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PEMERINTAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 CIREBON
Jl. Dr. Wahidin S. No.81 Telp 203666 Fax: 208011

website: www.smansacirebon.sch.id e-mail : info@smansacirebon.sch.id

LATIHAN ULANGAN KENAIKAN KELAS
TAHUN PELAJARAN 2012/2013

36.C/TIK/X/LUKK/2013

MATA PELAJARAN : Teknologi Informasi dan Komunikasi
KELAS, PROGRAM : X ( Sepuluh ), SEMUA PROGRAM
HARI, TANGGAL : Kapan bae, sing penting sedurung e UKK
WAKTU : Terserah bae, sing penting telung jam (180 menit )

PETUNJUK UMUM :
1. Awali Ulangan anda dengan membaca doa terlebih dahulu
2. Tulislah lebih dahulu nama, nomor kode peserta anda dan tanggal serta bidang studi / mata pelajaran yang diujikan

pada Lembar Jawab komputer (LJK) yang disediakan dengan menggunakan pensil 2B (Perhatikan petunjuk pada LJK).
3. Jawaban dikerjakan pada LJK dengan cara menghitamkan salah satu bulatan sesuai dengan huruf pilihan jawaban yang

anda anggap paling tepat dengan menggunakan pensil.
4. Tidak dibenarkan menghitamkan lebih dari satu jawaban.
5. Apabila ada jawaban yang anda anggap keliru dan anda ingin memperbaikinya, hapuslah jawaban yang salah itu

dengan menggunakan karet penghapus pensil sampai bersih, kemudian hitamkan bulatan sesuai huruf pilihan jawaban
yang anda anggap benar.

Contoh : ⒶⒷⒸⒹⒺ diubah menjadi :ⒶⒷⒸⒹⒺ
6. Jumlah soal sebanyak 90 butir, terdiri dari 80 butir soal pilihan ganda dan 10 butir soal uraian.

I. Piihlah jawaban yang benar.

1. Fasilitas pemberian nomor di depan suatu paragraf
dalam bentuk karakter tertentu disebut ...
a. Numbering
b. Bullets
c. Drop Cap
d. Change Case
e. Border

2. Untuk memodifikasi bentuk angka pada fasilitas
Numbering dapat dilakukan dengan mengklik ...
a. Change List Level
b. Set Numbering Value
c. Define New Number Format
d. Define New List Style
e. Define New Multilevel List

3. Pengaturan Border and Shading dapat dilakukan
melalui menu ribbon ...
a. Home
b. Insert
c. Page Layout
d. References
e. View

4. Secara default, satu tab pada lembar kerja Word

adalah ...
a. 0,50 inci
b. 1,25 inci
c. 1,50 inci
d. 1,75 inci
e. 2,00 inci

5. Untuk memunculkan tanda garis atau titik di depan
tabulasi, pada kotak dialog Tabs kita dapat memilih
opsi ...
a. Alignment
b. Clear All
c. Set
d. Center
e. Leader

6. Pada menu ribbon Home, untuk mencari teks dapat
menggunakan ikon Find yang terdapat pada grup
a. Clipboard
b. Paragraph
c. Style
d. Editing
e. Font
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7. Shortcut keyboard yang berfungsi untuk menuju
halaman tertentu adalah ...
a. Ctrl + F
b. Ctrl + H
c. Ctrl + G
d. Ctrl + I
e. Ctrl + C

8. Untuk mencetak dokumen ke printer, dapat dilakukan
melalui ...
a. tab menu File
b. menu ribbon Home
c. menu ribbon Page Layout
d. menu ribbon Insert
e. menu ribbon View

9. Ukuran kertas secara default dalam Microsoft Word
adalah ...
a. 8 1/2 x 11"
b. 8 1/2 x 12"
c. 8 1/2 x 13"
d. 8 1/2 x 14"
e. 8 1/2 x 15"

10. Surat massal yang merupakan surat yang ditujukan ke
beberapa alamat ketika dicetak disebut ...
a. Mail merge
b. kolom koran
c. Page Border
d. Attention
e. E-mail

11. Untuk membuat mail merge dapat dilakukan melalui
menu ribbon
a. File
b. Home
c. Page Layout
d. Insert
e. Mailings

12. Kotak dialog Mail Merge dalam Microsoft Word 2010
ditampilkan pada jendela ...
a. new window
b. taskbar
c. task pane
d. status bar
e. parent window

13. Untuk mencetak Mail Merge melalui dokumen baru,
kita dapat memilih ikon atau perintah ...
a. Edit Individual Documents
b. Print Documents
c. Send E-mail Message
d. Preview Result
e. Find Recipient

