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PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

DINAS PENDIDIKAN 

UJIAN SEKOLAH 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

LEMBAR SOAL 
 

MATA PELAJARAN : KKPI 

SATUAN PENDIDIKAN : SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

KOMPETENSI KEAHLIAN : SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN  

HARI/TANGGAL : JUM’AT/22 MARET 2013 

WAKTU : 09.45-11.15 

 

 

PETUNJUK UMUM : 

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan  

2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya  

3. Pada bagian I (satu)  berupa pilihan berganda, setiap butir terdiri atas 5 (lima) pilihan 

jawaban  

4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang  

5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan  

6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian  

7. Tidak diijinkan menggunakan kamus, handphone, kalkulator, tabel matematika, atau 

alat Bantu hitung lainnya  

8. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan pada Lembar 

Jawaban Ujian Sekolah (LJUS) untuk soal pilihan ganda  

9. Tulis jawaban dengan singkat, tepat dan jelas untuk soal uraian  

 

 

I. PILIHAN GANDA 

1. Tombol kombinasi keyboard dibawah ini berfungsi untuk menutup program Microsoft 

Word adalah…. 

a. Alt + F1 

b. Alt + F2 

c. Alt + F3 

d. Alt + F4 

e. Alt + F5 

 

2. Fungsi tombol keyboard F5 pada Microsoft Power Point adalah…. 

a. Menyisipkan slide baru 

b. Menyimpan file 

c. Mengedit slide 

d. Menjalankan Slide Presentation 

e. Memindahkan pointer 
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3. Beberapa rumus fungsi statistik yang benar pada program aplikasi Microsoft Excel 

yaitu…. 

a. SUM, MID, LEFT, RIGHT 

b. SUM, AVERAGE, MIN, MAX 

c. SUM, AVERAGE, LEFT, RIGHT 

d. AVERAGE, SUM, MIN, LEFT 

e. SUM, MIN, MAX, LEFT 

 

4. Perintah untuk menyisipkan kolom pada MS-Excel adalah .... 

a. Insert Row 

b. Delete Column 

c. Delete Row 

d. Insert Column 

e. Column Width 

 

5. Menu pada Control Panel yang digunakan untuk menginstall program aplikasi 

adalah…. 

a. Date and Time 

b. Add Or Remove Program 

c. Fonts 

d. Display 

e. Printer and Faxes 

 

6. Perintah untuk menggabungkan sel dan menempatkan teks di tengah/center pada 

Microsoft Excel adalah…. 

a. Merge and Left 

b. Merge and Justified 

c. Center 

d. Merge and Center 

e. Merge and Right 

 

7. Isian dari table pada Ms. Access dikenal dengan istilah…. 

a. Database 

b. File 

c. Field 

d. Record 

e. Tabel 

 

8. Perintah untuk melihat isi file atau folder pada drive C: adalah.… 

a. C:\>DIR  

b. C:\>MD  

c. C:\>DIR A 

d. C:\>DIR E 

e. C:\>DIR D 
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9. Instalasi MS Office pada Windows dapat dilakukan melalui perintah DOS dengan 

cara.... 

a. Start  Search 

b. Start  Control Panel 

c. Start  My Computer  

d. Start  Run 

e. Start  All Program  Utility 

 

10. Perintah untuk menampilkan folder mulai gambar ikon dan nama foldernya disebut… 

a. Details 

b. List 

c. Shortcut 

d. Ikon 

e. Thumbnails 

 

11. Perintah untuk memindahkan teks atau gambar pada lembar kerja lain adalah.... 

a. Copy and Paste 

b. Paste 

c. Cut and Paste 

d. Save 

e. Copy 

 

12. Rumus fungsi untuk menjumlahkan nilai adalah …. 

a. Average 

b. Sum 

c. Min 

d. Max 

e. Count 

 

13. Perintah untuk mengganti nama file atau folder dengan tombol fungsi pada keyboard 

adalah …. 

a. F1 

b. F3 

c. F2 

d. F4 

e. F5 
 

14. Penulisan yang benar untuk perintah merubah nama pada DOS adalah …. 

a. MOVE nama_lama nama_baru 

b. REN nama_lama nama_baru 

c. DEL nama_lama nama_baru 

d. COPY nama_lama nama_baru 

e. REN nama_baru nama_lama 
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15. Perintah untuk mengatur pergantian tampilan setiap slide presentasi pada Microsoft 

Power Point adalah .... 

a. Custom Animation 

b. Slide Transition 

c. Action Setting 

d. View Show 

e. Action Show 

 

16. Cara menghapus record dalam table pada tampilan data sheet view adalah …. 

a. Klik kanan pada record yang akan dihapus, pilih perintah delete record 

b. Tekan tombol add to record pada toolbar 

c. Pilih perintah delete dari menu file 

d. Tekan tombol shift di keyboard 

e. Klik kanan pada record yang akan dihapus, pilih perintah add to record 

 

17. Di bawah ini yang tidak termasuk kedalam perangkat untuk mengoperasikan OCR.... 

a. Software Spreadsheet 

b. Scanner 

c. Software Driver 

d. Personal Computer 

e. CD Drive 

 

18. Perintah Save As yang berfungsi untuk mengganti nama tabel pada Microsoft Access 

adalah.... 

