
SIAP UJIAN NASIONAL TEORI
KEJURUAN MULTIMEDIA

Pilihlah salah satu jawaban yang benar
MELAKUKAN INSTALASI SISTEM OPERASI DASAR
1. Tombol turn off pada sistem operasi berfungsi untuk…

a. Mematikan monitor
b. Membatalkan perintah terakhir
c.  Merestart komputer
d. Menghidupkan komputer
e. Mematikan komputer

2. Kepanjangan dari BIOS adalah …
a. Basis Input Output System
b. Basis Income Outcame System
c. Basic Input Output System d.
Basic Income Outcame System
e. Bio Input Output System

3. Untuk masuk ke BIOS, kita melakukan restart computer kemudian secara berulang menekan
tombol ….
a. DEL
b. END
c.  HOME
d. INSERT
e. ENTER

4. Agar bisa melakukan penginstalan dengan menggunakan CD, maka settingan First Boot nya
adalah ….
a. Hardisk
b. CDROM
c. USB
d. Floppy disk
e. Mouse

5. Untuk keluar dari BIOS dengan melakukan penyimpanan, maka kita dapat menekan short cut
….
a. F7
b. F8
c.  F9
d. F10
e. F11

6. Gambar-gambar kecil yang menghiasi desktop biasa disebut dengan ….
a. Folder
b. File
c. Taskbar
d. Icon
e. Symbol

7. Apa yang diperlukan jika menginstal komputer lewat CD?
a. Disket
b. Cd Bootable
c. Harddisk
d. Micro SD
e. CD-R / DVD-R

8. Peletakan sistem (hasil menginstal) sebaiknya diletakkan di
a. Local disk D
b. Local disk C
c. Local disk E
d. My Document
e. My Diary

9. Diantara dibawah ini yang termasuk Operating System berbasis GUI, Kecuali adalah
a. Linux
b. Windows
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c. Mac Os
d. DOS
e. BlackBerry

10. Yang tidak termasuk generasi Microsoft Windows adalah
a. Windows 98
b. Windows ME/2000
c. Windows Xp
d. Ubuntu
e. Windows 7

11. Apa kepanjangan dari GUI
a. (Graphical User Interface) b.
(Graphical User International) c.
(Graphical Unit Interface)
d. (Graphical Unit Internal)
e. (Graphical Unit Indonesia)

12. Kelebihan proses instalasi dengan menggunakan system berbasis GUI adalah….
a. Lebih mudah untuk dipahami.
b. Proses penginstalan tidak terlalu lama
c. Perintah perintah dalam proses penginstalan ditampilkan dengan jelas.
d. Proses penginstalan tidak terlalu rumit karena ditampilkan dengan jelas.
e. Visual efek dalam monitor sudah tersedia sehingga memudahkan indera kita.

13. Yang dimaksud dengan proses “installasi” adalah….
a. Memindah data dari media penyimpan ke komputer.
b. Perintah –perintah untuk menjalankan suatu proses.
c.  Membuat program dari yang belum ada menjadi ada.
d. Menjalankan program setup.exe /instalasi/install shield dari program yang bersangkutan.
e. Menyalin file-file dari program yang bersangkutan ke media penyimpan dan

menjalankan program tersebut.
14. Cara melakukan proses instalasi adalah….

a. Menjalankan file setup.exe
b. Mengkopi file ke media penyimpan.
c.  Menjalankan program yang diinstal.
d. Memasukkan perangkat lunak ke dalam PC.
e. Mengoperasikan system sesuai dengan kemampuan komputer

15. Dibawah ini adalah macam-macam sistem operasi kecuali
a. Windows XP
b. Windows 7
c. Nero Express
d. Linux Redhat
e. Ubuntu

16. Sebagai jembatan antara pengguna (user) dan Perangkat lunak (software). Merupakan
kegunaan dari
a. System Resource
b. System Operasi
c. Brainware
d. DOS
e. Perangkat lunak

17. Sistem operasi Window’s di buat oleh
a. Microsoft
b. Linux
c. Supercall
d. Chi Writer
e. Novell

18. Dalam melakukan upaya pencegahan agar perangkat lunak dapat terlindungi hak ciptanya
dari pembajakan, maka perusahaan pembuat perangkat lunak melengkapi produknya dengan
kode tertentu yang biasa disebut ….
a. Serial number
b. Code number
c. Dial number
d. Passing number
e. Certificate number

19. Salah satu kelebihan dari LINUX adalah dualboot yaitu….
a. dapat dijalankan bersama system operasi yang lain
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b. dapat dijalankan oleh lebih dari satu pengguna
c. dapat dijalankan di lebih dari satu computer
d. dapat melakukan tugas secara bersamaan
e. memiliki lebih dari satu versi

20. Sistem Operasi dibagi menjadi dua, yaitu …
a. Berbasis Text dan Documents
b. Berbasis GUI dan EXE
c. Berbasis Text dan GUI
d. Berbasis GUI dan Documents
e. Berbasis EXE dan Documents

21. Yang termasuk system operasi di bawah ini adalah:
a. Microsoft Word
b. Ubuntu
c. Visual Basic
d. Corel draw
e. Microsoft Access

22. Dalam dunia komputer dikenal istilah sistem operasi seperti Windows XP, Windows 7, dan
Ubuntu. Fungsi dari sistem operasi tersebut adalah….
a. Mengatur perangkat lunak dengan perangkat keras komputer
b. Mengatur semua operasi dari seluruh perangkat keras komputer
c.  Mengatur operasi perangkat lunak komputer
d. Mengatur manajemen file computer
e. Mengatur perintah komputer

23. Proses booting yang dilakukan jika komputer dalam keadaan hidup, yaitu dengan cara
menekan tombol reset disebut ….
a. Cool boot
b. Booting
c. Warm boot
d. Crash boot
e. Hang boot

24. Ketika Setup selesai dijalankan, berarti proses instalasi sistem operasi windows telah selesai
dan sudah bisa dioperasikan. sebagai bukti tampilannya masih kasar dan sound card belum
berfungsi. Sound card, VGA card, printer, Network/internet Card, belum bisa digunakan
Namun penggunannya belum bisa optimal, maka perlu menginstal ….\
a. Aplikasi
b. Program
c. Driver
d. Anti virus
e. Norton Utility

25. Ketika anda bekerja dengan suatu program, tidak selamanya program tersebut bekerja
dengan baik. Ada kalanya program tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga
tidak dapat menerima perintah-perintah dari pemakai. Dalam keadaan ini dikatakan bahwa
program itu telah membeku atau biasa kita sebut dengan istilah....
a. Restart
b. Shoutdown
c.  Standby
d. Hank
e. Low memory

26. Ketika anda bekerja dengan suatu program, tidak selamanya program tersebut bekerja
dengan baik. Ada kalanya program tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga
tidak dapat menerima perintah-perintah dari pemakai. Tetapi anda dapat mematikan program
tersebut secara paksa dengan menekan tombol keyboard secara bersamaan, yaitu ....
a. Alt+F4
b. Ctrl+P
c.  Ctrl+I
d. Ctrl+Alt+Del
e. Tap+Alt+Del

27. Untuk mematikan program, pilihlah nama program yang akan dimatikan, lalu tekan tombol ....
a. End task
b. New task
c.  swicth to
d. New task
e. swicth to
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28. Mampu menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam dalam satu waktu
merupakan pengertian dari ….
a. Multi use
b. Multi player
c. Open source
d. Multi tasking
e. Multi plat fom

29. Menu yang dapat memberi informasi mengenai harddisk drive, kamera, scanner, atau
berbagai hardware yang tersambung dengan komputer, yaitu …
a. All program
b. My recent documents
c.  My computer
d. My network places
e. Control panel

30. Berikut merupakan tampilan Windows yang dapat diubah-ubah,kecuali ….
a. Bentuk ikon Microsoft Windows
b. Screensaver
c. Date and time
d. Tampilan task bar menu
e. desktop

31. Screensaver dapat diubah melalui ……
a. Klik start, control pannel, display, kemudian pilih screensaver
b. Klik kanan pada desktop yang kosong, kemudian properties, kemudian pilih desktop
c. Klik kanan pada desktop yang kosong, kemudian properties, kemudian pilih themes
d. Klik start, Control Panel, kemudian Date and Time
e. Klik kanan pada desktop yang kosong, kemudian new

32. Screensaver adalah tampilan sesaat pada waktu computer tidak digunakan dalam keadaan ….
a. Rusak
b. Menyala
c.  Hidup
d. Mati
e. standby

33. Selama proses berlangsung, akan muncul beberapa window untuk konfigurasi. Untuk menu
Regional and Language Options, kita akan memilih …
a. Negara dan Bahasa
b. Waktu
c. Pasword
d. Jaringan
e. Serial Number

34. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam aplikasi pada Control Panel adalah….
a. My Computer
b. Add Remove Program
c. Data and Time
d. Network Connection
e. Add Hardware

35. Untuk mengatur tanggal dan waktu, dari jendela Control Panel dipilih aplikasi….
a. Add or Remove Program
b. Data and Time
c.  Internet Options
d. Keyboard
e. Mouse

36. Fungsi dari perangkat lunak aplikasi adalah….
a. menentukan karakteristik penggunaan computer
b. membuat perangkat lunak lain
c. menyediakan interface bagi user computer
d. mengelola seluruh sumber daya computer
e. memudahkan user untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

37. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam perangkat lunak aplikasi adalah….
a. Office
b. AntiVirus
c.  Multimedia
d. Sistem Operasi
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e. Desain Grafis
38. Untuk mengerjakan tugas-tugas perkantoran jenis aplikasi yang digunakan adalah….

a. Ms Office Suite
b. Graphics Suite
c. AntiVirus
d. Utility
e. Sistem Operasi

39. Menghapus program adalah bagian yang sangat penting dalam Windows karena hal  ini
sangatlah sering kita gunakan. Cara untuk menghapus suatu program, dapat diikuti langkah
berikut ....
a. Start Menu Control Panel Printers and faxes
b. Start Menu Settting Control Panel Add/Remove Program
c.  Start Menu Control Panel Network Connection
d. Start Menu Control Panel Add/Remove Program Taskbar and Start menu
e. Start Menu Control Panel Add/Remove Program Performance and Mantenance

40. Secara normal, komputer menyimpan data pada hardisk secara continue. Akan tetapi, pada
keadaan tertentu komputer menyimpan data tersebut secara terpecah-pecah. Dalam keadaan
seperti ini, komputer akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaca data dari
hardisk. Untuk menyatukan data yang terpecah-pecah menjadi data yang continue,
menggunakan program….
a. System Restore
b. Disk Cleanup
c. Character map
d. System backup
e. defragmentasi

41. Apa kepanjangan dari BIOS
a. Basic Internal Output Service
b. Basic Input Output System c.
Basic Input Output Service
d. Basic Internal Output System
e. Basic Instinc Output System

42. Sebelum ada sistem operasi orang hanya menggunakan komputer dengan menggunakan
a. Signal Analog dan Signal Digital
b. Signal Analog dan Signal telepon
c.  Signal Radio dan Signal Digital
d. Signal GPRS dan Signal 3G
e. Sinyal indosat dan sinyal indomie

43. Yang termasuk siste operasi berbasis text adalah
a. APPLE, Windows, DOS
b. DOS, REDHAT, POSIX
c. DOS, POSIX, LINUX
d. Windows, APPLE, LINUX
e. DOS, Ms. Word, WordPad

44. Apa yang diperlukan jika menginstal komputer lewat CD?
A. Disket
B. Cd Bootable
C. Harddisk
D. Micro SD
E. CD-R / DVD-R

45. Peletakan sistem (hasil menginstal) sebaiknya diletakkan di
A. Local disk D
B. Local disk C
C. Local disk E
D. My Document
E. My Diary

46. Diantara dibawah ini yang termasuk Operating System berbasis GUI, Kecuali adalah
A. Linux
B. Windows
C. Mac Os
D. DOS
E. BlackBerry

47. Cara masuk ke pengaturan BIOS adalah
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A. Restart Komputer, sesudah booting klik delete/F2 akan muncul pengaturan
BIOS

B. Restart Komputer, sesudah booting klik sembarang tombol akan muncul pengaturan BIOS
C. Turn Off Komputer, sesudah booting klik delete/F2 akan muncul pengaturan BIOS
D. Turn Off Komputer, sesudah booting klik sembarang tombol akan muncul pengaturan BIOS
E. Restart komputer, pilih mozilla firefox, ketik www.facebook.com

48. Yang tidak termasuk generasi Microsoft Windows adalah
A. Windows 98
B. Windows ME/2000
C. Windows Xp
D. Redhat
E. Windows 7

49. Pada instalasi sistem operasi biasanya partisi mana yang di delete/remove adalah
A. C
B. D
C. E
D. F
E. G

50. Apa kepanjangan dari GUI
A. (Graphical User Interface) B.
(Graphical User International) C.
(Graphical Unit Interface)
D. (Graphical Unit Internal)
E. (Graphical Unit Indonesia)

51. Kelebihan proses instalasi dengan menggunakan system berbasis GUI adalah….
A. Lebih mudah untuk dipahami.
B. Proses penginstalan tidak terlalu lama
C. Perintah perintah dalam proses penginstalan ditampilkan dengan jelas. D. Proses
penginstalan tidak terlalu rumit karena ditampilkan dengan jelas.
E. Visual efek dalam monitor sudah tersedia sehingga memudahkan indera kita.

52. Yang dimaksud dengan proses “installasi” adalah….
A. Memindah data dari media penyimpan ke komputer.
B. Perintah –perintah untuk menjalankan suatu proses.
C. Membuat program dari yang belum ada menjadi ada.
D. Menjalankan program setup.exe /instalasi/install shield dari program yang

bersangkutan.
E. Menyalin file-file dari program yang bersangkutan ke media penyimpan dan menjalankan

program tersebut.
53. Cara melakukan proses instalasi adalah….

A. Menjalankan file setup.exe
B. Mengkopi file ke media penyimpan.
C. Menjalankan program yang diinstal.
D. Memasukkan perangkat lunak ke dalam PC.
E. Mengoperasikan system sesuai dengan kemampuan komputer

54. Dibawah ini adalah macam-macam sistem operasi kecuali
A. Windows 98
B. Windows 3.1.1
C. Nero Express
D. Linux Redhat
E. Linux suse

55. Untuk menginstal OS dengan menggunakan CD apa yang harus dilakukan agar boot pertama
adalah CD ?
A. Masuk ke bios- setting 1st boot sequence hardisk 0
B. Masuk Kebios – seting 2nd boot sequence CD room
C. Masuk ke bios – setting 2sd boot sequence hardisk 0
D. Masuk ke bios – seting 1st boot sequence cd room
E. Tidak ada jawaban

56. Dibawah ini termasuk OS buatan Microsoft Kecuali
A. DOS
B. Windows 3.1
C. Windows 98
D. Vista
E. SUSE
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57. Dalam OS windows XP Sistem hardisk sudah menggunakan sistem
A. FAT
B. FAT 32
C. ETC
D. NTFS
E. SWAP

58. Agar kita tidak perlu mengganti setting booting dr suatu drive,bila drive yg kita gunakan tidak
berjalan adalah dengan menyetting BIOS secara
A. Auto
B. auto run
C. default
D. enable
E. Disable

59. Sebagai jembatan antara pengguna (user) dan Perangkat lunak (software). Merupakan
kegunaan dari
A. System Resource
B. System Operasi
C. Brainware
D. DOS
E. Perangkat lunak

60. Dibawah ini adalah yang dapat di setting dalam sistem bios kecuali ?
A. Setting Waktu
B. Setting boot sequence
C. Setting srceensaver D.
Seting suhu temperetur E.
Seting vga dan sound

61. Sistem operasi Window’s di buat oleh
A. Microsoft
B. Linux
C. Supercall
D. Chi Writer
E. Novell

62. Tempat untuk memasukkan disket di sebut ….
A. Prosesor
B. Disk Drive
C. CD ROM
D. Memory
E. CPU

63. Yang harus disediakan sebelum kita meng-install software pengolah kata adalah….
A. Software system operasi
B. Software presentasi
C. Software pengolah kata
D. Software grafis dan multimedia
E. Software pengolah angka

64. Secara umum, CPU terdiri dari :
A. Control unit, mouse, ALU dan keyboard
B. Control unit, mouse, ALU dan memory storage
C. Control unit, ALU dan memory storage
D. ROM dan RAM
E. CD-ROM, ROM dan RAM

65. Bagian komputer yang merupakan unit penyimpan adalah
A. CPU
B. Harddisk
C. printer
D. floppy drive
E. cdrom drive

66. Yang termasuk dalam perangkat keras adalah:
A. Operating System
B. Programming Language
C. DVD RW drive
D. Utility Application
E. Driver

67. Apa yang dmaksud dengan system operasi….
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A. penghubung antara user dan hardware
B. penghubung antara user dan software
C. penghubung user dengan user
D. penghubung software dengan hardware
E. penghubung antara hardware

68. Sistem operasi yang dapat digunakan pada Text dan GUI adalah…..
A. apple
B. unix
C. Ms.Dos
D. linux
E. post

69. apakah arti dari driver…..
A. pengguna
B. pembuat
C. pengarah
D. penginstal
E. peneliti

70. Istilah lain dari menginstal……
A. booting
B. bootable
C. set up
D. trouble shooting
E. bios

71. Dalam dunia komputer dikenal istilah sistem operasi seperti Windows XP, Windows 98, dan
Linux. Fungsi dari sistem operasi tersebut adalah….
A. Mengatur perangkat lunak dengan perangkat keras komputer
B. Mengatur semua operasi dari seluruh perangkat keras komputer
C. Mengatur operasi perangkat lunak komputer
D. Mengatur manajemen file computer
E. Mengatur perintah computer

72. Dalam melakukan upaya pencegahan agar perangkat lunak dapat terlindungi hak ciptanya
dari pembajakan, maka perusahaan pembuat perangkat lunak melengkapi produknya dengan
kode tertentu yang biasa disebut ….
A. Serial number
B. Code number
C. Dial number
D. Passing number
E. Certificate number

73. Salah satu kelebihan dari LINUX adalah dualboot yaitu….
A. dapat dijalankan bersama system operasi yang lain
B. dapat dijalankan oleh lebih dari satu pengguna
C. dapat dijalankan di lebih dari satu computer
D. dapat melakukan tugas secara bersamaan
E. memiliki lebih dari satu versi

74. Berikut ini kelebihan LINUX dibanding SO yang lain, kecuali....
A. Kebal Virus
B. Freeware
C. Open Source
D. Dualboot
E. Dualchannel

75. Mampu menjalankan beberapa proses atau beberapa program dalam dalam satu waktu
merupakan pengertian dari ….
A. Multi use
B. Multi player
C. Open source
D. Multi tasking
E. Multi plat fom

76. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam aplikasi pada Control Panel adalah….
A. My Computer
B. Add Remove Program
C. Data and Time
D. Network Connection
E. Add Hardware
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77. Untuk mengatur tanggal dan waktu, dari jendela Control Panel dipilih aplikasi….
A. Add or Remove Program
B. Data and Time
C. Internet Options
D. Keyboard
E. Mouse

78. Fungsi dari perangkat lunak aplikasi adalah….
A. menentukan karakteristik penggunaan computer
B. membuat perangkat lunak lain
C. menyediakan interface bagi user computer
D. mengelola seluruh sumber daya computer
E. memudahkan user untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

79. Di bawah ini yang tidak termasuk dalam perangkat lunak aplikasi adalah….
A. Office
B. AntiVirus
C. Multimedia
D. Sistem Operasi
E. Desain Grafis

80. Untuk mengerjakan tugas-tugas perkantoran jenis aplikasi yang digunakan adalah….
A. Ms Office Suite
B. Graphics Suite
C. AntiVirus
D. Utility
E. Sistem Operasi

81. Dibawah ini yang termasuk sistem operasi berbasis TEKS saja adalah…
A. Windows XP
B. LINUX
C. Machintos
D. Windows 98
E. UNIX

82. Dibawah ini yang termasuk distribusi LINUX, kecuali
A. Mandrake
B. Corel
C. Debian
D. RedHat
E. Hackware

83. Berikut ini adalah bagian dari kernel LINUX…
A. manajemen transfer
B. manajemen firewall
C. filememory driver
D. hardware device driver
E. jaringan LAN

84. Salah satu kelebihan dari LINUX adalah dualboot yaitu…
A. dapat dijalankan bersama system operasi yang lain
B. dapat dijalankan oleh lebih dari satu pengguna
C. dapat dijalankan di lebih dari satu computer
D. dapat melakukan tugas secara bersamaan
E. memiliki lebih dari satu versi

85. Berikut ini kelebihan LINUX dibanding SO yang lain, kecuali…
A. Kebal Virus
B. Freeware
C. Open Source
D. Dualboot
E. Dualchannel

86. Sistem Operasi dibagi menjadi dua, yaitu …
A. Berbasis Text dan Documents
B. Berbasis GUI dan EXE
C. Berbasis Text dan GUI
D. Berbasis GUI dan Documents
E. Berbasis EXE dan Documents

87. Perhatikan beberapa sifat – sifat system operasi dibawah ini :
I. Freeware
II. Mutitasking
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III. Berbasis GUI
IV. Open source
V. Mempunyai banyak support hardware
Dari beberapa pernyataan diatas yang merupakan sifat yang terdapat pada LINUX adalah….
A. I, II, III
B. II, III ,V
C. I, III, V
D. I, IV, V
E. I, IV, II

88. Yang bukan merupakan kelebihan Linux adalah… .
A. Memiliki Support hardware yang banyak
B. Bersifat fleksibel,dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan
C. Teks Mode (dapat menghemat sumber daya computer/resource)
D. Dapat dikonfigurasi dan dijalankan secara remote/jarak jauh(diperbaiki)
E. Memberikan Kesempatan pada pengguna untuk system operasi lain(SO Linux bersifatopen

source)
89. Macam – macam Distro… .

A. Redhat, avast, xandros
B. Suse Linux, Winbi, Winzip
C. Memphis, knoppix, Arobat
D. Mandrake, transtool, debian
E. Redhat, Slackware, Mandrake

90. Siapakah yang pertama kali menciptakan sistem operasi LINUX?
A. Andrew Tanen-Baum
B. Bill Gates
C. Linus Trovalds
D. Linus Thomson
E. Tim Berners Lee

91. Linux dikembangkan pertama kali untuk PC berbasis….
A. Gui
B. Dual core
C. Core 2 duo
D. Power PC
E. 386/486

92. Di bawah ini 4 komponen utama system operasi, kecuali….
A. Manajemen Proses
B. Manajemen Memori
C. Manajemen Sistem Berkas
D. Manajemen Masukan/Keluaran
E. Manajemen File

93. Sistem Operasi jaringan yang dikembangkan dengan LINUX adalah :
A. Windows 98
B. Windows 2000 Server
C. Windows XP
D. Mandrake
E. DOS

94. Di bawah ini adalah Sistem Operasi berbasis GUI kecuali…
A. MS DOS
B. LINUX
C. Microsoft Windows 95
D. Microsoft Windows XP
E. Microsoft Windows Vista

95. Yang termasuk system operasi di bawah ini adalah:
A. Microsoft Word
B. Linux
C. Visual Basic
D. Corel draw
E. Microsoft Access

96. Sistem Operasi yang dapat menjalankan lebih dari satu instruksi pada waktu bersamaan
disebut:
A. Mono tasking
B. Multi tasking
C. Single user
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D. Multi user
E. Double user

97. Windows bekerja dengan modus:
A. GUI
B. Karakter
C. Text
D. Interpreter
E. CUI

98. Ciri – ciri komputer yang menggunakan tabung hampa,adalah generasi..
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

99. Untuk mengaktifkan task manager menggunakan shotcut?
A. Atl+del+shif
B. Alt+del+tab
C. F8
D. F2
E. Alt+ctrl+del

100. Sistem operasi LINUX diturunkan dari sistem operasi?
A. Redhat
B. Debian
C. Unix
D. Mancintos
E. Madriva

101. Restart / reboot komputer anda, Saat komputer melakukan booting tekan dan tahan tombol
DEL, hal ni akan membawa ke menu SET UP BIOS, Selanjutnya pilih Advance BIOS,Jadikan
floppy disk sebagai first booting system. Adalah booting melalui .....

