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Pilihlah Ganda. 

1. Untuk membuka program Microsoft Office dengan menu shortcut secara cepat maka 

digunakan alat bantu … 

a. Keyboard  c. Mouse 

b. Diskette  d. Monitor 

 

2. MS-Word merupakan program Under Windows, diantara pilihan jawaban berikut ini 

manakah yang menjelaskan pernyataan disamping. 

a. bekerja diluar program windows  

b. bekerja dibawah operasi Windows 

c. bekerja dibawah operasi DOS 

d. tidak tergantung pada Windows 

 

3. Berikut ini manakah yang bukan merupakan program Microsoft Office. 

a. Microsoft Word  

b. Microsoft Excel  

c. Microsoft Acess  

d. Corel Draw 

 

4. Icon Word ditunjuk dengan gambar ….. 

a.   c.  

b.   d.  

 

5. Untuk memanggil program Word dapat dilakukan dengan …. Icon Word. 

a. Click  c. Drag  

b. Drop  d. Double click 

 

6. Selain menekan Click mouse pada menu Microsoft Word (start menu) dapat pula ditekan 

… 

a. Tab  c. enter 

b. Ctrl  d. Alt 

 

7. Tanda berhasil memanggil program Microsoft Word jika tertampil …. 

a. Logo Word c. Logo Office 

b. New Document d. New book 
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8. Tampilan elemen Word yang paling atas disebut …. 

a. menu bar  c. standard toolbar 

b. drawing toolbar d. title bar 

 

9. Elemen layar berikut ini disebut menu, kecuali …. 

a. status bar c. menu bar 

b. standard toolbar d. drawing toolbar 

10. Elemen layar yang terdekat dengan lembar dokumen adalah …. 

a. menu bar  c. status bar 

b. dialog box d. ruler  

11. Potongan menu dibawah ini disebut …. 

 

a. Formatting toolbar 

b. Standard toolbar 

c. Menu bar 

d. Drawing toolbar 

12.  Di antara pernyataan berikut ini manakah yang bukan merupakan fungsi menu. 

a. menyembunyikan tampilan jendela 

b. merubah jendela menjadi separuh layar. 

c. membuka dokumen baru 

d. menutup program 

13. Menu save terdapat dalam deret menu … 

a. Formatting Toolbar  

b. Drawing toolbar 

c. Standard  Toolbar   

d. Autotext 

14. Tanda garis bawah pada menu Format dimaksudkan …. 

a. F adalah tombol kunci menu 

b. F adalah singkatan dari menu 

c. F adalah label dari menu 

d. F hanya menandai sebuah menu 

15. Berikut adalah deret menu yang terdapat dalam Menu Bar MS-Word, kecuali. 

a. File  c. Insert  

b. View  d. Security 
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16. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

Potongan menu diatas merupakan sub menu bar …… 

a. View  c. File 

b. Insert  d. Format 

17. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

Ctrl + V merupakan …. dari menu Paste. 

a. Shortcutkey c. Descriptions 

b. icon  d. bagian 

18. Informasi font, dan ketentuan font dapat dirubah secara langsung melalui … 

a. Formatting Toolbar  

b. Drawing toolbar 

c. Standard  Toolbar   

d. Autotext 

19. Untuk menggulung layar ke atas atau kebawah digunakan …. 

a. Scrollbar  c. Border 

b. Title Bar  d. Ruler 
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20. Perhatikan kotak dialog berikut ini. 

 

Dari kotak dialog diatas, naskah disimpan dengan nama file …… 

a. Latih1  c. Latih3 

d. Latih2  d. Latih4 

 

21. Fungsi ketentuan Save In dalam kotak dialog Save yaitu ….. 

a. menentukan nama file 

b. membuat folder penyimpanan 

c. menentukan folder dimana file disimpan 

d. membatalkan penyimpanan 

 

22. Persamaan dari menu : File, Save as… terdapat pada perintah …… 

a. Ctrl + S  c. Click  

b. File, Save d. F12 

 

23. Setiap keluar dari Ms-Word, naskah edit yang belum disimpan selalu diperingatkan 

dengan dialog box. Maksud pernyataan tersebut adalah …. 

a. Sebelum keluar apakah perubahan edit naskah hendak disimpan. 

b. Apakah hendak langsung keluar. 

c. Apakah naskah tidak ditutup. 

d. Apakah perubahan naskah digabungkan dengan naskah yang lain. 

