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ULANGAN MID SEMESTER 

Tahun Pelajaran 2010/2011 

Mata Pelajaran : TIK     Waktu : 90 MENIT  

Hari, Tanggal  :       Kelas : 8 

 

1. Dibawah ini yang bukan perangkat lunak pengolah kata adalah ....  

a.   Notepad dan wordpad  b.   Word perfect dan Microsoft Word 

c.   Windows dan Ms Word  d.   Ms Word dan Notepad 

2. Untuk memperbesar tampilan dokumen kita gunakan perintah .... 

a.  File > Format    b. Tools > Option 

c.  View > Zoom    d.  Edit > Paste 

3. Fungsi Paper Size pada page setup untuk menentukan ....  

a.   Ukuran layar    b.   Ukuran Kertas 

c.   Ukuran File    d.   Ukuran huruf 

4. Ctrl – B adalah shortkey untuk ....  

a.   menghitamkan font   b.   print otomatis 

c.   Paste image    d.   Membuka file baru 

5. Yang bukan kegunaan program pengolah angka adalah ....  

a.   memainkan lagu   b.   membuat grafik 

c.   membuat table   d.   menghitung pembukuan keuangan 

6. Rumus singkat Exel untuk menjumlah adalah… 

a.   Ave     b.   Sum 

c.   If     d.   Cut 

7. Untuk penulisan formula perkalian maka digunakan lambang ....  

a.   #     b.   + 

c.   *     d.   – 

8. Berikut ini yang termasuk group dari tab Page Layout adalah ....  

a.   Themes dan Page Setup ..  b.   Index dan Caption  

c.   Tables dan Links    d.   Zoom dan Window 

9. Langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan program Microsoft Word (MS-Word) 

adalah .... 
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a.   Klik Start, pilih MS-Word   b.   Klik Start, klik All Programs, pilih MS-Word  

c.   Double klik tombol Start   d.   Double klik pada menu program 

10. Langkah untuk mengubah ukuran kertas menjadi ‘cm” maka pada PM (Pagemaker)  

adalah... 

a.   File – Preferences - General  b.   File – prints Style - Preferences 

c.   File – General- Preferences  d.   File – Layout - General 

11. Langkah untuk menambah Coloum untuk PM adalah ....  

a.   Coloumn guides - layout   b.   Layout – page set up 

c.   Layout – insert pages  d.   Layout – column guides 

12. Cara membuka dokumen lama adalah ....  

a.   Klik Office Button > Pilih Prepare  b.   Klik Office Button > Pilih New  

c.   Klik Office Button > Pilih Open     d.   Klik Office Button > Pilih Save As 

13. Cara menyimpan dokumen adalah dengan cara ....  

a.   Klik Office Button > Pilih New  b.   Klik Office Button > Pilih Open  

c.   Klik Office Button > Pilih Print  d.   Klik Office Button > Save/Save As 

14. Kegiatan untuk melakukan penyuntingan naskah pada lembar kerja disebut....  

a.   printing     b.   editing  

c.   inputing     d.   transmiting 

15. Tombol shortcut key yang digunakan untuk meng-copy suatu teks dalam dokumen 

adalah....  

a.   Ctrl+C     b.   Ctrl+N  

c.   Ctrl+V                            d.   Ctrl+X 

16. Tombol shortcut key yang digunakan untuk memunculkan teks yang di-copy dalam 

sebuah dokumen adalah....  

a.   Ctrl+C     c.   Ctrl+N  

b.   Ctrl+V                            d.  Ctrl + X 

17. Kegunaan tombol adalah .... 

a. mencari dan mengganti kata   b. membuka dan menutup dokumen 

c. menyimpan dan mencetak dokumen d. menyalin dan memindahkan teks 

18. Untuk menyisipkan suatu objek pada dokumen dapat dilakukan melalui ....  

a.   Tab Insert > Group Tables   b.   Tab Insert > Page Number  
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c.   Tab Insert > Group Illustrations  d.   Tab Insert > Group Header & Footer 

19. Untuk membuat tabel dalam suatu dokumen dapat dilakukan dengan cara ....  

a.   Klik tab Insert > group Tables  b.   Klik tab Insert > Blank Page  

c.   Klik tab Insert > Page Number  d.   Klik tab Insert > Chart 

20. Berikut ini merupakan kegunaan dari group Text, kecuali .... 

a.   Membuat kotak teks  b.   Membuat WordArt  

c.   Membuat Drop Cap    d.   Menyisipkan gambar 

21. Tombol Save dan Save As terdapat dalam tombol 

a. Tab Home    b. Office Button  

c. Tab Page Layout   d. Group Paragraph 

22. Bagian dari lembar kerja MS Word 2007 yang berisi tombol perintah untuk mengatur 

ukuran Gambar dokumen adalah ....  