A. booting melalui harddisk
B. booting melalui Removable disk
C. booting melalui Flashdisk
D. booting melalui disket
E. booting melalui CD

102. Ketika Setup selesai dijalankan, berarti proses instalasi sistem operasi windows telah selesai
dan sudah bisa dioperasikan. sebagai bukti tampilannya masih kasar dan sound card belum
berfungsi. Sound card, VGA card, printer, Network/internet Card, belum bisa digunakan
Namun penggunannya belum bisa optimal, maka perlu menginstal ….

A. Aplikasi
B. Program
C. Driver
D. Anti virus
E. Norton Utility

103. Klik pada tombol Start, yang akan diikuti oleh tampilnya Start Menu. Klik pada Shutdown yang
akan diikuti oleh tampilnya kotak dialog Shut Down Windows. Pilihlah Re-Start. Maka
Komputer akan …..

A. Mati
B. Shut Down
C. Siaga
D. Standby
E. Restart

104. Biasanya dilambangkan dengan sebuah icon. Icon adalah sebuah file kecil yang mewakili
sebuah program, file, direktori, dokumen. Icon terletak pada desktop. Disebut dengan….

A. Doble klick
B. Desktop shourtcut
C. Tombol cepat
D. Icon Destop
E. Taskbar

105. Untuk membuat sebuah desktop shourtcut dari item Windows Explorer dapat diikuti langkah-
langkah berikut ini...

A. Bukalah Windows Explorer. Temukan item yang akan dibuat shortcutnya pada Windows
Explorer tersebut. Klik kanan pada item tersebut lalu sorot Send to pilih pada desktop
(create Shourtcut).
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B. Bukalah Windows Explorer. Temukan item yang akan dibuat shortcutnya pada Windows
Explorer tersebut. Klik kiri pada item tersebut lalu sorot Send to pilih pada desktop (create
Shourtcut).

C. Bukalah Windows Explorer. Temukan item yang akan dibuat shortcutnya pada Windows
Explorer tersebut. Klik kanan dan delete pada item tersebut

D. Bukalah Windows Explorer. Temukan item yang akan dibuat shortcutnya pada Windows
Explorer tersebut. Doble klick pada item tersebut

E. Bukalah Windows Explorer. Temukan item yang akan dibuat shortcutnya pada Windows
Explorer tersebut. Klik kiri pada item tersebut lalu sorot Send to pilih pada directory partisi
system

106. Di sistem komputer kontrol panel terdapat beberapa icon. Pada gambar di bawah ini adalah
mensetting ….

A. Setting Hari ,Tanggal, dan Waktu
B. Setting Mouse dan Keyboard
C. Setting wilayah time zone
D. Setting Setting Hari ,Tanggal,
E. Setting display dan resolusi monitor

107. Klik Kanan pada Background Dekstop Properties atau dengan cara Start menu Settings
Control Panel Display. Akan tampil menu ....

A. teme Zone properties
B. Date and time Properties
C. Display Properties
D. Screen Saver properties
E. Appearance properties

108. Ketika anda bekerja dengan suatu program, tidak selamanya program tersebut bekerja
dengan baik. Ada kalanya program tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga
tidak dapat menerima perintah-perintah dari pemakai. Dalam keadaan ini dikatakan bahwa
program itu telah membeku atau biasa kita sebut dengan istilah....

A. Restart
B. Shoutdown
C. Standby
D. Hank
E. Low memory

109. Pada saat kita menggunakan kompuer dan terjadi program aplikasi menjadi hank Pada
umumnya tidak ada cara untuk memperbaiki program yang “Hank”, tetapi anda dapat
mematikan program tersebut secara paksa dengan menekan tombol keyboard secara
bersamaan, yaitu ....

A. Alt+F4
B. Ctrl+P
C. Ctrl+I
D. Ctrl+Alt+Del
E. Tap+Alt+Del

110. Untuk mematikan program, pilihlah nama program yang akan dimatikan, lalu tekan tombol ....
A. End task
B. New task
C. swicth to
D. Processes
E. Performance

111. Untuk Menampilkan window task manager dengan cara sebagai berikut ....
A. Alt+F4
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B. Ctrl+P
C. Ctrl+I
D. Ctrl+Alt+Del
E. Tap+Alt+Del

112. Menghapus program adalah bagian yang sangat penting dalam Windows karena hal ini
sangatlah sering kita gunakan. Cara untuk menghapus suatu program, dapat diikuti langkah
berikut ....

A. Start Menu Control Panel Printers and faxes
B. Start Menu Settting Control Panel Add/Remove Program
C. Start Menu Control Panel Network Connection
D. Start Menu Control Panel Add/Remove Program Taskbar and Start menu
E. Start Menu Control Panel Add/Remove Program Performance and

Mantenance
113. Secara normal, komputer menyimpan data pada hardisk secara continue. Akan tetapi, pada

keadaan tertentu komputer menyimpan data tersebut secara terpecah-pecah. Dalam keadaan
seperti ini, komputer akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membaca data dari
hardisk. Untuk menyatukan data yang terpecah-pecah menjadi data yang continue,
menggunakan program….

A. System Restore
B. Disk Cleanup
C. Character map
D. System backup
E. defragmentasi

114. Menata dan mengurutkan file-file hardisk berdasarkan jenis file/data sedemikian rupa
sehingga akan mempermudah proses read/write dan beban kerja akan lebih ringan yang
akhirnya dapat memperpanjang umur harddisk, disebut dengan …
A. Defrag B.
Scanning C.
Install
D. Screensaver
E. Backup

115. Jelaskan fungsi dari network device pada PC!
A. Menghubungkan PC dengan printer dan scaner
B. Menghubuingkan PC yang ada ke jaringan internet
C. Menghubungkan sebuah PC ke dalam jaringan komputer menggunakan kabel.
D. Menghubungkan PC ke dalam jaringan komputer.
E. Menghubungkan PC kedalam jaringan,

HARDWARE
116. Sebutkan bagian-bagian dari perangkat scanner!

A. Scanner, kabel data, kabel power
B. Scanner, kabel data, power supply
C. Scanner, kabel power, power supply
D. Kabel power, kabel data, power supply
E. Kabel power, kabel data, Scanner

117. Yang bukan termasuk langkah-langkah penggantian cartridge lama dengan yangbaru pada
printer adalah...
A. Pastikan printer dalam keadaan On
B. Penutup depan printer dalam keadaan tertutup
C. Angkat pengunci pada penyangga cartridge , tarik cartridge tinta lama dengan hati-hati.
D. Siapkan cartridge lama, lepaskan tutup dan plester pelindungnya.
E. Pasangkan cartridge tinta baru dengan head printer menghadap ke atas.

118. Beberapa perangkat multimedia yang umum digunakan adalah …
A. Tv Tuner, Sound Card dan Vga Card.
B. Tv Tuner, Radio Tuner dan Video Tuner.
C. Mouse, Keyboard dan Printer
D. Mouse pad, Printer dan Mouse
E. Sound, Printer dan Mouse

119. Jelaskan fungsi dari network device pada PC!
A. Menghubungkan PC dengan printer dan scaner
B. Menghubuingkan PC yang ada ke jaringan internet
C. Menghubungkan sebuah PC ke dalam jaringan komputer menggunakan kabel.
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D. Menghubungkan PC ke dalam jaringan komputer.
E. Menghubungkan PC kedalam jaringan,

120. Sebutkan kegunaan dari TV Tuner!
A. Tv Tuner digunakan sebagai alat untuk menerima siaran
B. Tv Tuner digunakan sebagai alat untuk menerima sinyal radio
C. Tv Tuner digunakan sebagai alat untuk mengirim siaran televise pada komputer.
D. Tv Tuner digunakan sebagai alat untuk menerima siaran televise pada

komputer.
E. Tv Tuner digunakan sebagai alat melihat telivisi

121. Bagian kelengkapan scanner yang berfungsi menyuplai listrik adalah…
A. Scanner
B. Software Driver
C. Software Scanner
D. Kabel Data
E. Power Suply

CORELDRAW
122. Format file gambar yang dikhususkan untuk aplikasi Corel Draw untuk mempermudah proses

editing gambar yaitu?
A. JPEG
B. GIF
C. PSD
D. CDR
E. BMP

123. Jelaskan secara singkat mengenai format file gambar BMP?
A. File disimpan dalam bentuk deretan bit-bit yang nilainya mewakili kode warna dalam

suatu titik.
B. Format file gambar yang dikhususkan untuk aplikasi Corel untuk mempermudah proses

editing gambar
C. Format file gambar yang dikhususkan untuk aplikasi Adobe Photoshop untuk

mempermudah proses editing gambar
D. Format gambar standar untuk gambar-gambar hasil fotografi
E. Format gambar standar untuk gambar-gambar hasil Videografi

124. Format file gambar yang dikhususkan untuk aplikasi Adobe Photoshop untuk mempermudah
proses editing gambar yaitu?
A. JPEG
B. GIF
C. PSD
D. PSF
E. BMP

125. Short cut untuk menutup program Corel Draw adalah
A. Ctrl + C
B. Ctrl + V
C. Alt + F4
D. Alt + x
E. Alt + C

126. Sebutkan beberapa program aplikasi multimedia berbasis vektor selain CorelDRAW !
A. Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Adobe Photoshop
B. Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Macromedia Dream weaver
C. Adobe Illustrator, Macromedia Freehand, Macromedia Flash D.
Macromedia Flash, Macromedia Freehand, Adobe Photoshop
E. Macromedia Flash, Auto Cad, Adobe Photoshop

127. Apakah fungsi dari shaping pada CorelDRAW
A. Menggabung objek
B. Menduplicate objek
C. Mengcopy objek
D. Memotong objek
E. Menghapus objek

128. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gambar Vektor ?
A. Gambar yang dibuat dari unsur titik
B. Gambar yang dibuat dari unsur garis dan kurva
C. Gambar yang dibuat dari unsur pixel dan resolusi
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D. Gambar yang dibuat dari unsur image dan kurva
E. Gambar yang dibuat dari unsur objek

Perhatikan data tampilan jendela Welcome Screen berikut :
A. New
B. Open
C. New From Template
D. What’s New
E. Recently Used

129. Perintah untuk membuka file kerja yang terakhir disimpan adalah …
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

130. Perintah untuk membuka file kerja yang pernah disimpan adalah …
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

131. Perintah untuk membuka file contoh coreldraw adalah …
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

132. Perintah untuk mengetahui fasilitas terbaru coreldraw adalah …
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

133. Perintah untuk memulai file kerja baru adalah …
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E
Perhatikan informasi tampilan jendela kerja coreldraw berikut :
A. Title bar
B. Menu Bar
C. Standar Toolbar
D. Property bar
E. Toolbox

134. tampilan jendela kerja coreldraw berisi informasi tentang aplikasi yang sedang aktif dan file
yang dikerjakan adalah ..

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

135. Tampilan jendela kerja coreldraw berisi sekumpulan peralatan yang dapat digunakan untuk
membuat atau mengatur gambar, garis dan warna adalah …

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

136. Tampilan jendela kerja coreldraw berisi perintah mengenai file yang akan atau sedang
dikerjakan adalah …

A. A
B. B
C. C
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D. D
E. E

137. Tampilan jendela kerja coreldraw berisi tentang perintah standar adalah …
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

138. Tampilan jendela kerja coreldraw berisi toolbar yang bersifat sensitive sesuai dengan objek
atau tool yang kita gunakan adalah …

A. A
B.  B
C. C
D. D
E. E
Perhatikan informasi tampilan jendela kerja coreldraw berikut :
A. Status bar
B. Ruler
C. Page Control
D. Color palette
E. Printable area

139. Tampilan jendela kerja coreldraw berfungsi untuk menunjukkan halaman file yang sedang
dikerjakan adalah …

A. A
B.  B
C.  C
D. D
E. E

140. Tampilan jendela kerja coreldraw berisi jenis-jenis warna yang bisa digunakan untuk fill atau
outline objek sesuai dengan default warna yang digunakan adalah …

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

141. Tampilan jendela kerja coreldraw berisi alat bantu untuk mengukur objek dalam satuan
ukuran seperti m, cm, mm, pixel dan sebagainya adalah …

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

142. Tampilan jendela kerja coreldraw berisi keterangan dan perhitungan spesifik mengenai apa
yang dikerjakan dengan pointer mouse atau objek yang kita buat adalah …

A. A
B.  B
C. C
D. D
E. E

143. Tampilan jendela kerja coreldraw berisi area yang bisa dicetak ke dalam media kertas adalah
…

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

144. Perintah pada coreldraw untuk meratakan objek adalah …
A. Duplicate
B. Align and Distribute
C. Group
D. Order
E. Out line pen dialog

145. Perintah pada coreldraw untuk menggabung atau memisahkan objek adalah …
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A. Duplicate
B. Align and Distribute
C. Group
D. Order
E. Out line pen dialog

146. Perintah pada coreldraw untuk mengatur posisi objek adalah …
A. Duplicate
B. Align and Distribute
C. Group
D. Order
E. Out line pen dialog

147. Perintah pada coreldraw untuk melakukan pengaturan garis seperti bentuk garis, ketebalan,
bentuk ujung garis adalah …

A. Duplicate
B. Align and Distribute
C. Group
D. Order
E. Out line pen dialog

148. Perintah pada coreldraw untuk menggandakan objek adalah …
A. Duplicate
B. Align and Distribute
C. Group
D. Order
E. Out line pen dialog

149. Perintah pada coreldraw untuk menggabungkan dua objek atau lebih menjadi satu objek
tunggal adalah ..

A. Break Apart
B. Combine
C. Weld
D. Trim
E. Intersect

150. Perintah pada coreldraw untuk menggabungkan dua objek atau lebih menjadi objek baru
yang memiliki outline tunggal berdasarkan sisi objek adalah ..

A. Break Apart
B. Combine
C. Weld
D. Trim
E. Intersect

151. Perintah pada coreldraw untuk mengurai objek yang telah digabung adalah ..
A. Break Apart
B. Combine
C. Weld
D. Trim
E. Intersect

152. Perintah pada coreldraw untuk memotong satu objek atau lebih menggunakan objek lain agar
membentuk objek baru yang diinginkan adalah ..

A. Break Apart
B. Combine
C. Weld
D. Trim
E. Intersect

153. Perintah pada coreldraw untuk memotong satu objek atau lebih menggunakan objek lain agar
membentuk objek baru hasil perpotongan adalah ..

A. Break Apart
B. Combine
C. Weld
D. Trim
E. Intersect

Perhatikan data berikut :
A. Contour
B. Distortion
C. Envelope
D. Drop Shadow
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E. Extrude
154. Fasilitas pada Coreldraw untuk membentuk objek 3D adalah …

A. A
B. B
C.  C
D. D
E. E

155. Fasilitas coreldraw yang dapat digunakan untuk membuat perubahan bentuk objek dengan
efek tarikan atau dorongan adalah …

A. A
B.  B
C.  C
D. D
E. E

156. Fasilitas coreldraw yang dapat digunakan untuk membuat objek tambahan yang merupakan
bentuk perubahan kea rah dalam, luar atau tengah dari satu objek adalah …

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

157. Fasilitas coreldraw yang dapat digunakan untuk mengubah bentuk objek dengan cara menarik
titik nodenya adalah …

A. A
B. B
C.  C
D. D
E. E

158. Fasilitas coreldraw yang dapat digunakan untuk memberikan efek mengapung dan bayangan
pada objek yang dibuat adalah …

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

Perhatikan data berikut :
A. Fit Text To Path
B. Convert to Curve
C. Position
D. Rotate
E. Scale and Mirror

159. Pengaturan untuk menentukan pergeseran objek kea rah horizontal dan vertical secara detail
disebut ..

A. A
B.  B
C.  C
D. D
E. E

160. Fasilitas untuk mengubah format teks mejadi kurva adalah …
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

161. Fasilitas untuk membuat teks melingkar atau melengkung mengikuti path-nya adalah …
A. A
B. B
C.  C
D. D
E. E

162. Pengaturan untuk menentukan perputaran objek secara detail adalah …
A. A
B. B
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C. C
D. D
E. E

163. Pengaturan untuk menentukan pencerminan objek secara detail dengan  skala dan sisi
tertentu yang bisa dibuat tetap adalah …

A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

164. Ctrl + N = …………………………
165. Ctrl + O = …………………………
166. Ctrl + S = …………………………
167. Ctrl + Shift + S = …………………………………
168. Ctrl + I = …………………………
169. Ctrl + E = …………………………
170. Ctrl + P = …………………………
171. Ctrl + F4 = …………………………
172. Ctrl + Z = …………………………
173. Ctrl + X = …………………………
174. Ctrl + C = …………………………
175. Ctrl + V = …………………………
176. Ctrl + D = …………………………
177. Ctrl + F6 = …………………………
178. Ctrl + F8 = …………………………
179. Dibawah ini software pengolah gambar vektor/digital illustrator adalah…

A. CorelDraw
B. Paintbrush
C. Photoshop
D. Adobe After Effect
E. Macromedia Flash

180. Jenis teks yang dapat diberi efek khusus, misalnya efek emboss, lens, extrude pada
CorelDraw adalah…

A. artistic text
B. grafik text
C. paragraph text
D. bitmap vektor
E. Extrude text

181. Jenis teks yang dapat diberi opsi format dan dapat diedit dalam blok yang besar pada
CorelDraw adalah…

A. artistic text
B. grafik text
C. paragraph text
D. bitmap vektor
E. bitmap

182. Untuk keluar dari program aplikasi CorelDraw dapat menggunakan shortcut…
A. Alt + F1
B. Alt + F3
C. Alt + F2
D. Alt + F4
E. Alt + F5

183. Fasilitas yang disediakan coreldraw untuk memberikan efek transparan pada obyek
menggunakan fasilitas ….

A. extrude
B. drop shadow
C. transparency
D. shape
E. envelope

184. Transformasi adalah fasilitas yang diberikan coreldraw untuk pengaturan obyek secara detail.
Pengaturan untuk menentukan kemiringan obyek secara detail serta dapat membuat objek
duplikat, menggunakan …..

A. skew
B. size
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C. scale and mirror
D. position
E. rotate

185. Panel yang digunakan untuk memberi informasi posisi kursor mouse, posisi obyek dan mode
warna pada image adalah ….

A. histogram
B. swatches
C. navigator
D. info
E. style

186. Fasilitas yang digunakan untuk membuat teks melingkar atau melengkung mengikuti path-nya
adalah ….

A. path teks to fit
B. fit teks to path
C. convert to curve
D. teks fit to path
E. bitmap

187. Panel yang digunakan untuk mengatur warna image adalah ….
A. paths
B. history
C. channels
D. actions
E. color

188. Transformasi adalah fasilitas yang diberikan coreldraw untuk pengaturan obyek secara detail.
Pengaturan untuk menentukan pergeseran obyek ke arah horizontal atau vertical secara detail
dan dapat menentukan arah duplikasi objek menggunakan ….

A. skew
B. size
C. scale and mirror
D. position
E. rotate

189. Panel yang mencatat setiap langkah yang telah dilakukan selama mengolah image adalah ….
A. paths
B. history
C. channels
D. actions
E. color

190. Fasilitas pada coreldraw yang digunakan untuk memotong satu obyek atau lebih
menggunakan obyek lain agar membentuk obyek baru yang kita inginkan tetapi yang diambil
adalah hasil perpotongannya, fasilitas yang digunakan adalah ….

A. trim
B. break curve apart
C. weld
D. combine
E. intersect

191. Fasilitas pada coreldraw yang digunakan untuk menggabungkan dua obyek atau lebih menjadi
obyek baru yang memiliki outline tunggal berdasarkan sisi obyek. Fasilitas yang digunakan
adalah ….

A. trim
B. break curve apart
C. weld
D. combine
E. intersect

192. Dalam CorelDraw fasilitas yang digunakan untuk membuat perubahan bentuk obyek dengan
efek tarikan atau dorongan adalah ….

A. distortion
B. extrude
C. contour
D. envelope
E. shape

193. Fasilitas pada coreldraw yang digunakan untuk memotong satu obyek atau lebih
menggunakan obyek lain agar membentuk obyek baru yang kita inginkan, fasilitas yang
digunakan adalah ….
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A. trim
B. break apart
C. weld
D. combine
E. intersect

194. Untuk memberikan efek warna gradasi pada image digunakan ….
A. color overlay
B. satin
C. pattern overlay
D. gradient shadow
E. stroke

195. Untuk membuat segitiga menggunakan ….
A. rectangle tool
B. free hand tool
C. polygon tool
D. basic shape tool
E. ellips tool

196. Untuk memberikan efek bayangan yang berada diluar image digunakan ….
A. inner shadow
B. bevel and emboss
C. drop shadow
D. satin
E. outer shadow

197. Untuk membuat bintang pada logo antv menggunakan ….
A. basic shape tool
B. star shape tool
C. arrow shape tool
D. spiral tool
E. callout shape tool

198. Untuk memberikan image berkesan seperti efek teracak menggunakan filter distort ….
A. diffuse glow
B. zig zag
C. twirl
D. ocean ripple
E. ripple

199. Untuk membuat perpaduan antar dua obyek menggunakan ….
A. interactive countour tool
B. interactive envelope tool
C. interactive distortion tool
D. interactive extrude tool
E. interactive blend tool

200. Untuk memberikan efek seperti dihampiri pasir digunakan filter noise ….
A. dust and scratches
B. median
C. despeckle
D. liquefy
E. add noise

201. Untuk membuat garis bergelombang menggunakan ….
A. line tool + shape tool
B. bezier tool + line tool
C. pencil tool + shape tool
D. bezier tool + shape tool
E. pen tool + bezier tool

202. Untuk memberikan kesan seperti kristal pada image digunakan filter pixelate ….
A. crystallize
B. fragment
C. color halftone
D. mezzotint
E. facet

203. Untuk mengatur perataan suatu obyek terhadap obyek lain menggunakan arrange > align and
distribute > pilih perataan yang diinginkan. Jika kita ingin perataan di tengah-tengah halaman
menggunakan ….

A. align center horizontally
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B. center to page horizontally
C. align center vertically
D. center to page vertically
E. center to page

204. Untuk membuat tampilan image menjadi kabur atau tidak jelas digunakan efek blur. Efek blur
ini akan memberikan tampilan blur atau kabur yang berbentuk kotak. Efek blur itu adalah ….

A. box blur
B. radial blur
C. gaussian blur
D. shape blur
E. motion blur

205. Menyatukan dua image digunakan ….
A. motion
B. move tool
C. brush
D. rectangular marquee
E. add vector mask

206. Dalam filter render terdapat beberapa macam pilihan yang dapat digunakan diantaranya 3D
Transform, Clouds, Difference Clouds, Lens Flare dan Lighting Efects. Jika ingin membuat
image berkesan seperti kilauan cahaya maka menggunakan filter render ….