14. Selain tipe file MDB, kita dapat mengambil file lain
sebagai sumber data dengan tipe file ...
a. .DOC
b. .PCX
c. .MDB

d. .XLS
e. .PPT

15. Jika Anda akan menggunakan sumber data dengan
membuat data baru, maka pada Select recepients,
pilih...
a. Use an existing list
b. Select from outlook contacts
c. Type a new list
d. Select document
e. Use current document

16. Setelah mengklik list box Bullets pada grup Paragraph,
untuk membuat Bullet dalam bentuk gambar, pilih ...
a. Change List Level
b. Text Position
c. Define New Bullets
d. Bullet Library
e. Document Bullets

17. Page Border dapat digunakan untuk membuat ...
a. sertifikat
b. surat undangan
c. label
d. amplop
e. katalog

18. Jarak tabulasi default dalam Microsoft Word adalah ...
a. 0,1 inci
b. 0,2 inci
c. 0,3 inci
d. 0,4 inci
e. 0,5 inci

19. Fasilitas dari Word 2010 untuk mempercantik
tampilan dokumen dengan memberikan latar
belakang transparan pada dokumen berupa teks atau
gambar adalah ...
a. Page Border
b. Border
c. Mail Merge
d. Watermark
e. Print Preview

20. Untuk membuat halaman daftar isi, pada format
tabulasi dapat ditambahkan pilihan ...
a. Leader
b. Clear
c. Set
d. Clear All
e. Bar

21. Surat undangan yang mempunyai format surat yang
sama, tetapi berbeda pada alamat atau tujuan untuk
penerima surat, sebaiknya dibuat dengan fasilitas ...
a. fotokopi
b. blanko
c. envelope
d. e-mail
e. mail merge

22. Kotak dialog Mail Merge dalam Microsoft Word 2010
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ditampilkan pada jendela ...
a. new window
b. taskbar
c. task pane
d. status bar
e. parent window

23. Jika Anda membuat surat undangan rapat OSIS, pada
pertanyaan What type of document are you working
on? Pilih ...
a. Letters
b. Labels
c. Envelopes
d. Directory
e. E-mail Message

24. Jika Anda akan menggunakan sumber data dari file
yang sudah pernah disimpan, pada Select Recipients,
pilih ...
a. Use an existing list
b. Select from outlook contacts
c. Type a new list
d. Previous
e. Next

25. Ikon yang digunakan untuk menyisipkan field sumber
data ke dokumen induk adalah...
a. Insert Word Field
b. Open Data Source
c. Insert Merge Field
d. Insert Address Block
e. Match Fields

26. Perintah yang berfungsi untuk membuat tabel, yaitu
...
a. klik menu ribbon Home - klik ikon Table
b. klik menu ribbon Insert - klik ikon Table
c. klik menu ribbon Page Layout -klik ikon Table
d. klik menu ribbon View - klik ikon Table
e. klik menu ribbon References -klik ikon Table

27. Jika kursor terletak di akhir sel, kemudian Anda
menekan tombol Tab, yang terjadi adalah ...
a. kursor berpindah ke sel sebelumnya
b. kursor berpindah ke sel berikutnya
c. akan terjadi penambahan sel baru
d. kursor berpindah ke atas
e. akan terjadi penambahan tabel baru

28. Pengaturan lebar sel dapat dilakukan dengan ...
a. Ruler Line saja
b. menu ribbon Layout saja
c. ikon Table
d. ikon Draw Table
e. menu ribbon Layout dan Ruler Line

29. Dalam suatu tabel terdapat istilah yang disebut sel,
yaitu ...
a. gabungan beberapa sel
b. pertemuan antara baris dan kolom
c. gabungan beberapa range
d. worksheet

e. range

30. Penggabungan beberapa sel dalam tabel Microsoft
Word disebut ...
a. Split Cells
b. Lock Cells
c. Block Cells
d. Merge Cells
e. Point Cells

31. Pemisahan sel menjadi beberapa sel kembali dalam
tabel Microsoft Word disebut.. . .
a. Split Cells
b. Lock Cells
c. Block Cells
d. Merge Cells
e. Point Cells

32. Perhatikan tabel berikut.

NO NAMA
SIMPANAN

JUMLAH
WAJIB SUKARELA

Teks "Simpanan" pada tabel terletak pada sel ...
a. A1 dan A2
b. C1 dan D1
c. C1 dan D2
d. B1 dan C1
e. D1 dan D2

