
 
PEMERINTAH PROVINSI KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI 
SMK NEGERI 6 JAKARTA 

BIDANG KEAHLIAN : BISNIS DAN MANAJEMEN 
Jl.Prof Joko Sutono SH No.2A Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160 

 
 

SOAL PRAKTEK  UJI KOMPETENSI 
  PROGRAM KEAHLIAN : MULTI MEDIA  

 
 Hari /Tanggal  : Selasa, 12 Desember 2006 
 Waktu   : 7.30 – 15.00 
 Istirahat  : 12.00 – 13.00 
 Kelas   : 2 Multimedia 
 

 
No Ujian :        Nama  : 

 
 Petunjuk: 

Lembaran soal ini, sekaligus menjadi lembar Jawaban untuk merekam segala kegiatan atau 
proses yang Anda lakukan, Sebelum memulai pekerjaan dengan menggunakan Komputer, 
disarankan supaya Anda membaca seluruh Informasi pada  bagian A, B, C, D  karena 
semua kegiatan menjadi satu kesatuan yang saling terkait.  
 
Ketentuan cara bekerja : 
 
1. Semua file yang dibutuhkan sudah ada di Komputer, anda tidak diperkenankan untuk 

menambah atau mengambil gambar dari yang sudah ditetapkan 
2. Semua file dimasukkan dalam satu folder di Drive D dengan nama folder D:\mm2006\ 
3. Pengerjaan disesuaikan dengan ketentuan soal, tidak perlu anda menambah maupun 

mengurangi dari yang sudah ditetapkan 
4. Ikuti semua ketentuan pengerjaan dari A sampai D 

 
A. PERSIAPAN  

1. Periksa seluruh kelengkapan yang diperlukan untuk kegiatan praktek, dan sebutkan 
nama-nama Software yang akan Anda gunakan, pada tabel dibawah ini ! 

  
No Nama Software  No Nama Software 
1   5  

2   6  

3   7  

4   8  
 
 

B. MERANCANG WEBSITE  
1. Sebuah lembaga yang bergerak di bidang Pendidikan ingin membangun sebuah 

Website. Mereka sudah membuat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Web 
tersebut, diantaranya File-file dokumen dalam bentuk file.txt dan file.doc , gambar 
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logo dalam bentuk file.gif, file.jpg dan sejumlah photo dalam bentuk file.bmp, file.gif 
atau file.jpg.  

 
2. Kegiatan yang di inginkan untuk dipublikasikan dalam waktu dekat terdiri dari : 

a. Menjelaskan fungsi dan kegiatan lembaga tersebut. 
b. Menjelaskan Program Kerja pelatihan. 
c. Menawarkan sejumlah paket program pelatihan dengan struktur programnya . 
d. Menawarkan beberapa produk yang dapat di pesan . 
e. Menawarkan beberapa paket pelajaran yang dapat dipelajari . 
 

3. Rancangan web diharapkan berpenampilan yang baik dan menarik, memiliki unsur 
seni, dan dapat menggambarkan bahwa pemilik Web adalah lembaga yang 
profesional. Beberapa accessories diharapkan ada dalam Web tersebut diantaranya : 

a. Mengharapkan Feedback dari pengunjung 
b. Mengharapkan adanya counter untuk pengunjung. 
c. Mengharapkan kemudahan buat pengunjung dalam memilih Informasi yang 

disajikan. 
d. Pada tiap halaman diharapkan ada sisi (banner) untuk promosi dari produk yang 

ditawarkan. 
e. Ada link ke www.dikmenjur.com  
f. Pada page untuk Nomor: 2.b diatas supaya ditempelkan photo Album1, Album2, 

Album3 dan Album4 dalam ukuran kecil, bila photo tersebut di klik maka akan 
ditampilkan Page Photo Album yang berisi ke empat photo beserta 
keterangannya. 

 
4. Anda diharapkan sebagai Web Master, diminta untuk merancang yang terbaik buat 

lembaga tersebut. Bila di antara sumber informasi yang diberikan, ada hal-hal yang 
memerlukan perubahan dan tambahan, Anda dapat melakukannya secara bebas, 
demikian juga dengan urutan-urutan proses Anda dapat memulainya darimana saja.  

5. Logo-logo software pembuat web ini diharapkan ada terlihat pada halaman Home. 
6. Untuk merealisasikan pekerjaan ini Anda boleh memilih Software secara bebas, 

kecuali dengan  fungsi Wizard dianggap pelanggaran.  
7. Lakukan perancangan untuk Website tersebut, diatas kertas, dengan memperkirakan 

berapa jumlah halaman Web, dan apa nama Filenya, kemudian dimana file tersebut 
ditempatkan (lihat ketentuan pada nomor 8 dibawah). Tentu saja setelah Anda 
membuka atau melihat file-file yang disediakan , di bawah ini beberapa contoh file : 

a. TextHome.txt      informasi tentang lembaga 
b. Daftarpaketbelajar.txt     informasi untuk judul-judul paket belajar   
c. Belajarinternet.txt  Isi pelajaran internet  
d. Digitaltrainer.txt   Spesifikasi produk digital trainer 
e. Digitaltrainer.bmp  Photo digital trainer  
f. Dan lihat sendiri isinya di sana sudah ada penjelasan ! 
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http://www.dikmenjur.com/


 
8. Rancangan Web: 
 

a. Perkiraan Jumlah halaman Web………………………………….. 
b. Nama file, tempatnya dan deskripsi singkat, isikan kedalam tabel dibawah ini : 
 

No Nama File/folder Deskripsi Singkat 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 
   

C. MEMBUAT GUEST BOOK  
1. Halaman ini disediakan untuk pengunjung yang ingin memberikan masukan, kesan 

dan pesan ke pada Web Master. 
2. Silahkan Anda kembangkan sendiri Format dan desain tampilannya. 
3. Untuk membangun Guest book ini Anda boleh menggunakan Wizard dari software 

tertentu, (bebas) 
4. Hasil pengiriman kesan pengunjung, dapat dibuka dan dibaca oleh semua 

pengunjung dengan menekan tombol “Baca kesan” 
 

D. MEMBUAT HOME  PAGE  
1. Setelah rancangan Website tersebut Anda buat, silahkan memulai membangun 

Homepage  dengan ketentuan : 
a. Directory Web : d:\mm2006\         

2. Buat page berikutnya mengikuti link yang Anda persiapkan pada Home. 
3. Pada setiap page berikutnya diharapkan minimal ada link untuk Home, buatlah yang 

terbaik untuk pengunjung Web ini. 

Soal Praktek Web Multi Media 2006 
 

3



 
Out put hasil yang diperoleh seperti dibawah ini :  

Product Profil 

 
Daftar paket 
 
Belajar Internet 
 
Digital trainer 
 
Program Kerja 
 
Searching 
 
Polling 

 
 
 
 
 
 
 

Content 

 

Copyright 

 
Info Album 
 
Ongkos 
 
VCD Trainer 
 
Counter 
 
Logo Software 
 
Buku Tamu 

Banner 
 
 

Date / TimeContact Us FAQ 
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