A. 3D Transform
B. Clouds
C. Difference Clouds
D. Lens Flare
E. Lighting Efects

207. Mode ini akan menghasilkan tampilan gambar layer menjadi berpadu dengan warna layer
dibelakangnya, warna hasil perpaduan biasanya lebih terang. Mode yang digunakan adalah ….
A. linear burn
B. lighten
C. screen
D. overlay
E. soft light

208. Untuk memilih, mengubah ukuran, memiringkan, dan memutar obyek dalam CorelDraw
menggunakan ….

A. pick tool
B. hand tool
C. shape tool
D. free hand tool
E. zoom tool

209. Fungsi tool bar ini adalah untuk memberi bantuan , berkreasi serta mengatur seleksi yang
dibuat menggunakan marquee tool. Untuk membuat perpotongan seleksi pada satu atau lebih
area seleksi, maka menggunakan ….

A. new selection
B. add to selection
C. subtract from selection
D. intersect with selection
E. feather

210. Berikut ini yang tidak termasuk software pengolah vector adalah…
A. Freehand dan Corel Draw
B. Adobe Illustrator dan Corel Draw
C. Corel Draw dan 3D Max
D. Inkscape dan Corel Draw
E. Corel Draw dan Adobe Photoshop

211. Berikut adalah keunggulan dari gambar vector, kecuali…
A. Memiliki ukuran file yang besar
B. Memiliki ukuran file yang kecil
C. Jika diperbesar gambar tidak pecah
D. Proses editingnya ringan
E. Baik untuk layout percetakan

212. Ukuran lebar dan tinggi dalam resolusi gambar digital dikenal dengan istilah…
A. a and b
B. width and height
C. right and down
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D. Row and Column
E. Vector and Raster

213. Salah satu soft ware pengolah gambar yang mampu bekerja dalam type grafik berbasis vektor
disebut………..

A. Corel draw
B. Power point
C. Photo shop
D. Paint
E. Pascal

214. Di bawah ini yang merupakan tipe file gambar, kecuali………….
A. GIF
B. MPEG
C. BMP
D. CDR
E. JPEG

215. 1. Tetap utuh ketika di perbesar
2. tersusun dari titik – titik berbagai warna
3. tidak mengenal resolusi
4. gradasi warna harus di analisis terlebih dahulu oleh desiner grafik
5. semakin tinggi resolusi semakin baik kualitas gambar
Pertanyaan di atas yang merupakan ciri – ciri vector adalah………….
A. 1-2-3
B. 1-2-5
C. 1-2-4
D. 1-3-4
E. 2-3-5

216. Type file dokumen CorelDraw adalah ….
A. gif
B. tif
C. cdr
D. png
E. jpg

217. Berikut ini yang merupakan menubar Coreldraw adalah ….
A. File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Data, Windows, Help
B. File, Edit, Image, Layer, Select, Filter, View, Windows, Help
C. File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Windows, Help
D. File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Frames, Windows, Help
E. File, Edit, View, Layout, Arange, Effects, Bitmaps, Text, Tools, Windows, Help

218. Baris perintah yang selalu tampil mengikuti ikon yang sedang dipilih adalah ….
a. Pick Tool
b. Tool box
c. Menu bar
d. Tool bar
e. Property bar

219. Menu untuk melakukan setup halaman pada Lembar Kerja coreldraw adalah
a. Menu Edit
b. Menu setup
c. Menu Tools d.
Menu Layout e.
Menu Arrange

220. Fungsi pada Property Bar Rectangle adalah untuk mengatur ….
a. Skala obyek
b. Posisi obyek
c. Ukuran obyak
d. Perputaran objek
e. Pencerminan objek

221. Tool yang digunakan untuk memilih suatu obyek adalah…
a. Ctrl + D
b. Tool bar
c. Tool box
d. pick tool
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e. Property bar

222. Ikon pada propertybar Coreldraw digunakan untuk mengatur
a. pusat kordinat
b. orientasi kertas
c. ukuran dan letak obyek
d. ukuran dan posisi obyek
e. ukuran dan orientasi kertas

223. Ikon pada Tool box adalah ….
a. Ellipse Tool
b. Freehand Tool
c. Eyedropper Tool
d. Rectangle Tool
e. Graph paper Tool

224. Perhatikan gambar berikut !

Gambar tersebut adalah proses untuk mengatur ….
a. Bezier Tool
b. Guideline
c. Koordinat
d. Gridlines
e. Ruler

225. Perhatikan penempatan teks berikut ini !

1 2

Peralatan pada menu text yang digunakan untuk meletakkan teks seperti pada gambar
tersebut adalah ….
a. Format Text
b. Straighten Text
c. Fit Text To Path.
d. Align to Baseline.
e. Fit Text To Frame

226. Perhatikan gambar perfect shapes berikut ini !

Peralatan pada toolbox yang digunakan untuk membuat obyek seperti pada gambar tersebut
adalah…
a. Spiral Tools
b. Star shapes
c. Arrow Shapes
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d. Basic shapes
e. Callout Shapes

227. Cara paling mudah untuk membuat obyek menjadi bentuk sebanding (proporsi) seperti
gambar, pada saat men-drag (mouse) disertai menekan tombol ….

a. Alt
b. End
c. Shift
d. Ctrl
e. Ins

228. Untuk memilih hanya beberapa obyek dari sekumpulan obyek gambar pada Coreldraw dapat
dilakukan dengan cara meng-klik mouse bersamaan dengan menekan tombol ….
a. Alt
b. End
c. Shift
d. Ctrl
e. Ins

229. Perhatikan susunan obyek gambar berikut ini !

1 2

Langkah untuk mengubah gambar 1 menjadi gambar 2 adalah ….
a. Pilih obyek kotak Arrange Order to Front
b. Pilih obyek segitiga Arrange Order to Back
c. Pilih obyek lingkaran Arrange Order to Back
d. Pilih obyek lingkaran Arrange Order Back One
e. Pilih obyek lingkaran Arrange Order to Front

230. Perhatikan gambar berikut ini

Peralatan untuk merubah warna garis pada obyek A menjadi obyek B, dapat dilakukan melalui
….
a. Fill
b. Pattern
c. Texture
d. Outline
e. Postscript

231. Perhatikan perataan obyek berikut ini :

Perataan obyek tersebut menggunakakan fasilitas perataan distribute ….
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a. vertical top horizontal left
b. vertical bottom horizontal right
c. vertical center horizontal center
d. vertical center horizontal center
e. vertical spacing horizontal spacing

232. Fasilitas yang digunakan pada CorelDraw untuk menentukan posisi, memutar, memiringkan,
mengubah ukuran, membuat obyek seperti cermin (mirror) ataupun memindah obyek adalah
….
a. Order
b. Group
c. Combine
d. Align and Distribute
e. Transformations

233. Perhatikan gamber berikut ini :

Gambat tersebut adalah gambar dengan Transformation Apply to Duplicate ….
a. Size 45º
b. Skew 45º
c. Scale 45º
d. Position 45º
e. Rotate 45º

234. Perintah digunakan untuk menggabungkan beberapa obyek gambar yang saling bertumpukan
sehingga membentuk gabungan obyek baru adalah ….
a. Trim
b. Weld
c. Intersect
d. Simplify
e. Front Minus Back

235. Perhatikan gamber berikut ini :

A B

Shaping untuk memperoleh Obyek B pada gambar tersebut adalah ....
a. Trim
b. Weld
c. Intersect
d. Simplify
e. Front Minus Back

236. Perhatikan gamber berikut ini :

A B

Shaping untuk memperoleh Obyek B pada gambar tersebut adalah ....
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a. Trim
b. Weld
c. Intersect
d. Simplify
e. Front Minus Back

237. Perhatikan gamber berikut ini :

A B

Pembentukan irisan pada gambat tersebut adalah ….
a. Trim
b. Weld
c. Intersect
d. Simplify
e. Front Minus Back

238. Perhatikan gamber berikut ini :

A B

Pemotongan pada gambat tersebut adalah ….
a. Trim
b. Weld
c. Intersect
d. Simplify
e. Front Minus Back

239. Perintah untuk mengikat 2 obyek atau lebih adalah ….
a. Group
b. Shaping
c. Combine
d.    Break Apart
e. Alig and distribute

240. Toolbar yang berisi banyak pilihan warna untuk obyek adalah …
a. Scroll bar
b. Task bar
c. Property bar
d. Menu bar
e. Color pallete

241. Yang merupakan icon Shape Tool adalah gambar nomor…

a b c d e

242. Untuk memberikan warna garis pada obyek selain melalui color pallete dapat juga melalui ikon
…
a. Basic shape
b. Text tool
c. Shape tool
d. Fill tool
e. Outline tool

243. Kegunaan Freehand tool adalah …
a. Memilih atau menandai suatu obyek
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b. Memodifikasi bentuk obyek
c.  Membuat obyek garis
d. Menghapus obyek
e. Memutar atau merotasi suatu obyek

244. Untuk mengubah garis lurus menjadi garis lengkung dapat menggunakan toolbox …
a. Pick tool
b. Shape tool
c. Rectangle tool
d. Ellipse tool
e. Outline tool

245. Perhatikan teks berikut ini !

Teks yang melingkar pada ellipse dibuat menggunakan fasilitas …
a. Insert character
b. Align and distribute
c. Shaping → Trim
d. Shaping → Weld
e. Fit text to path

246. Perintah shaping yang paling tepat untuk menghasilkan gambar A menjadi gambar B adalah
....

a. Weld
b. Intersec
c.  Simplify
d. Back minus Front
e. Front minus back

247. Shortkey utuk melalukan duplikasi objek adalah ……..
a. Ctrl + A
b. Ctrl + C
c. Ctrl + D
d.  Ctrl + V
e. Ctr + Z

248. Berikut ini yang merupakan tool untuk melengkungkan garis adalah ….

a b c d e
249. CorelDraw menyediakan dua cara penulisan teks, yaitu …

a. Text Artistic dan Teks Paraghaph
b. Text Artistic dan Fit Text to Path
c. Text Paraghaph dan Fit Text to Path
d. Text Paraghaph dan Fit Text to Frame
e. Fit Text to Path dan Fit Text to Frame

250. Jika kita ingin membuat objek teks yang banyak dan membutuhkan format teks yang lebih
detail, maka teks yang digunakan adalah…
a. Teks Artistic
b. Teks Paragraph
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c. Frame Teks
d. Fit Text To Path
e. Fit Text To Frame

251. Untuk mengatur perataan objek dari menubar, langkah-langkahnya adalah…
a. Arrange, Transformation
b. Arrange, Align and Distribute
c. Arrange, Group
d. Arrange, Order
e. Arrange, Shaping

252. Di bawah ini adalah efek-efek khusus yang disediakan oleh CorelDraw, kecuali…
a. Blend
b. Lens
c. PowerClip
d. Trim
e. Extrude

ADOBE PHOTOSHOP
253. Apa yang dimaksud resolusi gambar ?

A. Jumlah pixel per meter.
B. Jumlah pixel per milimeter.
C. Jumlah pixel per inch.
D. Jumlah pixel per centimeter.
E. Jumlah pixel per monitor.

254. Apa yang dimaksud intensitas ?
A. Jumlah pixel yang membentuk gambar yang dimiliki oleh suatu gambar. B.
Jumlah resolusi yang membentuk gambar yang dimiliki oleh suatu gambar.
C. Jumlah image yang membentuk gambar yang dimiliki oleh suatu gambar.
D. Jumlah Selection yang membentuk gambar yang dimiliki oleh suatu gambar.
E. Jumlah obyek yang membentuk gambar yang dimiliki oleh suatu gambar.

255. Apa yang dimaksud pallete ?
A. Menu toolbox yang berguna untuk menyeleksi area dari suatu obyek gambar.
B. Menu dialog yang berguna untuk menyeleksi area dari suatu obyek gambar.
C. Menu dialog untuk setting yang berisi berbagai macam alat bantu.
D. Menu toolbox untuk setting yang berisi berbagai macam alat bantu
E. Menu toolbox untuk setting yang berisi berbagai macam tool

256. Tool dalam adobe photoshop 6.0 untuk membuat gambar dengan memakai kuas adalah
A. Pencil brush
B. Spray brush
C. Eraser
D. Air brush
E. Paint brush

257. Di bawah ini software pengolah gambar raster/digital imaging adalah…
A. CorelDraw
B. Paintbrush
C. Adobe Photoshop
D. Adobe After Effect
E. Macromedia Flash

258. Element gambar seperti image, bentuk, garis, teks, kurva, symbol, atau layer adalah…
A. object
B. grafik vektor
C. gambar
D. bitmap
E. palette

259. Image yang terbentuk dari rajutan atau sebarang sejumlah pixel atau titik adalah…
A. object
B. grafik vektor
C. gambar
D. bitmap
E. palette

260. Salah satu representasi gambar di dalam komputer adalah…
A. object
B. bitmap
C. img
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D. vektor
E. raster

261. Kumpulan titik disebut …
A. Resolusi
B. Render
C. Intensitas
D. Layer
E. Pixel

262. Jumlah pixel per centimeter adalah…
A. pixel
B. render
C. resolusi
D. layer
E. intensitas

263. Warna yang dimiliki oleh gambar adalah…
A. layer
B. resolusi
C. pixel
D. intensitas
E. render

264. Marquee tool terbagi menjadi empat bagian yaitu rectangular marquee, ellips marquee, single
marquee dan single column. Untuk membuat seleksi garis vertical menggunakan ….
A. rectangular marquee tool
B. single row marquee tool
C. ellips marquee tool
D. single column marquee tool
E. magic wand tool

265. Untuk memindahkan obyek dalam photoshop menggunakan ….
A. move tool
B. pick tool
C. magic lasso
D. marquee tool
E. shape tool

266. Perintah yang digunakan untuk menguraikan obyek yang telah dicombine menjadi beberapa
obyek adalah ….
A. break apart
B. group
C. combine
D. ungroup
E. intersect

267. Untuk menyeleksi bebas secara segi banyak menggunakan ….
A. lasso tool
B. magic wand tool
C. polygonal lasso tool
D. rectangular marquee tool
E. magic lasso tool

268. Untuk menyeleksi sesuai dengan toleransi warna menggunakan ….
A. lasso tool
B. magic wand tool
C. polygonal lasso tool
D. rectangular marquee tool
E. magic lasso tool

269. Kita dapat mengatur posisi obyek pada lapisan obyek untuk berada di depan atau di belakang.
Untuk mengatur posisi digunakan arrange > order > …. Jika ingin memindahkan objek satu
langkah ke belakang maka menggunakan ….
A. in front of
B. back one
C. to front
D. forward one
E. behind

270. Untuk menyeleksi objek berbentuk bentuk persegi menggunakan ….
A. rectangular marquee tool
B. single raw marquee tool
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C. ellips marquee tool
D. single column marquee tool
E. crop tool

271. Untuk membuat image sehingga tampak kabur menggunakan ….
A. blur tool
B. sponge tool
C. dogde tool
D. smudge tool
E. burn tool

272. Kita dapat mengatur posisi obyek pada lapisan obyek untuk berada di depan atau di belakang.
Untuk mengatur posisi digunakan arrange > order > …. Jika ingin memindah objek ke depan
satu objek spesifik maka menggunakan ….
A. in front of
B. back one
C. to front
D. forward one
E. behind

273. Untuk membuat obyek persegi dengan sudut lengkung menggunakan ….
A. rectangle tool
B. rounded rectangle tool
C. ellips tool
D. line tool
E. polygon tool

274. Untuk mengatur perataan suatu obyek terhadap obyek lain menggunakan arrange > align and
distribute > pilih perataan yang diinginkan. Jika kita ingin perataan di tengah halaman secara
vertical menggunakan ….
A. align center horizontally
B. center to page horizontally
C. align center vertically
D. center to page vertically
E. center to page

275. Untuk menggeser posisi image pada layer dengan ketentuan image berada pada ukuran
actual pixles dan print size atau dalam kondisi image diperbesar menggunakan ….
A. zoom tool
B. notes tool
C. hand tool
D. custem shape tool
E. ruler tool

276. Panel yang digunakan untuk memperbesar atau memperkecil image pada sebuah layer dan
digunakan untuk menampilkan bagian tertentu dari image yang telah diperbesar adalah ….
A. histogram
B. swatches
C. navigator
D. info
E. style

277. Software produksi dari Adobe yang dapat digunakan digunakan untuk mengentri dan
mengedit gambar dari scanner adalah…
A. Adobe Audition
B. Adobe Flash
C. Adobe Photoshop
D. Adobe Dreamweaver
E. Adobe Ilustrator

278. Jika ingin memotong gambar dari scanning maka dilakukan proses..
A. Resize
B. Zoom
C. Selection
D. Crop
E. Rotate

279. Berikut ini ialah salah satu hasil karya dari Photoshop, kecuali :
A. Brosur
B. Animasi
C. Poster
D. Cover majalah
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E. Kartu
280. Untuk melihat detail gambar dengan memperbesar, tools yang digunakan adalah

A. Sharpen Tools
B. Zoom Tools
C.  Move Tools
D. Blur Tools
E. Shape Tools

281. Berikut adalah efek yang dapat digunakan untuk mencerahkan foto, kecuali…
A. Brightness/Contrast dan Invert
B. Invert dan Gradient Map
C. Level dan Brightness/Contrast
D. Level dan Gradient Map
E. Brightness/Contrast dan Invert

282. Sebuah program aplikasi pengolah gambar foto dan mengolah hasil scan foto/gambar yang
kita kenal dengan Creative suite adalah:
A. Adobe Premier
B. Adobe Photoshop
C. Power Point
D. Microsoft Publisher
E. Adobe Frame Maker

283. Ketika pertama kali mengaktifkan program Adobe Photoshop CS, akan nampak area kerja
terbagi menjadi beberapa bagian menu yaitu:
A. Menu Bar
B. Option Bar
C. Tool Box
D. Pallet Well
E. layer

284. Sebuah menu yang berguna untuk membantu memonitor dan mengedit gambar (image)
adalah:
A. Menu Bar
B. Option Bar
C. Pallet
D. Layer
E. Tool Box

285. Di dalam Tool Box dibagi menjadi beberapa bagian seperti berikut ini, kecuali:
A. Elliptical Marquee Tool
B. Marquee Tool
C. Move Tool
D. Lasso Tool
E. Magic Wand Tool

286. Sebuah Tool yang digunakan memindahkan objek (teks maupun grafik) adalah;
A. Lasso Tool
B. Polygonal Lasso Tool
C. Magic Wand tool
D. Move Tool
E. Crop Tool

287. Hasil jepretan kamera terkadang ada efek merah pada salah satu bagian foto terutama mata,
untuk menghilangkan efek merah tersebut kita gunakan:
A. Spot Healing Brush Tool
B. Brush Tool
C. Magic Wand Tool
D. Clone Stamp Tool
E. Red Eye Tool

288. Perhatikan gambar berikut:

Untuk menghilangkan noda pada gambar tersebut kita gunakan:
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A. Spot Healing Brush Tool
B. Brush Tool
C. Magic Wand Tool
D. Clone Stamp Tool
E. Red Eye Tool

289. Perhatikan gambar berikut:

Proses pembuangan bagian canvas image tersebut yang tidak digunakan adalah dengan
cara:
A. Move Tool
B. Magic Wand Tool
C. Crop Tool
D. Eraser Tool
E. Background Tool

290. Crop Tool dilambangkan dengan symbol sebagai berikut:

a. b. c. d. e.
291. Untuk memperhalus bagian tepi sebuah image sering kita gunakan:

A. Paint Bucket Tool
B. Blur Tool
C. Sharpen Tool
D. Smudge Tool
E. Dodge Tool

292. Berikut adalah Tool yang digunakan untuk memotong/menghapus bagian image, kecuali
A. Lasso Tool
B. Polygonal Lasso Tool
C. Magic Wand tool
D. Crop Tool
E. Dodge Tool

293. Sedangkan tool yang sering kita gunakan untuk memberikan warna terang pada daerah
tertentu yaitu dengan:
A. Blur Tool
B. Paint tool
C. Sharpen Tool
D. Dodge Tool
E. Sponge Tool

294. Tool yang digunakan untuk mengetik teks pada image adalah:
A. Teks Tool
B. Paint Tool
C. Pen Tool
D. Type Tool
E. Type Mask Tool

295. Tool berikut tidak terdapat pada Marquee Tool adalah:
A. Rectangular Marquee Tool
B. Move tool
C. Elliptical Marque Tool
D. Single Raw Marquee Tool
E. Single Coloum Marquee Tool

296. Untuk memberikan efek cerah pada image biasa kita gunakan:
A. Dogde Tool
B. Brightness
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C. Blur Tool
D. Paint Tool
E. Red Eye Tool

297. Untuk memindahkan sebuah gambar secara bersama-sama dengan windows biasa kita
gunakan:
A. Hand Tool
B. Move Tool
C. Zoom Tool
D. Eraser tool
E. Rectangular Marquee Tool

298. Setelah selesai mengedit gambar/foto kita simpan dalam format JPG dengan resolusi
maksimal, berapakah angka resolusi maksimal pada format JPG yang Anda ketahui?
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
E. 12

299. Apa yang Anda ketahui tentang Gradient Tool?
A. Perangkat Tool yang digunakan untuk mewarnai obyek dengan gradasi
B. Perangkat Tool yang digunakan untuk memindahkan obyek dengan gradasi
C. Perangkat Tool yang digunakan untuk mengkopi obyek dengan gradasi
D. Perangkat Tool yang digunakan untuk menambahkan obyek dengan gradasi
E. Perangkat Tool yang digunakan untuk menghapus obyek

300. Apa yang Anda ketahui tentang Pattern StampTool
A. Memperhalus sebagian image
B. Memperbarui image yang telah kita kopi sebelumnya
C. Menghapus image
D. Menggambar dari bagian image
E. Menggambar dari sample pada sebuah image

301. Untuk membuat seleksi berbentuk garis horizontal kita gunakan Tool yang kita kenal dengan:
A. Rectangular Marquee Tool
B. Elliptical Marquee tool
C. Single Row Marquee Tool
D. Single Column Marquee Tool
E. Triangular Marquee Tool

302. Sedangkaan untuk membuat seleksi berbentuk garis vertical yaitu dengan:
A. Single Raw Marquee Tool
B. Rectangular Marquee Tool
C. Elliptical Marquee tool
D. Single Column Marquee Tool
E. Triangular Marquee Tool

303. Perhatikan gambar berikut:

Area kerja tersebut menunjukkan proses:
A. Pewarnaan
B. Pembuatan layer baru
C. Pencahayaan
D. Pemindahan image
E. Manipulasi warna
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diatas menunjukkan Area Kerja tentang proses seleksi
ool apa yang digunakan untuk menyeleksi gambar ters
Tool
nal Lasso Tool
Wand tool

304. Langkah-langkah untuk membuka area kerja tersebut yaitu:
A. Klik file - adjustments-levels
B. Klik edit – adjustments - levels
C. Klik image – adjustments – levels
D. Klik layer – adjustments – levels
E. Klik select – adjustment – levels

305. Berikut adalah langkah-langkah untuk membuka area kerja dalam proses pencahayaan secara
merata yaitu sebagai berikut:
A. Klik file – adjustments – levels
B. Klik file – adjustments – auto levels
C. Klik edit – adjustments – auto levels
D. Klik image– adjustments – auto sering levels
E. Klik select – adjustments – auto levels

306. Perhatikan gambar berikut!

Gambar image berdasarkan kesamaan
warna. T ebut diatas?
A. Lasso
B. Polygo
C. Magic
D. Move Tool
E. Crop Tool

307. Sedangkan Tool yang digunakan untuk menyeleksi image secara bebas yaitu diperlukan Tool:
A. Lasso Tool
B. Polygonal Lasso Tool
C. Magic Wand tool
D. Move Tool
E. Crop Tool

308. Untuk membuat irisan pada image menjadi beberapa bagian secara otomatis yaitu dengan
menggunakan :
A. Crop Tool
B. Move Tool
C. Magic Wand tool
D. Polygonal Lasso Tool
E. Slice Tool

309. Tool berikut adalah untuk memperbaiki bagian image yang cacat, kotor,maupun tergores
dengan warna lain dengan cara menduplikasidari warna atau pola pada bagian lain. Tool
tersebut adalah:

A. Healing Brush Tool
B. Eraser Tool
C. Clone Stamp Tool
D. Slice Tool
E. Magic Wand Tool

310. Untuk menggunakan Clone Stamp Tool yaitu dengan cara:
A. Aktifkan Clone Stamp Tool Klik pada daerah yang akan dijadikan sampel sambil menekan

tombol Alt.
B. Aktifkan Clone Stamp Tool Klik pada daerah yang akan dijadikan sampel sambil menekan

tombol Shift.
C. Aktifkan Clone Stamp Tool Klik pada daerah yang akan dijadikan sampel sambil menekan

tombol Ctrl.
D. Aktifkan Clone Stamp Tool Klik pada daerah yang akan dijadikan sampel sambil menekan

tombol Ctrl + Alt.
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E. Aktifkan Clone Stamp Tool Klik pada daerah yang akan dijadikan sampel sambil menekan
tombol Shift + Alt..