33. Untuk melakukan suatu perhitungan pada sebuah sel
tabel, dapat menggunakan perintah ...
a. klik menu ribbon Layout- klik Calculation
b. klik menu ribbon Layout - klik Table Autoformat
c. klik menu ribbon Layout- klik Formula pada grup

Data
d. klik menu ribbon Layout- klik Count
e. klik menu ribbon Layout- klik Compute

34. Perhatikan tabel berikut.

NO NAMA
SIMPANAN

JUMLAH
WAJIB SUKARELA

1 Rian 1000 2000
2 Nidzar 1000 5000

Rumus untuk mencari jumlah simpanan dari anggota
yang bernama Nidzar adalah ...
a. = C + D
b. = C1 + D1
c. = C2 + D2
d. = C3 + D3
e. = C4 + D4

35. Perhatikan tabel berikut.

NAMA BARANG HARGA UNIT TOTAL
HARDDISK SEAGATE 750.000 2

Rumus untuk mencari jumlah harga adalah ...
a. = B1 * B2
b. = B1 * C1
c. = B2 * D2
d. = B2 * C2
e. = B2 * C1



Halaman : 4 SMAN 1 Cirebon | Soal Latihan UKK TIK Kelas X TP 2012-2013

000
KODE SOAL BUKAN DOKUMEN SEKOLAH

BUKAN RAHASIA

36. Perhatikan tabel berikut.

NAMA SISWA
NILAI JUMLAH

NILAI
RATA
RATAUH 1 UH 2 UH 3

M. Rian 75 78 77 230 76,67

Rumus yang digunakan untuk mengisi sel Jumlah Nilai
yang tepat adalah ...
a. =SUM(Above)
b. =AVERAGE(Left)
c. =SUM(Left)
d. =AVERAGE(Above)
e. =AVG(Left)

37. Untuk mengisi sel rata-rata, rumus yang tepat adalah
...
a. =SUM(Above)
b. =AVERAGE(Left)
c. =SUM(Left)
d. =AVERAGE(Above)
e. =E3 / 3

38. Di bawah ini adalah jenis file gambar yang dapat
disisipkan dalam Microsoft Word, kecuali ...
a. jpg
b. emf
c. wmf
d. bmp
e. swf

39. Untuk membuat struktur organisasi dapat
menggunakan fasilitas ...
a. Clip Art
b. SmartArt
c. File
d. WordArt
e. Shapes

40. Pada Word 2010, kita dapat memberikan efek artistik
pada gambar melalui menu ...
a. Home
b. Page Layout
c. Format Picture Tools
d. Layout
e. Insert

41. Untuk membuat teks indah dapat menggunakan ikon
WordArt yang terdapat pada menu ribbon Insert,
yaitu grup ...
a. Paragraph
b. Picture
c. Show
d. Illustration
e. Text

42. Untuk memberikan efek pada WordArt dapat
dilakukan melalui menu ribbon ...
a. Format Drawing Tools
b. Insert
c. References
d. Page Layout
e. View

43. Untuk memblok objek Shapes yang akan digabungkan
dapat dilakukan dengan cara ...
a. drag pointer pada semua area gambar
b. menekan tombol Ctrl + klik atau Shift + klik pada

setiap gambar
c. klik setiap gambar
d. klik kanan pada setiap gambar
e. Ctrl + drag pada setiap gambar

44. Ikon Equation dapat dimunculkan melalui ribbon
Insert pada grup ...
a. Symbols
b. Text
c. Illustrations
d. Links
e. Tables

45. Untuk membuat brosur dengan beberapa kolom
dalam Microsoft Word dapat menggunakan fasilitas ...
a. Mail Merge
b. amplop
c. kolom koran
d. Table
e. Borders and Shading

46. Untuk membuat model kolom koran dapat dilakukan
melalui menu ribbon ...
a. Insert
b. Page Layout
c. Home
d. View
e. References

47. Pada kotak dialog Columns, untuk memilih jumlah
kolom yang telah jadi, terdapat pada bagian . .
a. Presets
b. Width and spacing
c. Line between
d. Preview
e. Apply to

48. Fungsi Line between dalam kolom koran adalah ...
a. membuat garis horizontal antarkolom
b. membuat garis diagonal antarkolom
c. membuat garis vertikal antarkolom
d. membuat garis tidak beraturan antarkolom
e. membuat garis dan bayangan antarkolom

49. Perintah untuk berpindah antarkolom adalah ...
a. klik menu ribbon Insert - klik Break
b. klik menu ribbon Home - klik Break
c. klik menu ribbon Page Layout - klik Break
d. klik menu ribbon Layout - klik Break
e. klik menu ribbon View - klik Break