 

24. Selain menggunakan menu : File, Exit. Untuk keluar dapat digunakan Click mouse … 

a.   c.  

b.   d.  
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25. Menu : File, Exit menutup program untuk kemudian menuju ….. 

a. Windows  c. prompt 

b. Office  d. shutdown 

  

I. Jawablah dengan singkat dan jelas. 

1. Sebutkan 3 contoh program yang termasuk dalam kelompok Word processing selain 

Microsoft Word. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

2. Sebut dan jelaskan program yang termasuk dalam keluarga Microsoft Office. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

3. Jelaskan tanda berhasil memanggil program MS-Word. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

4. Jelaskan perbedaan penggunaan menu Save dan Save As. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

5. Jelaskan tingkat efektifitas penggunaan menu toolbar dibandingkan menu bar. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 
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BAB II : MEMBUAT DOKUMEN 

I. Pilihlah Ganda. 

1. Berikut ini manakah yang termasuk file Word. 

a.   c.   

b.   d.  

 

2. Untuk membagi sebuah media simpan atas beberapa bagian (sub directory) maka perlu 

dibuat …. 

a. folder  c. exstention 

b. drive  d. file 

 

3. Berikut ini adalah program yang difungsikan untuk menegemen file, yaitu …. 

a. Ms-paint  c. internet explorer 

b. window explorer d. notepad 

 

4. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

Untuk membuat folder digunakan menu …. 

a. I   c. III 

b. II   d. IV 

 

5. Menu yang ditunjuk oleh lingkaran berfungsi untuk menentukan …. 

 

a. jenis font  c. ukuran font 

b. efek cetak d. bullet 

 

6. 3 x 107, teks disamping menggunakan efek cetak …. 

a. Strikethrough c. subscript 

b. shadow  d. superscript 

 

7. Cetak tebal ditunjuk dengan icon … 

a.   c.  

b.   d.  
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8. Naskah cetak dibawah ini menggunakan setting efek cetak ….. 

MMiiccrroommeeddiiaa  

a. shadow  c. superscript 

b. strikethrough d. subscript 

 

9. Jenis kelamin : Laki-laki/ perempuan 

Efek cetak yang digunakan adalah ….. 

a. shadow  c. superscript 

b. subscript   d. strikethrough  

 

10. Fungsi font color pada kotak dialog font yaitu … 

a. menentukan ukuran font 

b. menentukan model garis bawah 

c. menentukan warna huruf 

d. menentukan efek cetak 

 

11. Titik sisip pengetikkan disebut juga … 

a. Insertion point c. kursor 

b. pointer  d. Icon 

 

12. Dalam pengetikkan, enter digunakan untuk …alenia. 

a. membuka c. membagi  

b. menghapus  d. merubah 

 

13. Untuk bergerak 1 kata kekiri digunakan perintah …. 

a. Ctrl +   c. Ctrl +  

b. Page Down d. Home 

 

14. Berikut manakah yang bukan merupakan perataan naskah Word. 

a. Align Left  c. Center 

b. Align Right d. Line 

 

15.  perataan disamping difungsikan untuk….. 

a. rata kiri  c. rata kanan 

b. rata tengah d. rata kiri-kanan 

 

16. Untuk menghapus naskah yang ditunjuk oleh Drag mouse, selain menu Cut digunakan : 

a. Del  c.  

b.   d.  
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17. Sebelum memulai pekerjaan memindah/copy, bagian naskah ditandai dengan …. 

a. Drag mouse c. Click mouse 

b. Double click d. Drop 

 

18. Selain menggunakan drag mouse, dapat juga digunakan keyboard dengan menekan… 

a. Alt + Ctrl  c. Shift + Panah 

b. Shift +Ctrl d. Alt + panah 

 

19. Setelah ditunjuk dengan menu Copy, maka untuk menempatkan hasil copy digunakan… 

a. Save  c. Painter 

b. Printer  d. Paste 

 

20. Sub menu symbol terdapat dalam deret menu ….. 

a. Insert  c. Format 

b. File  d. Tabel 

 

21. Untuk membuka dokumen digunakan perintah … 

a.   c.  

b.   d.  