311. Untuk menggunakan Red Eye Tool yaitu dengan cara:
A. Aktifkan Red Eye tool, kemudian klik pada warna yang sesuai.
B. Aktifkan Red Eye tool, kemudian klik pada mata yang berwarna merah (Red Eye).
C. Aktifkan Red Eye tool, kemudian klik OK
D. Aktifkan Red Eye tool, kemudian klik Alt + Ok.
E. Aktifkan Red Eye tool, kemudian klik Shift + Ok.

MENGELOLA ISI HALAMAN WEB
312. Beberapa software web design yang sering dipakai antara lain:

A. Microsoft Frontpage, Macromedia Fireworks, Mysql
B. Microsoft Frontpage, Macromedia Fireworks, Php
C. Macromedia Dreamweaver, Adobe ImageReady, ASP
D. Macromedia Dreamweaver, Adobe ImageReady, Corel Draw
E. Macromedia Dreamweaver, Microsoft Frontpage, Macromedia Fireworks.

313. Fungsi dari tag HTML <head></head> adalah..
A. Mendefinisikan judul yang hendak ditampilkan pada browser
B. Mendefinisikan bahwa teks yang berada diantara kedua tag tersebut adalah file HTML
C. Mendefinisikan head dalam sebuah file HTML.
D. Mendefinisikan teks yang hendak ditampilkan sebagai isi halaman web
E. Mendefinisikan <> dalam sebuah file HTML.

314. Tag HTML yang berfungsi untuk mendefinisikan teks yang hendak ditampilkan sebagai isi
halaman web adalah..
A. <html></html>
B. <head></head>
C. <title></title>
D. <body></body>
E. <h1></h1>

315. Link ke suatu bagian di dokumen lain, misalnya : satu.html dilink ke suatu bagian di dua.html,
tagnya adalah ..
A. <a href=dua.html> dua </a>
B. a href= dua.html
C. <a href=”dua.html”> dua </a>
D. <href=”dua.html”> dua </a>
E. a href=”dua.html” dua </a>

316. HTML adalah kepanjangan dari ….
A. Hyper Text Multiple Language
B. Hiper Text Multiple Language
C. Hipo Text Multiple Language
D. Hyper Text Multiple Land
E. Hipo Text Multiple Land

317. Dibawah ini adalah bahasa untuk pemrograman web, kecuali ….
A. HTML
B. XML
C. CSS
D. Javascript
E. Notepad

318. Software untuk menulis bahasa HTML yang paling sederhana adalah ….
A. Ms Word
B. Ms Excel
C. Ms Powerpoint
D. Notepad
E. Ms Acces

319. Berikut adalah standar penulisan dasar pada HTML, adalah …
A. <html>

<head>
<title> ,,,,,,,,,,,,</title>
<body>
</body>
</head>
</html>

B. <html>
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<head>
<title> ,,,,,,,,,,,,</title>
<body>
<body>
<head>

C. <html>
<header>
<title> ,,,,,,,,,,,,</title>
<body>
</body>
</header>

D. <html>
<head>
<title> ,,,,,,,,,,,,< title>
<body>
</body>
</head>

E. <html>
<head>
<title> ,,,,,,,,,,,,</title>
</head>
<bodi>
</bodi>
</html>

320. Perhatikan gambar berikut :

Yang dimaksud dengan Title adalah ….
A. A
B. B
C. C
D. D
E. E

321. Untuk memberi warna latar belakang web diatur dengan mengubah nilai atribut ….
A. Body
B. Title
C. Bgcolor
D. Fontcolor
E. Head

322. Untuk memberi warna teks web diatur dengan mengubah nilai atribut ….
A. Body
B. Title
C. Bgcolor
D. Fontcolor
E. Head

323. Untuk memberi gambar pada belakang web diatur dengan mengubah nilai atribut ….
A. Body background
B. Body
C. Bgcolor
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D. Fontcolor
E. Head

324. Untuk mengatur paragraf pada web dapat digunakan tag …
A. <B>
B. <I>
C. <U>
D. <P>
E. <BR>

325. Untuk memisahkan baris pada web dapat digunakan tag ….
A. <B>
B. <I>
C. <U>
D. <P>
E. <BR>

326. Untuk membuat garis horizontal didalam web dapat digunakan tag ….
A. <BR>
B. <P>
C. <HR>
D. <H1>
E. <H6>

327. Perhatikan gambar berikut :

Untuk mendapatkan hasil seperti gambar di atas, maka kita dapat menggunakan tag ….
A. <P>
B. <H>
C. <HR>
D. <HV>
E. <B>

Perhatikan gambar berikut :
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328. Mengacu pada gambar di atas, untuk tulisan nomer SATU, tag HTML yang digunakan adalah
…

A. <I>
B. <B>
C. <U>
D. <SUP>
E. <SUB>

329. Mengacu pada gambar di atas, untuk tulisan nomer DUA, tag HTML yang digunakan adalah …
A. <I>
B. <B>
C. <U>
D. <SUP>
E. <SUB>

330. Mengacu pada gambar di atas, untuk tulisan nomer TIGA, tag HTML yang digunakan adalah
…

A. <I>
B. <B>
C. <U>
D. <SUP>
E. <SUB>

331. Mengacu pada gambar di atas, untuk tulisan nomer LIMA, tag HTML yang digunakan adalah
…

A. <I>
B. <B>
C. <U>
D. <SUP>
E. <SUB>

332. Mengacu pada gambar di atas, untuk tulisan nomer ENAM, tag HTML yang digunakan adalah
…

A. <I>
B. <B>
C. <U>
D. <SUP>
E. <SUB>

333. Untuk menformat teks dengan jenis tertentu seperti Verdana, atau Times New roman
digunakan tag HTML ….

A. FONTSIZE
B. FONTCOLOR
C. FONTFACE
D. FONTSTRIKE
E. FONTBACKGROUND

334. Manfaat atribut ALT dari tag IMG untuk ….
A. Membuat sebuah definision list
B. Meloncat ke bagian (section) tertentu dalam halaman web
C. Membuat teks alternative bagi gambar yang ditampilkan
D. Membuat hyperlink ke sebuah file
E. Menentukan heading

335. Untuk membuat order list, perintah HTML yang digunakan adalah …
A. <ul> …………</ul>
B. <br>…………</br>
C. <ol>………….</ol>
D. <li>…………..</li>
E. <ls>………….</ls>

336. Kepanjangan dari apakah HTML
A. hypertext markup language
B. hyperteks markup language
C. hipertext markup language
D. hiperteks makrup language
E. hipertek marup language

337. Dokumen yang digunakan untuk menampilkan text, image, link dan semua yang akan
ditampilkan dalam halaman web adalah ….

A. <html>
B. <head>
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C. <body>.
D. </body>
E. </head>

338. Perintah yang digunakan untuk mengubah warna latar belakang web adalah … .
A. bgcolor
B. fontcolor
C. bodytext
D. bodycolor
E. bodybackground

339. Perintah yang digunakan untuk mengatur gambar latar belakang web adalah …
A. bgcolor
B. fontcolor
C. bodytext
D. bodycolor
E. bodybackground

340. Perintah yang digunakan untuk mengatur warna teks web adalah …
A. bgcolor
B. fontcolor
C. bodytext
D. bodycolor
E. bodybackground

341. Perintah yang digunakan untuk mengatur warna latar belakang dan teks web berubah adalah
…

A. bodytext dan bgcolor
B. fontcolor dan bodytext
C. bgcolor dan fontcolor
D. bodytext dan fontsize
E. fontsize dan fontcolor.

342. Untuk mengatur paragraf menggunakan perintah …..
A. <a href>….</a href>
B. <p>…</p>
C. <h> …. </h>
D. <hr>….</hr>
E. <br>…</br>

343. Baris-baris teks tidak akan terpisah secara otomatis meskipun Anda menuliskannya secara
terpisah. Untuk memisahkan baris-baris teks dalam HTML menggunakan tag …

A. <a href>….</a href>
B. <p>…</p>
C. <h> …. </h>
D. <hr>….</hr>
E. <br>…</br>

344. Untuk membuat garis lurus horizontal di dalam web menggunakan tag …
A. <a href>….</a href>
B. <p>…</p>
C. <h> …. </h>
D. <hr>….</hr>
E. <br>…</br>

345. Untuk mengatur perataan paragraf menggunakan perintah ….
A. align
B. right
C. bottom
D. center
E. left

346. Untuk membuat teks tercetak miring menggunakan perintah ….
A. <i>…..</i>
B. <u>….</u>
C. <sup>…</sup>
D. <b>….</b>
E. <strike>….</strike>

347. Untuk membuat teks tercetak tebal menggunakan perintah …..
A. <i>…..</i>
B. <u>….</u>
C. <sup>…</sup>
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D. <b>….</b>
E. <strike>….</strike>

348. Untuk membuat teks tercetak bergaris bawah menggunakan perintah ….
A. <i>…..</i>
B. <u>….</u>
C. <sup>…</sup>
D. <b>….</b>
E. <strike>….</strike>

349. Untuk membuat teks tercoret menggunakan perintah ….
A. <i>…..</i>
B. <u>….</u>
C. <sup>…</sup>
D. <b>….</b>
E. <strike>….</strike>

350. Untuk membuat perpangkatan menggunakan perintah ….
A. <i>…..</i>
B. <u>….</u>
C. <sup>…</sup>
D. <b>….</b>
E. <strike>….</strike>

351. Penulisan dalam html selalu menggunakan tag-tag. Untuk penulisan dengan menggunakan
heading 5 dan perataan kanan kiri menggunakan tag ….

A. <h5 align=”center”>….</h5>
B. <h5 align=”left”>….</h5>
C. <h5 align=”right”>….</h5>
D. <h5 align=”rigth”>….</h5>
E. <h5 align=”justify”>….</h5>

352. Penulisan dalam html selalu menggunakan tag-tag. Untuk penulisan dengan menggunakan
heading 5 dan perataan kanan menggunakan tag ….

A. <h5 align=”center”>….</h5>
B. <h5 align=”left”>….</h5>
C. <h5 align=”right”>….</h5>
D. <h5 align=”rigth”>….</h5>
E. <h5 align=”justify”>….</h5>

353. Penulisan dalam html selalu menggunakan tag-tag. Untuk penulisan dengan menggunakan
heading 5 dan perataan kiri menggunakan tag ….

A. <h5 align=”center”>….</h5>
B. <h5 align=”left”>….</h5>
C. <h5 align=”right”>….</h5>
D. <h5 align=”rigth”>….</h5>
E. <h5 align=”justify”>….</h5>

354. Penulisan dalam html selalu menggunakan tag-tag. Untuk penulisan dengan menggunakan
heading 5 dan perataan tengah menggunakan tag ….

A. <h5 align=”center”>….</h5>
B. <h5 align=”left”>….</h5> C.
<h5 align=”right”>….</h5> D.
<h5 align=”rigth”>….</h5> E.
<h5 align=”justify”>….</h5>

355. Untuk menampilkan beberapa karakter misalnya “&” tidak dapat ditampilkan begitu saja ke
dalam web. Karakter tersebut harus ditulis dalam kode tertentu agar dapat  ditampilkan
dengan baik dalam web. Kode untuk menampilkan ± adalah …

A. &AElig
B. &plusmn
C. &eacute
D. &aelig
E. &plasmn

356. Untuk memberikan penomoran bentuk bullet menggunakan list dengan type disc, square, dan
circle menggunakan tag ….

A. <DD>…</DD>
B. <DT>…</DT>
C. <DL>….</DL>
D. <OL>…</OL>
E. <UL>…</UL>
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357. Untuk memberikan penomoran menggunakan list dengan type a, A, I, dan i menggunakan
tag ….

A. <DD>…</DD>
B. <DT>…</DT>
C. <DL>….</DL>
D. <OL>…</OL>
E. <UL>…</UL>

358. Untuk membuat definition list yang terdiri atas dua bagian yaitu, bagian tema dan definisinya.
Tag yang digunakan untuk menandai sebuah tema adalah ….

A. <DD>…</DD>
B. <DT>…</DT>
C. <DL>….</DL>
D. <OL>…</OL>
E. <UL>…</UL>

359. Untuk membuat definition list yang terdiri atas dua bagian yaitu, bagian tema dan definisinya.
Tag yang digunakan untuk menandai sebuah definisi adalah ….

A. <DD>…</DD>
B. <DT>…</DT>
C. <DL>….</DL>
D. <OL>…</OL>
E. <UL>…</UL>

360. Tag ini digunakan untuk membuat sebuah unordered list yang memiliki atribut type yang
dapat digunakan untuk menentukan bentuk bullet yang digunakan dalam list. Tag ini adalah
…

A. <OL>
B. <OI>
C. <LU>
D. <UL>
E. <LO>

361. Tag ini memiliki atribut type yang dapat digunakan untuk menentukan bentuk penomoran
yang digunakan dalam list. Tag ini digunakan untuk membuat ordered list yang dinomori. Tag
ini adalah ….

A. <OL>
B. <OI>
C. <LU>
D. <UL>
E. <LO>

362. Atribut ini untuk membuat teks alternative jika seandainya gambar yang dimaksud tidak dapat
ditampilkan. Atribut yang dimaksud adalah ….

A. tab
B. alt
C. insert
D. ctrl
E. end

363. Selain membuat aturan style dengan nama selector persis dengan nama tag yang akan
mempengaruhi, kita juga dapat membuat aturan style dengan nama bebas sesuai keinginan
kita . Jika menggunakan selector bebas biasanya karakter yang digunakan adalah ….

A. “. “ atau “@”
B. “.” atau “$”
C. “.” atau “*”
D. “.” atau “#”
E. “.” atau “&”

364. Untuk mengaplikasikan aturan-aturan style yang sudah di buat perlu ditambahkan sebuah
kode html untuk memanggil file CSS yang digunakan. Tag <LINK> digunakan untuk
memanggil file CSS. Tag <LINK> diletakkan antara tag …..

A. <html>….</html>
B. <title> …. </title>
C. <a href> …. </a href>
D. <head> …. </head>
E. <body> …. </body>

365. Berikut adalah aplikasi pembuat halaman web WYSIWYG (What You See is What You Get)…
A. Dreamweaver
B. Notepad
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C. Facebook
D. Friendster
E. 3D Max

366. Tag untuk membuat tulisan tebal pada html adalah :
A. <b> Tebal </b>
B. (i) Tebal (/i)
C. (b) Tebal (b)
D. (u) Tebal (/u)
E. <i> Tebal </i>

367. Dibawah ini adalah format berkas yang tidak dapat dibuka melalui browser internet…
A. html
B. htm
C. psd
D. asp
E. php

368. Fungsi tag <a href="http://www.facebook.com">facebook</a> adalah :
A. Untuk memberikan teks www.facebook.com pada halaman web
B. Untuk memberikan tombol menuju www.facebook.com
C. Untuk memberikan tulisan http://www.facebook.com pada halaman web
D. Untuk memberikan penomoran pada tulisan facebook
E. Untuk memberikan format judul pada tulisan www.facebook.com

369. Halaman web yang dapat digunakan untuk menampung pertanyaan dan dapat saling bertukar
informasi dikenal sebagai…

A. Hit Counter
B. Frontpage
C. Forum
D. Site map
E. Login Form

MENGGAMBAR KUNCI ANIMASI
370. Apa yang dimaksud dengan teknologi animasi?

A. Gambar bergerak.
B. Teknik gambar yang bergerak mengikuti pola tertentu.
C. Mengerakkan gambar dengan menggunakan bantuan computer.
D. Teknik merancang dan membangkitkan gambar yang bergerak mengikuti pola tertentu.
E. Gambar yang bergerak di dalam computer.

371. Menghubungkan suatu slide presentasi dengan slide presentasi yang lain dalam satu file
maupun menghubungkan suatu slide presentasi dengan slide lainnya pada file yang berbeda,
merupakan fungsi dari ...........
A. Notes
B. Animation scheme
C. Hyperlink
D. Custom animation
E. Animasi

372. Dalam menginstal program SwishMax, yang pertama kali harus dilakukan adalah …
A. Klik Next dua kali dan klik yes pada jendela pergantian lisensi
B. Pilih di folder mana Swishmax akan di instal
C. Double Clik pada folder Swishmax
D. Double clik pada folder Crack
E. Copy Crack pada software Swishmax

373. Scane merupakan bagian-bagian kecil dari suatu movie. Dalam suatu scane terdapat
bermacam-macam obyek. Jika ingin membuat scane yang baru pada Swish dapat dilakukan
dengan:
A. Insert -> Scene
B. Create -> new -> scane
C. Create -> scene
D. Insert -> new -> Scene
E. Ctrl + S

374. rangkaian banyak frame gambar yang diputar dengan cepat. Masing-masing frame
merupakan rekaman dari tahapan-tahapan dari suatu gerakan. dinamakan :
A. Video
B. Scene
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C. PAL
D. SECAM
E. NTSC

375. Setiap karya multimedia yang disimpan dalam hardisk komputer akan menempati space yang
tersedia. Makin besar sebuah file maka akan semakin besar space yang dibutuhkan. Satuan
dari beban file tersebut disebut dengan istilah:
A. Meter
B. Gram
C. Bite
D. Pixel
E. Km

376. Untuk mengabadikan karya multimedia konten harus disimpan dengan media tertentu agar
karya tersebut bisa awet dan tahan lama. Media penyimpanan tersebut adalah, kecuali:

A. Flashdisk
B. CD/DVD
C. Video
D. Hardisk
E. Tape

377. Untuk meng-capture kaset video ke komputer diperlukan koneksi ….
A. Bluethooth
B. Infrared
C. USB
D. Firewire
E. Internet

378. Sarana media penyampaian komunikasi multimedia yaitu dapat melalui, kecuali ….
A. Televisi
B. Radio
C. Film
D. Cetak
E. Telepati

379. Contoh pemanfaatan multimedia di bidang pendidikan adalah ….
A. Tutorial
B. X-ray scanner
C. Pariwisata
D. Museum
E. Galeri seni

380. Contoh komunikasi multimedia adalah ….
A. Banner
B. Film
C. Website
D. Cd interaktif
E. Sms

UPLOAD DAN HOSTING
381. Terdapat 2 jenis server FTP, yaitu :

A. Anonymous FTP server dan Inonymous FTP server.
B. Anonymous FTP server dan Private FTP server. C.
Anonymous FTP server dan Phononymous FTP server.
D. Inonymous FTP server dan Private FTP server.
E. Phononymous FTP server dan Private FTP server

382. Software klien FTP pada Microsoft Windows 3.1/9x/NT/2000/XP adalah
A. Minuet dan NCSA ftpbin
B. CuteFTP, CoreFTP dan NCSA ftpbin
C. CuteFTP, CoreFTP, WS_FTP
D. CuteFTP, CoreFTP, FTP_Ws
E. Minuet dan FTP_ Ws

383. Perintah-perintah dasar FTP untuk mengirim sebuah file ke server FTP adalah
A. cd
B. Open
C. put
D. get
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E. dir
384. Perintah-perintah dasar FTP untuk mengambil file dari direktori remote adalah

A. cd
B. Open
C. put
D. get
E. dir

385. Perintah-perintah dasar FTP untuk Menampilkan direktori di direktori remote adalah
A. cd
B. Open
C. put
D. get
E. dir

386. Server komputer yang hanya bisa diakses dan dipergunakan oleh user tertentu yang terdaftar
secara resmi dinamakan…
A. Closed FTP Server
B. Private
C. Anonymous FTP Server
D. Private FTP Server
E. Client – Server

387. Software klien FTP antara lain dibawah ini adalah…
A. CuteFTP & FileZilla
B. Download & Upload
C. AnymousFTP & PrivateFTP
D. WS_FTP & Wordstar
E. Mozilla Firefox & Internet Explorer

MEMASUKKAN GAMBAR DAN TEKS 2 D KE DALAM SAJIAN MULTIMEDIA
388. Fungsi dari insert scane adalah..