50. Fasilitas untuk memperbesar huruf satu atau lebih
dalam suatu paragraf disebut dengan ...
a. In Margin
b. Dropped
c. Drop Cap
d. Mail Merge
e. Shading
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51. Klik menu ribbon Insert - klik ikon Chart. Langkah
tersebut digunakan untuk....
a. membuat Mail Merge
b. membuat kolom koran
c. membuat grafik
d. membuat Text Box
e. membuat flowchart

52. Untuk mengubah tipe grafik yang telah dibuat dapat
dilakukan melalui menu ...
a. Home
b. Design Chart Tools
c. Layout Chart Tools
d. Format Chart Tools
e. Page Layout

53. Untuk membuat atribut grafik, perintah awal yang
tepat adalah
a. klik tampilan grafik
b. klik menu ribbon Layout Chart Tools
c. klik menu ribbon Format Chart Tools
d. klik menu ribbon Design Chart Tools
e. klik menu ribbon Home

54. Untuk membuat keterangan pada sumbu x dan y
grafik, dapat menggunakan ikon ...
a. Chart Titles
b. Legend
c. Data Labels
d. Data Table
e. Axis Titles

55. Perintah yang berfungsi untuk membuat tabel adalah
...
a. klik menu ribbon Home - klik ikon Table
b. klik menu ribbon Insert - klik ikon Table
c. klik menu ribbon Page Layout -klik ikon Table
d. klik menu ribbon View - klik ikon Table
e. klik menu ribbon References -klik ikon Table

56. Pada kotak dialog Table, terdapat pilihan Number of
rows yang berarti
a. menentukan jumlah kolom yang dibutuhkan
b. menentukan jumlah baris yang dibutuhkan
c. menentukan lebar kolom secara otomatis
d. menentukan lebar kolom disesuaikan dengan isi

data
e. menentukan bentuk kolom yang diinginkan

57. Dalam pengetikan teks atau angka ke dalam sel tabel
antara lain menggunakan Tab. Fungsi Tab ini adalah
a. meletakkan kursor pada sel yang diinginkan
b. berpindah antarsel dan dapat pula menambah

baris baru apabila kursor ada di sel akhir
c. berpindah antarsel ke kiri dan menggeser kursor

ke kiri
d. berpindah antarsel ke atas
e. menambah baris baru dalam suatu sel

58. Dalam suatu tabel terdapat istilah yang disebut
dengan sel, yaitu .

a. gabungan beberapa sel
b. pertemuan antara baris dan kolom
c. gabungan beberapa range
d. worksheet
e. range

59. Perhatikan tabel berikut.

NIS NAMA SISWA
NILAI

SIKAP
PPK PRAKTEK

Teks Nilai terletak pada sel ...
a. A1 dan A2
b. C1 dan D1
c. C1 dan D2
d. B1 dan C1
e. D1 dan D2

60. Untuk menyisipkan baris di atas sel yang aktif
menggunakan perintah
a. klik kanan - Insert - Shift cells right
b. klik kanan - Insert - Shift cells down
c. klik kanan - Insert - Insert entire
d. klik kanan - Insert - Insert row below
e. klik kanan - Insert - Insert row above

61. Untuk melakukan suatu perhitungan pada suatu sel
tabel, dapat menggunakan perintah ...
a. klik menu ribbon Layout - klik Calculation
b. klik menu ribbon Layout - klik Table Autoformat
c. klik menu ribbon Layout - klik Formula pada grup

Data
d. klik menu ribbon Layout - klik Count
e. klik menu ribbon Layout - klik Compute

62. Perhatikan tabel berikut.
NAMA BARANG HARGA DISKON TOTAL

Stabilizer 750.000 20%

Untuk mencari rumus Total adalah ...
a. = B2 - (B1 * B2)
b. = B2 - (B1 * C1)
c. = B2 - (B2 * D2)
d. = B2 - (B2 * C2)
e. = B2 - (B2 * C1)

63. Perhatikan tabel berikut.

NIS NAMA BARANG
HARGA

LABA
BELI JUAL

Untuk menyatukan sel C1 dan D1 (Harga) dapat
dilakukan dengan ...
a. Split Cells
b. Merge Cells
c. Column
d. Wrap Text
e. Orientation

64. Ikon Chart berfungsi untuk menyisipkan objek ...
a. gambar
b. file
c. ClipArt
d. grafik
e. struktur organisasi
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65. Ikon yang berfungsi untuk membuat diagram adalah
...
a. Picture
b. Shapes
c. Chart
d. WordArt
e. SmartArt

