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Kompetensi Keahlian
Kode Soal
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Multimedia
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120 Menit (08:00 s.d l0:00)
25 Maret 2010
Pilihan Ganda
40 Soal
B

Petunjuk Umum :

l. Isikan Identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia
dengan menggunakan pensil28 sesuai petunjuk LJLIN.

2. Hitamkan bulatan sesuai dengan Kode Soal dan Paket Soal pada LJUN.
3. Setiap butir soal mempunyai 5 (lima) pilihan jawaban.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawab.
5. Hitamkan bulatan pada satu pilihan jawaban yang paling tepat pada LJUN.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas,

rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung lainnya.
8. Bila diperlukan, lembar soal dapat dicoret-coret.
9. Tidak ada pengurangan nilai pada jawaban yang salah.
10. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.

"SELAMAT & SUKSES''
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t 
uousaat melakukan scanning gan'bar menggunak an scanner, Y4nB harus dilakukan

adalah....
-*cov* scanner harus ditutuP'

B. cover scanner harus terbuka

C. cover scanner harus dilePas

D. data storage harus dalam keadaan kosong

E. kabel data harus terkoneksi denganpower supply

Image scannermempunyai fasilitas yang mampu mengubah teks Bitmap menjadi naskah

i siap edit. Fasilitas tersebut adalah ""
A. image teks
B. ORC
C, default teks

XOCR 
V

E. TIF image

3. Jika gambar hasil scanning inginkita putar, maka perintah yang digunakan adalah ""

A. croP

fl, rotatet
C, zoom
D. resize
E. format object

4.Softwareaplikasigrafisberikutyangberbasisvektoradalah:
A. Adobe PhotoshoP
B. Macromedia Dreamweaver

,& aaou.Illustrator .r
D. Macromedia Fireworks
E. Microsoft Paint

5. File format yang membutuhkan memori kecil dari yang lainnya adalah ""

A. gif

)6iPeg '
c . - t i f
D. bmP -
E. mpeg

( e 
':Format file ya'g berbentuk bintik-bintik, tiap bintik mewakili 1 bit wama merupakan

\, ,/ pengertian dari format .."
A. jPeg
B. sif
C- tif

S- U*p (bitmaP) J

E. Pdf

2.
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7. Pembagian gambar menjadi titik-titik warna, saat ini bisa mencapai lebih dari 16.771.006
kemungkinan warna. Titik-titik warna tersebut diistilahkan sebagai ....
A. dot
B. vector
\ -

)X\pffiet'D.  inch
E. matrix

8. ToolpadaAdobe Photoshop yang berfungsi sebagai alat seleksi obyek berdasarkan
kerapatan warna adalah ....

$ magic wand tool t

B. lasso
C. slice
D. clone stamp
E. rectangular marque

9. Fungsi dari drop shadow pada software Adobe Photoshop adalah ....
A. memunculkan efek 2D
B. memunculkan efek 3D
C. menampilkan border
Drxnenampilkan background

X memunculkan bayangan dari obyek

10. Software aplikasi berikut adalah s_oftware web design, kecuali ....
A. Microsoft FrontPage
D#.{Microsoft PowerPoint I
C. Macromedia Dreamweaver
D. Macromedia Fireworks
E. SwishMax

11. {pglguee),-."-Smir-9999)3dalah tag HTML yang bertungsi untuk '...

- A. menentukan jenis huruf 
'[

X.-.-buat teks berjalan I
C. menyusun paragraf
D. memberikan fasilitas link
E. memformat tebal huruf

12. Dokumen.yang berisi tag HTML pada text editor notepad agar dapat dibaca oleh web

.b-rowser harus disimpan dengan format file ....
A. *.bmp

B. * .39p

c. * jpg
.X, *.html .
E. *.mp3



13. Tag HTML yang berfungsi untuk

,A(<title>...</title> "
/ g. <html>...</html>

C. <body>...</body>
D. <ol>...</ol>
E. <hi>...</hi>

menampilkan judul pada halaman web adalah .'..

14. Teknik pembuatan web tangan tanpa perlu mengetikan kode HTML tetapi hanya

mengedit kode HTML halaman web yang ada adalah teknik pembuatan web

menggunakan....
A. domain

Q. hosting "

@ template
D. server
E. client

15. Salah satu software animasi 2D yangmerupakan keluaran Adobe adalah '...

A. Dreamweaver
* t',1

"K Flash r
C. Photoshop
D. Premiere
E. Illustrator

16. Salah satu jendel Macromedia Flash yang berfungsi menyimpan simbol-simbol, termasuk

yang dibuat di dalam Flash maupun yang di-import ke dalam Flash, dan mengijinkan user

untuk melihat dan mengatur file-file tersebut adalah....
A. actions
B. movie explorer

!.. properties
1Q] library J

E. timeline

17. Format asli dari software flgshyang masih berupa file mentah adalah ....

$'*.14 -.,
B. *.swf

C. *.avi

D. *.psd

E. * .cdr.

Berikut ini yang b-uka&termasuk software FTP adalah ""
A. cuteETB. "

B. smartFTP'
c. MSgiF

f( fileZilla.-
''8. 

ftpzilla"
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19. Perintah dasar FTP untuk mengambil file dari direktori rsup!9 adalah ....