A. Memasukkan tulisan/ text
B. Menyisipkan suatu file
C. Membuat obyek button
D. Menambah scene baru
E. Mengcopy scene baru

389. Fungsi tool Fill Transform pada swish yaitu.
A. Mengubah isi dari suatu obyek tanpa mengubah obyek itu sendiri. B.
Memilih, memindahkan, dan Mengubah bentuk obyek Berbentuk image
C. Memilih, memindahkan, dan Mengubah ukuran obyek
D. Memperbesar bidang kerja
E. membuat animasi pergerakan pada suatu obyek

390. Efek animasi pada slide  presentasi pada saat pergantian slide presentasi satu ke slide
presentasi yang lainnya disebut
A. Effect Transition
B. Animation Transition
C. Slide Transition
D. Frame Transition
E. Movie Transition

391. Apa kegunaan advance timeline pada program Microsoft power point?
A. Digunakan untuk pengaturan waktu berdasarkan time
B. Digunakan untuk pengaturan efek berdasarkan waktu
C. Digunakan untuk pengaturan time line efek berdasarkan waktu
D. Digunakan untuk pengaturan time line berdasarkan efek waktu
E. Digunakan untuk pengaturan efek berdasarkan line

392. Objek apa saja yang terdapat dalam program Microsoft PowerPoint?
A. Suara, gambar, foto
B. Word art, gambar, foto
C. word art, textbox, diagram, D.
word art, textbox, foto
E. Clip art, foto, diagram

393. Fungsi Custom Show dalam program Microsoft PowerPoint?
A. Untuk menjalankan slide presentasi sesuai waktu
B. Untuk menjalankan slide presentasi secara acak
C. Untuk menjalankan slide presentasi secara otomatis yang diulang – ulang.
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D. Untuk menjalankan slide presentasi secara acak yang diulang-ulang
E. Untuk menjalankan slide presentasi secara time line

394. Apa fungsi Library didalam Flash ?
A. Tempat menyimpan Simbol
B. Tempat menyimpan gambar-gambar
C. Tempat menyimpan Picture
D. Tempat menyimpan font dan warna
E. Tempat menyimpan simbol-simbol dan gambar

395. Image yang dibentuk berdasarkan deskripsi matematis yang menentukan posisi, panjang dan
arah dari garis yang digambarkan adalah…
A. object
B. grafik vektor
C. gambar
D. grafik raster
E. bitmap

396. Gambar yang dipresentasikan dengan kurva dan garis yang didefinisikan dalam persamaan
matematis disebut …
A. raster
B. bitmap
C. vektor
D. objek
E. creation

397. Salah satu program berbasis vektor dalam kategori program image creation untuk proses
cetak adalah…
A. Adobe Illustrator
B. CorelView
C. macromedia Dreamweaver
D. Macromedia Firework
E. Macromedia Flash

398. Yang termasuk program berbasis vektor dalam kategori program image creation untuk web
adalah..
A. Adobe Illustrator
B. Coreldraw
C. Macromedia Freehand
D. Macromedia firework
E. Macromedia Flasher

399. Yang termasuk program berbasis vektor dalam kategori program image creation untuk web
adalah..
A. Adobe Illustrator
B. Coreldraw
C. Macromedia Freehand
D. Macromedia firefox
E. Macromedia Flash

400. Yang termasuk program berbasis vektor dalam kategori program CAD adalah…
A. AutoCAD
B. 3D Studio (MAX dan Viz)
C. Microtik
D. Maya
E. Formz

401. Yang termasuk program berbasis vektor dalam kategori program CAD adalah…
A. AutoCADS
B. 3D Studio (MAX dan Viz)
C. Microstation
D. Maya
E. Formz

402. Yang termasuk program berbasis vektor dalam kategori program modeling adalah..
A. AutoCAD
B. 3D Studio (MAX dan Viz)
C. Microstation
D. Maza
E. Formze

403. Selain Macromedia Flash, software yang dapat juga digunakan untuk membuat animasi 2D
adalah…
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A. Photoshop
B. Macromedia Dreamweaver
C. Cool Edit Pro
D. Cakewalk ProAudio
E. Swish Max

404. Bagian yang berisi urutan frame dari pertama hingga akhir berdasarkan waktu dinamakan…
A. Timeline
B. Scene
C. Stage
D. Symbol
E. Frame Per Second

405. Berikut ini format berkas yang dapat dihasilkan oleh Macromedia Flash…
A. doc, xls dan ppt
B. html, htm dan php
C. cdr, psd dan ai
D. swf, mov dan gif
E. pdf, cdr dan php

406. Agar file simpanan berupa projector dan dapat dijalankan langsung oleh pengguna tanpa
membutuhkan software lain, maka format berkas memakai ekstensi…
A. fla
B. exe
C. flv
D. html
E. jpg

407. untuk menampilkan sysmbol agar bisa dipakai berulang ulang pada proyek animasi adalah
dengan menekan tombol fungsi ….
A. F9
B. F10
C. F11
D. F12
E. F7

3 DIMENSI
408. 3D max menyediakan sejumlah teknik yang berbeda untuk menyalin atau menggandakan

obyek ada berapa teknik didalam menggandakan
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
E. 6

409. Membuat clone yang terpisah dari obyek asli. Memodifikasi obyek yang satu tidak
mempengaruhi obyek yang lain
A. Copy method
B. Instance method
C. Reference method
D. Shift Clone
E. Snapshot

410. Membuat Clone yang lengkap dari obyek asli. Modifikasi obyek hasil memodifikasi obyek asli
A. Copy method
B. Instance method
C. Reference method
D. Shift Clone
E. Snapshot

411. Membuat clone yang tergantung pada obyek yang asli. Memodifikasi obyke asli,
mempengaruhi obyek hasil, semnetrara memodifikasi obyek hasil tidak mempengaruhi obyek
asli.
A. Copy method
B. Instance method
C. Reference method
D. Shift Clone
E. Snapshot

412. Membuat clone di sepanjang path animasi, tiap frame atau pada sejumlah frame dengan
waktu yang sama menggunakan
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A. Snapshot
B. Shift- Clone
C. Obyek Array
D. Copy method
E. Instance methode

413. Tool untuk cloning dan secara teliti mentransformasi dan menenpatkan sekelompok obyek
dalam satu ruang dimensi atau lebih
A. Snapshot
B. Array
C. Instance method
D. Shift clone
E. Obyek

414. Membuat line baru guna menyambung line yang sudah ada sebelumnya menggunakan ….
A. Create
B. Line
C. Insert
D. Create Line, Insert
E. Cone

415. Memotong sebuh spline (terbuka) pada vertek, sehingga menjadi dua bagian yang terpisah
menggunakan ….
A. Loft
B. Break
C. Bolean
D. Obyek
E. Copy

416. Untuk menambah vertek pada vertek yang aktif corner (segi empat), yang menghasilkan
bentuk Oval/lengkung pada kurve segi empat menggunkan ….
A. Loft
B. Chamfer
C. Fillet
D. Cycle
E. Bolean

417. Garis yang terbentuk antra dua vertek yang terhubung satu sama lainnya disebut
A. Segment
B. Divide
C. Detec
D. Outline
E. Fillet

418. Snap standard digunakan untuk ….
A. Mengendalikan pembuatan
B. Mengendalikan pemindahan
C. Mengendalikan pemutaran
D. Pengskalaan Obyek
E. Jawaban a, b, c dan d benar

419. Snap ke perpotongan grid dinamakan tipe snap ….
A. Grid Point
B. Grid Lines
C. Pivot
D. Bounding Box
E. Tangent

420. Snap ke titik siku pada spline, relative terhadap titik sebelumnya dinamakan tipe snap ….
A. Grid Point
B. Grid Lines
C. Pivot
D. Perpendicular
E. Tangent

421. Istilah Loft berasal dari pembuatan ….
A. Kapal Udara
B. Kapal Laut
C. Mesin
D. Turbo Pascall
E. Turbin

422. Obyek Loft menyediakan tool modeling yang flexible antara lain ….
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A. Obyek dengan potongan silang kompleks
B. Obyek dengan potongan silang beranimasi
C. Target morph
D. Jawaban a, b dan c benar
E. Hanya Target morph saja

423. Option yang dapat digunakan untuk menganimasikan obyek loft antara lain ….
A. Loft path
B. Loft shapes
C. Jawaban a, b dan d yang benar
D. Loft deformation curves
E. Hanya Loft path saja

424. Langkah untuk menggunakan Obyek Loft
A. Buat shape yang menjadi Loft Path
B. Buat satu shape atau lebih yang menjadi potongan silang
C. Pilih Shape path dan gunkan Get Shape
D. Pilih Shape cross section dan gunakan Get Path
E. Semua jawaban benar

425. Fungsi dari Loft Obyek adalah ….
A. Morph Target
B. Morph Silang
C. Morph Potongan
D. Morph General
E. Morph Satuan

426. Proses dimana vertex suatu obyek dianimasikan untuk mendekati posisi vertex pada obyek
lain disebut ….
A. Shape
B. Morphing
C.  Morph target
D. Morph Ovalet
E. Guideling

427. Agar permukaan sepanjang path terlihat halus pilihan option yang digunakan adalah
A. Smooth Length
B. Smooth Width
C. Smooth Left
D. Smooth Learning
E. Smooth Modeling

428. Agar permukaan disekitar perimeter shape cross section terlihat halus pilihan option yang
digunakan adalah
A. Smooth Length
B. Smooth Width
C. Smooth Left
D. Smooth Learning
E. Smooth Modeling

429. Tipe Deformasi Scale Nilai Deformasinya adalah ….
A. Percentage
B. Rotation Angle
C. Rotation Singgle
D. Current Units
E. Current Tunggal

430. Tipe Deformasi Bevel Nilai Deformatinya adalah ….
A. Percentage
B. Rotation Angle
C. Rotation Singgle
D. Current Units
E. Current Tunggal

431. Untuk membuat semacam emboss pada permukaan obyek perintah yang digunakan ….
A. Displace
B. Free From Dispalce
C. Lattice
D. From Latter
E. Graduater

432. Setelah 3D terinstall kita dapat menjalankan lewat desktop icon 3D dengan cara …..
A. Menekan mose dua kali dengan selang sesaat pada icon 3D
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B. Menekan mose sekali pada icon 3d
C. Klik kanan mose sekali pada desktop
D. Klik kanan mose dua kali pada desktop
E. Klik sembarang tempat

433. 3D adalah aplikasi dokumen tunggal, yang berarti hanya dapat bekerja dengan satu ….
A. Tool
B. Scan
C. Scanner
D. Scene
E. Icon

434. Toolbar yang berisi icon – icon mengakses perintah 3D merupakan pengertian dari ….
A. Viewport
B. Main toolbar
C. Status bar
D. Comman Panel
E. Viewport Navigator Control

435. Tombol – tombol yang digunakan untuk memilih, transformasi dan merender geometri dalam
suatu scene adalah ….
A. Toolbar
B. Scan
C. Scanner
D. Scene
E. Icon

436. Viewport dapat menampilkan hingga …. Bagian
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

437. Menangani semua pembuatan obyek adalah ….
A. Create
B. Modify
C. Hierarchy
D. Display
E. Utilites

438. Untuk menangani control panel digunakan ….
A. Create
B. Modify
C. Hierarchy
D. Display
E. Utilites

439. Spesifikasi didalam mengaktifkan atau menjalankan 3D adalah
A. Prosesor Intel Pentium III atau Amd 300 Mhz
B. RAM 256 Mb
C. VGA 32 Mb
D. Jawaban a, b dan c yang benar
E. Ruang kosong harddisk 486 MB

440. Menu file didalam 3D berisi ….
A. perintah yang relative umum dijumpai pada software grafis
B. perintah untuk membangun, membuka, melepas group
C. kumpulan perintah untuk mengatur tampilan viewport
D. perintah standart dan beberapa fasilitas untuk mengedit
E. perintah untuk preparasi animasi character

441. Menu Group didalam 3D berisi
A. perintah untuk membangun, membuka, melepasgroup
B. membuat berbagai objek baik geometri maupun non
C. kumpulan fasilitas untuk memodifikasi objek geometri
D. kumpulan fasilitas untuk memodifikasi objek geometri
E. perintah untuk menggunakan fasilitas reactor

442. Menu Views didalam 3D berisi ……
A. perintah untuk membangun, membuka, melepasgroup
B. membuat berbagai objek baik geometri maupun non
C. kumpulan fasilitas untuk memodifikasi objek geometri
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D. beirisi kumlulan perintah untuk mengatur tampilan viewport
E. perintah untuk menggunakan fasilitas reactor

443. 1. Create
2. Geometry
3. Standar d Primitives
4. Box

Urutan langkah membuat Box yang benar adalah …..
A. 2 , 1, 3, 4
B. 1, 2, 3, 4
C. 3, 4, 2, 1
D. 4, 3, 2, 1
E. 3, 2, 1, 4

444. 1. Geometry
2. Create
3. Extended primitives
4. Torus knot

Urutan langkah membuat Torus Knot yang benar adalah ….
A. 1, 2, 3, 4
B. 2, 1, 3, 4
C. 1, 3, 4, 2
D. 3, 4, 2, 1
E. 2, 4, 1, 3

445. 1. Modify
2. Select and Move
3. Parameter
4. Ubah ketinggian, lebarnya, panjangnya sesuai yang dikehendaki

Apabila kita ingin merubah ukuran Bok langkah yang dilakukan ….
A. 2, 3, 1, 4
B. 2, 1,3, 4
C. 4, 3, 2, 1
D. 4, 2, 3, 1
E. 3, 2, 1, 4

446. Untuk menduplikasi Box langkah yang dilakukan
A. Select and move
B. Tekan shift dan mose klik kiri 1 kali
C. Pada Clone Option Pilih Copy ok, select and move geser kekanan
D. Pada Clone Option Pilih Copy Cancel
E. Jawaban a, b dan c yang benar

447. Untuk melubangi Box langkah yang dilakukan sebagai berikut ….
A. Buat Box pertama
B. Buat Box ke dua dengan ukuran lebih kecil dari Box pertama
C. Create, Geometry Compound Objects, Boolean
D. Operation subtraction (B – A), Pick Operand kemudian arahkan ke object klik kiri pada

mose
E. Jawaban a, b, c, d yang benar

448. Untuk memberi material pada suatu obyek langkah yang dilakukan ….
A. Klik Obyek yang akan diberi material
B. Klik rendering pada menu
C. Klik material editor
D. Jawaban a, b dan c benar
E. Tidak ada jawaban

449. Untuk merubah layout viewport langkah yang dilakukan ….
A. Klik cuztomize pada Menu Bar
B. Klik Viewport Configuration
C. Klik Layout
D. Jawaban a, b dan c
E. Jawaban a dan c benar

450. Perintah apa yang digunakan untuk menggandakan Obyek
A. Clone
B. Shift
C. Instance
D. Reference
E. Select dan Move
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451. Screen system ini menggunakan layar Vieport aktif sebagai sitem koordinat X, Y dan Z.
Koordinat X bergerak positif ke kanan Koordinat Y bergerak ke atas sedangkan Z bergerak ke
…..
A. Kearah mata
B. Kearah muka
C. Kearah bawah
D. Kearah belakang
E. Kearah kanan dan kiri

452. Perintah yang digunakan untuk melakukan pengurangan terhadap  2 buah obyek yang
dilakukan dengan cara mengurangi obyek kedua dengan obyek pertama adalah perintah ….
A. Intersection
B. Substraction
C. Loft
D. Boolean
E. Union

453. Pada saat membuat material kayu pada tab modify klik menu pop up modifier list lalu ….
Mapping
A. Pilih UVB
B. Pilih UVA
C. Pilih UVM
D. Pilih UVW
E. Pilih UVK

454. Kelebihan dari aplikasi 3D max dibanding dengan yang lain adalah ….
A. Aplikasi ini lebih sulit digunakan
B. Aplikasi ini lebih mudah digunakan
C. Aplikasi ini lebih modern dari pada yang lainnya
D. Aplikasi ini lebih mahal disbanding dengan lainnya
E. Aplikasi ini tidak mudah dipahami

455. Printah Donut merupakan perintah untuk ….
A. Membuat obyek berbentuk cintin
B. Membuat obyek berbentuk lingkaran
C. Membuat obyek berbentuk kotak
D. Membuat obyek berbentuk pyramid
E. Membuat obyek berbentuk segitiga

456. Perintah Cone adalah perintah yang digunakan untuk membuat ….
A. Obyek standar primitive yang berbentuk kerucut
B. Obyek standar primitive yang berbentuk segitiga
C. Obyek standar primitive yang berbentuk box
D. Obyek standar primitive yang berbentuk silinder
E. Obyek standar primitive yang berbentuk pyramid

457. Perintah Tube merupakan perintah yang digunakan untuk membuat obyek standar primitive
yang berbentuk …
A. Kerucut
B. Pyramid
C. Pipa
D. Tabung
E. Palne

458. Bolean merupakan suatu perintah untuk melubangi sebagian obyek lain yang merupkan
merintah dari ….
A. Standar primitive
B. Compoun Obyek
C. Extended Primitif
D. Doors
E. Windows

459. Menggabungkan 2 obyek adalah salah satu perintah dari ….
A. Bolean
B. Loft
C. Box
D. Rectangle
E. Cilinder

460. Untuk membuka material editor kita dapat menekan …. Pada keyboard
A. Y
B. M
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C. Ctrl N
D. Ctrl V
E. Z

461. Agar kita bisa keluar dari program 3D Studio Max dengan cepat , maka bisa dilakukan
penekanan kombinasi tombol :
A. Alt + F1
B. Alt + F2
C. Alt + F3
D. Alt + F4
E. Alt + F5

462. kumpulan tombol untuk menjalankan animasi yang telah anda buat. Yang meliputi tombol
play animation untuk menjalankan animasi secara keseluruhan , Go To Start untuk menuju ke
posisi Frame awal, Previous Frame untuk menuju Frame sebelumnya, Next Frame menuju
frame berikutnya, dan Go to End menuju posisi frame paling akhir, dinamakan .....
A. Time Configuration
B. Time Box
C. Playback Control
D. Toggle Animation Mode
E. Time Slider

TEKNIK PENGAMBILAN GAMBAR PRODUKSI
463. Suatu kegiatan yang dilakukan setelah proses shooting dan menata agar video yang

dihasilkan menjadi lebih bagus disebut ?
A. Proses capture video
B. Proses editing video
C. Proses rendering video
D. Proses importing video
E. Proses eksporting video

464. Proses pemindahan video hasil shooting dari dvcamcoder ke personal computer disebut ?
A. Proses capture video
B. Proses editing video
C. Proses rendering video
D. Proses importing video
E. Proses eksporting video

465. Kartu yang terdiri atas port firewire yang digunakan untuk memindahkan video dari
dvcomcoder ke komputer disebut ?
A. Sound card
B. Vga card
C. Dv capture card
D. Memory card
E. Dv card

466. Dibawah ini merupakan standar yang digunakan dalam dunia broadcase terutama film atau
video kecuali ….
A. Ntsc
B. Secam
C. Pal
D. Panasonic24p
E. Minidv

467. Rasio perbandingan lebar terhadap tinggi setiap pixel penyusun frame disebut …..
A. Aliasing
B. Aiff
C. Clip
D. Par
E. Codec

468. Format kompresi file video yang digunakan dalam produksi video adalah ..
A. Mov
B. Mp4
C. Flv
D. Mpeg-1
E. Mpeg-2

469. Tahapan yang dilakukan komputer untuk memproses hasil pekerjaan editing menjadi format
file tertentu disebut …
A. Render
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B. Capture
C. Waveform
D. Project
E. Timecode

470. Jika source media yang kita gunakan berupa dv maka video setting yang tepat adalah …
A. Video for windows
B. Dv playback
C. Display format
D. Fields
E. Timebase

471. Wilayah ideal untuk menempatkan judul tayangan video agar tidak terpotong saat
ditanyangkan melalui telivisi disebut …
A. Action safe area
B. Display format
C. Rate
D. Title safe area
E. Monitor sequence

472. Untuk menampung file – file hasil import video, gambar dan audio yang akan diolah adalah …
A. Jendela project
B. Monitor sequence
C. Monitor clip
D. Display format
E. Work area bar

473. Data atau elemen yang terdapat dalam video baik berupa video, audio, still image, teks dan
animasi disebut …
A. Klip
B. Project
C. Work area bar
D. Rate
E. Display format

474. Untuk mengatur kecepatan dan durasi dari klip digunakan …
A. Clip speed/duration
B. Keying
C. Masking
D. Transisi
E. Bin

475. Kumpulan angka hitungan mundur untuk mengawali sebuah tayangan film disebut …
A. Sequence
B. Barcode
C. Counting leader
D. Color bar
E. Track

476. Klip yang digunakan untuk alat bantu kalibrasi dalam suatu tayangan klip digunakan …..
A. Klip universal counting leader
B. Klip bars and tone
C. Klip black video
D. Video transisi
E. Audio efek

477. Property transparansi dari setiap klip disebut ….
A. Timecode
B. Add track
C. Opacity
D. Transisi disolved
E. Color bar

478. Tempat untuk menyusun dan menenmpatkan footage / klip untuk kemudian diedit disebut …
A. Timeline window
B. Monitor window
C. Project window
D. Format display
E. Work area bar

479. Shortcut untuk mengcapture video yang ada pada dv camcoder ke komputer adalah ..
A. F1
B. F2
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C. F3
D. F4
E. F5

480. Shorcut untuk memotong klip dalam timeline window adalah …
A. I
B. P
C. C
D. D
E. O

481. Proses pengubahan adegan klip menjadi lebih lambat dengan cara mengurangi kecepatan dan
menambah durasi dari klip asli disebut ….
A. Slow motion
B. Fast motion
C. Reversed speed
D. Freeze frame
E. Reverse motion

482. Proses pemilihan adegan dari sebuah klip yang kan digunakan dalam komposisi disebut …
A. Capturing
B. Trimming
C. Importing
D. Eksporting
E. Rendering

483. Untuk memisahkan audio dengan video dalam suatu klip tunggal dapat dilakukan dengan cara
….
A. Timeline window > klik menu klip > ripple delete
B. Timeline window>klik menu klip>unlink audio and video
C. Timeline window>klik menu klip>copy
D. Timeline window>klik menu klip>clear
E. Timeline window>klik menu klip>speed and durations

484. Untuk membagi klip tunggal dimana yang terpotong hanya video saja dapat lakukan dengan
menekan ….
A. Razor tool
B. Alt+ razol tool
C. Ripple delete
D. Set in point
E. Set out point

485. Efek yang bersifat bulid in dan berkaitan dengan nilai property klip, misalnya motion, opacity
dan volume efek yang digunakan disebut …
A. Efek transisi
B. Audio efek
C. Fixed efek
D. Standar efek
E. Efek control window

486. Untuk membuat judul film atau tayangan video disebut ….
A. Teks
B. Template
C. Title
D. Timecode
E. Text tool

487. Agar suatu title dapat berjalan dari kiri ke kanan maka diberikan …
A. Crawl title
B. Roll title
C. Still image
D. Scrate
E. Ease in

488. Property motion yang digunakan untuk mengatur letak klip disebut …
A. Scale
B. Positions
C. Rotation
D. Anchor point
E. Uniform scale

489. Teknik mengganti latar belakang klip dengan cara menghilangkan latar warna hijau dikenal
dengan nama ….
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A. Teknik rgb different key
B. Luma key
C. Green screen key
D. Screen key
E. Multiple key

490. Untuk mengatasi kekurangan hasil pengambilan gambar sehingga terjadi bayangan pada
backgroud dapat diatasi dengan menggunakan teknik keying …..
A. Teknik rgb different key
B. Luma key
C. Green screen key
D. Screen key
E. Multiple key

491. Teknik untuk menampilkan klip di dalam klip disebut ….
A. Still image
B. Picture in picture
C. Color corection
D. Image matte
E. Garbage matte

492. Proses akhir dari editing video sering disebut juga …..
A. Render
B. Import
C. Capture
D. Keying
E. Transisi

493. Finishing video dalam adobe premiere kita kenal dengan istilah rendering. Rendering dapat
kita jalani dengan menekan menu
A. save as
B. eksport
C. Import
D. render as
E. eksport as

494. Durasi transisi video bisa kita atur melalui
A. effect control
B. video control
C. video edit
D. video transition
E. video effect

495. Teknik keying digunakan untuk
A. merubah key fram
B. menggeser keyframe
C. memodifikasi keyframe
D. menambahkan key baru
E. menghilangkan warna yang tidak diinginkan

496. Fitur yang tidak termasuk dalam kelompok key adalah
A. chroma key
B. RGB difference key
C. luma key
D. screen difference key
E. multiply

497. Untuk memberikan efek motion pada video dengan menggunakan Adobe Premiere, kita bisa
membuka menu…
A. video efek
B. audio efek
C. video edit
D. video transition
E. audio edit

498. Transisi dalam adobe premiere tidak berfungsi untuk
A. memperhalus gerakan video
B. memperhalus perpindahan antar video
C. memperhalus perpindahan antar sound
D. memberikan variasi perpindahan
E. mensinkronkan perpindahan gambar

499. Perintah yang digunakan untuk berpindah dari modus frame menjadi modus key ?
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A. Key mode
B. Slide position
C. Time configuration
D. Re scale time
E. Zoom

