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PETUNJUK UMUM PENGERJAAN SOAL: 

1. Jawaban dikerjakan pada lembar jawaban yang telah disediakan. 

2. Gunakan pensil hitam 2B untuk menjawab soal. 

3. Cek kembali soal yang anda dapatkan, terdiri dari 10 butir pilihan ganda dan 5 butir uraian. 

4. Dahulukan menjawab soal yang anda anggap paling mudah. 

5. Jika ada soal yang kurang jelas, segera tanyakan pada pengawas ulangan. 

I. Pilihlan salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Berikut ini yang bukan termasuk editor untuk 

menulisakan kode HTML adalah ... 

a. Notepad++ 

b. Dreamweaver 

c. Geany Editor 

d. Ms. Frontpage 

e. Photoshop 

2. HTML merupakan singkatan dari ... 

a. Hybrid Text Markup Language 

b. Hypertext Markup Language 

c. Hypetext Mulilevel Language 

d. Hybrid Text Multilevel Language 

e. High Text Markup Laguage 

 

 

 

 

3. Terdapat tag HTML:  <p align = “center”> </p>. 

Manakah yang disebut dengan atribut ? 

a. <p> 

b. align 

c. center 

d. <p align 

e. <p align = “center”> 

4. Tag dasar html yang digunakan untuk memberikan 

judul pada halaman website adalah ... 

a. <head> 

b. <title> 

c. <body> 

d. <html> 

e. <img src> 

 

 

 

 



Addict Green Tea: 

 Kue Cubit Green Tea 

 Kue Balok Green Tea 

 Ice Cream Green Tea 

 

5. Tag <br> digunakan untuk ... 

a. Menebalkan huruf 

b. Membuat baris baru atau berpindah baris 

c. Menyisipkan warna latar belekang 

d. Menyisipkan gambar 

e. Mengatur perataan teks 

6. Berikut ini yang bukan termasuk tag heading untuk 

mengatur ukuran teks yang dijadikan sebagai judul 

dalam badan dokumen, yaitu: 

a. <h3> .... <h3> 

b. <h4> ... <h4> 

c. <h5> ... <h5> 

d. <h6> ... <h6> 

e. <h7> ... <h7> 

7. Tag <hr> digunakan untuk ... 

a. Membuat heading atau judul 

b. Membuat garis horizontal 

c. Menyisipkan gambar  

d. Pengaturan warna huruf 

e. Menyisipkan link 

 

 

 

8. Tag yang digunakan untuk mengatur jenis huruf yaitu ... 

a. <font style> 

b. <font face> 

c. <font size> 

d. <font color> 

e. <font> 

9.  Untuk membuat daftar (list) berupa simbol-simbol 

tertentu, anda dapat menggunakan tag ... 

a. <ul> 

b. <ol> 

c. <li> 

d. <dd> 

e. <dt> 

10. Untuk membuat daftar (list) berupa susunan angka, 

anda dapat menggunakan tag ... 

a. <ul> 

b. <ol> 

c. <li> 

d. <dd> 

e. <dt> 

 

 

II. Uraian 

Berikanlah jawaban terbaik anda! 

1. Menurut anda apakah website dengan homepage sama? Berikan alasannya! 

2. Apa kegunaan dari kode HTML  <marquee behaviour = “alternate”> SMK Pasundan 3 Bandung </marquee>     ? 

3. Berdasarkan soal no. 3, tentukan mana yang disebut dengan istilah tag, istilah atribut, dan istilah value! 

4. Buatkan kode HTML untuk membuat daftar menu makanan berikut: 

 

5. Buatkan kode HTML untuk membuat daftar menu berikut:  

 

MENU WARSENG: 

a. Nasi Goreng Seuhah Biasa 

b. Nasi Goreng Seuhah Luar Biasa 

c. Nasi Goreng Seuhah Spesial 


