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PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 81 Telpon 0231-203666 Fax : 0231-208011

Email : info@smansacirebon.net web : www.smansacirebon.net

ULANGAN UMUM SEMESTER GENAP
TAHUN PELAJARAN 2008 / 2009

2.2 / TIK / X / ULUM / 2008

MATA PELAJARAN : Teknologi Informasi dan Komunikasi
KELAS PROGRAM : X ( SEPULUH )
HARI : Selasa, 9 Juni 2009
Waktu  : 10.00 – 11.30  ( 90 menit )

PETUNJUK :
1. Awalilah ujian anda dengan membaca doa
2. Paket soal terdiri atas soal pilihan ganda sebanyak 40 soal dan uraian sebanyak 5 soal
3. Periksalah kelengkapan soal, apabila soal tidak lengkap atau tidak terbaca dengan jelas segera laporkan 

kepada pengawas
4. Baca petunjuk pengerjaan soal dengan baik sebelum mengerjakan
5. Soal pilihan ganda dikerjakan di Lembar Jawab Komputer ( ketentuan pengerjaaan soal menggunakan 

LJK berlaku )
6. Periksalah kembali pekerjaan anda sebelum diserahkan kepada pengawas
7. Selamat mengerjakan
   

I. Pilihlah jawaban yang benar !
1. Pengertian  sistem  operasi  sebagai  alat  yang 

dapat  menempatkan  sumber  daya  secara 
efisien dipandang dari sudut .....
a. Pengguna
b. Sistem
c. Operasi
d. Tujuan sistem
e. Tujuan pengguna

2. Fungsi  sistem  operasi  yang  mengalokasikan 
sumber daya seperti CPU, memori, printer, disk 
drive dan perangkat keras lainnya disebut ...
a. Resource manager
b. Interface
c. Coordinator
d. Guardian
e. Optimizer

3. Dibawah  ini  disebutkan  basis-basis  utama 
sistem operasi, kecuali ...
a. DOS
b. Windows 
c. Unix
d. Linux
e. Vista

4. Perintah-perintah  internal  yang  sudah 
dimasukkan dan dikenalkan ke dalam BIOS oleh 
sistem operasi windows adalah sebagai berikut, 
kecuali ....
a. DIR
b. REN
c. DEL 
d. MD 
e. FORMAT

5. Sistem operasi Windows yang diluncurkan pada 
tahun  2002  yang  merupakan  perbaikan  dari 
versi  sebelumnya  yang  sudah  mengenalkan 
program komputer 32 bit adalah ....
a. Windows Millenium

b. Windows 2002 Server 
c. Windows XP
d. Windows Vista
e. Windows 7

6. Kemampuan sistem operasi untuk menjalankan 
lebih dari satu program aplikasi pada saat yang 
bersamaan disebut ....
a. multi user
b. multi program
c. multi core
d. multi tasking
e. multi threading

7. Program aplikasi yang digunakan untuk melihat 
seluruh  program  aplikasi  yang  saat  ini  aktif 
dalam komputer adalah .....
a. trojan horse
b. system restore
c. task scheduler
d. task manager
e. system information

8. Agar  printer  yang  telah  kita  beli  dapat 
digunakan  di  komputer  kita,  sebelumnya  kita 
harus  melakukan  proses  instalasi  printer  kita 
terlebih dahulu. Proses instalasi printer baru ini 
menggunakan menu ... 
a. Add a new printer
b. Printer and Faxes
c. Add a hardware
d. Select Printer
e. Printer Name

9. Dalam kondisi default, resolusi yang digunakan 
oleh monitor ukuran 17” adalah ……
a. 360 × 240 pixel
b. 800 × 600 pixel
c. 1024 × 768 pixel
d. 1152 × 864 pixel
e. 1280 × 1024 pixel
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10. Dibawah  ini  adalah  menu  tab  yang  terdapat 
dalam  kotak  dialog  customize  regional 
options, kecuali ...
a. Numbers
b. Currency
c. Time 
d. Date
e. Language

11. Perhatikan gambar

Menu  dalam  bentuk  teks  yang  berada  dalam 
toolbars  yang  masing  masing  menu  memiliki 
satu huruf yang di garis bawahi disebut ....
a. menu cascading
b. menu pop up
c. menu on off
d. menu shortcut 
e. menu pull down

12. Setelah  mengaktifkan  windows  explorer,  cara 
tercepat untuk membuat folder adalah ...
a. klik kanan pilih new – folder 
b. klik menu file – new – folder
c. klik drive membuat folder – klik kanan pilih 

new – folder
d. aktifkan windows – file – new folder
e. tanya Pak Iyan

13. Apabila kita menggunakan drag and drop file / 
folder  pada  drive  yang  sama,  berarti  kita 
telah  ........  file  /  folder  ke  dalam drive  yang 
sama.  Isi  yang  tepat  untuk  mengisi  titik-titik 
diatas adalah.  
a. memindahkan
b. menyalin
c. memindahkan dan menyalin
d. memindahkan atau menyalin 
e. tidak keduanya 

