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I. Pilihlah jawaban yang benar !

1. Di bawah ini yang bukan program perangkat lunak
pengolah angka adalah ...
a. SPSS
b. Corel Draw 12
c. Lotus 123
d. Microsoft Excel
e. SuperCalc

2. Lembar kerja Microsoft Excel 2007 terdiri dari baris dan
kolom yang berjumlah ...
a. 1048574 dan 16382
b. 1048575 dan 16383
c. 1048576 dan 16384
d. 1048577 dan 16385
e. 1048578 dan 16386

3. Keunggulan dari Microsoft Excel adalah
a. user friendly
b. rumus yang rumit
c. pengolah kata yang handal
d. pengolah suara yang handal
e. pembuat gambar yang handal

4. Fungsi Microsoft Excel dalam dunia pendidikan adalah ....
a. menggambar
b. mengirim data
c. mengetik surat
d. mengolah nilai siswa
e. melakukan perhitungan gaji

5. Langkah untuk mengaktifkan Microsoft Excel dengan cara
berikut:
1. Microsoft Office Excel 2007
2. Pilih All Programs
3. Klik menu Start
4. Pilih Microsoft Office
Urutan yang benar adalah ....
a. (4), (2), (3), dan (1)
b. (3), (2), (4), dan (1)
c. (3), (1), (4), dan (2)
d. (2), (2), (1), dan (4)
e. (2), (3), (4), dan (1)

6. Penggunaan perangkat keras yang memiliki spesifikasi di
atas standar untuk pengolah angka berakibat ....
a. proses berjalan lambat
b. program dapat bekerja lebih optimal
c. program sering mengalami overload
d. program tidak dapat berjalan secara optimal
e. dalam jangka panjang dapat menyebabkan komputer

cepat rusak
7. Berikut ini yang bukan kelebihan dari program Microsoct

Excel adalah ....
a. mengolah tabel
b. mengolah grafik
c. mengolah database
d. membuat desain grafis
e. menyelesaikan permasalahan pengolahan data

dengan menggunakan rumus
8. Gambar pointer  (tanda plus hitam kecil) berfungsi

untuk ....

a. mengopi sel
b. menggandakan sel
c. memblok suatu range
d. memindahkan pointer sel
e. penunjuk dan memilih menu & ikon

9. Shortcut pada keyboard digunakan untuk memindahkan
pointer ke kolom atau baris akhir sel yang berisi data
adalah ....
a. Page Up
b. Ctrl + End
c. Page Down
d. Ctrl + Home
e. Alt + Page Down

10. Untuk mengatur pengurutan data berdasarkan kunci
tertentu dapat menggunakan ikon ....
a. Sort
b. Filter
c. Clear
d. Advanced
e. Increase indent

11. Di bawah ini yang bukan termasuk langkah membuat
workbook baru adalah ....
a. klik Open
b. klik ikon New
c. tekan tombol Ctrl+N
d. klik Office Button - klik Open - klik Create
e. klik Office Button - klik New - klik Blank Document -

klik Create
12. File/dokumen yang terdiri dari lembaran – lembaran

(sheet) disebut ....
a. sel
b. sheet
c. range
d. worksheet
e. workbook

13. Tempat untuk mengetikkan rumus – rumus yang akan kita
gunakan dalam Microsoft Excel disebut....
a. status bar
b. address bar
c. formula bar
d. row heading
e. coloumn heading

14. Tombol yang berfungsi untuk memindahkan sel yang aktif
ke arah bawah dalam kolom yang sama adalah ....
a. tombol F2
b. tombol F4
c. tombol tab
d. tombol shift
e. tombol enter

15. Perhatikan gambar berikut!

Tampilan di atas disebut ....
a. title bar
b. task bar
c. menu bar
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d. status bar
e. formula bar

16. Lembar kerja elektronik yang terdiri atas kolom dan baris
disebut ....
a. workbar
b. workline
c. worksheet
d. workbook
e. worksgroup

