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ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP 

TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 
 

Mata Pelajaran  : TIK 
Kelas   : VII (TUJUH) 
Hari, tanggal  : Jum’at , ……………………….. 2012 
Waktu   : 60 Menit 
 
 
1. Elemen komputer yang berupa rangkaian 
elektronika adalah …. 
a. hardware   b. brainware  
c. software   d. sistem komputer 
 
2. Media penyimpanan harddisk, dan zip drive 
merupakan media penyimpanan data jenis …. 
a. elektronik disk  b. optical disk  
c. magnetic disk  d. flash disk 
 
3. Komputer sebagai sebuah alat Elektronik dapat 
melaksanakan tugas-tugasnya, kecuali …. 
a. memasukkan input  b. menghasilkan berita  
c. memproses input  d. menghasilkan out put 
 
4. Berikut ini adalah prinsip kerja komputer yaitu : 
a. out put – proses – input b. proses-input-output 
c. input–out put–proses d. input-proses-output 
 
5. Perangkat komputer yang secara fisik bisa dilihat 
dan dipegang untuk dipergunakan sebagai alat 
pengolah data disebut : 
a. Hardware   b. Brainware  
c. Software   d. Semua benar 
 
6. Perangkat keras komputer yang berfungsi 
sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah 
ke komputer disebut : 
a. output device  b. 1/ 0 port  
c. input device   d. CPU 
 
7. Penciptaan keyboard mulai dipatenkan pada 
tahun 1868 oleh : 
a. Charles babage  b. Howard Aikend  
c. Christoper Lathom  d. Samuel Morse 
 
8. Memindahkan panah mouse ke bagian tertentu 
yang kita inginkan merupakan penekanan mouse 
dengan istilah … 
a. tunjuk   b. double klik  
c. drag    d. klik 
 
9. Yang termasuk “key” pada key board yang 
disusun ke dalam bagian susunan tombol-tombol 
key board adalah, kecuali : 
a. Enter  b. F 1  c. F 4  d. F 2 
 

10. Yang termasuk Input Device di bawah ini 
adalah, kecuali : 
a. Digitizer b. Speaker c. Code Reader d. Scanner 
 
11. Joistik merupakan perangkat computer yang 
tergolong dalam … 
a. output device  b. storage device  
c. input device   d. periveral device 
 
12. Network card merupakan perangkat komputer 
yang tergolong dalam : 
a. output device  b. storage device  
c. input device   d. periveral device 
 
13. Kebanyakan key board memiliki key yang 
disusun ke dalam sebagai berikut,kecuali : 
a. Mouse key   b. Alpha Numeric key  
c. Function key   d. Modifier key 
 
14. Susunan dan bentuk key board yang paling 
terkenal dalam bahasa latin adalah : 
a. Quarted b. Qwerty c. Qwirtid d. Qweerrtyd 
 
15. Tombol yang digunakan untuk mengunci huruf 
capital adalah : 
a. escape   b. enter   c. capslock    d. space bar 
 
16. Tombol yang berfungsi untuk membatalkan 
perintah adalah …. 
a. escape    b. enter c. capslock     d. space bar 
 
17. Menekan, menahan dan mendorong mouse 
sebelah kiri ke lokasi yang diinginkan adalah : 
a. drop   b. drag   c. double klick    d . click 
 
18. Tombol mouse yang bagian tengah dalam 
istilah komputer disebut : 
a. Scrool bar   b. Scrool vertical  
c. Scrool horizontal  d. scrool click 
 
19. Yang dikatakan sebagai jantungnya computer 
adalah : 
a. CPU   b. monitor   c. key board   d. mouse 
 
20. Yang merupakan tempat pemrosesan instruksi-
instruksi program adalah … 
a. CPU   b. monitor   c. key board   d. mouse 
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21. Yang termasuk jenis-jenis Processor adalah, 
kecuali : 
a. intel   b. Motorola   c. Pentium   d. Amd 
 
22. Papan yang difungsikan sebagai tempat 
memasang Processor adalah … 
a. memory   b. monitor  c . mouse  d. mother board 
 
23. Memory yang hanya dapat dibaca dan tidak 
dapat dihapus adalah …. 
a. ROM    b. RAM    c. RUM    d. REM 
 
24. Perangkat computer yang berfungsi untuk 
menghasilkan keluaran adalah …. 
a. input device   b. storage device  
c. output device  d. periveral device 
 

25. Salah satu program berbasis aplikasi grafis 
berbasis vector adalah .... 
a. Corel Draw 
b. GIft Animator 
c. Paint Brush 
d. Acdsee 
 
