftar. 

 
Urutan langkah yang benar adalah … 
A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 
C. 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2 
D. 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3 
E. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4 

 
39. Gambar digital secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu gambar bitmap dan 
gambar vektor.  

 
 
Gambar vektor mempunyai kelebihan-kelebihan sebagai berikut, kecuali … 
A. bersifat scalable, artinya kita dapat memperbesar atau memperkecil gambar 

tanpa mengubah kualitasnya. 
B. memiliki ukuran file yang kecil, sehingga lebih mudah dan lebih cepat 

didownload melalui Internet. 
C. dapat diubah dalam berbagai tampilan tiga dimensi, tentunya dengan 

menggunakansoftware yang sesuai. 
D. mempunyai warna-warna yang solid, cocok untuk bentuk-bentuk gambar 

sederhana, seperti logo, kartun, dan sebagainya. 
E. kurang dapat menampilkan gambar dan gradasi secara realitis atau natural. 
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40. Gambar bitmap lebih bersifat natural, dan memang merupakan duplikat dari 
kondisi asli alami yang disimpan melalui media kamera menjadi file.  
Yang bukan kekurangan dari gambar bitmap adalah .. 
A. perubahan ukuran gambar (pembesaran dan pengecilan) mempengaruhi 

kualitas gambar. 
B. ikuran file gambar relatif besar. 
C. melakukan kompresi (pemadatan) pada gambar, maka kualitasnya gambar 

tersebut akan menurun. 
D. bila diperbesar, kualitas gambar bitmap terkesan pecah-pecah membentuk titik-

titik kotak kecil yang dikenal dengan pixel. 
E. mampu menangkap nuansa warna dan bentuk yang natural. 

 
41. Paten, Merk dagang, Hak desain industri, Hak desain tata letak sirkuit terpadu 
(integrated circuit), Rahasia dagang, Varietas tanaman. Termasuk … 
A. Hak Asasi Manusia (HAM) 
B. Hak Cipta (Copyright) 
C. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) 
D. Hak Cipta 
E. Hak kekayaan Industri 
 

42.Hasil karya manakah yang dilindungi oleh pasal 12 ayat 1 Undang-undang Hak 
Cipta No. 19 tahun 2002 adalah … 
A. Fotografi, kunjungan wisata, guiding 
B. Buku, Program Komputer, pamflet, arsitektur; peta; seni batik 
C. Bumi dan keyaaan alam yang terkandung di dalamnya 
D. A, B, C dan D salah 
E. A, B, C dan D betul 
 
43. Media pembelajaran online berplatform media social yang sering digambarkan 
sebagai facebook untuk sekolah adalah pengertian dari … 
A. Edmodo 

B. Facebook 

C. Google + 

D. Twitter 

E. Skype 

 
44. Program aplikasi yang dapat digunakan untuk web browser adalah… 

A. Transtool                   
B. EWB             
C. Internet exploler 
D. Windows exploler     
E. Sigil 
 
45.Aspek K3 perkantoran (tentang penggunaan komputer).  Jika tidak memperguna 
kan komputer secara sehat, benar dan nyaman adalah … 
A. Radio Aktif  
B. Mudah meledak 
C. Radiasi  
E. Mudah terbakar 
E. Keracunan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paten
http://en.wikipedia.org/wiki/Integrated_Circuit
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Essay: 
 
46. Ada 9 komponen kewargaan digital, yang dibagi menjadi 3 kategori. Jelaskan! 
 
47. Tentukan rumus/formula LEFT, MID, RIGHT pada Microsoft Excel dari kalimat :   

“Semoga Suka” 
menjadi output adalah “Se Suka”, dengan asumsi kalimat tersebut berada pada 
cell A1 ! 

 
48. Tentukan formula/rumus pada Microsoft Excel. Nilai berada pada Cell C4 dan 

Predikat berada pada Cell D4! 
 

Jika nilai>85    predikat    "A" 
Jika nilai >70   predikat    "B" 
Jika nilai >=65 predikat    "C" 
Jika niai >=60  predikat    "D" 

 
48. Rancanglah storyboard terkai video sebanyak minimal 6 frame, tentang  
      pembuatan video presentasi mata pelajaran Sejarah Indonesia !. 
 
49. Bagaimana cara mengirim 10 file ukuran besar  semisal 1GB lewat e-mail via e-

mail yahoo. Jelaskan! 
 
 


