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PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  

DINAS PENDIDIKAN MENENGAH  

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI  (SMAN) 78 JAKARTA 
JL. BHAKTI IV/1 KOMPLEK PAJAK KEMANGGISAN JAKARTA BARAT 

TELEPON : 5482914  FAX : 5327115 

 
LEMBAR SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN PELAJARAN 2009/2010 

SOAL SUSULAN  
 Mata pelajaran    :  TIK Lanjutan 

 Kelas/Program  : XI IPA A,B,C,D 

 Hari/Tanggal  :    Jum’at / 4 Juni 2010 

 Waktu  : 90 menit 

 
PILIHLAH SATU JAWABAN YANG TEPAT DAN BENAR 

 
1. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut dapat dibuat 

dengan menggunakan …. 
a. Polygon tool   c. Graph paper 
b. Spiral    d. Curve  e. Rectangle  

 
2. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut 

dapat dibuat dengan menggunakan …. 
a. polygon tool   c. Graph paper 
b. spiral    d. Curve   
c. rectangle  

 
3. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar 

tersebut dapat dibuat dengan menggunakan …. 
a. Basic Shapes  c. Flowchart Shapes 
b. Arrow Shapes  d. Star Shapes  e. Callout Shapes  

 
4. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut 

dapat dibuat dengan menggunakan …. 
a. Basic Shapes  d. Flowchart Shapes 
b. Arrow Shapes  e. Star Shapes  
c. Callout Shapes  

 
5. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut 

dapat dibuat dengan menggunakan …. 
a. Basic Shapes  c. Flowchart Shapes 
b. Arrow Shapes  d. Star Shapes  e. Callout Shapes  

 
6. Sebuah foto dari kamera digital yang akan dicetak dalam sebuah majalah sebaiknya 

diproses menggunakan program aplikasi grafis pengolah …. 
a. vector    c. bitmap  
b. angka    d. kata   e. suara 
 

7. Istilah lain dari grafik bitmap adalah …. 
a. raster    c. render  
b. vector    d. pixel   e. jagged 

 
8. Dibandingkan dengan grafik bitmap, file grafik vector lebih …. 

a. kecil    c. besar   
b. detail    d. gelap  e. terang 

 
9. Di bawah ini yang merupakan pasangan software pengolah grafis berbasis vector yang tepat 

adalah …. 
a. coreldraw dan  powerpoint   d. coreldraw dan autocad 
b. photoshop dan ms-excel   e. powerpoint dan ms-word 
c. paint dan adobe photoshop 
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10. Di bawah ini yang merupakan pasangan software pengolah grafis berbasis bitmap yang 
tepat adalah …. 
a. coreldraw dan  powerpoint   d. coreldraw dan autocad 
b. photoshop dan ms-excel   e. powerpoint dan ms-word 
c. paint dan adobe photoshop 

 
11. Yang dimaksud dengan RESOLUSI pada gambar grafik adalah …. 

a. jumlah warna yang dimiliki suatu citra  d. jumlah gambar yang dimiliki suatu citra 
b. jumlah pixel yang dimiliki suatu citra  e. jumlah huruf yang dimiliki suatu citra 
c. jumlah garis yang dimiliki suatu citra 

 
12. File gambar yang dihasilkan ekstensinya dapat berupa *.jpg, *.tif, *.eps, *.bmp ekstensi ini 

dapat terbentuk tergantung dari penggunaan …. 
a. jenis processor komputernya   d.jumlah memory ram yang digunakan 
b. jenis program aplikasi yang digunakan e. kemampuan resolusi monitornya 
c. jenis media penyimpanan filenya 

 
 
  

 
 
 
13. Perhatikan gambar di atas, gambar no.1. digunakan untuk …. 

a. menghapus dokumen   c. menyimpan doumen 
b. membuka dokumen lama  d. membuat dokumen baru 
c. mencetak dokumen ke printer 

 
14. Perhatikan gambar di atas, gambar no.2. digunakan untuk …. 

a. menghapus dokumen   c. menyimpan doumen 
b. membuka dokumen lama  d. membuat dokumen baru 
c. mencetak dokumen ke printer 

 
15. Perhatikan gambar di atas, gambar no.4. digunakan untuk …. 

a. menghapus dokumen   c. menyimpan doumen 
b. membuka dokumen lama  d. membuat dokumen baru 
c. mencetak dokumen ke printer 