a.   Zoom Level     b.   Baris Status  

c.   Garis Mistar     d.   Tombol Dialog 

23. Jika kita memerlukan suatu pernyataan logika maka kita dapat menggunakan fungsi ....  

a.   statistik    b.   matematika 

c.   logika IF    d.   Excel 

24. Salah satu program aplikasi untuk pengolah kata di bawah system Windows adalah ....  

a.   Microsoft     b.   Windows  

c.   computer     d.   Microsoft Word 

25. Perangkat lunak pengolah kata pada sistem operasi Windows dikenal dengan nama .... 

a.  microsoft office   b. Wordstar 

c.  Wordperfect    d.  Microsoft word 

26. Perangkat lunak pengolah kata seperti Microsoft Word dapat digunakan untuk 

keperluan .... 

a.  Menghitung harga barang  b. Membuat gambar atau ilustrasi 

c.  Membuat surat   d.  Menciptakan program aplikasi 

27. Pertemuan antara kolom dan baris disebut ....  

a.   workbook    b.   range 

c.   worksheet    d.   cell 

28. Symbol tangan pada Pagemaker adalah untuk....  
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a.   Membuat text   b.   menggeser layar 

c.   memindahkan object  d.   memotong object 

29. Symbol “T” pada pagemaker adalah untuk ....  

a.   penulisan text   b.   menghilangkan text 

c.   mengimport object   d.   membuat lingkaran 

30. Fungsi statistik yang digunakan untuk menghitung nilai rata-rata data dalam suatu 

range adalah....  

a.   MIN    b.   MAX 

c.   SUM    d.   AVERAGE 

31. Tab Home terdiri dari group ....  

a.   Pages, Tables, Links, dan Text  

b.   Paragraph, Page Setup, dan Arrange  

c.   Clipboard, Font, Paragraph, Styles, dan Editing  

d.   Proofing, Comments, dan Tracking 

32. Prosedur yang benar untuk mengaktifkan perangkat lunak pengolah kata Microsoft 

Word pada sistem operasi Windows dapat dilakukan dengan- cara 

a.  Klik tombol Start, pilih application program, dan klik MS-Office  

b.  Klik tombol Start, pilih application program,dan klik MS-Word  

c.   Klik tombol Start, pilih application program, dan klik MS-Word Star  

d.  Klik tombol Start, pilih application program, dan klik MS-Word Perfect 

33. Fasilitas dalam Microsoft Word 2007 yang berisikan berbagai content aplikasi sehingga 

memudahkan pengguna untuk memanfaatkan semua fasilitas MS Word 2007 secara 

maksimal adalah ....  

a.   ribbon     b.  building blocks  

c.   quick styles    d.  typographic 

34. Pengganti menu file yang sering dijumpai pada Microsoft Word versi sebelum 2007 

adalah ....  

a.   ribbon     b.   tombol office  

c.   group     d.  tab 
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Untuk soal  no 35 dan 36 

 

35. Letak data harga buku buku pulpen dan penggrais ada pada sel … 

a.  B2, B3 dan B4   b.  D2, D3 dan D4 

c.  A1, A2 dan A3   d.  B2 

36. Rumus untuk mengitung kolom total adalah kecuali ....  

a.   =B2 *C2    b.  =B3* C3  

c.   =C2*C1    d.  = B4*C4 

untuk soal no 37 s/d 39 

37. Untuk memasukan Gambar (image) maka harus memilih kolom ....  

a.   Tables    b.   Illustrations 

c.   Charts    d.  Text 

38. Untuk membuat diagram maka memilih kolom ....  

a.   Tables    b.   Illustrations 

c.   Charts    d.  Text 

39. Sedangkan intuk memasukan table maka harus memilih kolom  ....  

a.   Tables    b.   Illustrations 

c.   Charts    d.  Text 

40. Ctrl- V digunakan untuk ….  

a.   Mem-paste hasil copy  b.   Mengcopy file 

c.   Melakukan print   d.   Memblok semua data 

Essay 
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1. Sebutkan langkah-langkah mencetak dokumen! 

2. Bagaimana cara menambah halaman (pages) pada pagemaker ! 

3. Apakah yang kamu ketahui tentang istilah “Crop”  ? 

4. Sebutkan 5 jenis font yang terdapat dalam program standar microsoft? 

5. Jelaskan kegunaan fungsi statistk  SUM, COUNT, AVERAGE, MAX dan MIN? 

 