17. Menu yang berfungsi untuk menggulung layar ke atas
atau ke bawah (vertikal) dan ke kiri atau ke kanan
(horizontal) adalah ....
a. ribbon
b. zoom tool
c. scroll bar
d. formula bar
e. status bar

18. Perhatikan gambar berikut!

Dari gambar di atas, pada worksheet tersebut sel yang
sedang aktif adalah ....
a. A2
b. B3
c. A3
d. C2
e. B2

19. Ikon pada gambar ∑ berfungsi untuk ....
a. membagi
b. mengalikan
c. menjumlah
d. mengurangi
e. merata-rata

20. Ikon pada gambar berfungsi untuk ....
a. membuka file
b. mengatur font
c. menyimpan file
d. membuat rata kiri
e. mengurutkan data dari besar ke kecil

21. Microsoft Office Excel merupakan produk pengolah angka
yang berada pada keluarga ....
a. Linux
b. Windows
c. Microsoft Excel
d. Microsoft Access
e. Microsoft Outlook

22. Penggunaan Microsoft Excel dalam dunia pendidikan
adalah ....
a. menggambar
b. mengirim data
c. mengetik surat
d. melakukan perhitungan gaji
e. mengolah nilai peserta didik

23. Untuk mengaktifkan Microsoft Excel dapat dilakukan
dengan cara berikut:
1. Microsoft Excel 2007
2. Klik menu Start
3. Pilih All Program Microsoft
4. Pilih Microsoft Office
Urutan yang benar adalah ....
a. (4), (2), (3), dan (1)
b. (3), (1), (4), dan (2)
c. (2), (3), (4), dan (1)
d. (3), (2), (4), dan (1)
e. (3), (2), (1), dan (4)

24. Perhatikan gambar berikut!

Tampilan pada gambar di atas disebut ....
a. title bar
b. task bar
c. menu bar
d. status bar
e. formula bar

25. Tempat untuk mengetikkan rumus-rumus yang digunakan
dalam Microsoft Excel disebut ....
a. status bar
b. formula bar
c. address bar
d. row heading
e. coloumn heading

26. Perhatikan gambar berikut!

Tampilan di atas merupakan satu grup pada tab menu ....
a. View
b. Formulas
c. Home
d. Page Layout
e. Insert

27. Gambar pointer  berfungsi untuk
a. mengopi sel
b. menggandakan sel
c. memblok suatu range
d. memindahkan pointer sel
e. penunjuk dan memilih menu & ikon

28. Tab Menu yang digunakan untuk mengatur tampilan
jendela buku kerja Microsoft Excel 2007 adalah menu....
a. Edit
b. Tools
c. Data
d. Window
e. View

29. Shortcut pada keyboard yang digunakan untuk
memindahkan pointer ke kolom atau baris akhir sel yang
berisi data adalah ....
a. Page Up
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b. Ctrl + Home
c. Ctrl + End
d. Alt + Page Down
e. Page Down

30. Di bawah ini yang bukan menu pull-down pada Office
Button adalah ....
a. Open
b. Prepare
c. Print
d. Save As
e. Paste

31. Merge cells merupakan salah satu instruksi penggabungan
kolom pada Microsoft Excel 2007 yang terdapat pada tab
menu ....
a. Data
b. Insert
c. View
d. Review
e. Home

32. Ikon dari tab menu View yang berfungsi untuk
menyembunyikan workbook yang sedang aktif adalah ....
a. Hide
b. Taks Panes
c. Split
d. New Window
e. Arrange

33. Perhatikan tampilan berikut!

Dari gambar di atas, range yang sedang aktif adalah ....
a. B2:D7
b. B3:D7
c. B2:B7 D2:D7
d. B3:D3 B7:D7
e. B3:B7 C3:C7 D3:D7

34. Ikon pada gambar berfungsi untuk ....
a. membuat garis
b. membuat tabel
c. membuat shape
d. memberi bingkai
e. menggabungkan sel

