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RANGKUMAN TIK  KELAS IX 
 
 
Pengertian dan Istilah-istilah di Komputer 

1. HAKI Singakatan Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah salah satu cara untuk Menghargai 
hasil karya orang lain dan menanggulangi pelanggaran terhadap Undang-undang HAKI 

2. Ergonomik adalah Ilmu yang mempelajari  tentang  bagaimana  cara  mengatur posisi duduk di 
depan komputer 

3. Komponen-komponen komputer saat kita menggunakan komputer adalah  
a. Perangkat Keras (hardware) 
b. Perangkat Lunak (software) 
c. Operator (Brainware) 

4. Komputer berasal dari bahasa latin yaitu Computare yang artinya menghitung 
 
Program Pengolah Kata (Microsoft Word) 

1. Prosedur mematikan komputer yang tepat adalah sebagai berikut  
Tutup semua program - Star Menu – Shut Down – OK 

2. Langkah untuk menjalankan  program  Microsoft  Word dari start menu : 
Start – program – Microsoft Word 

3. Langkah untuk  mencetak dokumen dengan arah melebar : 
File, Page setup, Landscape 

4. Langkah Mengatur ukuran kertas : 
File – Page Setup – Paper Size 

5. Langkah untuk mencetak lembar kerja 
File – Print  

6. Langkah untuk menyisipkan Clip Art (tulisan indah) dari Menu bars : 
Insert – Picture – Clip Art 

7. First Line Indent yang ada pada ruler berguna untuk membuat alenia baru pada sebuah 
paragraf 

 
 

8.   Adalah icon toolbars untuk menyisipkan Word Art (tulisan Indah) 
 
Program Pengolah Angka / Aplikasi Spreadsheet (Microsoft Excel) 

1. Langkah untuk menjalankan program Microsoft  Excel  dari  start menu : 
Start – program – Microsoft Excel 

2. Langkah yang paling cepat untuk menjalankan Microsoft Excel adalah melalui icon pada 
Dekstop 

3. Cells (sel) adalah Pertemuan antara Baris dan Kolom pada Microsoft Excel  
4. Worksheet (lembar kerja) terdiri dari 256 kolom dan  65536 baris 
5. Insert, Worksheet adalah menu yang digunakan untuk menambahkan lembar kerja baru 
6. Icon Toolbars  (Merger and Center) digunakan untuk menggabungkan beberapa sel 

menjadi satu. 
7. Langkah untuk menambahkan bingkai pada lembar kerja : 

Format – Cell – Border 
8. Fungsi Matematika  

a. Perkalian ( * ) 
b. Pembagian ( / ) 
c. Pengurangan ( - ) 
d. Penjumlahan (+) 

9. Fungsi Statistik 
a. =SUM(range)  
b. =AVERAGE(range) 
c. =MAX(range) 
d. =MIN(range) 
e. =STDEV(range) 

10. Fungsi String (LEFT,RIGHT, MID, VALUE, TEXT, COUNTIF, ...) 
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Internet  
1. Internet singkatan dari Interconnected Networking 

 
2.   Icon Internet Explorer adalah icon yang digunakan untuk browsing (menjelajah) di 

internet 
3. Aplikasi yang dapat dilakukan dengan adanya internet : 

a. Browsing  
b. Chatting 
c. E-mail : Electronic Mail (mengirim surat melalui internet) 
c. Download  : kegiatan mengambil file dari internet dan di simpan pada komputer kita 
d. Upload : kegiatan mengirim file dari komputer kita ke internet 

4. Chatting Kegiatan internet yang sama halnya  ketikan  kita  melakukan SMS pada seluler  
5. Penyebaran virus software adalah salah satu contoh Dampak Negatif yang ditimbulkan adanya 

internet  
6. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan internet :  

a. Computer 
c. ISP (Internet Service Provider) : Perusahaan yang menyediakan layanan untuk terhubung 

dengan internet 
b. Modem (Modulator Demodulator) 

7. Modem Perangkat yang digunakan untuk mengubah sinyal-sinyal digital menjadi sinyal analog 
dan sebaliknya sinya analog menjadi sinyal digital. 

8. Beberapa cara untuk menghubungkan komputer dengan internet diantaranya dengan : 
a. Dial-Up  
c. GPRS 
b. WIFI  

9. Icon Dial-Up Networking pada control panel yang digunakan  untuk  membuat  coneksi  ke 
ISP (Internet service provider)  

10. DNS (Domain Name System)  
Contoh Penulisan dan TLD pada DNS :  
Penulisan domain yang benar  www.unnes.arc.id 
www.demak.go.id penulisan go.id pada alamat DNS tersebut menunjukkan Goverment 
Indonesia (Pemerintahan Indonesia) 

11. untuk   terkoneksi   dengan   telkomnet   dibutuhkan  user name, user name untuk telkomnet 
adalah telkomnet@instan 

12. 080989999 adalah Nomor telepon untuk terkoneksi dengan telkomnet 
13. Disconnect adalah istialah untuk mengakhiri koneksi dengan Internet Service Provider  
14. Jenis-jenis Modem : 

1. Modem Internal yang bersifat Plug and Play yang dipasang dalam socet MB komputer 
2. Modem Eksternal yang dihubungkan dengan komputer melalui kabel. 

15. Contoh Situs yang memberikan fasilitas mesin pencari : 
a. Google.com 
b. Yahoo.com 

16. Contoh penulisan e-mail yang benar smp1@yahoo.com 
17. Sign Up adalah istilah untuk membuat alamat e-mail baru pada webmail  
18. Sign In adalah istilah untuk masuk user account E-mail yang dimiliki 
19. Sign Out adalah istilah untuk keluar dari e-mail setelah di gunakan. 
20. Compose menu yang difungsikan untuk menuliskan surat pada e-mail  
21. To Kolom isian yang digunakan untuk menuliskan alamat e-mail yang akan kita kirimi  
22. Subject/Topik digunakan untuk menuliskan Judul Surat 
23. Inbox yang difungsikan untuk menampung surat-surat e-mail yang masuk. 

 


