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Soal Pilihan Ganda 
Pilihlah salah satu jawaban dengan menyilang a, b, c, d atau e di lembar jawaban! 
1. Yang bukan termasuk program pengolah grafis 

adalah … 

a. CorelDRAW 

b. Adobe Photoshop 

c. ACDSee 

d. Adobe Reader 

e. GIMP 
 

2. Cara yang tepat membuka Adobe Photoshop, 

kecuali … 

a. Programs | Adobe Photoshop 

b. Start | Programs | Adobe Photoshop 

c. Start | All Programs | Adobe Photoshop 

d. Double Click shortcut Adobe Photoshop 

e. Klik ikon Adobe Photoshop di Quick Launch 
 

3. Langkah membuka objek gambar adalah … 

a. klik image | open image 

b. klik file | save as 

c. klik file | open 

d. klik file | open image 

e. klik view | image 

 

4. Kotak yang berisi berbagai peranti untuk 

memanipulasi dan menyunting sebuah tampilan 

adalah … 

a. Move Tool 

b. Pen Tool 

c. Manipulator 

d. Type Tool 

e. ToolBox 
 

5. Di bawah ini yang bukan termasuk komponen 

dalam toolbox Adobe Photoshop adalah … 

a. Move Tool 

b. Toothbrush Tool 

c. Zoom Tool 

d. Slice Tool 

e. Eraser Tool 
 

6.  Fungsi dari gambar di samping 

adalah … 

a. Untuk membuat seleksi yang 

berbentu segi empat 

b. Untuk menghapus piksel 

gambar 

c. Untuk memindah seleksi, 

layer, dan guide 

d. Untuk memotong bidang 

gambar 

e. Untuk merubah ukuran gambar 

 

7. Fungsi dari gambar di samping 

adalah … 

a. Untuk membuat seleksi yang 

berbentu segi empat 

b. Untuk menghapus piksel 

gambar 

c. Untuk memindah seleksi, layer, 

dan guide 

 

d. Untuk memotong bidang 

gambar 

e. Untuk merubah ukuran gambar 

 

8. Fungsi dari gambar di samping 

adalah … 

a. Untuk membuat seleksi yang 

berbentu segi empat objek 

teks 

b. Untuk menghapus piksel 

gambar 

c. Untuk memindah seleksi, layer, 

dan guide 

d. Untuk memotong bidang 

gambar 

e. Untuk merubah ukuran gambar 

  

9. Fungsi dari gambar di samping 

adalah … 

a. Untuk membuat seleksi yang 

berbentu segi empat objek teks 

b. Untuk menghapus piksel 

gambar 

c. Untuk memindah seleksi, layer, 

dan guide 

d. Untuk memotong bidang 

gambar 

e. Untuk merubah ukuran gambar 
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10. Fungsi Eraser Tool adalah … 

a. Untuk membuat seleksi yang berbentu segi 

empat objek teks 

b. Untuk menghapus piksel gambar 

c. Untuk memindah seleksi, layer, dan guide 

d. Untuk memotong bidang gambar  

e. Untuk merubah ukuran gambar 

 

11. Fungsi zoom in adalah … 

a. Melebarkan objek 

b. Memperkecil objek 

c. Memperbesar objek 

d. Mempersempit objek 

e. Menghapus piksel 

 

12. Untuk merubah ukuran gambar, kita 

menggunakan perintah… 

a. Rotate canvas 

b. Canvas size 

c. Image size 

d. Font size 

e. Filter  

 

13. Untuk memutar objek gambar 900 ke arah jarum 

jam dengan menggunakan perintah … 

a. Rotate canvas 1800 

b. Arbitrary 

c. Rotate canvas 900 CCW 

d. Rotate canvas 900 CW 

e. Rotate Flip canvas horizontal 

 

14. Untuk memutar objek berbalik arah secara 

mendatar, perintah yang digunakan adalah … 

a. Rotate canvas 1800 

b. Arbitrary 

c. Rotate canvas 900 CCW 

d. Rotate canvas 900 CW 

e. Rotate Flip canvas horizontal 

 

15. Menghapus sebagian gambar/piksel yang 

mempunyai warna identik secara keseluruhan 

menggunakan perintah … 

a. Magic eraser tool 

b. Background eraser tool 

c. Eraser tool 

d. Blur tool 

e. Slice tool 

 

16. Memodifikasi gambar menjadi efek yang 

berbeda, misalkan efek lukisan, efek glass, efek 

foto klasik, dengan menggunakan menu … 

a. File 

b. Filter  

c. Layer 

d. Image 

e. View 

 

17.  Format gambar yang populer antara lain, kecuali 

… 

a. .bmp 

b. .gif 

c. .png 

d. .wav 

e. .psd 

 

18. Yang merupakan format Adobe Photoshop 

secara default adalah … 

a. .bmp 

b. .gif 

c. .png 

d. .wav 

e. .psd 

 

19. Menggabungkan dua layer yang berbeda dengan 

menggunakan perintah … 

 

a. Merge down 

b. Merge up 

c. Merge visible 

d. Merge unvisible 

e. Semua salah 

 

20. Membuat seleksi dengan menggambar pola 

bebas adalah fungsi dari tool yang bernama … 

a. Crop tool 

b. Lasso tool 

c. Magic wand tool 

d. Eraser tool 

e. Freehand tool 

 

21. Semua kegiatan yang telah kita lakukan terekam 

pada dock palet yang bernama …., sehingga 

apabila kita hendak mengembalikan ke perintah 

sebelumnya, kita tinggal meng-klik tahapan 

sebelumnya. 

a. Layers 

b. Channel 

c. History 

d. Actions 

e. Styles 

 

22. Mengambil objek tertentu pada sebuah gambar 

dan menghilangkan objek yang lain yang tidak 

diperlukan disebut pola … 

a. Cropping 

b. Move 

c. Selections  

d. Editing 

e. Resize 

 

23. Mencetak layer dapat menggunakan langkah … 

a. klik file | print 

b. klik edit | print 
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c. klik image | print 

d. klik layer | print 

e. klik select | print 

 

24. Aplikasi pengolah grafis yan bersifat open source 

bernama… 

a. Adobe Photoshop 

b. CorelDRAW 

c. Freehands 

d. Adobe Flash 

e. GIMP 

 

25. Dalam etika editing foto, hal yang tidak boleh kita 

lakukan adalah … 

 

 

 

a. mengedit foto kita yang jelek agar terlihat 

lebih baik 

b. mengedit foto orang lain menjadi lebih baik 

tanpa izin 

c. mengedit foto orang lain menjadi berbeda 

latarnya dengan izin 

d. mengedit tubuh orang lain untuk menjadi foto 

kita 

e. mengedit tubuh orang lain untuk 

disandingkan dengan orang lain pula 

tanpa izin untuk tujuan komersil  

 
 
 

 
 
 
 
Essay 
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan benar! 
 
1. Sebutkan langkah-langkah membuka Adobe Photoshop! 

2. Sebutkan fungsi aplikasi pengolah grafis dalam kehidupan kita! 

3. Sebutkan langkah-langkah merubah ukuran gambar dengan lengkap! 

4. Sebutkan tiga tool yang terdapat pada Eraser Tool, jelaskan! 

5. Jika kita membuka file yang bernama “SAYA.BMP”, kemudian diedit. Setelah diedit, akan kita rubah menjadi 

nama file-nya menjadi “KAMU” dengan format gambar “.JPG”. Jelaskan langkah pengerjaannya! 
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