500. Posisi kamera di bawah ketinggian mata, sehingga kamera harus mendongak untuk merekam
gambar subyek. Posisi ini memberikan kesan cenderung menambah ukuran tinggi obyek,
memberikan kesan kuat, dominan dan dinamis. Posisi kamera ini disebut :
A. Normal Engel
B. Low Camera Angel
C. Hight Camera Angel
D. Bird Eye View
E. Subjective Camera Angel

501. Tempat menampilkan informasi file proyek aktif dari pekerjaan pengeditan video yang tengah
dilaksanakan. Juga tempat menyimpan clip-clip hasil impor untuk penggunan pengeditan.
Selain itu efek video dan audio juga kita simpan di jendela ini dinamakan ....
A. Jendela Project
B. Jendela monitor
C. Jendela Time Line
D. Toolbar
E. Palet

502. Sebuah Format video memiliki cirri sebagai berikut :
Dirilis tahun 1995, menjadi standar umum DVD dengan resulusi 720 x 576 pixel.
Bandwidth sekitar 100 Mbps

Video yang dimaksuda adalah video dengan format .....
A. MPEG2
B. DAT
C. ANALOG
D. MOV
E. 3GP

503. Apabila sudah selesai melakukan penyuntingan video, maka langkah terakhir adalah
mengemas file project tersebut menjadi sebuah file video dengan cara ....
A. File -> Export -> Audio and Video
B. File -> Export -> Frame
C. File -> Export -> Movie
D. File -> Export -> Video
E. File -> Import -> Movie

504. Ciri-ciri File video dengan format MPEG2 adalah :
A. memiliki resolusi 720 x 576 pixel, dengan data rate/bitratenya 1,15 Mbps
B. memiliki resolusi 352 x 486 pixel, dengan data rate/bitratenya 1,15 Mbps
C. memiliki resolusi 352 x 288 pixel, dengan data rate/bitratenya 1,15 Mbps
D. memiliki resolusi 720 x 576 pixel, dengan data rate/bitratenya 9,8 Mbps
E. memiliki resolusi 352 x 288 pixel, dengan data rate/bitratenya 9,8 Mb

505. Pada saat Adobe After Effect 6.5 dibuka, akan muncul tampilan jendela Adobe After Effect
dengan beberapa jendela dan palette di dalamnya, seperti di bawah ini kecuali...
A. Jendela Project
B. Palette Time Controls dan Effects
C. Palette Info dan Audio
D. Jendela Properties E.
Jendela Toolbox

506. Alat penyangga kamera yang memiliki tiga kaki. adalah….
A. lightstand
B. three port
C. thrieford
D. threepott
E. tripod

507. Berikut ini termasuk dalam jenis kaset video, kecuali….
A. mini DV
B. Hi 8
C. VHS
D. S VHS
E. MPEG

508. Video broadcast standard bagi film/video untuk negara Indonesia adalah ….
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A. SECAM
B. NTSC
C. AV
D. PAL
E. MPEG

509. Alat penyangga kamera yang berbentuk seperti kereta yang
berupa rel disebut….
A. Dolly
B. Rel
C. Trolly
D. Tripod
E. Monopod

510. Alat pada gambar disamping disebut dengan…
A. Tripod
B. Dolly
C. Monopod
D. rel
E. Crane atau boom

digerakkan di atas landasan

511. Kabel yang digunakan untuk mencapture video dari kamera miniDV ke komputer adalah...
A. USB
B. Console
C. video
D. Fire Wire
E. RCA

512. Bagian kamera video yang berfungsi sebagai jendela pembidik untuk melihat gambar yang
direkam adalah …
A. Viewfinder
B. Lensa
C. Camera head
D. Body
E. Tombol menu

513. Berikut ini merupakan cara mengurangi guncangan camcorder genggam (handycam), kecuali
….
A. sering menggunakan zoom
B. menggunakan tripod
C. camcorder dipegang 2 tangan, dengan tangan kiri seolah-olah menjadi dudukan/landasan

camcorder
D. meminimalisir berjalan atau berlari
E. meletakkan pada tempat yang kokoh seperti meja, kursi, dll

514. Warna acuan yang digunakan dalam proses white balance adalah….
A. merah
B. hijau
C. biru
D. hitam
E. putih

515. Angle dimana kamera ditempatkan lebih rendah daripada subjek,untuk menampilkan
kedudukan subjek yang lebih tinggi daripada penonton, dan menampilkan bahwa si subjek
memiliki kekuasaan, jabatan, kekuatan, dan sebagainya adalah …
A. high angle
B. eye level
C. low angle
D. normal angle
E. establish shoot

516. Sudut pengambilan kamera dimana tinggi kamera sejajar dengan mata objek adalah …
A. high angle
B. eye level
C. low angle
D. bird eye view
E. establish shoot

517. Angle dimana kamera ditempatkan lebih tinggi daripada subjek untuk mendapatkan kesan
bahwa subjek yang diambil gambarnya memiliki status social yang rendah, kecil, terabaikan,
lemah dan berbeban berat adalah ….
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A. high angle
B. eye level
C. low angle
D. normal angle
E. establish shoot

518. Gerakan naik turun kamera disebut….
A. tilt
B. pan
C. zoom
D. travelling
E. tracking

519. Gerakan kamera mendatar dengan arah maju-mundur, ke depan atau ke belakang, mendekati
atau menjauhi objek yang diam disebut…
A. tilt
B. pan
C. zoom
D. travelling
E. tracking

520. gerakan memajukan lensa kamera melalui tombol zoom agar bisa mendekati subjek.
A. track in
B. trackout
C. zoom in
D. zoom out
E. travelling

521. Gerakan ke kanan kiri kamera disebut….
A. tilt
B. pan
C. zoom
D. travelling
E. tracking

522. Gambar disamping termasuk ke dalam jenis komposisi shoot…..
A. Over Shoulder Shot
B. one shoot
C. two shoot
D. establish shoot
E. shoot

523. Gambar disamping termasuk ke dalam jenis komposisi shoot…..
A. Extreme Long Shot (ELS)
B. Long Shot (LS)
C. Medium Long Shot (MLS)
D. Medium Shot (MS)
E. Close Up (CU)

524. Gambar disamping termasuk ke dalam jenis komposisi shoot…..
A. Medium Long Shot (MLS)
B. Medium Shot (MS)
C. Medium Close Up (MCU)
D. Close Up (CU)
E. Extreme Close Up (ECU)

525. Komposisi ruang diatas kepala obyek atau suatu benda, dengan kata lain komposisi ruang
yang menjadi batas antara kepala dengan frame disebut….
A. Looking room
B. Head room
C. Walking room
D. Space
E. Nose room

526. Proses pemindahan data video dari kaset ke dalam komputer melalui software video editing
disebut….
A. capture
B. render
C. import
D. export
E. overlay

527. Software aplikasi berikut yang digunakan untuk menyunting video adalah ….
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A. Main Concept B.
MTS Converter C.
Adobe Premiere
D. Adobe Illustrator
E. Adobe After Effect

528. Berikut ini merupakan bagian-bagian yang ada pada jendela Adobe Premiere Pro kecuali….
A. Jendela Project
B. Jendela Timeline
C. Jendela Toolbox
D. Jendela Info
E. Jendela layer

529. Tempat file atau clip video, image dan audio yang sudah di-import dan akan kita edit
dinamakan ....
A. Jendela Project
B. Jendela Timeline
C. Jendela Toolbox
D. Jendela Info
E. Jendela layer

530. Kumpulan beberapa alat bantu untuk seleksi, cutting, zoom dan lain-lain
A. Jendela Project
B. Jendela Timeline
C. Jendela Toolbox
D. Jendela Info
E. Jendela layer

531. Untuk melakukan Transfer video dari kamera ke komputer dalam software Adobe Premiere
adalah dengan menekan tombol ....
A. F5
B. F6
C. F7
D. F8
E. F9

532. Langkah untuk mengimport video adalah dengan cara …
A. klik menu file > new > import.
B. klik menu file > capture > import.
C. klik kanan pada jendela project kemudian pilih import.
D. klik kanan pada jendela timeline kemudian pilih import
E. klik kanan pada jendela toolbox kemudian pilih import

533. File yang dapat di-import ke dalam Adobe Premiere Pro bisa berupa video dan animasi
A. *.psd, *.mp3, *.avi
B. *.mp4, *.psd, *.avi
C. *.avi, *.psd, *.mts
D. *.psd, *.mp3, *.mp4
E. *.mts, *.mpeg, *.avi

534. track selection tool, razor tool, dan ripple edit tool, secara berurutan ditunjuk dengan huruf...
A. A,F,C.
B. B,F,C
C. B,F,D
D. B,F,E
E. A,F,D

535. Batas aman/safe margin untuk judul atau tulisan saat diputar di layar TV disebut …
A. Action safe area
B. Display format
C. Rate
D. Title safe area
E. Monitor sequence

536. Untuk mengatur kecepatan dan durasi dari klip digunakan …
A. clip speed/duration
B. keying
C. masking
D. transisi
E. bin

537. Kumpulan angka hitungan mundur untuk mengawali sebuah tayangan film disebut ….
A. sequence
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B. bar and tone
C. universal counting leader
D. color matte
E. black video

538. Proses pemilihan adegan dari sebuah klip yang kan digunakan dalam komposisi disebut ….
A. capturing
B. trimming
C. importing
D. eksporting
E. rendering

539. Untuk memisahkan audio dengan video dalam suatu klip tunggal dapat dilakukan dengan cara
….
A. timeline window > klik menu klip > ripple delete
B. timeline window>klik menu klip>unlink audio and video
C. timeline window>klik menu klip>copy
D. timeline window>klik menu klip>clear
E. timeline window>klik menu klip>speed and durations

540. Langkah untuk membuat judul/text dilakukan dengan cara….
A. klik kanan pada jendela project, pilih New Item>Title
B. klik kanan pada jendela project, pilih New Item>Text
C. klik kanan pada jendela project, pilih New Item>Black video
D. klik kanan pada jendela project, pilih New Item>color matte
E. klik kanan pada jendela project, pilih New Item>sequence

541. Agar suatu title dapat berjalan dari kanan ke kiri maka diberikan …
A. crawl title
B. roll title
C. still image
D. scrate
E. ease in

542. Teknik mengganti latar belakang klip dengan cara menghilangkan latar warna biru dikenal
dengan nama ….
A. green screen key
B. multiply key
C. blue screen key
D. image matte key
E. difference matte key

543. Teknik untuk menampilkan klip di dalam klip disebut ….
A. color corection
B. picture in picture
C. still image
D. garbage matte
E. image matte

544. Property motion yang digunakan untuk mengatur perputaran klip disebut ….
A. uniform scale
B. anchor point
C. rotation
D. positions
E. scale

545. untuk melakukan proses rendering dapat dilakukan dengan cara….
A. File>Export>video
B. File>Export>frame
C. File>Export>film
D. File>Export>Movie
E. File>Export>audio

TATA CAHAYA
546. Jenis pencahayaan lampu pijar yang mengarahkan ke semua arah dan hanya mempunyai

sumber cahaya saja adalah pengertian dari ….
A. Spot light
B. Direct light
C. Efek roy
D. Efek star
E. Omni light
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AUDIO
547. Untuk mengetahui apakah Komputer sudah mengenali Driver sound Card dapat dilihat melalui

…..
A. Device Manager
B. Control Panel
C. Desktop
D. Task bar
E. Menu Bar

548. Berikut ini Adalah software penyunting suara, Kecuali ......
A. Adobe Audition
B. Cooledit
C. Audacity
D. SoundForge
E. Adobe Audisound

549. Untuk menyaring atau mengatur suara agar mendapatkan hasil suara yang dikehendaki,
maka kita gunakan menu ....
A. Effects Filters Graphic Equalizer
B. Filters Effects Graphic Equalizer
C. Graphic Equalizer Effects Filters
D. File Filters Graphic Equalizer
E. Effects Graphic Equalizer Filters

550. File suara adalah hasil rekaman suara yang telah disimpan pada format tertentu dan akan
didapat hasil suara lagi jika file suara tersebut dijalankan (open) dengan memakai software
tertentu. Format file suara antara lain berikut ini kecuali:
A. wav
B. aif
C. mp3
D. ses
E. mpeg

551. Dalam Melakukan Editing Video Apabila Track nya kurang maka kita harus menambahkannya.
Track video & Audio dapat kita tambahkan hingga beberapa track dengan cara …..
A. Add Track
B. Sequence -> Add Track
C. Project -> Add Track
D. Clip -> Add Track
E. Edit -> Add Track

EFEK VISUAL DALAM SAJIAN MULTIMEDIA
552. salah satu efek visual dalam Adobe After Effects yang memiliki fungsi untuk membuat efek

teks yang mengikuti bentuk kurva atau melingkar adalah ...
A. Efek bulge
B. efek Path Text
C. efek Advanced Lightning
D. efek Glow
E. efek Vektor Paint

ETIMOLOGI DAN ALIR PROSES MULTIMEDIA
553. Istilah multimedia pertama kali di kenal di ....

A. Film
B. Drama
C. Teater
D. Sinetron
E. Komputer

554. Menurut McCormick multimedia secara umum merupakan kombinasi tiga elemen yaitu ....
A. suara, gambar dan video
B. audio, video dan teks
C. audio, gambar dan teks
D. audio, gambar dan video
E. video, teks dan gambar
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555. Multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan presentasi yang dinamis dan interaktif
yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio dan gambar video adalah definisi
multimedia menurut ....
A. IBM
B. Robin dan Linda
C. Turban dan kawan-kawan
D. Rosch
E. Hofstetter

556. Menurut Soetopo objek muktimedia terbagi menjadi enam, yaitu....
A. teks, gambar, animasi, audio, video dan interaktif
B. teks, gambar, animasi, audio, video dan presentasi
C. teks, gambar, grafik, audio, video dan interaktif
D. teks, gambar, grafik, audio, video dan animasi
E. teks, gambar, grafik, audio, video dan presentasi

557. Berikut ini adalah aplikasi layout, kecuali ....
A. adobe framemaker
B. adobe in design
C. beneba canvas
D. corel ventura
E. quark xpress

558. Berikut ini adalah aplikasi pengolah gambar vektor, kecuali ....
A. Adobe Illustrator
B. Micrografx Designer
C. CorelDraw
D. Beneba Canvas
E. Adobe Page Maker

559. Berikut ini adalah aplikasi pengolah gambar raster, kecuali ....
A. Wright Image
B. Micrografx Picture Publisher
C. Metacreations Expression
D. Metacreations Live Picture
E. Macromedia Xres

560. Berikut ini adalah aplikasi pengolah film, kecuali ....
A. Metacreations Painter
B. Easy Media Creator
C. Pinnacle Studio Plus
D. Ulead Video Studio
E. Power Director

561. Kemampuan orang mengingat dari apa yang di lihat adalah ....
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 60%
E. 70%

562. Kemampuan orang mengingat dari apa yang di dengar adalah ....
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 60%
E. 70%

563. Berdasarkan ISO93A media dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kriteria. Perbedaan
persepsi informasi melalui “melihat” dan “mendengar” termasuk dalam kategori ....
A. transmission medium
B. representation medium
C. presentation medium
D. perception medium
E. storage medium

564. Yang termasuk dalam media diskrit adalah ....
A. teks dan audio
B. teks dan video
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C. teks dan gambar
D. gambar dan audio
E. audio dan video

565. Yang termasuk dalam media kontinue adalah ....
A. teks dan audio
B. teks dan video
C. teks dan gambar
D. gambar dan audio
E. audio dan video

566. Multimedia dibagi menjad dua kategori, yaitu ....
A. multimedia comunication dan multimedia conten production
B. multimedia communication dan multimedia conten production
C. multimedia content production dan multimedia communication
D. multimedia conten production dan multimedia communication
E. multimedia content production dan multimedia comunication

567. Beberapa pertimbangan untuk membuat produksi video digital, kecuali ....
A. komputer dengan koneksi fire wire (ieee 1393 atau ilink) dan kabel
B. perangkat lunak nle
C. kapasitas hardisk yang besar
D. ram dengan kapasitas yang besar
E. processor yang cepat

568. Contoh pemanfaatan multimedia dalam dunia pendidikan....
A. Game
B. X-ray
C. Ensiklopedia
D. Seni
E. Pertunjukkan

569. Aspek utama dari jenis media yang berbeda adalah keterkaitan antara media tersebut,
termasuk dalam aspek....
A. kombinasi media
B. independen
C. computer-supported integration
D. system programmer/user
E. discreet/continous

570. Informasi yang ditampilkan secara sekuansial, yaitu dari atas ke bawah atau halaman demi
halaman disebut ....
A. Informasi hotword
B. Informasi komunikatif
C. Informasi Waveform
D. Informasi non- linier
E. Informasi linier

571. Penayangan frame-frame gambar secara cepat untuk menghasilkan kesan gerakan, disebut
....
A. Slide by slide
B. Animasi
C. Frame by frame
D. Stop motion
E. Storyboard

572. Ukuran jumlah bit yang disimpan per pixel yang menunjukkan jumlah warna yang dapat
ditampilkan dalam waktu bersamaan di layar disebut ....
A. Bit color
B. Screen resolution
C. Image resolution
D. Color resolution
E. Bit resolution

573. Dibawah ini adalah proses pada pre-production, kecuali ....
A. Penuangan ide
B. Perencanaan produk
C. Perencanaan proses produksi
D. Penyusunan dokumentasi
E. Pengujian beta
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574. Proses penyiapan semua elemen yang terlibat dalam sebuah produksi (shoting) film/video
disebut ....
A. Pre production
B. Per production
C. Production
D. Post production
E. Pre product

575. Realisasi dari sebuah ide pemikiran dan gagasan yang bertujuan untuk menuangkannya
kedalam media visual dan audio disebut ....
A. Story line
B. Script
C. Naskah cerita
D. Ide dan pemilihan konsep
E. Sinopsis

576. Berikut adalah beberapa hal dalam menentukan estimasi penjadwalan dilakukan lebih
panjang, kecuali ....
A. Adanya keadaan diluar kendali dalam percepatan pekerjaan
B. Pekerjaan memerlukan waktu yang panjang
C. Pengerjaan secara tergesa akan mengakibatkan penurunan kualitas produk
D. Estimasi pekerjaan yang tidak teralokasi
E. Konsumen kebanyakan menawar waktu pengerjaan

577. Ringkasan cerita/film, menjadi bentuk pemendekan dari sebuah film dengan tetap
memperhatikan unsur-unsur cerminan film tersebut di sebut ....
A. Script
B. Story line
C. Story board
D. Shot list
E. Log

578. Daftar pengambilan gambar pada setiap adegan, dan divisualisasikan dalam bentuk sketsa
gambar jika diperlukan disebut ....
A. Script
B. Story line
C. Story board
D. Shot list
E. Log

579. catatan yang dibuat untuk menjelaskan penandaan setiap gambar peradegan yang sudah
selesai diambil, dilengkapi dengan keterangan koordinat waktu (time code) pada kaset yang
digunakan disebut ....
A. Script
B. Story line
C. Story board
D. Shot list
E. Log

580. Sudut pandang pengambilan gambar yang dapat dilihat dari viewfinder pada sebuah kamera
film/video di sebut ....
A. Anggle
B. Close up
C. Zoom out
D. Teknik shooting
E. Directing

581. Teknik pengaturan posisi gambar, ukuran & kedalaman ruang, perspektif & mood adegan
untuk menghasilkan citra sesuai dengan tuntutan script/naskah disebut ....
A. Transformasi
B. Keterpaduan
C. Komposisi
D. Visual morphing
E. Translasi visual

582. Dalam teknik visualisasi, istilah teknik yang mengekplorasi format tiga dimensi dinamakan ....
A. Translasi visual
B. Visual morphing
C. Fotografi
D. prototipe
E. model making
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583. Yang merupakan tahap produksi dari Hivemanagement adalah :
A. Penerimaan Kesepakatan Penelitian
B. Kesepakatan Penelitian Penerimaan
C. Penerimaan Penelitian Kesepakatan
D. Penelitian Kesepakatan Penerimaan
E. Kesepakatan Penerimaan Penelitian

584. Semua fungsi produk sudah dibangun diimplementasikan dan diintegrasikan maka produk
tersebut sudah mencapai tahap ....
A. Alpha version
B. Beta version
C. Charlie version
D. Delta version
E. Final version

585. Teknik visualisasi dengan mengambil esensi dari suatu image, diringkas, direka ulang menjadi
image baru di sebut ....
A. Transformasi
B. Reka ulang
C. Pencitraan
D. Visual morphing
E. Translasi visual

586. Pembagian tahap pada proses post production ada dua yaitu offline dan online. Yang
termasuk dalam tahap offline adalah ....
A. Titling
B. 3D
C. Color grading
D. Capture
E. Compositing

587. Pembagian tahap pada proses post production ada dua yaitu offline dan online. Yang
termasuk dalam tahap online, kecuali....
A. Motion graphic
B. Visual effect
C. Edit
D. Music and sound FX
E. Titling

588. Berikut ini adalah proses yang terjadi pada post production, kecuali ....
A. Beta testing
B. Evaluation
C. Revise software and content
D. Golden master release
E. Client sign-off and founding

589. Berikut adalah hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam tahap presentasi penawaran produk,
kecuali :
A. Proposal tertulis
B. Kecakapan berbicara
C. Handouts
D. Slide Presentasi
E. Produk Jadi

590. Di bawah ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan pada saat kita menggunakan photosop,
kecuali
A. Memberikan efek gambar
B. Memperbaiki iritasi mata merah pada foto
C. Memasukkan atau mengimport suara
D. Mengandakan gambar
E. Memperbaiki tingkat kecerahan gambar

591. Untuk membuat menyimpan gambar dengan nama lain (save as), dapat juga dengan
menggunakan shortcut keyboard ..
A. ctrl + s
B. shift + alt + s
C. alt + s
D. shift + s
E. shift + ctrl + s

592. berikut ini adalah salah satu hasil karya dari photoshop, kecuali ....
A. brosur
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B. animasi
C. poster
D. cover buku
E. kartu

PERAWATAN PERALATAN MULTIMEDIA
593. Yang dimaksud dengan peralatan multimedia adalah:

A. Alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan produk atau karya multimedia
B. Alat-alat yang bisa menampilkan produk atau karya multimedia
C. Produk atau karya multimedia
D. Alat untuk merecovery Multimedia
E. a, b dan c benar

594. Contoh peralatan multimedia yang harus dirawat adalah, kecuali:
A. Monitor Komputer
B. Kamera Digital
C. Video Digital
D. Scanner
E. Handycam

595. Bagian yang sangat sensitif pada computer yang sangat membutuhkan perawatan adalah:
A. Keyboard
B. Mouse
C. Optik drive CD/DVD
D. Layar monitor
E. Eye Glasses

596. Alat-alat yang bisa digunakan untuk membersihkan komponen CPU komputer adalah, kecuali:
A. Kuas
B. Tisu
C. Obeng
D. Kain basah
E. Rinso

597. Bagian yang paling sensitif dari Printer yang harus dijaga semaksimal mungkin adalah:
A. Tutup Printer
B. Catridge tempat tinta
C. Kabel sambungan ke komputer
D. Tempat memasukan kertas yang akan dicetak
E. Kabel Printer

598. Salah satu perangkat penting laptop adalah baterai laptop. Karena itu jika baterai laptop
sudah rusak, maka akan mengakibatkan:

A. Laptop menjadi rusak total
B. Laptop menjadi rentan dimasuki virus
C. Laptop tidak bisa dihidupkan tanpa menggunakan listrik
D. Penampilan laptop menjadi menarik
E. Laptop bisa terbakar

