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ULANGAN MID  SEMESTER GENAP 
Tahun Pelajaran 2011/2012 

 
Mata Pelajaran  : TIK     Waktu : 90 MENIT  
Hari, Tanggal  :       Kelas : 8 

 
Berilah tanda silang (X) pada huruf a, b, c dan d yang merupakan jawaban yang paling  
benar pada lembar jawab yang tersedia 
 

1. Di bawah ini yang termasuk program pengolah 
angka, kecuali ... . 
a. Quatto Pro   c. Microsoft Word 
b. Lotus 123   d. Microsoft Excel 
 
2. Tanda pangkat dalam operator aritmatika 
adalah… . 
a. +  b. *  c. –  d. ^ 
 
3. Tanda bagi dalam operator aritmatika adalah …. 
a. /  b. ^  c. %  d. * 
 
4. Dalam fungsi matematika untuk menjumlahkan 
range dengan …. 
a. subtotal   c. sumif  
b. product   d. sum 
 
5. Untuk merubah format angka sesuai dengan 
aslinya menggunakan … . 
a. number   c. accounting 
b. general   d. date 
 
6. Dalam fungsi matematika menjumlahkan range 
dengan kriteria tertentu dengan … . 
a. sum ↓  c. sumproduct 
b. product   d. sumif 
 
7. Tombol (X) yang terdapat pada jendela Microsoft 
Excel, berfungsi untuk … . 
a. menutup jendela dan keluar dari Ms Excel 
b. mengubah jendela penuh layar 
c. menutup jendela untuk sementara 
d. mengubah jendela ke ukuran semula 
 
8. Tombol Ctrl + C sama artinya dengan … 
a. mengklik menu edit kemudian cut 
b. mengklik menu edit kemudian select all 
c. mengklik menu edit kemudian paste 
d. mengklik menu edit kemudian copy 
 
10. Fungsi di bawah ini yang berfungsi untuk 
mencari nilai terendah dari suatu range adalah… 
a. Sum   c. min 
b. max    d. average 
 
11. Jika anda menuliskan rumus ini = 8 + 3*3, maka 
hasilnya adalah …. 
a. 20  b. 17   c. 9  d. 1 

 
12. Jika anda menuliskan rumus ini = 12-4*3 maka 
hasilnya adalah … 
a. 24  b. 0  c. 13  d. 1 
 
13. Jika anda menuliskan rumus (60+80/2), maka 
hasilnya adalah … . 
a. 70  b. 100  c. 1  d. 140 
 
14. Ada tiga macam kemampuan Ms. excel dalam 
pengolahan data, yaitu .. 
a. data tabel, data base penghitungan rumus, dan 
grafik 
b. data manajemen, data paragraf, dan grafik 
c. data program, data sel aktif, dan grafik 
d. data processor, data program, dan grafik 
 
15. Berisi berbagai menu untuk keperluan 
pengoperasian Ms. Excel adalah ... . 
a. title bar   c. toolbar 
b. box bar   d. menu bar 
 
16. Rumus untuk mencari rata-rata dengan 
menggunakan ... . 
a. =sum(A1..A5)  c. =average(A1:A5) 
b. =sum(A1-A5)  d. =average(A1-A5) 
 
17. Cara membuka program pagemaker 7.0 yang 
sering dilakukan adalah ….. 
a. Start, Program 
b. Start, all Program, pagemaker 7.0 
c. Start, Program, accessories, pagemaker 7.0 
d. Start, all Program, adobe photoshop 7.0 
 

18. PageMaker merupakan merupakan program 
Desktop Publishing yang menjadi standar di 
dalam industri : 
a. Komunikasi 
b. Informasi 
c. Telematika  
d. Publikasi 
 

19. Pagemaker 7.0 bisa juga menjadi perangkat 
lunak program pengolah….. 

a. kata 
b. angka 
c. makna 
d. kalimat 
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20. Dengan menggunakan pagemaker 7.0 kita 
dapat membuat, kecuali 

a. brosur 
b. buletin 
c. poster 
d. photo 

 
21. Untuk mensetup dokumen di pagemaker 

7.0 ada di menu  
a. Edit 
b. Type 
c. Layout 
d. File 

 
22. Untuk mencetak dokumen di pagemaker 

7.0 menggunakan tombol : 
a. Ctrl P 
b. Ctrl T 
c. Ctrl D 
d. Crtl C 

 
23. Untuk menutup program pagemaker 7.0 

menggunakan tombol 
a. Ctrl E 
b. Ctrl Q 
c. Ctrl M 
d. Ctrl W 

 
24. Untuk menyimpan file di program 

pagemaker 7.0 cukup menekan tombol : 
a. Ctrl V 
b. Ctrl T 
c. Ctrl S 
d. Crtl D 

 
25. Untuk membuka file di program 

pagemaker 7.0 cukup menekan tombol : 
a. Ctrl O 
b. Ctrl P 
c. Ctrl Q 
d. Crtl W 

 
26. PageMaker 7.0 dirancang untuk membuat 

tampilan halaman majalah, buku, leaflet, 
booklet, kartu undangan, kartu nama, dan 
sejenisnya menjadi :  

a. sulit dan jadul  
b. mudah dan inovatif 
c. sukar dibuat menarik 
d. aktif dan kreatif 
 

