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SOAL POWERPONIT 

 

 

1. Perhatikan tampilan Ms powerpoint dibawah ini,  tampilan gambar tersebut menunjukan ………. 

  a. Slide Layout c. Slide Design e. Slide Color Schemes 

  b. Slide Transition d. Custom Animation 

 
2. Fasilitas untuk menentukan jarak spasi dalam paragraph pada slide presentasi adalah …………. 

  a. Format, Spacing c. Format, Line ruler e. Ruler 

  b. Format, Task pane d. Format, Line spacing 

 

3. Untuk merubah teks yang terlihat kecil, menjadi besar, kita dapat merubah menggunakan fasilitas pada 

powerpoint dengan memilih menu………….. 

  a. Format, Font c. Format, Change Case e. Format, Background 

  b. Format, Line spacing d. Format, Slide Design 

 

4. Perhatikan tampilan MS- powerpoint dibawah ini, untuk merubah bentuk  tampilan 1 ke tampilan 2 dapat 

dipilih menu ….. 

  a. Slide Show c. Slide Layout e. Slide Template 

  b. New Slide d. Slide Animasi 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

 

5. Perintah untuk mengembalikan posisi dari Slide sorter ke posisi semula (normal) dapat dipilih  menu ……… 

  a. View, Slide Show c. Format ,Slide Layout e. View, Notes page 

  b. File, New Slide d. View, Normal 

 

6. Fasilitas slide Layout digunakan untuk …………….. 

  a. Animasi Layout c. Memilih Bentuk spasi e. Memilih Efek Customes 

  b. Memilih  Bentuk  Font d. Memilih Tata letak slide 

 

7. Perintah untuk menyisipkan gambar dari hasil scan , dapat ditampilkan pada presentasi. Tujuan tersebut adalah 

kecuali…. 

a. Menambah daya tarik presentasi 

b. Menambah isi presentasi 

c. Mengisi kekosongan presentasi 

d. Menegaskan isi dari presentasi 

e. Menambah kekurangan yang ada pada presentasi. 

 

 

8. Untuk memberikan tampilan latar belakang pada slide lebih menarik, dapat dipilih …….. 

  a. Format, Font c. Format, Change Case e. Format, Background 

  b. Format, Line spacing d. Format, Slide Design 
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 Untuk soal  no. 9 – 14, Perhatikan gambar A. 

9. Toolbar pada no. 1 mempunyai nama icon  ……… 

 a. Print Priview c. Spelling e. Insert Chart 

b. E-mail d. Search 
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10. Toolbar pada no.2 mempunyai nama icon  ……... 

 a. Print Priview c. Table anda Border e. Insert Chart 

b. Insert Table d. Insert Hyperlink 

 

11. Toolbar pada no.3 mempunyai nama icon  ……... 

 a. Print Priview c. Table anda Border e. Insert Chart 

b. Insert Table d. Insert Hyperlink 

 

12. Toolbar pada no.4 mempunyai nama icon  ……... 

 a. Color/Grayscale  c. Table anda Border e. Insert Chart 

b. Insert Table d. Insert Hyperlink 

 

13. Toolbar pada no.5 mempunyai nama icon  ……... 

 a. Color/Grascale c. Table anda Border e. Insert Chart 

b. Insert Table d. Insert Hyperlink 

 

14. Toolbar pada no.6 mempunyai nama icon  ……... 

 a. Color/Grayscale c. Table anda Border e. Insert Chart 

b. Insert Table d. Insert Hyperlink 

 

 Untuk soal no. 15 –17 , perhatikan gambar. B 

15. Toolbar no. 1 pada tampilan presentasi dibawah ini mempunyai nama icon … 

 a. Normal View c. Slide e. Slide Show 

 b. Outline d. Slide Sorter View 

 

16. Toolbar no. 4 pada tampilan presentasi dibawah ini mempunyai nama icon … 

 a. Normal View c. Slide e. Slide Show 

 b. Outline d. Slide Sorter View 

 

17. Toolbar no. 5 pada tampilan presentasi dibawah ini mempunyai nama icon … 

 a. Normal View c. Slide e. Slide Show 

 b. Outline d. Slide Sorter View 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Untuk soal no.18 – 22, perhatikan gambar. C. 

