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ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP 
TAHUN PELAJARAN 2011 / 2012 

 
Mata Pelajaran  : TIK 
Kelas   : VIII (DELAPAN) 
Hari, tanggal  : Jum’at , ……………………….. 2012 
Waktu   : 60 Menit 
 
 

1. Fungsi yang digunakan untuk menghitung penjumlahan data angka 
a. Sum  
b. Max  
c. Min  
d. Average  

2. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai terbesar data angka 
a. Sum  
b. Max  
c. Min  
d. Average  

3. Microsoft Excel merupakan program aplikasi  
a. Spreadsheet  
b. Wordprosesor 
c. Presentation  
d. Animasi  

4. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai terkecil data angka 
a. Sum  
b. Max  
c. Min  
d. Average  

5. Fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata data angka 
a. Sum  
b. Max  
c. Min  
d. Average  

6. Fungsi yang digunakan untuk menghitung banyak data dalam range tertentu 
a. Count  
b. Large  
c. Small  
d. Rank  

7. Fungsi yang digunakan untuk mendapatkan bilangan terbesar ke-n dari sekumpulan data 
a. Count  
b. Large  
c. Small  
d. Rank  

8. Fungsi yang digunakan untuk mendapatkan bilangan terkecil ke-n dari sekumpulan data 
a. Count  
b. Large  
c. Small  
d. Rank  

9. Fungsi yang digunakan untuk menghasilkan rangking suatu bilangan dari sekumpulan data 
a. Count  
b. Large  
c. Small  
d. Rank  

10. Yang bukan termasuk fungsi statistik di bawah ini adalah 
a. If  
b. Large  
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c. Small  
d. Rank  

11. Cara membuat file atau dokumen baru pada program Microsoft Word 2007 adalah … 
a. Office Button – New – Blank Dokumen 
b. Office Button – New – Open 
c. Home – New – Blank Dokumen 
d. Insert – New – Blank Dokumen 

12. Digunakan untuk mendeteksi kesalahan penulisan dan ejaan bahasa pada kalimat, serta menyisipkan 
symbol secara cepat dan menuliskan kalimat dengan cepat hanya dengan menulis beberapa huruf 
adalah … 
a. Insert 
b. Auto Correct 
c. Find 
d. Replace 

13. Digunakan untuk mencari teks tertentu dalam suatu dokumen dengan cepat dan akurat adalah … 
a. Proofing 
b. Auto Correct 
c. Find 
d. Replace 

14. Batas pengetikan pada program Microsoft Word disebut … 
a. Paragraf 
b. Layout 
c. Spacing 
d. Margin 

15. Agar dokumen yang disimpan pada Microsoft Word 2007 dapat dibuka menggunakan Microsoft Word 
2003 ke bawah maka pada saat menyimpannya pada kolom Save AS Type pilih … 
a. Word 97-2003 Dokumen 
b. Word Dokumen 
c. Word Macro – Enable Dokumen 
d. Text Dokumen 

16. Fasilitas yang menampilkan jumlah kata yang diketik dan jumlah lembar kerja secara otomatis disebut 
… 
a. Word art 
b. Smart art 
c. Word count 
d. Font 

17. Digunakan untuk membuat naskah atau teks yang akan tercetak pada bagian atas sebelum naskah 
utama dan berlaku sama untuk halaman berikutnya disebut … 
a. Footer 
b. Symbol 
c. Page Number 
d. Header 

18. Naskah yang terletak pada bagian bawah atau juga disebut catatan kaki disebut … 
a. Footer 
b. Symbol 
c. Page Number 
d. Header 

19. Bentuk variasi huruf yang diletakkan pada awal paragraph sehingga naskah terlihat menarik disebut … 
a. Header 
b. Word Art 
c. Text Box 
d. Drop Cap 

20. Cara untuk membuat table secara otomatis dengan klik … 
a. Insert – chart – tentukan jumlah baris dan kolom secara drag 
b. Insert – blank page - tentukan jumlah baris dan kolom secara drag 
c. Home – table - tentukan jumlah baris dan kolom secara drag 
d. Insert – table - tentukan jumlah baris dan kolom secara drag 
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21. File dokumen yang diketik menggunakan Microsoft Word, saat disimpan dalam bentuk format … 
a. .TXT 
b. .JPG 
c. .PPT 
d. .DOC 

22. Merupakan bagian dari menu Page Layout dan berfungsi mempercantik Layout dokumen adalah … 
a. Smart Art 
b. Theme 
c. Word Art 
d. Design 

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

24. 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 

25. Pagemaker 7.0 bisa juga menjadi perangkat lunak program pengolah….. 
a. kata 
b. angka 
c. makna 
d. kalimat 

26. Ekstention file page maker 7.0 pada saat disimpan adalah dalam bentuk : 
a. doc 
b. xls 
c. pmd 
d. cdr 

 
Perhatikan Gambar di samping ini! 