27. Langkah-langkah cepat membuat poster 
sederhana di pagemaker7.0 adalah : 

a. Dari file klik new, lalu pilih 
dokumen setup, klik teks tool, 
masukkan teks 

b. Dari file klik new, klik teks tool, 
masukkan teks, lalu pilih dokumen 
setup 

c. Dari file klik new, klik teks tool, lalu 
pilih dokumen setup, masukkan 
teks 

d. Dari file , masukkan teks, klik new, 
lalu pilih dokumen setup, klik teks 
tool 

 
28. Langkah-langlah cepat membuat undangan 

dengan obyek gambar di page-maker 7.0 
adalah: 

a. Dari file klik new, lalu pilih 
dokumen setup, klik teks tool, 
masukkan teks 

b. Dari file klik new, lalu pilih 
dokumen setup, masukkan teks, 
klik teks tool 

c. Dari file , masukkan teks, klik new, 
lalu pilih dokumen setup, klik teks 
tool 

d. Dari file klik new, lalu pilih 
dokumen setup, klik teks tool, 
tempatkan gambar, lalu masukkan 
teks 

 
29. Ctrl N digunakan untuk 

a. Membuat dokumen baru 
b. Mensetup dokumen 
c. Membuat dokumen lama 
d. Membuat duplikasi dokumen 

 
30. Ctrl Z digunakan untuk 

a. Membuat obyek baru 
b. Membuat perintah baru 
c. Membatalkan perintah 
d. Melaksanakan perintah 

 
31. Untuk menampilkan tools di pagemaker 7.0 

adalah : 
a. Dari menu window, klik show tools 
b. Dari menu window, klik hide tools 
c. Dari menu tools, klik hide window 
d. Dari menu view, klik show tools 

 
32. Ctrl A digunakan untuk 

a. Menseleksi seluruh teks dan grafik 
b. Menseleksi teks 
c. Menseleksi sebagian teks dan 

grafik 
d. Menseleksi grafik 

 
33. Ukuran kertas A4 standar yg beum dirubah 

adalah : 
a. 200 mm x 290 mm 
b. 219 mm x 298 mm 
c. 210 mm x 297 mm 
d. 290 mm x 210 mm 
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34. Untuk membuat duplikasi obyek gambar 

kita harus menekan tombol : 
a. Ctrl V, Lalu Ctrl C  
b. Ctrl C, Lalu Ctrl V 
c. Ctrl C, Lalu Ctrl D 
d. Ctrl C, Lalu Ctrl D 

 
35. Untuk mengatur paragraf di pagemaker 7.0 

menggunakan perintah : 
a. Ctrl M 
b. Ctrl W 
c. Ctrl N 
d. Ctrl P 

 
36. Untuk mempertajam tampilan gambar 

menjadi hight resolution adalah : 
a. Dari menu file, klik general, pilih 

preferences, klik hight resolution 
b. Dari menu file, pilih preferences, 

klik general, klik hight resolution 
c. Dari menu file, klik hight 

resolution, pilih preferences, klik 
general 

d. Dari menu file, pilih preferences, 
klik hight resolution, klik general 

 
37. Untuk mempercantik tampilan seperti 

bingkai kita dapat menggunakan menu: 
a. Type, klik alignment, klik force 

justify 
b. Type, klik force justify, klik 

alignment 
c. Layout, klik alignment, klik force 

justify 
d. Layout, klik force justify, klik 

alignment  
 

38. Dengan kemampuannya untuk 
menggabungkan tulisan, foto dan ilustrasi, 
PageMaker membuat proses produksi 
berlangsung secara : 

a. Efektif 
b. Elektronik 
c. Efisien 
d. Efektif dan Efisien 

 
39. Untuk membuat naskah menjadi 2 kolom 

menggunakan perintah : 
a. Dari menu Type, klik column 

guides, klik 2, lalu ok 
b. Dari menu layout, klik column 

guides, klik 2, lalu ok 
c. Dari menu Type, klik 2, klik column 

guides, lalu ok 
d. Dari menu layout, klik 2, klik 

column guides, lalu ok 
 
 

40. Perhatikanlah gambar 2 toolbox disamping 
ini ! 

Perintah untuk memindahkan teks dan grafik 
adalah : 

a. A 
b. B 
c. C 
d. D 

 
 