14. Tipe  file  yang  dibuat  oleh  pengolah  kata 
OpenOffice.org Writer adalah ....
a. DOC
b. ODT
c. DOCX
d. RTF
e. XLS

15. Perintah  yang  digunakan  untuk  mengganti 
nama file adalah ...
a. SEND TO 
b. FORMAT
c. COPY TO FOLDER 
d. RENAME
e. RENT 

16.Perhatikan gambar
       1    2    3     4   5      6      7    8   9   10  11 

Toolbar standard  yang  digunakan  untuk 
menyimpan dokumen adalah nomor ....
a. 1
b. 3
c. 5
d. 7
e. 9

17. Proses penyiapan disket  atau flash drive  agar 
dapat  digunakan  sebagai  media  penyimpanan 
disebut ...
a. Cleaning
b. Tweaking
c. Formatting

d. Programming
e. Scanning

18. Program aplikasi  pengolah kata yang berbasis 
open source adalah ...
a. microsoft word
b. chi writer
c. open office writer
d. wordperpect
e. wordstar

19. Untuk  mengaktifkan program  Microsoft  Word 
menggunakan  shortcut,  langkahnya  adalah 
dengan ……
a. klik shortcut
b. klik ganda shortcut
c. klik start menu
d. klik file – new – shortcut 
e. drag shortcut

20. Menu  yang  digunakan  untuk  merubah 
measurement unit dari inchi ke centimeter atau 
sebaliknya adalah ....
a. Format  –  option  –  tab  general  – 

measurement unit
b. Tools – option – tab view – measurement 

unit
c. Tools – option – tab display – measurement 

unit
d. Format – option – tab print – measurement 

unit
e. Tools – option – tab general – measurement 

unit
21. Salah  satu  menu  yang  dimiliki  oleh  program 

pengolah  kata  adalah  menu  Format.  Apabila 
kita  akan  mengaktifkan  menu  tersebut 
menggunakan  keyboard,  maka  langkah  yang 
dilakukan  adalah  dengan  menekan  kombinasi 
tombol ....
a. ALT – F 
b. ALT – O 
c. ALT – I 
d. ALT – V 

e. ALT – A 
22.Perhatikan gambar

Gambar ikon tersebut digunakan untuk ...
a. Membuka file
b. Menutup file
c. Mencetak file
d. Menyimpan file
e. Menyimpan file dengan nama lain

23. Langkah  langkah  yang  kita  lakukan  untuk 
mengatur  ukuran  kertas  yang  digunakan 
menjadi  A4  di  program  Open  Office  Writer 
adalah .....
a. Klik File – Page Setup
b. Klik Format – Page Setup
c. Klik Edit – Page Setup
d. Klik Format – Page - Page
e. Klik File – Page – Page 

24. Perhatikan  rumus  E  =  m.c2.  Untuk  membuat 
angka dua agar ditampilkan dengan posisi lebih 
tinggi  daripada  huruf  yang  lain,  kita  gunakan 
format ....
a. underline
b. emphasis
c. strong
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d. subscript
e. superscript

25. Program  pengolah  kata  memiliki  fasilitas 
pembuatan  paragraf  bernomor  yang  disebut 
dengan ......
a. numbering
b. bullet & numbering
c. bullet
d. paragraf bullet
e. paragraf numbering

26. Latihan 1. Membuat Paragrap Berbingkai
Perhatikan  naskah  diatas.  Fasilitas  yang 
digunakan  untuk  membuat  tampilan  naskah 
berbingkai seperti diatas disebut .....
a. Format Font Outline
b. Format Font Special
c. Format Font Striketrough
d. Format Border and Shading Border
e. Format Border and Shading Shading

27. Apabila  kita  membuat  dokumen  berupa  surat 

undangan pernikahan seperti ini “undangan“ 
biasanya jenis huruf yang digunakan adalah....
a. Arial 
b. Monotype Corsiva
c. Symbol
d. Times New Roman
e. Verdana

28. Perhatikan gambar 

Untuk  membuat  paragraf  dengan  huruf  awal 
paragraf  yang  lebih  besar  dari  pada  lainnya 
seperti  ini,  maka fasilitas  pengolah kata yang 
digunakan adalah ....
a. DropCap
b. Border and shading
c. Paragraf Indent
d. Format Font Size 36
e. Insert Symbol Larger

29. Gambar 
disamping 
merupakan 
bagian dari  menu 
print.  Radio 
button  Current 
Page digunakan 
untuk ...
a. Mencetak 

seluruh halaman
b. Mencetak halaman yang terakhir di edit
c. Mencetak halaman yang aktif saat ini
d. Mencetak halaman ganjil saja 
e. Mencetak halaman sesuai dengan keinginan 

kita
30. £1 = Rp. 17.630,00  ¥1 = Rp. 119,00. Untuk 

menampilkan  beberapa  karakter  mata  uang 
seperti contoh diatas kita menggunakan fasilitas
a. Insert Currency
b. Insert Symbol
c. Format Symbol
d. Format Font Symbol
e. Format Font Currency