 
16. Perhatikan gambar di atas, gambar untuk melakukan “redo“ pada suatu obyek adalah 

gambar ikon …. 
a. no. 5  b. no.6  c. no.7  d. no.8  e. no.9 

 
17. Perhatikan gambar di atas, gambar untuk melakukan “cut“ pada suatu obyek adalah gambar 

ikon …. 
a. no. 5  b. no.6  c. no.7  d. no.8  e. no.9 

 
18. Perhatikan gambar di atas, gambar untuk melakukan “paste” pada suatu obyek adalah 

gambar ikon …. 
a. no. 5  b. no.6  c. no.7  d. no.8  e. no.9 
 

19. Fungsi  “corel online ” adalah untuk melakukan …. 
a. eksekusi aplikasi corel yang lain  d. mengatur ukuran tampilan gambar 
b. mengeksekusi kembali perintah terakhir  e. mengakses situs web corel 
c. membatalkan beberapa perintah atau langkah terakhir 

 
20. Fungsi  “zoom level ” adalah untuk melakukan …. 

a. eksekusi aplikasi corel yang lain  d. mengatur ukuran tampilan gambar 
b. mengeksekusi kembali perintah terakhir  e. mengakses situs web corel 
c. membatalkan  langkah terakhir 

 
21. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut digunakan untuk …. 

a. menghapus obyek gambar 
b. memberi warna obyek gambar  
c. memindahkan obyek gambar  
d. menyimpan obyek gambar  
e. menggandakan obyek gambar  
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22. Perhatikan gambar diatas, gambar no.3 disebut dengan …. 
a. menu bar   c. titlebar   
b. standar toolbar   d. toolbox  e. docker 

 
23. Perhatikan gambar diatas, gambar no.5 disebut dengan …. 

a. menu bar   c. titlebar   
b. standar toolbar   d. toolbox  e. docker 

 
24. Perhatikan gambar diatas, gambar no.6 disebut dengan …. 

a. menu bar   c. titlebar   
b. standar toolbar   d. toolbox  e. docker 
 

 
 
 
 

 
 
25. Perhatikan gambar shape tool di atas, gambar no.1 disebut dengan …. 

a. smudge brush   c. knife tool 
b. eraser tool   d. shape tool   e. image tool 

 
26. Perhatikan gambar shape tool di atas, gambar no.2 disebut dengan …. 

a. smudge brush   c. knife tool 
b. eraser tool   d. shape tool   e. image tool 

 
27. Perhatikan gambar shape tool di atas, gambar no.4 disebut dengan …. 

a. smudge brush   c. knife tool 
b. eraser tool   d. shape tool   e. image tool 

 
 
 
 
 
 
28. Perhatikan gambar freehand tool di atas, gambar ikon “artistic media” dilambangkan oleh 

gambar nomor …. 
a. 1  b. 2   c. 3   d. 4  e. 5 

 
29. Perhatikan gambar freehand tool di atas, gambar ikon “bezier tool ” dilambangkan oleh 

gambar nomor …. 
a. 1  b. 2   c. 3   d. 4  e. 5 

 
30. Perhatikan gambar freehand tool di atas, gambar ikon “free hand tool ” dilambangkan oleh 

gambar nomor …. 
a. 1  b. 2   c. 3   d. 4  e. 5 
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Gambar 2 D 

Gambar 3A 

Gambar 3B 

Gambar 3C 

Double click Double click 

 click  click Double click 

31. Perhatikan gambar freehand tool di atas, gambar ikon “polyline” dilambangkan oleh gambar 
nomor …. 
a. 1  b. 2   c. 3   d. 4  e. 5 

 
32. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut dapat dibuat 

dengan menggunakan …. 
a. bezier tool   d. freehand tool 
b. artistic media   e. polyline tool  
c. pen tool 

 
33. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut dapat dibuat dengan 

menggunakan …. 
a. bezier tool   c. freehand tool 

b. artistic media   d. polyline tool  e. pen tool 
 
34. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut dapat dibuat 

dengan menggunakan …. 
a. Artistic tool preset   c. Artistic tool brush 
b. Artistic tool sprayer  d. Artistic toolcalligraphic e. Artistic tool pressure 

 
35. Perhatikan gambar di atas, gambar tersebut dapat dibuat dengan 

menggunakan …. 
a. Artistic tool preset   d. Artistic tool brush 
b. Artistic tool sprayer  e. Artistic toolcalligraphic 
c. Artistic tool pressure 