35. 16. Format waktu untuk wilayah Indonesia adalah....
a. 1:30
b. 1:23:02 PM
c. 1:30 PM
d. 3/14/01 1:30
e. 12:23:02

36. Perhatikan gambar sebagai berikut :

Gambar diatas disebut dengan ....

a. title bar
b. menu bar
c. scroll bar
d. name box
e. status bar

37. Berikut ini merupakan versi terbaru Microsoft Office
adalah ....
a. Microsoft Office 2007
b. Microsoft Office 2008
c. Microsoft Office 2009
d. Microsoft Office 2010
e. Microsoft Office Excel XP

38. Di bawah ini yang termasuk aplikasi pengolah angka
adalah ....
a. Word
b. Foltran
c. Access
d. Chi Writer
e. Lotus for Windows

39. Di bawah ini yang bitkaii fungsi dari Microsoft Office Excel
adalah ....
a. menghitung
b. mengolah kata
c. membuat grafik
d. memproyeksikan
e. mengolah data angka

40. Untuk mengaktifkan Microsoft Excel 2007 melalui
shortcut pada desktop adalah ...
a. klik shortcut Microsoft Ofice Excel 2007
b. klik Start menu - Run - ketik Excel - OK
c. klik Start menu - Setting - Microsoft Ofice Exce12007
d. klik kanan shortcut Microsoft Ofice Excel 2007 - Open
e. klik Start menu - All Programs - Microsoft Office Excel

2007
41. Menu yang digunakan untuk menampilkan nama

dokumen Microsoft Excel yang sedang aktif adalah ....
a. title bar
b. task bar
c. menu bar
d. scroll bar
e. status bar

42. Fungsi ikon Freeze Panes adalah ....
a. membagi layar
b. membelah lembar kerja
c. membatasi gerakan layar pada lembar kerja
d. menampilkan lembar kerja yang tersembunyi
e. menghapus data dan memasukkan ke dalam

clipboard
43. Ikon yang berftmgsi untuk memberi warm Tatar belakang

pada sel adalah ....
a. fill color
b. cell color
c. line color
d. highlight color
e. background color

44.

Tampilan pada gambar disebut ....
a. toolbox dan formula bar
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b. Ctrl + Home
c. Ctrl + End
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a. klik shortcut Microsoft Ofice Excel 2007
b. klik Start menu - Run - ketik Excel - OK
c. klik Start menu - Setting - Microsoft Ofice Exce12007
d. klik kanan shortcut Microsoft Ofice Excel 2007 - Open
e. klik Start menu - All Programs - Microsoft Office Excel
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41. Menu yang digunakan untuk menampilkan nama

dokumen Microsoft Excel yang sedang aktif adalah ....
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b. task bar
c. menu bar
d. scroll bar
e. status bar

42. Fungsi ikon Freeze Panes adalah ....
a. membagi layar
b. membelah lembar kerja
c. membatasi gerakan layar pada lembar kerja
d. menampilkan lembar kerja yang tersembunyi
e. menghapus data dan memasukkan ke dalam

clipboard
43. Ikon yang berftmgsi untuk memberi warm Tatar belakang

pada sel adalah ....
a. fill color
b. cell color
c. line color
d. highlight color
e. background color

44.

Tampilan pada gambar disebut ....
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b. toolbox dan formula bar
c. name box dan status bar
d. name box dan formula bar
e. drawing bar dan formula bar

45. Perhatikan gambar berikut ini!

Lembar kerja yang sedang aktif adalah ....
a. sheet1
b. sheet2
c. sheet3
d. sheet1 dan sheet3
e. tidak ada sheet yang aktif

46. Shortcut pada keyboard yang berfungsi untuk
memindahkan pointer satu layar ke atas adalah ....
a. Home
b. Page Up
c. Page Down
d. Alt + Page Up
e. Alt + Page Down

47. Untuk membuat dokumen baru pada Microsoft Excel
2007 menggunakan perintah ....
a. New pada ribbon
b. New pada menu File
c. New pada menu Home
d. New pada Office Button
e. New pada menu Windows