18. Apa nama icon pada  no. 1 toolbar  dibawah ini……..…… 

 a. Sorter c. Increase font size e. Font Color 

 b. Shadow d. Decrease Font size 

Gambar. A 
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Gambar. B 
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19. Apa nama icon pada  no. 2 toolbar  dibawah ini……..…… 

 a. Sorter c. Increase font size e. Font Color 

 b. Shadow d. Decrease Font size 

 

20. Apa nama icon pada  no. 3 toolbar  dibawah ini……..…… 

 a. Slide Design c. Increase font size e. Font Color 

 b. Shadow d. Decrease Font size 

 

21. Apa nama icon pada  no. 4 toolbar  dibawah ini……..…… 

 a. Slide Design c. Increase font size e. Font Color 

 b. Shadow d. Decrease Font size 

 

22. Apa nama icon pada  no. 5 toolbar  dibawah ini……..…… 

 a. Slide Design c. Increase font size e. Font Color 

 b. Shadow d. Decrease Font size 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Anda dapat menyisipkan gambar baik dari clip art maupun dari hasil scanner kedalam slide, perintah untuk 

menyisipkan gambar melalui menu ……. 

a. Klik menu format, pilih picture 

b. Klik menu insert, pilih picture 

c. Klik menu edit, pilih picture 

d. Klik menu view, pilih picture 

e. Klik menu slide show, pilih picture 

 

24. Perintah untuk menyisipkan halaman pada slide adalah dengan memilih menu ………… 

a. Format, pilih Duplicate slide  

b. Format, pilih Slide number 

c. Insert  , pilih Duplicate slide 

d. Insert  , pilih Slide number 

e. Insert  , pilih Date and Time 

 

25. Perintah untuk membuat table, pada  MS powerpoint dapat dipilih menu …………….. 

  a. Edit, Table c. Insert, Table e. Tools, Table 

  b. View, Table d. Format, Table 

 

26. Perintah untuk menghapus slide pada menu, dengan langkah-langkah ……………… 

a. Klik menu File , pilih Delete slide  

b. Klik menu Edit , pilih Delete slide 

c. Klik menu File , pilih Clear slide 

d. Klik menu Edit , pilih Select All 

e. Klik menu View , pilih Delete slide 

 

27. Untuk mengatur kecepatan (speed) gerakan pada slide presentasi dapat kita pilih menu …………. 

a. Slide show , Action Button 

b. Slide show , Animation Schemes 

c. Slide show , Slide Transition 

d. Slide show , Rehearse Timings 

e. Slide show , Custom Animation 

 

28. Untuk menentukan durasi presentasi dapat dilakukan dengan memilih ………. 

a. Slide show , Action Button 

b. Slide show , Animation Schemes 

c. Slide show , Slide Transition 

d. Slide show , Rehearse Timings 

e. Slide show , Custom Animation 

Gambar.C 
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29. Untuk memutar gambar atau teks pada slide, agar slide terlihat lebih atraktif, dapat kita klik………… 

 a. Action Button c. Hyperlink e. Slide transition 

 b. Placeholder d. Custom Animation 

  

30. Istilah menggabungkan dokumen didalam program power point disebut ……………… 

 a. Action Button c. Hyperlink e. Slide transition 

 b. Placeholder d. Custom Animation 

 

31. Untuk mengatur urutan slide dapat dilakukan dengan mudah, jika anda diminta untuk mengatur urutan slide 

lewat menu, apa yang anda pilih…………. 

a. Menu Edit , kemudian klik slide sorter  

b. Menu View , kemudian klik slide sorter  

c. Menu Insert ,  kemudian klik slide sorter  

d. Menu Format, kemudian klik slide sorter  

e. Menu Slide Show, kemudian klik slide sorter  

 

32. Pada saat presentasi sedang anda lakukan didepan kelas, ternyata ada slide yang terlewati, untuk kembali ke 

slide yang terlewati anda dapat lakukan dengan beberapa cara yaitu  kecuali…………….. 

a. Tekan tombol Backspace 

b. Klik kanan mouse dan pilih Previous 

c. Klik kanan mouse dan pilih Go & By Title 

d. Tekan Enter atau klik mouse 

e. Klik kanan mouse dan pilih Go & Slide navigator 

 

33. Langkah-langkah  untuk membuat tombol aksi pada slide dengan mengklik menu ……............. 

a. Slide Show ,  New Slide 

b. Slide Show ,  Hyperlink 

c. Slide Show ,  Action Button 

d. Slide Show ,  Rehearse Timings 

e. Slide Show ,  Custom Animation 

 

34. Untuk membuat Hyperlink dapat dilakukan dengan  2 cara yaitu ; dengan mengklik kanan mouse dan pilih 

Hyperlink, itu untuk cara pertama dan cara kedua melalui menu dengan pilihan pada menu…………… 

 a. Edit dan pilih Hyperlink   d. Format dan pilih Hyperlink 

 b. View dan pilih Hyperlink   e. Slide Show dan pilih Hyperlink 

 c. Insert dan pilih Hyperlink 

 

35. Jika anda salah menempatkan Hyperlink pada teks atau gambar , anda dapat menghapus hyperlink tersebut 

dengan fasilitasnya ………… 

a. Delete Slide c. Remove hyperlink e. Edit hyperlink 

b. Copy hyperlink d. select hyperlink  

 