 
36. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut dapat dibuat 

dengan menggunakan …. 
a. Artistic tool preset   c. Artistic tool brush 
b. Artistic tool sprayer  d. Artistic tool calligraphic e. Artistic tool pressure 

 
37. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut dapat dibuat dengan 

menggunakan …. 
a. Artistic tool preset   c. Artistic tool brush 
b. Artistic tool sprayer  d. Artistic tool calligraphic e. Artistic tool pressure 

 
38. Perhatikan gambar di sebelah kanan, gambar tersebut dapat dibuat 

dengan menggunakan …. 
a. Polygon tool   c. Graph paper 
b. Spiral    d. Curve  e. Rectangle  

 
39. Software coreldraw merupakan software untuk aplikasi …. 

a. graphics   c. animation 
b. word processing d. spreadsheet e. programming 

 
40. Perhatikan gambar 2D, gambar tersebut merupakan hasil proses 

pengubahan bentuk suatu obyek dengan menggunakan fasilitas 
flyout …. 
a. cut tool   c. knife tool 
b. erase tool  d. shape edit tool e. burn tool 

 
41. Perhatikan gambar 3A, gambar tersebut 

merupakan hasil pemotongan suatu obyek 
menjadi beberapa bagian dengan 
menggunakan fasilitas flyout …. 
a. cut tool   c. knife tool 
b. erase tool  d. shape edit tool  e. burn tool 

 
42. Perhatikan gambar 3B, gambar tersebut merupakan hasil penghapusan suatu 

obyek pada bagian tertentu dengan menggunakan fasilitas flyout …. 
a. cut tool   c. knife tool 
b. erase tool  d. shape edit tool  e. burn tool 

 
43. Perhatikan gambar 3C, gambar tersebut merupakan hasil pemberian efek 

distorsi pada sebuah obyek  dengan menggunakan fasilitas flyout …. 
a. Virtual Segment Delete Tool c. Roughen Brush Tool 
b. Free Transform Tool  d. Smudge Brush Tool e. erase tool 
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Gambar 3D 

Gambar 3E 

Gambar 4A 

Gambar 4B 

Gambar 4C 

 
44. Perhatikan gambar 3D, gambar tersebut merupakan hasil pemberian efek 

permukaan obyek bergerigi (tisak halus) dengan menggunakan fasilitas 
flyout …. 
a. Virtual Segment Delete Tool c. Roughen Brush Tool 
b. Free Transform Tool  d. Smudge Brush Tool e. erase tool 

 

 
45. Perhatikan gambar 3E, gambar tersebut merupakan hasil  

perubahan bentuk obyek serta perubahan posisi obyek dengan 
menggunakan fasilitas flyout …. 
a. Virtual Segment Delete Tool c. Roughen Brush Tool 
b. Free Transform Tool  d. Smudge Brush Tool e. erase tool 

 

 

 

 

 
46. Perhatikan gambar 3F di atas, gambar tersebut merupakan proses menghubungkan antara 

dua garis yang berbeda dengan menggunakan fasilitas  …. 
a. Polyline tool  c. Interactive Connector tool 
b. Dimension tool  d. Point curve tool  e. Artistic tool Pressure 

 

 

 

 

 

 

 
47. Perhatikan gambar 3G di atas, gambar tersebut merupakan proses pembuatan obyek 

gambar dengan menggunakan fasilitas  …. 
a. Polyline tool  c. Interactive Connector tool 
b. Dimension tool  d. Point curve tool  e. Artistic tool Pressure 

 
48. Perhatikan gambar 4A, gambar tersebut merupakan hasil penghapusan 

bagian-bagian obyek tertentu secara parsial atau untuk menghapus garis 
yang tidak diinginkan pada  dua obyek yang saling bertumpuk dengan 
menggunakan fasilitas flyout …. 
a. Virtual Segment Delete Tool c. Roughen Brush Tool 
b. Free Transform Tool  d. Smudge Brush Tool e. erase tool 

 
49. Perhatikan gambar 4B, merupakan hasil transformasi gambar 

obyek dengan metode/cara  …. 
a. manual    d. fasilitas Docker 
b. ukuran tertentu   e. menggunakan Position  
c. menggunakan Rotation 

 
50. Perhatikan gambar 4C, merupakan hasil transformasi gambar obyek 

dengan metode/cara  …. 
a. manual   c. fasilitas Docker 
b. ukuran tertentu  d. menggunakan Position e. menggunakan Rotation 

 

 

Hasil 

Gambar 3F 

Gambar 3G 