 

22. Selain menggunakan File, Open dapat digunakan perintah ….. 

a. Ctrl + P  c. Ctrl + S 

b. Ctrl + B  d. Ctrl + O 

 

23. Perhatikan kotak dialog berikut ini. 

 

Fungsi dari menu yang ditunjuk dalam lingkaran yaitu …. 

a. menyisipkan symbol 

b. membatalkan symbol 

c. membuat kunci 

d. menentukan symbol 
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24. Untuk membuka file yang telah disimpan dalam media simpan digunakan icon menu …. 

a.   c.  

b.   d.  

 

25. Perhatikan kotak dialog berikut ini. 

 

Jika di Click Open, maka proses yang kemudian berlangsung yaitu …. 

a. file latih 1 disimpan 

b. file latih 1 dibuka 

c. file latih 1 dihapus 

d. file latih 1 disalin 
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BAB 3 : MODIFIKASI NASKAH

I. Pilihan Ganda. 

1. Modifikasi naskah pada program Microsoft Word hanya dapat dilakukan dalam kondisi 

berikut ini, kecuali ….. 

a. Dokumen yang telah dibuat. 

b. Dokumen yang belum dibuat. 

c. Dokumen dalam proses pengetikan. 

d. Dokumen telah dicetak ke printer. 

 

2. Untuk membuka dokumen yang telah disimpan untuk kegiatan editing naskah maka 

digunakan perintah menu …… 

a. File, Save c. File, Open 

b. File, New  d. File, Save as… 

 

3. Pada naskah Edit, fungsi dari perintah menu File, Save yaitu ….. 

a. menyimpan naskah edit dengan nama yang lain. 

b. Menyimpan dengan nama file yang baru. 

c. Menyimpan naskah dalam file copy yang lain. 

d. Menyimpan naskah dengan nama file yang sama dengan segala perubahannya. 

 

4. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

Untuk mencari kata digunakan menu bernomor …. 

a. I   c. III 

b. II   d. IV 

 

5. Icon number dan Bullet terdapat dalam deret menu ….. 

a. Standart toolbar  

b. Drawing toolbar 

c. Formatting toolbar 

d. Status bar 
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6. Untuk merubah format penomoran paragraph maka digunakan menu ….. 

a. Format, Font 

b. Format, Bullets and numbering 

c. Click Number 

d. Format, Border and shading 

 

7. Menu  yang berfungsi untuk menentukan jarak spasi antar baris adalah … 

a. Format, Font  

b. Format, Paragraph 

c. Format, Bullet and numbering 

d. Format, Border and Shading. 

 

8. Dalam keadaan default jarak spasi yang digunakan adalah ….. 

a. Single  c. double 

b. 1,5 lines  d. Exactly 
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9. Perhatikan kotak dialog berikut ini. 

 

Jika dilakukan click mouse, maka jarak spasi yang dipakai adalah ….. 

a. double  c. 1,5 lines 

b. single  d. 2,5 lines 

 

10.  Tampilan Ruler disamping menggunakan indentasi ….. 

a. First Line Indent 

b. Hanging Indent 

c. Left Indent-Right Indent 

d. Left Indent 

e.  

11. Perhatikan gambar berikut ini : 

 

Model indentasi yang digunakan adalah….. 

a. First Line Indent 

b. Hanging Indent 

c. Left Indent 

d. Left Indent-Right Indent 
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12. Kedudukan paragraph dengan batas kiri dalam indentasi Left Indent dan Right Indent yaitu 

…… 

a. batas paragraph < batas kiri 

b. batas paragraph > batas kiri 

c. batas paragraph  batas kiri 

d. batas paragraph = batas kiri 

13. Model indentasi yang dipakai untuk gambar dibawah ini yaitu …… 

 

a. First Line Indent 

b. Hanging Indent 

c. Left Indent 

d. Left Indent-Right Indent 

14. Menu Print preview ditunjuk dengan Icon menu ……. 

a.   c.  

b.   d.  