26. Toolbox yang berguna untuk memindahkan 
objek gambar adalah .... 
a. Knife tool 
b. Pick tool 
c. Smudge tool 
d. Hand tool 
 
27. Toolbox “A” berfungsi untuk  .... 
a. Memotong text 
b. Membuat objek baru 
c. Menulis Text 
d. Memberi warna 
 
28. Seseorang yang ahli dalam bidang desain 
disebut...  
a. aktor 
b. desainator 
c. ikon 
d. desainer 
 
29. Keuntungan dari pembuatan desain dengan 
menggunakan basis vector adalah …..... 
a. membantu pengolahan data 
b. memudahkan pekerjaan seseorang 
c. hasil yang didapat lebih akurat 
d. perlu keahlian untuk mengoperasikan 
 
30. Ikon tersebut adalah ikon yang dapat 
digunakan untuk …. 

 
a. memotong sebuah objek 
b. menampilkan hasil proses cut dan copy 

c. menutup dokumen 
d. menyimpan hasil pekerjaan 
 
31. Adobe Photoshop CS2 merupakan aplikasi yang 

digunakan untuk….. 
a. Memberikan efek video 
b. Editing gambar maupun manipulasi gambar 
c. Memperbaiki elemen gambar video 
d. a, b dan c benar. 

32. Adobe Photoshop CS2 merupakan program 
photoshop versi …………… 
a. 7 
b. 8 
c. 9 
d. 10 

33. Untuk memulai program Photoshop 7 adalah ….. 
a. Start, Program, Photoshop 7 
b. Start, Photoshop 7 
c. Start, Program, accessories, Photoshop 7 
d. Start, all Program, Photoshop 7 

34. File ekstensi untuk photoshop pada saat disimpan 
adalah dapat berupa file-file dibawah ini, 
kecuali………………… 
a. jpg 
b. psd 
c. gif 
d. mpg 

35. Gambar berikut ini adalah, kecuali  …. 
a. minimize 
b. maximixe 
c. restore down 
d. close 

36. Hal-hal yang dapat dilakukan pada saat kita 
menggunakan photosop, kecuali 
a. memberikan efek gambar  
b. memperbaiki iritasi mata merah pada foto 
c. memasukkan atau mengimport suara 
d. mengandakan gambar 

 Untuk no 37 s/d 41 lihat gambar 1 dibawah soal 

37. Nomor 1 pada gambar dinamakan 
.............................. 
a. Tool box 
b. Option bar 
c. Menu bar 
d. Palette well 

38.  Yang dimaksud dengan toolbox pada nomor 3 
adalah ... 
a.  alat atau tool untuk memilih objek 
b.  alat atau tool untuk membuat dan 
mengedit video 
c.  alat atau tool untuk membuat, mengedit 
dan memanipulasi objek  
d.  alat atau tool untuk menghapus objek 

39. Opsi atau pilihan untuk tool yang sedang 
digunakan atau aktif ditunjukkan oleh nomor ... 
a. 2  b. 3 c. 4 d. 5 

40. Kegunaan palette pada nomor 6 adalah ......... 
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a. berisi perintah untuk dokumen yang sedang 
dikerjakan  
b. berisi pilihan untuk dokumen yang sedang 
dikerjakan 
c. berisi perintah dan pilihan untuk dokumen 
yang sedang dikerjakan 
d. berisi perintah dan pilihan untuk efek yang 
sedang dikerjakan 

41. Daerah dimana biasa digunakan untuk mengolah 
dan memanipulasi gambar ditunjukkan oleh 
nomor 4 yang dinamakan ....................... 
a. Pallet Well 
b. Toolbox 
c. Document Window 
d. Palette 

42. Untuk membuat menyimpan gambar dengan 
nama lain (save as), dapat juga dengan 
menggunakan shortcut keyboard ................ 

a. ctrl + s    b. shift + s  
c. shift + alt + s   d. shift + ctrl + s  

43. Untuk memindahkan objek digunakan tools yang 
ditunjukkan huruf ............ 
a. A 
b. B 
c. L 
d. M 

44. Untuk menghapus bagian belakang gambar 
ditunjukan …….. 
a. B 
b. F 
c. Q 
d. N 

45. Untuk melihat gambar lebih besar ditunujkan 
pada huruf…….. 
a. B 
b. C 
c. M 
d. N 

 
Untuk  soal no 43 s/d 45 lihat gambar 2 
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