48. Menu File yang terdapat dalam Microsoft Office Excel
2003 hampir sama dengan ... pada Microsoft Office Excel
2007.
a. Tab Home
b. Office Button
c. Tab Page Layout
d. Ribbon tab Home
e. Quick Access Toolbar

49. Untuk memperkecil ukuran tampilan jendela Microsoft
Excel sehingga terlihat yang aktif pada taskbar,
menggunakan tombol
a. close
b. maximize
c. restore
d. minimize
e. task bar

50. Untuk menyeleksi beberapa sel secara berurutan
menggunakan ....
a. Alt
b. Ctrl
c. Shift
d. Alt+Ctrl
e. Shift + Ctrl

51. Ikon pada gambar berfungsi untuk ....
a. Presentase
b. Insert Decimal
c. Decimal places

d. Increace Decimal
e. Decrease Decimal

52. Ikon pada gambar berfungsi untuk ....
a. menambah angka desimal
b. mengurangi angka desimal
c. untuk menambah angka nol
d. untuk menggeser angka ke kiri
e. untuk menggeser angka ke kanan

53. Ikon pada gambar berfungsi untuk ....
a. membuat bingkai teks
b. menata teks di tengah sel
c. menata teks di sebelah kiri teks
d. menata teks di sebelah kanan teks
e. menggabung beberapa sel menjadi satu.

54. Secara otomatis lembar kerja Microsoft Excel yang kita
buka bernama ....
a. File1
b. Book1
c. Sheet1
d. Document1
e. Worksheet1

55. Ikon pada gambar bernama ....
a. sort up
b. sort one
c. sort down
d. sort A to Z
e. sort Z to A

56. Untuk membuat dokumen baru pada Microsoft Excel
2007 dengan cara klik New pada Office Button kemudian
klik ....
a. blank sheet
b. add web folder
c. blank workbook
d. choose workbook
e. general templates

57. Cara menghapus isi sel saja dengan menggunakan ...
a. Delete
b. All Del
c. Shift Del
d. Formats Del
e. Contents Del

58. Berikut ini yang termasuk tipe data numerik dalam
Microsoft Excel adalah ....
a. 250
b. @69
c. M168
d. Jakarta
e. =C6+F3

59. Workbook dalam Microsoft Office Excel merupakan
kumpulan dari ....
a. cell
b. worksheet
c. row
d. workstation
e. column

60. Pertemuan antara baris dan kolom disebut ....
a. sel
b. range
c. baris
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d. kolom
e. tabel

61. Range terdapat pada lembar kerja Excel. Range adalah ....
a. kumpulan sel sembarang
b. pertemuan antara workbook
c. pertemuan beberapa worksheet
d. pertemuan antara baris dan kolom
e. kumpulan beberapa sel yang membentuk persegi

panjang
62. Dari pilihan berikut, yang merupakan alamat sel adalah ....

a. B5
b. F$
c. 3A
d. FO
e. DG

63. Untuk mengkopi data yang sama ke sel lain menggunakan
....
a. Copy Disk
b. Copy Right
c. C. Cut + Copy
d. Copy + Paste
e. Copy + Paste Special

64. Ikon berikut ini bernama ....
a. Normal
b. Wrap text
c. New Windows
d. Switch Windows
e. Page Break Preview

65. Ikon pada gambar berfungsi untuk ....
a. mengolah data
b. menyaring data
c. mernformat data
d. menyimpan data
e. mengurutkan data

66. Model efek teks ukuran font menurun disebut....
a. subscript
b. superscript
c. sortscript
d. strikethrough
e. hyperscript

67. Kotak dialog di bawah ini digunakan untuk mengatur ....

a. lebar baris
b. tinggi baris
c. lebar kolom

d. tinggi kolom
e. perataan teks

68. Perintah yang digunakan untuk membuat folder baru
pada kotak Save As adalah ....
a. View
b. Tools
c. Up On Level
d. Search The Web
e. Create New Folder