15. Untuk memberikan penomoran halaman maka digunakan menu ….. 

a. Insert, Page Number 

b. Format, Number 

c. Insert, Picture 

d. Format, Bullet and Numbering. 

16. Perhatikan gambar berikut ini. 

 

Letak penomoran halaman yang kemudian dibentuk dari kotak dialog diatas adalah …… 

a. atas, kanan c. atas, tengah 

b. atas, kiri  d. bawah, tengah 

17. Penomoran halaman yang tepat untuk halaman judul sampai dengan daftar isi dengan angka 

romawi dari sebuah pengetikan naskah buku adalah….. 

a. atas tengah c. bawah kiri 

b. bawah tengah d. bawah kanan  
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18. Berikut ini adalah menu yang terdapat dalam page setup, kecuali ….. 

a. Margins  c. Font 

b. Paper Size d. Layout  

19. Untuk menentukan ukuran kertas maka digunakan perintah menu ….. 

a. Paper size c. Margin 

b. Paper source d. Layout 

20. Orientasi cetak tegak ditentukan dengan ketentuan menu ….. 

a. Lanscape c. Legal 

b. Letter  d. Portrait 

21. Lingkup setting yang diberlakukan mulai titik sisip sampai dengan akhir dokumen disebut ….. 

a. Whole document 

b. This point forward 

c. Selected text 

d. This section 

22. Ketentuan Top pada sub menu margin difungsikan untuk menentukan ….. 

a. batas atas c. batas bawah 

b. batas kiri  d. batas kanan 

23. Perhatikan kotak dialog berikut ini. 

 

Naskah dengan ketentuan margin diatas diatur dengan batas kiri ……. 

a. 3 cm  c. 4,01 cm 

b. 2,49 cm  d. 3,5 cm  
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24. Perhatikan kotak dialog berikut ini. 

 

Nama printer yang dipergunakan adalah…… 

a. Bjc-265Sp c. Lx300 

b. Canon S200SPx d. LX800 

 

25. Page range : ____ adalah bagian dari menu mencetak. Ketentuan untuk mencetak seluruh 

halaman adalah ….. 

a. All  c. Odd 

b. Even  d. pages 

 

II. Jawablah dengan singkat.  

1. Perintah yang mempunyai persamaan fungsi dengan Save As adalah ….. 

2.  icon disamping disebut ……. 

3. Penomoran paragraph yang tidak mengacu pada urutan disebut ……. 

4. Double adalah spasi antar baris dengan ukuran …… 

5. Sebuah paragraph dengan ketentuan paragraph = batas kiri maka disebut indentasi …….. 

6. Untuk melihat hasil cetakan sebelum dicetak ke kertas maka digunakan menu …… 

7. Start At : ___ merupakan sub kotak dialog yang terdapat dalam menu ……. 

8. Landscape  adalah model cetak dengan pola …….. 

9. Ukuran kertas bebas dapat ditentukan dalam menu ……. 

10. Menu cetak yang hanya mencetak naskah rangkap 1 adalah ……. 
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III. Uraian 

1. Jelaskan perbedaan fungsi menu Save dan Save As pada penyimpanan ulang naskah edit. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

2. Sebut dan jelaskan macam indentasi dalam Microsoft Word. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

3. Jelaskan langkah menu untuk menentukan penomoran halaman pada posisi bawah kanan. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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4. Jelaskan langkah menentukan ukuran margin dengan ketentuan sebagai berikut : 

– batas kiri 3,5 cm 

– batas kanan 3 cm 

– batas atas 3,5 cm 

– batas bawah 3 cm 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

5. Jelaskan langkah mencetak naskah proposal dari halaman 5 sampai dengan halaman 15. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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