599. Cara merawat layar monitor laptop agar tetap awet adalah dengan:
A. Membersihkan debu yang menempel dengan tisu
B. Menggunakan kain basah bila ada kotoran bandel yang lengket
C. Melapisinya dengan pelindung anti radiasi
D. Membersihkan dengan cairan sabun
E. a, b dan c benar

600. Penyebab permukaan CD/DVD harus dijaga dari debu, jamur dan goresan adalah:
A. Agar permukaannya tetap mengkilat
B. Agar data yang tersimpan tidak rusak
C. Agar data yang tersimpan tetap bisa dibuka
D. A dan B benar
E. B dan C benar

601. Lensa kamera merupakan salah satu bagian penting yang harus mendapat perawatan
maksimal, karena jika lensa kamera sudah buram akan mengakibatkan:

A. Nilai jual kamera menjadi turun
B. Penampilan kamera jadi berkurang
C. Hasil pemotretan menjadi kurang bersih
D. Kamera tidak bisa lagi berfungsi
E. Mata kita buram juga

602. Penyabab Ponsel yang paling rawan mengalami kerusakan berat adalah karena, kecuali:
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A. Terlalu lama menggunakannya untuk menelpon
B. Terendam air
C. Memasang charger terlalu lama
D. Jatuh dari lantai atas
E. Masuknya virus ke dalam memory

603. Peralatan multimedia pada umumnya sangat sensitive terhadap kondisi berikut, kecuali …
A. Kondisi lembab
B. Kondisi basah
C. Kondisi panas
D. Kondisi kering
E. Guncangan/benturan

604. Di bawah ini adalah contoh peralatan multimedia, kecuali …
A. Televisi
B. Computer
C. Handycam
D. Kamera digital
E. Baliho

605. Peralatan yang sering digunakan untuk perawatan peralatan multimedia antara lain …
A. Drei dan Kain kering
B. Tang dan Drei
C. CD Cleaner
D. Tisue dan Vacum cleaner
E. Disk Cleaner

606. Cara sederhana untuk membersihkan kotoran debu dapat digunakan peralatan dan bahan …
A. Koran dan tissue
B. Kain kering dan tissue
C. Facum cliner dan CD Cleaner
D. Cleaner dan Disk Cleaner
E. Cleaner dan Koran

607. Bagian yang paling sensitive dari sebuah kamera adalah …
A. Lensa
B. Box
C. Hand grip
D. Focus ring
E. zoom ring

608. Untuk membersihkan debu dan sarang serangga sebaiknya menggunakan …
A. Kain kering
B. Tisue
C. Kuas
D. CD Cleaner
E. Disk Cleaner

609. Untuk medapatkan tegangan jala-jala listrik yang stabil, maka kita perlu menggunakan …
A. Listrik diesel
B. Listrik PLN
C. Generator
D. Stabilizer
E. power supply

610. Berapa besar tegangan listrik PLN di Indonesia secara umum ?
A. 110 V
B. 220 V
C. 250 V
D. 300 V
E. 330 V

611. Alat yang digunakan sebagai pengaman CPU terhadap lonjakan tegangan jala-jala listrik
maupun listrik yang tiba-tiba padam adalah …
A. UPS
B. Power supply
C. Adaptor
D. Generator
E. Kontaktor

612. Kotak tempat mesin komputer (motherboard dan pendukungnya, power supply, disk drive,
hardisk, CD ROM, dll) disebut…
A. Kotak
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B. Book
C. Toolbox
D. Motherboard
E. Casing

613. Kebersihan slot-slot atau konektor yang menghubungkan mainboard dengan komponen lain
sebaiknya dijaga dan dilakukan pembersihan berkala setiap …
A. 1 minggu sekali
B. 1 bulan sekali
C. 6 bulan sekali
D. 1 tahun sekali
E. Seperlunya

614. Manakah yang tidak termasuk dalam perawatan mainboard computer …
A. Menggunakan UPS
B. Membersihkan dari debu
C. Melancarkan ventilasi
D. Menambahkan RAM
E. Hindari suhu lembab

615. Komponen komputer yang digunakan untuk penggerak floopy atau disket sebagai media
penyimpan data adalah
A. CD Room
B. RAM
C. Hardisk
D. Floppy Drive
E. VGA

616. Perawatan yang benar terhadap monitor LCD adalah …
A. Membersihkan layar dengan lap basah.
B. Membersihkan layar menggunakan kain kering
C. Mengusap layar monitor yang terkena debu.
D. Selalu menyalakan tombol power
E. Menempatkan layar monitor menghadap sinar matahari langsung.

617. Perawatan printer yang umumnya dilakukan secara rutin adalah …
A. Memberihkan debu
B. Mengusahakan tinta menyentuh CHIP
C. Membersihkan toner
D. Mengisi ulang tinta tiap hari
E. Memperbaiki printer

618. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pemakaian computer adalah…
A. Mematikan tanpa shutdown
B. Memasukkan kertas sesuai yang diijinkan
C. Melepas tinta saat habis
D. Tidak menggunakan kabel data
E. Menggunakan kertas A4

619. Manakah dibawah ini yang bukan cara merawat kamera digital …
A. Jangan sampai terkena air laut
B. Menginstall aplikasi seperlunya
C. Jangan menjemur
D. Hindari goresan lensa
E. Membersihkan secara rutin

620. Manakah dibawah ini yang bukan cara merawat Laptop yang baik …
A. Jangan menyentuh layar
B. Jangan menyemprot cairan
C. Jangan menekan saat ditutup
D. Menaruh buku diantara layer dan keyboard saat tertutup
E. Jangan Menggunakan sikat lembut saat membersihkan layer

621. Mengapa peralatan elektronik dianjurkan tidak terkena air laut…
A. Menyebabkan flex
B. Menimbulkan korosi
C. Menyebabkan terkena virus
D. Menimbulkan lensa tergores
E. Dapat merusak komponen yang terbuat dari plastik

622. Berikut yang bukan merupakan perawatan terhadap flash disk yaitu …
A. Menghindari benturan benda keras
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B. Menghindari suhu panas
C. Rutin melakukan scanning dengan anti virus
D. Langsung mencabut flashdisk dari computer setelah selesai digunakan.
E. Menghindari medan magnet kuat

623. Yang termasuk sebagai peralatan Multimedia dibawah ini adalah, kecuali:
A. Kamera digital
B. Komputer
C. Video
D. Ponsel
E. Handycam

624. Video disebut sebagai salah satu contoh produk yang dihasilkan dalam teknologi multimedia.
Karena video merupakan:
A. Produk multimedia yang bisa dibuat dengan program adobe Premiere
B. Bisa disimpan dalam CD dan DVD
C. Gabungan dari media gerak dan suara
D. Bisa digunakan sebagai bahan pengajaran dan hiburan
E. Tontonan sehari-hari

625. Setiap hasil pekerjaan yang menggunakan komputer akan tersimpan dalam bentuk file atau
data digital. File atau data digital tersebut formatnya tidak sama, tergantung jenis kontennya.
Itulah yang disebut dengan istilah:
A. Convers file
B. Eksrak file
C. Ekstensi file
D. Zip file
E. Folder

626. Format file hasil kerja multimedia yang menggunakan program grafis atau program gambar
akan tersimpan dalam bentuk:
A. Doc, Xls dan rar
B. Xls, avi, mp3
C. PNG, JPEG dan BMP
D. Psd, FH11, cdr
E. Exe, zip, xml

K3LH
627. Pengertian K3 secara filosofi adalah ....

A. Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah
maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya
dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.

B. Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

C. Upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama
melakukan pekerjaan ditempa kerja, serta melakukan pekerjaan di tempat kerja maupun
sumber dan proses produksi dapat secara aman dan efisien dalam pemakaiannya.

D. Keselamatan yang berhubungan dengan peralatan pada tempat kerja pada lingkungan,
serta cara-cara melakukan pekerjaan.

E. adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap
manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses.

628. Pengertian K3 secara praktis adalah ....
A. Suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah

maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya
dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur.

B. Ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya
kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

C. Upaya perlindungan agar tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama
melakukan pekerjaan ditempa kerja, serta melakukan pekerjaan di tempat kerja maupun
sumber dan proses produksi dapat secara aman dan efisien dalam pemakaiannya.

D. Keselamatan yang berhubungan dengan peralatan pada tempat kerja pada lingkungan,
serta cara-cara melakukan pekerjaan.

E. adalah suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan terhadap
manusia, merusak harta benda atau kerugian terhadap proses.

629. Pengertian kesehatan menurut WHO adalah ....

70



A. Keaddaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup
produktif secara sosial dan ekonomis.

B. Keadaan yang meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya berarti suatu
keadaaan yang bebas dari penyakit dan kecacatan.

C. Suatu kondisi fisik, mental dan sosial seseorang yang tidak saja bebas dari penyakit atau
gangguan kesehatan melainkan juga menunjukan kemampuan untuk berinteraksi dengan
lingkungan dan pekerjaannya.

D. spesialisasi ilmu kesehatan/kedokteran beserta prakteknya yang bertujuan agar pekerja/
masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya baik fisik, mental
maupun sosial dengan usaha preventif atau kuratif terhadap penyakit/ gangguan
kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja serta terhadap
penyakit umum.

E. kesehatan lebih ditujukan ke arah pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya penyakit
serta pemeliharaan kesehatan seoptimal mungkin.

630. Keselamatan kerja secara filosofi adalah ....
A. suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya

kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
B. suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan dimana dengan keadaan yang sedikit

berbeda akan mengakibatkan bahaya terhadap manusia, merusak harta benda atau
kerugian terhadap proses.

C. Suatu keadaan para pekerja/masyarakat pekerja dimana kondisi jasmani dan rohani
dalam keadaan bebas dari berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh berbagai
macam faktor pekerjaan dan lingkungan kerja.

D. keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses
pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan
pekerjaan.

E. suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah
maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil
budaya dan karyanya.

631. Keselamatan kerja secara ilmu pengetahuan adalah ....
A. suatu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya

kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
B. suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan dimana dengan keadaan yang sedikit

berbeda akan mengakibatkan bahaya terhadap manusia, merusak harta benda atau
kerugian terhadap proses.

C. Suatu keadaan para pekerja/masyarakat pekerja dimana kondisi jasmani dan rohani
dalam keadaan bebas dari berbagai macam penyakit yang diakibatkan oleh berbagai
macam faktor pekerjaan dan lingkungan kerja.

D. keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses
pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan
pekerjaan.

E. suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah
maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil
budaya dan karyanya.

632. Keamanan kerja secara keilmuan adalah ....
A. Unsur-unsur penunjang yang mendukung terciptanya suasana kerja yang aman, baik

berupa materil maupun non materi.
B. Unsur penunjang keamanan yang bersifat materiil.
C. Unsur penunjang keamanan yang bersifat nonmaterial.
D. Bagian dari ilmu kesehatan sebagai unsur-unsur yang menunjang terhadap adanya jiwa

raga dan lingkungan kerja yang sehat.
E. Unsure keamanan dan kesehatan kerja, kesadaran keamanan dan kesehatan kerja, teliti

dalam bekerja dan melaksanakan prosedur kerja.
633. Di bawah ini yang bukan termasuk unsur penunjang secara materiil adalah ....

A. Helm.
B. Baju.
C. Kaca mata.
D. Sarung tangan.
E. Buku petunjuk menggunakan alat.

634. Di bawah ini yang bukan termasuk unsur penunjang secara nonmateriil adalah ....
A. Buku-buku petunjuk penggunaan alat.
B. Sarung tangan.
C. Rambu-rambu dan isyarat bahaya.
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D. Himbauan-himbauan.
E. Petugas keamanan.

635. Di bawah ini merupakan syarat-syarat lingkungan kerja yang aman, kecuali....
A. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang jelas.
B. Adanya peraturan kerja yang fleksibel.
C. Adanya kewajiban memelihara alat-alat atau perlengkapan kerja dengan baik dan teliti.
D. Adanya penghargaan atas hak dan kewajiban pekerja selalu diberikan.
E. Adanya prosedur kerja sesuai dengan aturan SOP.

636. Di bawah ini merupakan unsur penunjang kesehatan jasmani, kecuali ....
A. Makanan dan minuman yang bergizi.
B. Penyuluhan rohani rutin.
C. Asuransi kesehatan karyawan.
D. Waktu istirahat.
E. Buku panduan K3.

637. Di bawah ini merupakan unsur penunjang kesehatan rohani, kecuali ....
A. Sarana dan prasarana ibadah.
B. Penyuluhan kerohaniahan rutin.
C. Tabloid kerohaniahan.
D. Tata laku di tempat kerja.
E. Buku panduan K3.

638. Suatu kejadian atau peristiwa yang tidak diinginkan yang merugikan manusia disebut ....
A. Keselamatan
B. Keselamatan kerja
C. Kecelakaan
D. Kesehatan
E. Kesehatan kerja

639. Posisi atau pengaturan monitor yang baik yaitu ....
A. Posisi text paling bawah dari monitor harus sejajar dengan mata kita.
B. Posisi text paling kanan dari monitor harus sejajar dengan mata kita.
C. Posisi text paling kiri dari monitor harus sejajar dengan mata kita.
D. Posisi text paling tengah dari monitor harus dibawah mata kita.
E. Posisi text paling atas dari monitor harus sejajar dengan mata kita.

640. Perlengkapan K3 yang seharusnya ada di dalam lab komputer yaitu:
A. Minyak kayu putih
B. Karpet
C. Komputer
D. Tabung pemadam kebakaran
E. Kipas angin

641. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pekerjaan dengan komputer agar
nyaman dan tidak berbahaya bagi kesehatan, yaitu:
A. Pemilihan komponen komputer, terutama monitor, keyboard dan mouse yang mahal.
B. Desain tempat kerja yang nyaman, tanpa memperhatikan faktor ergonomis meja, kursi

dan pengaturan kondisi kerja
C. Lingkungan kerja yang ramai
D. Tersedianya AC
E. Organisasi kerja yang baik

642. Status kesehatan menurut Blum dipengaruhi oleh empat faktor, salah satunya adalah
lingkungan. Yang termasuk dalam lingkungan menurut Blum adalah ....
A. Lingkungan fisik (biotik/anbiotik), lingkungan kimia (organik/ anorganik).
B. Lingkungan biologik (virus, bakteri, mikroorganisme), lingkungan kimia (organik/

anorganik).
C. Lingkungan fisik (biotik/anbiotik), lingkungan biologik (virus, bakteri, mikroorganisme),

sosial budaya (ekonomi, pendidikan, pekerjaan).
D. Lingkungan fisik (biotik/anbiotik), lingkungan biologik (virus, bakteri, mikroorganisme),

lingkungan kimia (organik/ anorganik), sosial budaya (ekonomi, pendidikan, pekerjaan).
E. Lingkungan fisik (biotik/anbiotik), lingkungan biologik (virus, bakteri, mikroorganisme),

lingkungan kimia (organik/ anorganik).
643. Buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik industri maupun domestik (rumah

tangga), yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki
lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis adalah definisi dari....
A. Pencemaran
B. Limbah
C. Polusi
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D. Sampah
E. Polutan

644. Manusia mengubah lingkungan yang menyebabkan keseimbangan alam terganggu. Berikut
usaha untuk menjaga keseimbangan lingkungan, kecuali ….
A. memperbesar manfaat lingkungan
B. mengurangi resiko kerusakan lingkungan
C. mengusahakan agar keseimbangan lingkungan baru tetap mendukung mutu lingkungan
D. mengambil sumber daya lingkungan secara maksimal
E. melestarikan daya dukung lingkungan

645. K3 dalam merakit komputer yaitu ....
A. Cucilah tangan dengan sabun
B. Memakai sarung tangan kain
C. Memakai obeng
D. Merakitlah di ruang yang terbuka
E. Memakai gelang anti statik

646. Penggunaan komputer yang terus menerus dapat menyebabkan, kecuali....
A. Kepala pusing
B. Otot kaki kaku
C. Lelah
D. Mata merah
E. Tidak konsentrasi

647. Peralatan multimedia pada umumnya sangat sensitive terhadap kondisi berikut, kecuali ….
A. Kondisi lembab
B. Kondisi basah
C. Kondisi panas
D. Kondisi kering
E. Guncangan/benturan

648. Di bawah ini adalah contoh peralatan multimedia, kecuali ….
A. Televisi
B. Computer
C. Handycam
D. Kamera digital
E. Baliho

649. Peralatan yang sering digunakan untuk perawatan peralatan multimedia antara lain ….
A. Drei dan Kain kering
B. Tang dan Drei
C. CD Cleaner
D. Tisue dan Vacum cleaner
E. Disk Cleaner

650. Cara sederhana untuk membersihkan kotoran debu dapat digunakan peralatan dan bahan ….
A. Koran dan tissue
B. Kain kering dan tissue
C. Facum cliner dan CD Cleaner
D. Cleaner dan Disk Cleaner
E. Cleaner dan Koran

651. Bagian yang paling sensitive dari sebuah kamera adalah ….
A. Lensa
B. Box
C. Hand grip
D. Focus ring
E. zoom ring

652. Untuk membersihkan debu dan sarang serangga sebaiknya menggunakan ….
A. Kain kering
B. Tisue
C. Kuas
D. CD Cleaner
E. Disk Cleaner

653. Untuk medapatkan tegangan jala-jala listrik yang stabil, maka kita perlu menggunakan ….
A. Listrik diesel
B. Listrik PLN
C. Generator
D. Stabilizer
E. power supply
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654. Alat yang digunakan sebagai pengaman CPU terhadap lonjakan tegangan jala-jala listrik
maupun listrik yang tiba-tiba padam adalah ….
A. UPS
B. Power supply
C. Adaptor
D. Generator
E. Kontaktor

655. Kotak tempat mesin komputer (motherboard dan pendukungnya, power supply, disk drive,
hardisk, CD ROM, dll) disebut….
A. Kotak
B. Book
C. Toolbox
D. Motherboard
E. Casing

656. Manakah yang tidak termasuk dalam perawatan mainboard computer ….
A. Menggunakan UPS
B. Membersihkan dari debu
C. Melancarkan ventilasi
D. Menambahkan RAM
E. Hindari suhu lembab

657. Perawatan printer yang umumnya dilakukan secara rutin adalah ….
A. Membersihkan debu
B. Mengusahakan tinta menyentuh CHIP
C. Membersihkan toner
D. Mengisi ulang tinta tiap hari
E. Memperbaiki printer

658. Tujuan dari defrag flash disk adalah ....
A. agar struktur data di dalam flash disk bisa diatur
B. agar kinerja flashdisk kita lebih optimal
C. agar struktur data di dalam flash disk bisa diatur agar kinerja flashdisk kita lebih optimal
D. agar mudah memakainya kembali
E. agar terhindar dari virus

659. Jangan terlampau sering mencuci lensa atau membersihkan bagian dalamnya bila berjamur.
Kaca lensa begitu peka. Makin sering dibersihkan, dapat mengakibatkan ....
A. mutu gambar akan lebih tajam
B. mutu gambar akan kelihatan kabur
C. mutu gambar akan menurun
D. mutu gambar akan nampak cerah
E. mutu gambar akan berembun

660. Mengelap layar jangan sembarangan menggunakan cairan pembersih pada layar, pakailah
pembersih kaca. Semprotkan pada kain halus atau katun, lalu poles layar monitor. Jangan
menyemprotkan langsung pada layar karena ....
A. bisa menyebabkan permukaan LCD (Liquid Crystal Display) menjadi belang.
B. bisa menyebabkan permukaan kecerahan pada LCD
C. bisa menyebabkan permukaan LCD tergores
D. bisa menyebabkan permukaan LCD lebih terang
E. bisa menyebabkan permukaan LCD tidak terang lagi

661. Mengapa peralatan elektronik dianjurkan tidak terkena air laut…
A. Menyebabkan flex
B. Menimbulkan korosi
C. Menyebabkan terkena virus
D. Menimbulkan lensa tergores
E. Dapat merusak komponen yang terbuat dari plastik

662. Jangan tinggalkan kaset didalam camcorder anda saat tidak digunakan. Karena ....
A. kaset bisa menyebabkan gesekan dan hal ini bisa mengakibatkan masalah pada proses

merekam dan memutaral
B. kaset bisa tidak berfungsi
C. kaset mudah dipakai kembali
D. kaset bisa menyebabkan benturan di dalam camera
E. kaset bisa mengakibatkan keausan

663. Jangan meninggalkan baterai di dalam camcorder saat tidak digunakan karena ....
A. Energi didalam baterai akan berkurang
B. Energi didalam baterai akan bertambah
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C. Energi didalam baterai akan berkurang sedikit demi sedikit sehingga dapat habis
D. Energi didalam baterai akan bertambah secara otomatis
E. Energi didalam baterai akan hilang seketika

664. Cara merawat layar monitor laptop agar tetap awet adalah dengan....
A. Membersihkan debu yang menempel dengan tisu
B. Menggunakan kain basah bila ada kotoran bandel yang lengket
C. Melapisinya dengan pelindung anti radiasi
D. Membersihkan dengan cairan sabun
E. a, b dan c benar

665. Merawat Camera Video dapat dilakukan dengan cara ....
A. Jangan tinggalkan kaset di dalam camcorder anda saat tidak digunakan
B. Jangan memasukkan kaset video dalam kondisi benar-benar dingin
C. Jangan meninggalkan baterai di dalam camcorder di dalam mobil yang terkena udara

panas
D. Jangan meninggalkan kaset camcorder di dalam mobil yang terkena udara panas
E. Jawaba a, b, c dan d benar

666. Penyebab ponsel yang paling rawan mengalami kerusakan berat adalah karena, kecuali....
A. Terlalu lama menggunakannya untuk menelpon
B. Terendam air
C. Memasang charger terlalu lama
D. Jatuh dari lantai atas
E. Masuknya virus ke dalam memory

667. Sebutkan kepanjangan dari K3LH ....
A. Keselamatan, Kesehatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan Hidup
B. Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan Hidup
C. Kesehatan, Keselamatan, Keamanan Kerja dan Lingkungan Hidup
D. Kesehatan kerja, Keselamatan, Keamanan dan Lingkungan Hidup
E. Keselamatan kerja , Kesehatan, Keamanan dan Lingkungan Hidup

668. Keilmuan K3 merupakan perpaduan dari multidisiplin ilmu antara ilmu-ilmu kesehatan, ilmu
perilaku, ilmu alam, teknologi dan lain-lain. Manfaat kita mempelajari K3LH adalah...
A. Menciptakan kondisi sehat bagi pekerja
B. Menciptakan kondisi selamat bagi pekerja
C. Menciptakan iklim kerja bagi pekerja
D. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja
E. Menciptakan kondisi sehat dan selamat bagi pekerja

669. Posisi tangan yang baik dalam penggunaan komputer yaitu...
A. Posisi siku harus membentuk sudut 30° s/d 40° terhadap posisi key board
B. Posisi siku harus membentuk sudut 50° s/d 60° terhadap posisi key board
C. Posisi siku harus membentuk sudut 70° s/d 80° terhadap posisi key board
D. Posisi siku harus membentuk sudut 90° s/d 110° terhadap posisi key board
E. Posisi siku harus membentuk sudut 120° s/d 140° terhadap posisi key board

670. Posisi atau pengaturan monitor yang baik yaitu
A. Posisi text paling bawah dari monitor harus sejajar dengan mata kita.
B. Posisi text paling kanan dari monitor harus sejajar dengan mata kita.
C. Posisi text paling kiri dari monitor harus sejajar dengan mata kita.
D. Posisi text paling tengah dari monitor harus dibawah mata kita.
E. Posisi text paling atas dari monitor harus sejajar kitadengan mata.