a. Edit 

b. File 

c. Insert 

d. Tools 

e. View 

 

19. Perintah yang tepat untuk menambah atau menyisipkan field pada tabel dalam 

Microsoft Access adalah …. 

a. Insert Row 

b. Insert coloumn 

c. Delete Row 

d. Delete coloumn 

e. Build 

 

20. Alat pemindai gambar dari hard copy menjadi soft copy adalah …. 

a. Scanner 

b. Printer 

c. Webcam 

d. Plotter 

e. Keyboard 
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21. Bagian dari keyboard yang berisi angka dan berfungsi untuk memasukan angka dan 

operasi perhitungan disebut .… 

a. Tombol numeric 

b. Tombol ketik 

c. Tombol Fungsi 

d. Tombol kontrol 

e. Tombol tambahan 

 

22. File yang di sharing pada sebuah jaringan berarti…. 

a. Mengambil file 

b. Menolak file 

c. Berbagi file 

d. Meyimpan file 

e. Memberikan file 

 

23. Penulisan Kode Domain Name System pada sebuah URL atau alamat web yang salah 

yaitu …. 

a. http://www.undip.ac.id 

b. http://www.yahoo.com 

c. http://www.berkeley.id 

d. http://www.dikmenjur.edu.id 

e. http://www.organda.org.id 

 

24. Tempat untuk menuliskan URL atau alamat web pada Internet Eksplorer adalah .… 

a. Address 

b. Favorite 

c. Bookmark 

d. Cookies 

e. Search 

 

25. Topologi jaringan yang mempunyai karakteristik dimana setiap komputer terhubung 

langsung dengan sebuah terminal pusat (HUB) adalah  .... 

a. Ring 

b. Bus 

c. Star 

d. Mesh 

e. Tree 

 

26. Bahasa universal yang digunakan pada internet untuk menghubungkan seluruh 

komputer adalah…. 

a. TCP/IP 

b. PING 

c. DNS 

d. www 

e. http 

 

  

http://www.undip.ac.id/
http://www.yahoo.com/
http://www.berkeley.id/
http://www.dikmenjur.edu.id/
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27. Fasilitas internet yang digunakan untuk mengirim surat elektronik yaitu .… 

a. Searcing 

b. E-mail 

c. Surfing 

d. Browsing 

e. Teleconference 

 

28. Fasilitas untuk melampirkan file pada e-mail adalah .… 

a. Attachment  

b. Inbox 

c. Address bar 

d. Outbox 

e. Cookies  

 

29. Di bawah ini yang tidak termasuk kedalam format file untuk menyimpan data hasil 

scanning….  

a. TAG 

b. GIF 

c. JPEG 

d. BMP 

e. TIFF 

 

30. Perangkat yang dibutuhkan untuk membangun sebuah jaringan computer 

diantaranya…. 

a. PC, hub, kabel STP/UTP, speaker 

b. PC, VGA card, NIC card, kabel STP/UTP  

c. PC, hub, NIC card, kabel STP/UTP 

d. Hub, NIC card, kabel STP/UTP, headset  

e. PC, hub, NIC card, scanner  

 

31. Berikut ini adalah langkah mengupdate data yang benar .… 

a. Buka program aplikasi basis data buka entry/edit data yang sudah disimpan 

 simpan data 

b. Buka file yang sudah dibuat buka menu data buka entry/edit data yang 

sudah disimpan  

c. Buka menu data buka entry/edit data yang sudah disimpan  simpan data 

d. Buka program aplikasi basis data buka file yang sudah dibuat buka menu 

data  simpan data 

e. Buka program aplikasi basis data buka file yang sudah dibuat buka menu 

data buka entry/edit data yang sudah disimpan  simpan data   

 

32. Pilihan Grayscale pada pencetakan dokumen dapat dilihat pada print outnya dengan 

melihat kualitas warna teksnya yaitu …. 

a. Kurang hitam 

b. Hitam 

c. Samar 

d. Tidak jelas 

e. Hitam pekat 

 

  



A.05-U UJIAN SEKOLAH 12/13 7/7 

 

33. Kepanjangan dari Internet adalah.... 

a. Interconected Network 

b. Intermedia Networking 

c. Internationaly Networking 

d. International Network 

e. Internet Networking 

 

34. Objek yang benar untuk menampilkan dan mengedit hasil update data pada Microsoft 

Access adalah.... 

a. Table 

b. Query 

c. Form 

d. Module 

e. Report 

   

35. Di bawah ini cara menscan yang benar adalah .… 

a. Scan  clear  preview simpan gambar di atas scanner 

b. Preview  scan  clear simpan gambar di atas scanner  

c. Simpan gambar di atas scanner  scan  clear 

d. Simpan gambar di atas scanner  scan  clear preview  

e. Simpan gambar di atas scanner preview  scan  clear 

 

 

 

II. URAIAN 

36. Apa yang dimaksud dengan database, field dan primary key ? Jelaskan !   

37. Apa perbedaan LAN dengan Internet ? Jelaskan ! 

38. Bagaimana cara membuat folder yang benar pada windows eksplorer? Jelaskan ! 

39. Bagaimana langkah untuk mengatur halaman pada dokumen Microsoft Word? 

Jelaskan! 

40. Apa saja format file gambar hasil scanning? Sebutkan 4 dari yang saudara ketahui! 

 