A. open
B. cd
C. get
D. out .

;ff dir /

20. Untuk mendapatkan file presentasi yang fleksibel, yaitu tidak perlu membuka aplikasi
powerpoint saat menampilkan presentasi maka penyimpanan file presentasi tersebut

menggunakan format ....
A. *.gif  '

B. *.bmp

C. *.pdf
*. -/
,,{ 

*.ppt 
"

E. *'PPs

21. Perintah impo( pada soft,tare Flash digunakan bila kita ingin ....
A. menyimpan file Flash ke format *.fla

B. menyimpan data ke folder khusus
C. mengeluarkan file dari library
D. mengubah file Flash ke format lain

>( memasukan file gambar, suara atau video ke dalam animasi .7
Z \  i

22. Efekanimasi pergan\ian slide padapresentasi PowerPoint diatur menggunakan menu ....

A. ffict transition\'
"8. s/ide transition4. \ / ^
C. frame t@tsition
D. movierlransition
E. animyrtfontransition

23. Berikut ini adalah obyek/file yang dapat diintegrasikan ke dalam software presentasi,

kecuali ....
A. gambar/foto
B. suara

@ dutubur" "'Y 
video *

E. animasi

24. Tombol shortcut untuk menampilkanwindows convert to symbol pada program Flash

adalah....

7(F&
B. F7
C. F6
D.  F5
E. F4
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25. File 2D animationyang akan diedit menggunakan software video editor dipublish
menggunakan format ....
A. animated Sif (*.Sf)
B. bitmap sequence (*.bmp)
C.,4uick time (*.mov)

ff windows avi (*.avi)-
E. presented animated (*.ppt)

26. Frame rate standar yang digunakan broadcast berformat PAL adalah ....

4.,30 fps
,EFvs rps"- 

C. 20 fps
D, 12 fps

P 8fps

27.lkon seperti torus, box, cylinder merupakan ikon yang ada dalam geometric ....
A. geosphere
B. sphere ,
C. core
D. geometric

Y standard primitives -..
1

2S.Pelintahshortcut tombol fungsi F9 padasoftware aplikasi 3DsMAX adalah....

){- untuk melakukan proses renleg4g3 - ,i*\
B. untuk membuka rendering(scene dialog bory i
C. untuk melakukan peryeditdirffadir o$reb/ 

i

D. untuk memformat obyek 3D
E. untuk melakukan korft-furasi obyek 3D

29. Pefiferal yang digunakan sebagai perangkat input audio adalah ....
A. speaker
B. scanner
C. printer

T*lnicrophone,
E. equalizer

30. Teknik pengambilan gambar dengan mengambil sebagian obyek tertentu (contoh: wajah)
adalah tekpik ....
A7 ?xtreme close up

ft close upv
C. medium long shoot
D. long shoot
E. over shoulder



]-

31. Software aplikasi yang digunakan untuk menyunting audio adalah ...'
A. Ulead Cool3D

2( Cool Edit Pro v'
C) Ulead VideoPpro
D. Adobe Premiere
E. Corel Rave

32. Pengeditan suara menggunakan jalur yang banyak disebut dengan ....
A. mute
B. layer
C. multi layer
D. Single track

X multi track r

33. Berikut adalah file-file audio yang dapat disunting oleh sofnoare penyunting audio,
kecuali ....

@ 'npa
B. wma u

(da t  J
D. mp3
E. wav

34. Software aplikasi penyunting video buatan Adobe adalah ....
A. Adobe Flash 

:=>

B. Adobe Illustrator
C. Adobe Auditor

fl Adobe Premiere' 
E. Adobe After Affect

35. Efek yang digunakan pada video (misalnya efek turun salju pada video) termasuk ....

y{'video ffict ,t
{ B. motion effect

C. special ffict
D. sound effect
E. transition ffict

36. Format file video yang dihasilkan pada produksi VCD adalah ....
A. avi

ffi mpeg '/
C. mp4
D. 3sp,_'
@/ dat
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37. Memasukan file video dari hard disk komputer ke dalam soffiuare video editing disebut

A. overlav
*, t*pori
C. export

ft-capture,t'E.- render

38. Software aplikasi visual ffict yang diproduksi oleh Adobe adalah ....
A. Adobe Flash
B. Adobe Iflustrator
C. Adobe Audition
D. Adobe Premiere

TK,naoAeAfter 
Affect r/ r

39. Video broadcast standar untuk film/video di negara-negara Amerika adalah ....
A. SECAM
B. PAL

z(NTsc
D. AV
E. MPEG

40. Fasilitas untuk mengatur posisi obyek/layer dalam software visual effect adalah ....
A. time line t 

'

B. opacity
Q. display \

fr. potition */
r,. zoom