671. Posisi atau pengaturan mouse yang benar sesuai dengan K3, Kecuali
A. Taruhlah posisi mouse sejajar dengan keyboard dan pergelangan tangan.
B. Usahakan posisi mouse mudah dijangkau oleh tangan
C. Berilah tempat yang cukup sempit untuk gerakan mouse sehingga mudah untuk

menggerakkkan mouse.
D. Istirahatkan tangan jika merasa lelah dan berilah pad pada mouse untuk mempermudah

gerakan dari bola mouse
E. lepaskan mouse pada waktu tidak menggunakan mouse

672. Yang bukan merupakan faktor dalam mempengaruhi tingkat ergonamis tempat kerja, yaitu:
A. Posisi tubuh
B. Tenaga yang dikeluarkan
C. Gerakan kerja
D. Penglihatan
E. Gerakan alat

673. Keadaan temperatur yang normal untuk bekerja adalah :
A. 16°-20° C
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B. 22°-28° C
C. 25°-28° C
D. 28°-32° C
E. 28°-36° C

674. Jarak layar dengan mata harus dapat diatur agar nyaman. Jangkauan yang disarankan adalah
A. 25-30 cm
B. 35-50 cm
B. 45-50 cm
C. 45-80 cm
D. 55-90 cm

675. Keyboard harus mempunyai sifat-sifat berikut :
A. keyboard harus tergabung dengan monitor
B. keyboard harus tebal, sekitar 15 cm atau lebih
C. kemiringan harus dapat diatur, sekitar 45o
D. warna harus mencolok
E. harus ada mekanisme umpan balik untuk menunjukkan bahwa penekanan kunci berhasil

676. Posisi meja yang baik untuk penggunaan komputer yaitu
A. Posisi meja antara 60 – 75 cm dari bawah.
B. Meja terbuat dari besi
C. Posisi meja sejajar dengan mata
D. kemiringan harus dapat diatur, sekitar 45o
E. Posisi meja membelakangi datangnya cahaya

677. Gejala Occupational overuse syndrome meliputi, Kecuali :
A. Kelelahan
B. ketidaknyamanan otot
C. perasaan terbakar
D. kekakuan
E. demam

678. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pekerjaan dengan komputer agar
nyaman dan tidak berbahaya bagi kesehatan, yaitu:
A. Pemilihan komponen komputer, terutama monitor, keyboard dan mouse yang mahal.
B. Desain tempat kerja yang nyaman, tanpa memperhatikan faktor ergonomis meja, kursi dan

pengaturan kondisi kerja
C. Lingkungan kerja yang ramai
D. Tersedianya AC
E. Organisasi kerja yang baik

679. Mouse harus mempunyai sifat-sifat berikut :
A. ukuran dan desain mouse modern
B. permukaan yang mendukung mouse dan keyboard harus datar
C. perbandingan kontrol/respons pergerakan mouse dengan pergerakan kursor tidak

beraturan
D. tekanan yang diperlukan untuk mengklik tombol harus terlalu kecil sehingga terlalu mudah

diaktifkan.
E. mouse harus yang optik

680. Metode standar untuk mengurangi bising :
A. menutup mesin dengan kain
B. menutupi mesin yang berisik dengan penutup plastik
C. membuat ruang kedap
D. plafon menggunakan kayu
E. penggantian, isolasi atau relokasi peralatan yang berisik

681. Posisi duduk yang salah dapat menyebabkan ....
A. Kepala pusing
B. Mata lelah
C. Lelah
D. Tulang dan otot kita mengalami kerusakan
E. Tidak konsentrasi

682. Penggunaan komputer yang terus menerus dapat menyebabkan, kecuali:
A. Kepala pusing
B. Mata merah
C. Lelah
D. Otot kaki kaku
E. Tidak konsentrasi

683. Jarak mata dengan monitor sebaiknya adalah
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Dow

A. antara 10cm atau membentuk sudut 10°
B. antara 20cm atau membentuk sudut 20°
C. antara 30cm atau membentuk sudut 30°
D. antara 40cm atau membentuk sudut 40°
E. antara 50cm atau membentuk sudut 50°

684. keyboard yang sering kita gunakan yaitu
A. keyboard QWERTY
B. keyboard KLOCKENBERG
C. keyboard Indonesia
D. keyboard Standart
keyboard amerika

DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
685. Istilah “desain” berasal dari bahasa Perancis “desiner” yang berarti …

A. Orang yang menggambar
B. Orang yang mendesain
C. Mendesain
D. Menggambar
E. Menulis

686. Istilah “grafis” mengandung dua pengertian diantaranya Graphishe Vakken, yang kemudian
menjadi “grafika”. Kata “grafika” dapat diartikan sebagai ...
A. Grafik
B. Gambar
C. Percetakan
D. Garis
E. Komunikasi grafis

687. “Komunikasi” berasal dari kata “Communis” yang berarti ...
A. Memberitahukan
B. Menyebarkan
C. Memberikan
D. Merancang
E. Menggambar

688. Berikut ini merupakan unsur-unsur dalam desain grafis, kecuali ...
A. Pola
B. Warna
C. Bentuk
D. Garis
E. Titik

689. Gambar di samping, termasuk ke dalam jenis garis ...
A. Pengikat
B. Struktural
C. Geometris
D. Kaligrafis
E. Semu

690. garis linier yang dibuat tanpa menggunakan alat bantu yang sifatnya spontan dan bebas
disebut dengan garis ...
A. Pengikat
B. Struktural
C. Geometris
D. Kaligrafis
E. Semu

691. Gambar di samping, termasuk ke dalam jenis garis ...
A. Pengikat
B. Struktural
C. Geometris
D. Kaligrafis
E. Semu

692. Dalam desain grafis, gambar di bawah ini merupakan contoh penggunaan unsur ...
A. Bidang

B. Garis
C. Bentuk

n

77



F.

D. Ruang
E. Tekstur

693. Kebanyakan logo-logo bank mempunyai warna dominan/dasar biru, dikarenakan warna biru
memberikan kesan ...

A. Alami
B. Kepercayaan
C. Berani
D. Suci
E. Kesuburan

694. Penggunaan warna hijau, respon psikologi yang dihasilkan adalah ...
A. Alami
B. Kepercayaan
C. Berani
D. Suci
E. Misteri

695. Berikut ini merupakan prinsip-prinsip dalam desain grafis, kecuali ...
A. Ruang
B. Harmoni
C. Irama
D. Kesebandingan
E. Keseimbangan

696. Gambar di bawah ini merupakan contoh penggunaan prinsip...
A. Harmoni
B. Irama
C. Kesebandingan
D. Keseimbangan
E. Penekanan

697. Untuk mengarahkan pandangan pembaca pada suatu yang ditonjolkan merupakan tujuan dari
pemberian prinsip...

A. Harmoni
B. Irama
C. Kesebandingan
D. Keseimbangan
E. Penekanan

698. Hal yang mempelajari kualitas keindahan dari obyek, maupun daya impuls dan pengalaman
estetik pencipta dan pengamatannya disebut dengan ...
A. Visual
B. Desain
C. Nirmana
D. Etika
E. Estetika

699. ilmu dasar kedesainan yang mempelajari dasar-dasar desain mengenai warna, bidang,
bentuk, ruang, dengan berbagai pendekatan kreatif eksperimentatif meliputi komposisi, irama,
harmoni dan sebagainya disebut dengan...

A. Visual
B. Desain
C. Nirmana
D. Etika
E. Estetika

700. Jenis pensil yang dapat menghasilkan garis-garis padat, gelap, tebal dan nada gelap terang
adalah ...

A. Keras
B. Lunak
C. Sedang
D. Warna
E. Biasa

701. Teknik menggambar dengan titik-titik atau noda-noda yang
teknik ...

diulang-ulang disebut dengan
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A. Stippel
B. Dussel
C. Arsir biasa
D. Arsir silang
E. Scribbling

702. Teknik menggambar dengan cara menggosok-gosokkan tangan
atau kertas yang sudah diberi/dibubuhi dengan pensil

A. Stippel
B. Dussel
C. Arsir biasa
D. Arsir silang
E. Scribbling

703. Suatu jenis arsiran jaringan yang terdiri dari garis-garis berbagai arah yang dibuat secara
acak, sehingga tekstur visualnya akan bervariasi merupakan jenis teknik arsir....

A. Stippel
B. Dussel
C. Arsir biasa
D. Arsir silang
E. Scribbling

704. Gambaran atau lukisan pendahuluan yang kasar ringan, semata-mata garis besar atau belum
selesai merupakan pengertian dari ...
A. Perspektif
B. Manual
C. Bitmap
D. Vector
E. Sketsa

705. Di bawah ini yang merupakan manfaat sketsa adalah ...
A. Untuk lebih memberi gambar

B. Untuk membuat kesalahan
C. Mempertajam feeling
D. Meningkatkan kemampuan mengkoordinasikan hasil pendengaran dengan ketrampilan

tangan.
E. langkah awal visualisasi sebuah ide dasar sebuah karya seni

706. Gambar di samping, termasuk ke dalam jenis gaya sketsa ...
A. Ekspresionis

B. Dekoratif
C. Realistis
D. Surealistis-imajinatif
E. Corak abstrak

707. Gambar di samping, termasuk ke dalam jenis gaya sketsa ...
A.

Ekspresionis
B. Dekoratif
C. Realistis
D. Surealistis-imajinatif
E. Corak abstrak

708. Gambar di samping, termasuk ke dalam jenis gaya sketsa ...
A.

Ekspresionis
B. Dekoratif
C. Realistis
D. Surealistis-imajinatif
E. Corak abstrak

709. Gambar di samping, termasuk ke dalam jenis gaya sketsa ...
A.

Ekspresionis
B. Dekoratif
C. Realistis
D. Surealistis-imajinatif
E. Corak abstrak
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710. sebuah gambar bentuk yang statis, terikat pada waktu, dan dilihat dari titik pandang tertentu
disebut dengan ...

A. Perspektif
B. Manual
C. Bitmap
D. Vector
E. Sketsa

711. Gambar di samping, termasuk ke dalam jenis perspektif ...
A. Satu titik

B. Dua titik
C. Tiga titik
D. Empat titik
E. Lima titik

712. Gambar di samping, termasuk ke dalam jenis perspektif
...

A. Satu titik
B. Dua titik
C. Tiga titik
D. Empat titik
E. Lima titik

713. Memindahkan objek/benda-benda yang ada disekitar kita dengan tepat seperti keadaan benda
yang sebenarnya, menurut arah pandang dan cahaya yang ada merupakan pengertian dari ...
A. Perspektif Satu titik

B. Perspektif Dua titik
C. Perspektif Tiga titik
D. Menggambar bentuk
E. Menggambar sketsa

714. hasil visualisasi dari suatu tulisan dengan teknik drawing, lukisan, fotografi, atau teknik seni
rupa lainnya yang
daripada bentuk.

A. Sketsa
B. Ilustrasi
C. Perspektif
D. Nirmana
E. Manual

lebih menekankan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud

715. Untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya
adalah merupakan

A. Ilustrasi
B. Pengertian ilustrasi
C. Tujuan ilustrasi
D. Kekurangan ilustrasi
E. Fungsi khusus ilustrasi

716. Berikut ini adalah fungsi khusus ilustrasi, kecuali:
A. Memberikan bayangan setiap karakter di dalam cerita

B. Memberikan bayangan bentuk alat-alat yang digunakan di dalam tulisan ilmiah
C. Memberikan bayangan langkah kerja
D. Mempersulit isi cerita.
E. Menghubungkan tulisan dengan kreativitas dan individualitas manusia.

717. Dari gambar ilustrasi di samping, terdapat pesan yang disampaikan yaitu ...
A. Menjaga hutan
B. Hemat air
C. Jauhi Narkoba
D. Dilarang merokok
E. Globar warming
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718. Teknik dan seni mengatur huruf menggunakan gabungan bentuk huruf cetak, ketebalan garis,
garis pandu (line leading), jarak huruf, dan ruang huruf untuk menghasilkan hasil seni aturan
huruf dalam bentuk fisik atau digital disebut dengan ...

A. Topografi B.
Tipografi C.
Fontografi D.
Kartografi E.
Ilustrasi

719. Jenis huruf yang mempunyai ciri sirip/kaki/serif yang berbentuk lancip pada ujungnya dan
mempunyai kesan yang ditimbulkan klasik, anggun, lemah gemulai serta feminin adalah ...

A. Roman
B. Egyptian
C. Sans serif
D. Script
E. Miscellaneous

720. Untuk menimbulkan Kesan modern, kontemporer dan efisien, maka jenis huruf yang cocok
adalah ...

A. Roman
B. Egyptian
C. Sans serif
D. Script
E. Miscellaneous

721. Kesan yang dimiliki jenis huruf miscellaneous adalah
A. Dekoratif dan klasik

B. Dekoratif dan feminim
C. dekoratif dan ornamental
D. ornamental dan klasik
E. klasik dan feminim

722. Gambar font di samping, termasuk ke dalam jenis
huruf ...

A. Roman
B. Egyptian
C. Sans serif
D. Script
E. Miscellaneous

723. Apabila ditinjau dari sudut geometri, maka garis dasar yang mendominasi struktur huruf
dalam alfabet dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar. Huruf yang termasuk Kelompok garis
tegak-miring yaitu ...

A. EFHIL
B. AKMNVZXYW
C. BDGJPRU
D. COQS
E. ABCDE

724. Apabila kita menelaah keberadaan ruang negatif dari seluruh huruf maka yang termasuk
kelompok ruang negatif bersudut lengkung ditinjau dalam hukum persepsi dari teori Gestalt,
yaitu:

A. BCDGOPQRSU
B. EFHILT
C. AKMNVWXYZ
D. ABCDE
E. FGHIJK

PROPOSAL
725. Suatu dokumen tertulis yang disusun dengan tujuan memberikan gambaran umum disebut ….

A. Penawaran
B. Proposal
C. Pembelian
D. Brosur
E. Penjualan

726. Tujuan pembuatan proposal adalah ….
A. Alat untuk memperjelas keuntungan
B. Alat untuk meningkatkan kerja
C. Alat untuk menyakinkan investor
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D. Alat untuk meraih keuntungan
E. Alat untuk meningkatkan hubungan kerja

727. Berikut ini adalah manfaat dari proposal usaha, kecuali ....
A. Berguna membandingkan antara perkiraan dengan hasil yang nyata.
B. Membantu wirausahawan untuk mengembangkan dan menguji strategi dan hasil yang

diharapkan dari sudut pandang pengusaha.
C. Menyediakan alat komunikasi bagi wirausahawan untuk memaparkan dan menyakinkan

gagasannya kepada pihak lain secara menyeluruh.
D. Membantu wirausahawan untuk dapat berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang

akan dimasukinya.
E. Persaingan faktor ekonomi dan analisis finansial yang masuk dalam subjek proposal

usaha dapat mendekati asumsi-asumsi secara cermat.
728. Faktor yang harus dimiliki oleh tim penyusun proposal adalah ….

A. Tangkas
B. Inovatif
C. Perhatian
D. Tekun
E. Disiplin

729. Kriteria proposal yang baik mengikuti susunan/ urutan tertentu dan bersifat logis disebut ….
A. Sistematis
B. Mempunyai penjelasan yang rinci
C. Nilai penawaran yang besar
D. Detail
E. Nilai pembelian yang kecil

730. Proposal harus disusun secara terpadu saling terkait antar satu bagian dengan bagian lain
yang disebut ....
A. Sistematis
B. Komprehensif
C. Lugas
D. Ringkas
E. Integrated

731. Proposal harus disusun berdasarkan informasi yang perlu diketahui meliputi 5W + 1H, maka
proposal tersebut harus ....
A. Sistematis
B. Komprehensif
C. Lugas
D. Ringkas
E. Integrated

732. Menjelaskan secara to the point, langsung mengena kepada permasalahan merupakan
penjelasan dari ….
A. Logis
B. Lugas
C. Ringkas
D. Rasional
E. Bermakna

733. Dasar pemikiran harus bermakna tidak bertele-tele, dapat menjelaskan menjelaskan latar
belakang dan alasan dalam membuat proposal. Dalam hal ini dasar pemikiran dalam membuat
proposal harus ....
A. Logis
B. Lugas
C. Ringkas
D. Rasional
E. Bermakna

734. Berikut ini contoh sumber informasi umum mengenai peluang bisnis yaitu melalui ….
A. Kontrak
B. Pelaporan
C. Proposal
D. Majalah dinding
E. Internet

735. Berikut ini merupakan kategori dari 5W, kecuali ….
A. What
B. When
C. Wheat
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D. Where
E. Why

736. Berikut ini contoh sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, kecuali….
A. Retribusi
B. Kas organisasi
C. Sponsorship
D. Subsidi institusi
E. Kontribusi peserta

737. Aspek financial pada proposal yaitu ….
A. Arus kas
B. Pajak
C. Debit
D. Bank
E. Kredit

738. Berikut ini dasar perhitungan biaya, kecuali ….
A. PERT
B. Daftar tugas
C. Path
D. Jam kerja
E. Kalender detail

739. Berikut ini merupakan susunan panitia pada proposal kegiatan purna kelas XII, kecuali ….
A. Ketua
B. Sekretaris
C. Penata naskah
D. Penanggung jawab
E. Bendahara

740. Berikut ini merupakan deskripsi dari aspek-aspek usaha, kecuali ....
A. Penelitian
B. Latar belakang industri
C. Sejarah dan latar belakang perusahaan
D. Tujuan dan pembagian waktu
E. Kenaikan produk atau pelayanan

741. Berikut ini aspek jadwal pembagian waktu yaitu ….
A. Batasan kinerja
B. Batasan waktu
C. Batasan kepemilikan
D. Batasan manfaat
E. Batasan tugas

742. Yang termasuk dalam aspek pemasaran adalah ....
A. Penelitian
B. Analisis lokasi
C. Kebutuhan produksi
D. Penyuplai/factor transportasi
E. Suplai tenaga kerja

743. Yang termasuk dalam aspek manajemen adalah ....
A. Perkiraan finansial
B. Keuntungan dan kerugian
C. Penentuan waktu dan tujuan
D. Batas waktu
E. Resiko dan hambatan

744. Yang termasuk dalam aspek bibliografi adalah ....
A. Analisis break event point
B. Masalah-masalah yang potensial
C. Data penelitian pasar
D. Struktural legal
E. Pengembangan dan rencana desain

745. Berikut ini contoh penggunaan anggaran biaya kegiatan, kecuali ….
A. Penggandaan
B. Biaya ATK
C. Honor narasumber
D. Kas
E. Konsumsi

746. Berikut ini isi dari strategi kreatif, kecuali ….
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A. Keuntungan yang besar
B. Keistimewaan barang
C. Sajian yang menarik
D. Kegunaan
E. Kualitas

747. Tenaga kerja yang membuat tampilan interface, photo retouch, background, logo, layout,
ilustrasi, tombol yaitu ….
A. Flash Programmer
B. Graphics Designer
C. 2D dan 3D Animator
D. Audio Editor
E. Video Editor

748. Tenaga kerja yang membuat musik sederhana atau membuat efek suara khusus yaitu ….
A. Graphics Designer
B. Video Editor
C. Audio Editor
D. 2D dan 3D Animator
E. Flash Programmer

749. Tenaga kerja yang menggabungkan video, audio dan gambar menjadi sebuah video yang
artistic dan final yaitu….
A. Graphics Designer
B. 2D dan 3D Animator
C. Flash Programmer
D. Video Editor
E. Audio Editor

750. Peralatan yang dapat dicantumkan pada proposal pengambilan photo kegiatan purna kelas
XII, kecuali ….
A. Kamera digital
B. Kain latar belakang
C. Handycam
D. Lighting
E. Tripod

751. Metode pergerakan kamera yang dapat dicantumkan pada proposal untuk kegiatan video
shooting yaitu….
A. Stockshot
B. DV
C. Close up
D. Pan
E. Lingked zoom

752. Metode sudut pandang kamera yang dapat dicantumkan pada proposal untuk kegiatan video
shooting yaitu….
A. Close up
B. Stockshot
C. DV
D. Lingked zoom
E. Pan

753. Peralatan yang dapat dicantumkan pada proposal untuk kegiatan video shooting, kecuali ….
A. Tripod
B. Lighting
C. Kain latar belakang
D. Kamera digital
E. Handycam

754. Tenaga kerja yang membuat opening dan bumper pada video profile, Banner, Animasi
background yaitu ….
A. 2D dan 3D Animator
B. Audio Editor
C. Graphics Designer
D. Video Editor
E. Flash Programmer

755. Tenaga kerja yang menterjemahkan struktur menu yang sudah dipersiapkan menjadi sebuah
software multimedia interaktif yaitu….
A. Video Editor
B. Audio Editor
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C. Flash Programmer
D. 2D dan 3D Animator
E. Graphics Designer

756. Peralatan yang digunakan untuk membuat produk multimedia video, kecuali ….
A. Softbox
B. Hardbox
C. Camcorder
D. Lighting
E. Payung reflektor

757. Tenaga kerja yang membuat animasi produk yang akan ditawarkan yaitu ….
A. 2D dan 3D Animator
B. Graphics Designer
C. Flash Programmer
D. Audio Editor
E. Video Editor

758. Untuk membuat CD-i company profile dibagi menjadi beberapa tahap diantaranya tahap
research, pada tahap ini dibutuhkan waktu ....
A. Kurang lebih satu minggu
B. Kurang lebih dua minggu
C. Kurang lebih tiga minggu
D. Kurang lebih empat minggu
E. Kurang lebih satu bulan

759. Pembuatan proposal dalam membuat sebuah produk termasuk dalam tahap ....
A. Pre production
B. Production
C. Post production
D. Produksi
E. Pasca produksi

760. Usaha sementara yang dilakukan untuk menciptakan produk/jasa (service) yang unik disebut
....
A. Program
B. Proyek
C. Usaha
D. Project scope
E. Project budget

761. Berikut ini adalah tahap pada proses perencanaan dan koordinasi, kecuali ....
A. Analisis TOR
B. Pembuatan draft input proyek
C. Penjadwalan input proposal
D. Asumsi baiaya dan harga dasar untuk proyek dan penawaran finansial
E. Koordinasi dengan rekanan proposal

762. Berikut ini adalah bagian awal (BAB 1) dari proposal, kecuali ....
A. Kaitkan logika pendekatan kita dengan struktur tim dan tanggung jawabnya
B. Nyatakan tujuan dan manfaat proposal
C. Tekankan pada kekuatan penawaran
D. Garis bawahi your selling points
E. Beri judul bab yang bisa memperkuat identitas kita

763. Berikut ini tip untuk menyusun proposal dengan pendekatan reaktif, kecuali ....
A. Bacalah dengan seksama letter of invitation, termasuk TOR
B. Pahami kebutuhan client
C. Putuskan untuk menawar atau tidak
D. Pahami persyaratan dan instruksi penawaran client
E. Masukkan penawaran yang compliant dan attractive

764. Berikut ini tip untuk menyusun proposal dengan pendekatan proaktif, kecuali ....
A. Masukkan penawaran yang relevan dan menarik
B. Pahami persyaratan dan instruksi penawaran client
C. Kaji kebijakan dan prioritas client
D. Sasaran client dan pengambilan keputusan yang tepat
E. Pahami kebutuhan client
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