66. Jenis file gambar yang dapat disisipkan dalam lembar
kerja Word adalah
a. .swf
b. .mdb
c. .fla
d. .jpg
e. .dll

67. Untuk membuat efek artistik pada gambar dapat
dilakukan melalui menu ribbon ...
a. Page Layout
b. Insert
c. View
d. Home
e. Review

68. Ikon Drop Cap terdapat pada menu ribbon Insert grup
...
a. Illustrations
b. Links
c. Text
d. Show
e. Window

69. Perhatikan gambar berikut.
alam menahan laju pemanasan global, Presiden SBY
pada KTT Perubahan Iklim di Kopenhagen
menyampaikan komitmen Indonesia dalam

menurunkan emisi sebesar 26%-41%. Komitmen ini didasari
pada posisi .....
Posisi Drop Cap pada gambar di alas adalah....
a. Indent
b. Margin
c. None
d. In Margin
e. Dropped

70. Untuk menampilkan ribbon Chart Tools dapat
dilakukan dengan cara
a. klik tab File
b. klik menu ribbon Home
c. klik tampilan grafik
d. klik menu ribbon View
e. klik menu ribbon Insert

71. Fungsi ikon Chart Title pada grup Labels adalah ...
a. menampilkan grafik dan mencetak ke printer
b. membuat judul grafik dan mengatur letak grafik
c. mengubah data pada grafik
d. memasukkan data grafik dari lembar Excel
e. mengubah bentuk grafik

72. Untuk mengubah tipe grafik yang telah dibuat dapat

dilakukan melalui menu ...
a. Home
b. Design Chart Tools
c. Layout Chart Tools
d. Format Chart Tools
e. Page Layout

73. Berikut ini yang tidak termasuk menu ribbon yang
terdapat dalam Microsoft Word adalah ...
a. File
b. Home
c. Insert
d. References
e. View

74. Menu yang terdiri dari ikon-ikon dan terletak di sudut
kiri atas lembar kerja Word 2010 disebut ...
a. pull down
b. toolbar
c. quick access toolbar
d. pull up
e. ribbon

75. Perintah untuk menyimpan dokumen dengan
menekan tombol ... pada keyboard.
a. CTRL + N
b. CTRL + 0
c. CTRL + S
d. CTRL + P
e. CTRL + X

76. Untuk membuat tulisan superscript seperti pada
tulisan X2 dapat kita lakukan dengan menekan tombol
a. Ctrl =
b. Ctrl +
c. Ctrl –
d. Ctrl *
e. Ctrl /

77. Ikon Page Borders terletak pada grup ...
a. Themes
b. Page Setup
c. Paragraph
d. Arrange
e. Page Background

78. Untuk dapat memblok satu paragraf dapat dilakukan
dengan cara ...
a. klik ganda pada paragraf
b. klik tiga kali pada paragraf
c. klik pada paragraf
d. klik kanan padaparagraf
e. Ctrl + klik pada pragraf

79. Langkah awal untuk mengaktifkan Header and Footer
adalah ...
a. klik menu ribbon Insert - klik header and. Footer
b. klik menu tab File - klik Header and Footer
c. klik menu ribbon View - klik Header and Footer
d. klik menu ribbon Review - klik Header and Footer
e. klik menu ribbon Page Layout -klik Header and

Footer

D
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80. Berikut ini fungsi dari ikon Header & Footer, kecuali ...
a. menyisipkan autotext
b. menyisipkan nomor halaman

c. menyisipkan tanggal
d. menyisipkan jam
e. menyisipkan gambar

II. Jawablah dengan singkat dan jelas.
1. Jelaskan langkah langkah membuat tabel menggunakan menu insert table !
2. Jelaskan langkah langkah membuat tabel menggunakan menu draw table !
3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fasilitas Bullets dan beri contohnya !
4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fasilitas Numbering dan beri contohnya !
5. Apakah yang dimaksud dengan fasilitas Border and Shading dan Page Border?
6. Apakah yang dimaksud dengan alignment tabulasi yang ada di Microsoft Word, sebutkan lima macam alignment

tabulasi yang ada di microsoft word!
7. Jelaskan langkah-langkah untuk mencetak naskah ke dalam printer !
8. Jelaskan langkah-langkah untuk membuat Mail Merge !
9. Sebutkan langkah-langkah untuk menyisipkan gambar dengan ClipArt !
10. Sebutkan langkah-langkah untuk menyisipkan gambar dengan Picture !

MENCONTEK ADALAH LANGKAH AWAL BELAJAR KORUPSI
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