 

 

 

 

 

 

 

27.  Toolbox, berisi alat untuk membuat dan mengedit objek diwakili huruf :  
 a.  C  b. D c. A d. B 

28.  Margin guide, berbentuk titik-titik atau garis berwarna pink, merupakan   batas teks dengan area 

kertas kerja yang digunakan diwakili oleh huruf :  
 a. A  b. B c. C d. D 

29. Ikon halaman, pada gambar di atas yang menunjukkan master page (L untuk kiri, & R untuk kanan) dan 

halaman biasa pada publikasi diwakili oleh huruf :  
 a. A  b. B c. C d. D 
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30. Ruler, pada gambar di atas untuk membantu Anda meluruskan objek pada halaman diwakili oleh huruf : 
 a. A  b. B c. C d. D 

31. Perangkat multimedia yang digunakan untuk menampilkan video dari komputer adalah:  
a. Printer  
b. LCD Monitor  
c. Scanner  
d. Speaker Aktif  

32. Perangkat yang digunakan sebagai perangkat output audio dalam proses perekaman suara :  
a. Microphone  
b. Scanner  
c. Printer  
d. Speaker  

33. Sudut pengambilan gambar pada bagian wajah biasa disebut dengan :  
a. Close Up  
b. Medium Long Shoot  
c. Long Shoot  
d. Over Shoulder  

34. Software aplikasi yang tidak dapat digunakan untuk mengedit audio adalah:  
a. Cool Edit Pro  
b. Flash 
c. Adobe auditon  
d. Camtasia Studio  

35. File yang di hasilkan oleh software pengolah audio adalah  
a. Wav  
b. Avi  
c. Fla  
d. 3Gp  

36. Software berikut adalah software yang digunakan untuk menyunting video yaitu :  
a. Adobe Flash  
b. Adobe Premiere  
c. Adobe Audition  
d. Adobe After effect  

37. Proses pemindahan data mentah dari kaset kedalam komputer melalui software video editing disebut…  
a. Render  
b. Capture  
c. Import  
d. Publish  

38. Software berikut adalah software yang digunakan untuk memberi effect pada file video adalah:  
a. Adobe After effect  
b. Adobe Flash  
c. Adobe Illustrator  
d. Adobe Audition  

39. Setiap negara atau wilayah memiliki standard broadcast video atau film. Standard broadcast untuk 
negara kita adalah:  
a. SECAM  
b. NTSC  
c. PAL  
d. AVF  

40. Proses akhir dalam finalisasi software-software multimedia adalah proses penggabungan file-file dan 
effect yang diberikan sehingga menjadi hasil yang diinginkan. Proses ini disebut…  
a. Burn  
b. Import  
c. Export  
d. Render  

41. Microsoft word  merupakan program aplikasi ... 
a. Spreadsheet c. Wordprosesor 
b. Presentation d. Animasi 

42. Fungsi yang digunakan untuk menghitamkan huruf adalah... 
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a. Bold  c. Italic 
b. underline d. Cut 

43. Berikut ini yang bukan termasuk kelompok program Microsoft office adalah... 
a. M. excel  c. M. word 
b. M. power point d. Microsoft windows 

44. Berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menjalankan Word adalah... 
a. Shortcut word di desktop  
b. Start menu pilih M. word 
c. File word  
d. Dokumen exel  

45. Perintah print dapat juga dijalankan dari tombol keyboard dengan cara menekan tombol ... 
a. ctrl V   c. ctrl C 
b. ctrl Shift P  d. ctrl P 

46. 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 

47. 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 

48. Di bawah ini icon yang digunakan untuk menyimpan dokumen adalah : 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

49. Perhatikan soal berikut ! 

 
a. menambahkan objek gambar variasi  
b. teks menyisipkan gambar 
c. membuat table 
d. membuat tulisan berbentuk Koran 

50. Icon di bawah ini dipergunakan untuk … 
 
 
 
a. mengatur objek 
b. memilih dan menyeleksi objek 
c. membuat tulisan dalam kotak 
d. membuat berbagai bentuk bidang  
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