31. Langkah  langkah  yang  dilakukan  untuk 
membuat  tabel  dalam  program  penolah  kata 
menggunakan menu tabel adalah ……
a. Table – Make Table
b. Insert - Table
c. Table – Insert Table
d. Insert – Insert Table
e. Table – Table Properties

Untuk soal nomor 32 sampai dengan 35 Perhatikan 
gambar tabel dibawah ini

32. Agar  tabel  yang  kita  buat  tampil  lebih  cantik 
seperti  diatas,  kita  perlu  mengatur  tampilan 
border dan shading nya. Untuk mempermudah 
pengaturan  border  dan  shading,  kita  dapat 
menggunakan  fasilitas  .....  untuk  mengatur 
border  dan  shading  secara  otomatis  oleh 
program pengolah kata
a. Table – Border and shading
b. Table – Autofit
c. Table – Autoformat
d. Table – Design
e. Table – Insert Table

33.Untuk  menyisipkan  satu  baris  kosong  diatas 
tulisan  kelas  3  seperti  contoh diatas,  langkah 
langkahnya adalah ...
a. Table – Insert – Colomns Below
b. Table – Insert – Row Autofit 
c. Table – Insert – Columns to the Left
d. Table – Insert – Columns to the right
e. Table – Insert – Row Above

34.Untuk menghapus kolom bulan maret, langkah 
langkahnya adalah ...
a. Blok kolom maret – klik kanan delete row
b. Blok  kolom maret  –  klik  Table  –  delete  – 

Columns
c. Blok  kolom maret  –  klik  Table  –  delete  – 

Rows 
d. Blok  kolom maret  –  klik  Table  –  delete  – 

Entire Column
e. Blok kolom maret - delete

35. Untuk mengatur lebar kolom pertama menjadi 
1,5  cm,  langkah  langkahnya  adalah  dengan 
cara  memblok  kolom pertama  lalu  klik  menu 
table – ...
a. Table  Properties  –  Columns  –  Preferred 

Width 1,5
b. Table Properties – Rows – Preferred Width 

1,5
c. Table  Properties  –  Columns  –  Preferred 

Width 2
d. Table Properties – Rows – Preferred Width 2
e. Table  Properties  –  Columns  –  Preferred 

Width - Auto
36.Perhatikan gambar

Untuk  menggabungkan  beberapa  sel  seperti 
contoh  diatas,  langkah  langkahnya  adalah 
dengan cara memblok sel yang akan digabung 
lalu ...
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a. Klik table – merge cells
b. Klik table – merge rows
c. Klik table – merge columns
d. Klik table – merge table
e. Klik table – split cells



Teks teks teks 
Teks teks teks
Teks teks teks 
Teks teks teks
Teks teks teks 
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37.Perhatikan gambar
Untuk  membuat  beberapa  gambar  diatas  kita 
menggunakan  fasilitas  mengambar  dalam 
program pengolah kata yang disebut ...
a. arrows
b. smartart
c. callout 
d. drawing
e. autoshape

38. Langkah  langkah  yang  dilakukan  untuk 
memasukkan  gambar  yang  telah  ada  dalam 
komputer yang telah kita download sebelumnya 
dari internet ke dalam naskah yang sedang kita 
edit adalah ...
a. Klik Insert – Picture – Clipart – Pilih gambar 
b. Klik  Insert  –  Picture  –  From File   –  Pilih 

gambar  
c. Klik Picture – Clipart – Pilih gambar  
d. Klik Picture – Picture – Pilih gambar  
e. Klik Insert – Picture – Clipart - Illustration

39. Langkah–langkah  yang  digunakan  untuk 
menyisipkan sebuah dokumen ke dalam naskah 
yang sedang kita edit adalah ...

a. Klik menu insert – file
b. Klik menu insert – document
c. Klik menu file – acquire file
d. Klik menu file – insert file
e. Klik menu file – insert document

40.Perhatikan gambar
Bagian  naskah yang terdiri  dari  sebuah kotak 
atau  shape  yang  memiliki  tulisan  didalamnya 
seperti contoh disamping dinamakan ....
a. Text box
b. Box Text
c. AutoShape
d. Smart Art
e. Block Arrows

II. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas !.

41. Jelaskan dengan singkat apakah yang dimaksud dengan sistem operasi ?
42. Jelaskan langkah-langkah proses instalasi printer baru di sistem operasi windows ! 
43.Sebutkan  minimal  8  type  file  yang  kamu  ketahui  beserta  program  aplikasi  yang  digunakan  untuk 

membuat file tersebut !
44. Perhatikan gambar ...

   1    2     3    4      5       6       7       8        9    10     11    12   
Dari dua belas toolbar yang ada diatas, jelaskan minimal  delapan nama dan fungsi menu menu yang 
berada dalam toolbar diatas ...

45. Jelaskan langkah langkah membuat tabel seperti contoh berikut, jelaskan pula cara mengisi bagian tabel 
yang diberi tanda tanya ! 

Alhamdulillah Pragath !
SMANSA GO OPEN SOURCE PILOT PROJECT 2008

FIGHT AGAINST PIRATE
powered by www.yandriana.wordpress.com