36. Fungsi dari slide timing adalah …….. 

a. Mengatur  efek transisi peralihan slide 

b. Menjalankan presentasi secara otomatis dengan waktu tampil slide telah diatur  

c. Menjalankan presentasi dengan mengklik mouse maka tampil slide akan muncul 

d. Mengatur  custom animasi yang akan dimunculkan pada slide 

e. Mengatur action buttom presentasi 

 

37. Slide Show mempunyai fungsi ………… 

  a. Melihat seluruh isi teks pada lembar dokumen 

  b. Melihat seluruh isi teks pada woorksheet 

  c. Melihat seluruh isi teks pada slide 

  d. Melihat seluruh isi pada Design Layout 

  e. Membuka slide baru  

 

38. Fungsi powerpoint diantaranya adalah kecuali…….  

a. Membuka slide dengan beragam warna  

b. Slide dapat disisipkan gambar 

c. Slide dapat disisipkan grafik 

d. Slide dapat disisipkan tabel 

e. Slide dapat dijadikan bahasa pemrograman 
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39. Langkah merubah ukuran tampilan slide adalah………………… 

  a. View , Size c. View, Task pane e. View, Header/footer  

  b. View , Zoom d. View, Toolbar 

 

40. Perintah untuk menampilkan seluruh slide presentasi dalam bnetuk mini adalah…………….. 

  a. View , Norma c. View, Slide Show e. View, Header/footer  

  b. View , Slide Sorter d. View, Note page 

 

41. Cara yang benar memindahkan gambar atau teks pada slide dengan pilihan sebagai berikut…. 

1. Drag gambar atau teks 

2. Klik menu Edit, pilih Cut 

3. Tempatkan  pada posisi slide yang diinginkan 

4. Klik menu Edit , pilih Paste 

5. Lepas tombol mouse  

   

  a. 1, 2 dan 3 c. 1, 3 dan 5 e. 2, 4 dan 5 

  b. 1, 3 dan 4 d. 2, 3 dan 5 

 

42. Untuk membuat presentasi baru anda dapat memilih menu ................... 

  a. Insert Slide c. Slide Show e. Slide Design template 

  b. New Slide d. Slide Layout 

 

43. Fungsi Action Button pada Slide presentasi adalah ……………….. 

a. Memudahkan membuat presentasi  

b. Memudahkan untuk membuat gambar 

c. Memudahkan menampilkan slide yang diinginkan 

d. Memudahkan untuk menyisipkan tabel 

e. Memudahkan untuk menyisipkan grafik 

 

44. Didalam membuat presentasi dapat juga disisipkan gambar yang diambil dari album foto, perintah untuk 

memasukan gambar tersebut terdapat pada menu ……………… 

 a. Slide Show c. Insert e. View 

 b. Format d. File 

 

45. Navigasi dapat anda lakukan pada saat menjalankan Slide presentasi, dibawah ini beberapa perintah navigasi 

yang anda dapat lakukan untuk melihat slide berikutnya, kecuali ……………… 

  a. Menekan tombol Spacebar 

  b. Menekan tombol Enter 

  c. Klik Mouse 

  d. Klik kanan mouse dan  pilih Next 

  e. Backspase 

 

46. Untuk mengembalikan slide yang anda aktifkan lewat fasilitas Hyperlink, dan anda dapat kembali ke slide 

sebelumnya dengan menekan tombol …………… 

  a. Enter c. Backspace e. Delete 

  b. Spacebar d. Esc 

 

47. Jika anda mengklik pada pilihan Include comment pages pada gambar dibawah ini, maka anda akan mencetak 

Slide dengan tujuan ……..  

 a. Mencetak slide sesuai ukuran kertas 

 b. Menambah bingkai pada setiap slide yang dicetak 

 c. Memasukan komentar pada setiap halaman slide 

 d. Mencetak warna slide menjadi warna keabu-abuan. 

 e. Mencetak garis besar dari slide presentasi  
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48. Yang bukan pilihan pada Print What dibawah ini adalah…… 

a. Slide c.  Note Pages e. Current Slide 

b. Handouts d. Outline View 

 

49. Untuk mencetak slide agar sesuai dengan ukuran kertas, anda dapat mengklik pada pilihan ......... 

  a. Frame Slide c. Include Comment Pages e. Current Slide 

  b. Scale to Fit paper d. All  

 

50. Mencetak slide sebagai Handouts, satu halaman terbagi menjadi 4 slide dengan bentuk Vertical, bentuk hasil 

cetak yang benar adalah ……………… 

  a.    d.  

   

 

 

 

 

 

b.    e. 

 

 

 

 

 

 

  c.   
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