69. Pada kotak dialog Format Cells - tab Alignment, fungsi dari
Marge cells adalah ....
a. memformat sel
b. menghapus sel
c. menambahkan sel
d. menggabungkan sel
e. menyembunyikan sel

70. Model efek teks menarik disebut ....
a. Script
b. Hyperscript
c. Subscript
d. Strikethrough
e. Superscript

71. Pada kotak dialog format Cells-Border, fungsi no border
adalah ....
a. menghapus bingkai
b. memilih jenis garis bingkai
c. membuat garis pembatas sel
d. membuat bingkai di sekeliling sel/range
e. menghapus bingkai dan garis pembatas sel/range

72. Perintah untuk memilih bagian tertentu yang akan dicetak
adalah ....
a. Print
b. Set Print Area
c. Page Setup
d. Clear Print Area
e. Print Preview

73. Clear Print Area berfungsi untuk ...
a. mencetak file
b. menyalin file yang akan dicetak
c. menghapus file yang akan dicetak
d. menghapus daerah yang akan dicetak
e. menghapus set print area file yang akan dicetak

74. Shortcut pada keyboard yang berfungsi untuk keluar dari
lembar kerja adalah ...
a. Ctrl + E
b. Ctrl + X
c. Ctrl + W
d. Ctrl + Y
e. Ctrl + V

75. Shortcut pada keyboard yang berfungsi untuk mencetak
dari lembar kerja adalah ...
a. Ctrl + V
b. Ctrl + P
c. Ctrl + X
d. Ctrl + Y
e. Ctrl + C
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II. Anda tentunya telah memahami materi yang diajarkan selama setengah semester. Sekarang coba Anda kerjakan soal uraian
berikut ini! Jawablah pertanyaan-pertanyaan dengan uraian yang jelas dan tepat!

1. Jelaskan 3 macam cara untuk mengaktifkan Microsoft Excel 2007!
2. Uraikan manfaat dari program Microsoft Excel!
3. Jelaskan fungsi ikon-ikon. yang ada di grup menu Cells!
4. Sebutkan 5 program pengolah angka selain Microsoft Excel!
5. Jelaskan fungsi ikon-ikon yang ada di grup menu Calculation!
6. Sebutkan macam-macam perangkat lunak pengolah angka!
7. Jelaskan cara membuka kembali dokumen Excel!
8. Jelaskan langkah-langkah pembuatan workbook baru!
9. Uraikan langkah-langkah pembuatan worksheet baru!
10. Sebutkan 4 macam data dalam Microsoft Excel!
11. Sebutkan macam-macam program pengolah angka yang Anda ketahui!
12. Jelaskan fungsi ikon ikon pada tab Page Layout grup Page Setup!
13. Jelaskan empat macam format angka yang ada pada Microsoft Excel!
14. Bagaimana langkah memberi bingkai pada sebuah range?
15. Sebutkan langkah untuk memproteksi data dalam Microsoft Office Excel 2007!

selamat belajar, semoga sukses menempuh UTS
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HARI TANGGAL SESI WAKTU MATA PELAJARAN
Senin, 5 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 B. Indonesia

2 09.30 – 11.00 P A I
3 11.30 – 13.00 T I K

Selasa, 6 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 Matematika
2 09.30 – 11.00 Sejarah
3 11.30 – 13.00 Penjaskes

Rabu, 7 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 B. Inggris
2 09.30 – 11.00 P K N
3 11.30 – 13.00 Geografi

Kamis, 8 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 Fisika / Ekonomi
2 09.30 – 11.00 B. Jepang / B. Arab
3 11.30 – 13.00 Sosiologi

Jum’at, 9 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 Kimia / Geografi
2 09.30 – 11.00 B . Sunda

Sabtu, 10 Maret 2012 1 07.00 – 09.30 Biologi / Sosiologi
2 09.30 – 11.00 Ekonomi / Animasi
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