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Soal Latihan UKK TIK XI TP 2013 / 2014

I. Pilihlah jawaban yang benar !

1. Perangkat pengolah angka merupakan buku kerja
elektornik yang berupa basis dan kolom yang dapat
digunakan untuk melakukan berbagai perhitungan
matematika, logika, statistika, dan lainnya. Aplikasi
pengolah angka dikenal dengan istilah
a. cell
b. sheet
c. sheeter
d. worksheet
e. spreadsheet

2. Lembar, kerja Excel terdiri dari kolom dan
baris.Untuk menggunakan lembar kerja tersebut
dengan menuliskan huruf dan angka pada baris dan
kolom tersebut. Perpotongan kolom dan baris pada
aplikasi Excel disebut
a. cell
b. row
c. range
d. worksheet
e. workbook

3. Tampilan antarmuka dengan pengguna (user
interface) baru pada Excel 2007 terdapat Menu
yang berisi perintah perintah dalam bentuk ikon
yang dikelompokkan ke dalam beberapa tab.
Tampilan dari menu tersebut dinamakan
a. grup
b. ribbon
c. baris tab
d. formula bar
e. office button

4. Untuk mengaktifkan lembar kerja Excel dapat
dilakukan menggunakan menu Start, shortcut pada
Desktop, dan jendela Run. Untuk mengaktifkan
Microsoft Excel 2007 dan jendela Run dapat kita
lakukan dengan cara
a. Start — Run — Ketik Microsoft pada kotak isian

open
b. Start — Run — Ketik Microsoft Excel pada kotak

isian open
c. Start — Run — Ketik MS Excel pada kotak isian

open
d. Start — Run — Ketik Exce112 pada kotak isian

open
e. Start — Run — Ketik Excel pada kotak isian

open
5. Anda dapat melihat tampilan sementara lembar

kerja Excel sebelum dilakukan pencetakan, sehingga
hasil pencetakan dapat dilihat di layar monitor.
Pengaturan tersebut dapat digunakan dengan
memilih menu ....

a. Print
b. Krinting
c. Print area
d. Print monitor
e. Print preview

6. Anda dapat melakukan pengaturan huruf dengan
jenis dan format tertentu. Grup menu yang
berfungsi untuk menentukan jenis, pewarnaan,
ukuran, serta memberi efek pada huruf adalah
a. Font
b. Styles
c. Number
d. Clipboard
e. Alignment

7. Tampilan menu dan ikon lembar kerja Excel
mempunyai antarmuka (interface) baru
dibandingan versi sebelumnya. Menu pada Excel
yang berfungsi untuk menampilkan nama dokumen
aktif disebut
a. Ribbon
b. Title bar
c. Formula bar
d. Office button
e. Quick access toolbar

8. Anda dapat mengatur tampilan halaman lembar
kerja Excel dengan menu and ikon pada tab View.

Ikon pada tab View tersebut digunakan untuk
a. menampilkan kembali jendela lembar kerja
b. menampilkan dokumen sesuai ukuran aslinya
c. memperbesar dan memperkecil tampilan

dokumen
d. menampilkan semua program terbuka dalam

satu layar
e. memperbesar tampilan lembar kerja sehingga

range yang dipilih memenuhi tampilan jendela
9. Microsoft Exel memberikan menu yang digunakan

untuk mencari, mengurutkan, atau menyaring data

pada lembar kerja Excel. Ikon pada grup Short
& Filter berfungsi untuk
a. menyaring data
b. memperkecil font
c. memutar posisi teks
d. mengurutkan data terbesar hingga terkecil
e. mengurutkan data terkecil hingga terbesar

10. Grup menu Review terdapat beberapa menu yang
digunakan untuk mengatur terjemahan bahasa,
mengatur keterangan pada sel dan memberikan
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keterangan pada lembar kerja. Ikon pada grup
menu Review berikut berfungsi untuk
a. mengimpor teks
b. mengontrol ejaan
c. mencari arti kata dalam kamus
d. menerjemahkan kalimat terpilih
e. mencari data dan berbagai sumber

11. Kotak dialog New Workbook terdapat beberapa
pilihan yang digunakan untuk memilih lembar kerja
baru. Untuk membuat buku kerja (workbook) baru
yang masih kosong pada kotak dialog New
Workbook pada bagian Templates dengan memilih
a. Create
b. My templates...
c. Blank and recent
d. Installed templates
e. New from existing...

12. Lembar kerja yang sudah dibuat dapat disimpan
dalam folder atau drive pada harddisk atau
flashdisk. Untuk menyimpan lembar kerja Excel
menggunakan perintah
a. Office Button > New
b. Office Button > Print
c. Office Button > Close
d. Office Button > Save
e. Office Button > Prepare

13. Anda dapat memberikan berbagai pilihan border
pada sel atau range. Pilihan tab pada kotak dialog
Format Cells yang digunakan untuk membuat
bingkai di sekeliling sel atau range yang disorot
dengan menu ....
a. Fill
b. Border
c. Number
d. Protection
e. Alignment

14. Teks yang terdapat lembar kerja Excel dapat diatur
pemerataannya menjadi rata kiri, rata kanan,
center, maupun rata kiri dan kanan. Jenis perataan
teks rata tengah atau teks berada di posisi tengah
secara vertikal adalah
a. Top Align
b. Middle Align
c. Align Text Right
d. Align Text Left
e. Bottom Align

15. Formula bar dalam lembar kerja Excel digunakan
menuliskan rumus/fungsi untuk melakukan
berbagai perhitungan. Penggunaan perhitungan
pada formula bar dengan hasil ###### pada sel
berarti
a. tipe data salah
b. salah penulisan rumus

c. tidak ada nilai yang tersedia
d. angka tidak sah untuk rumus
e. ukuran kolom/baris kurang lebar

16. Tipe data angka pada lembar kerja Excel digunakan
untuk melakukan berbagai perhitungan. Berikut
yang bukan fungsi pengaturan format angka pada
group number adalah
a. memasukkan fungsi statistik
b. mengatur format penulisan seperti angka, mata

uang, tanggal, waktu, dan pecahan
c. menentukan lambang mata uang yang

digunakan
d. pemberian lambang persen dan koma pada

angka
e. menampilkan dan menghilangkan angka nol di

belakang koma
17. Baris dan kolom yang terdapat pada lembar kerj a

Excel dapat diubah dengan mengurangi atau
menambahnya. Perintah Delete Sheet Rows pada
pengaturan lembar kerja Excel digunakan untuk
a. menghapus sel yang aktif
b. menghapus sheet yang aktif
c. menghapus worksheet yang aktif
d. menghapus sheet baris pada posisi sel aktif
e. menghapus sheet kolom pada posisi sel aktif

18. Hasil perhitungan menggunakan formula Excel
menampilkan #N / A. Anda dapat menampilkan data
pada sel tersebut dengan cara
a. atur lebar kolom
b. atur tinggi kolom
c. perbaiki tipe datanya
d. perbaiki nomor tersebut
e. perbaiki data dengan nilai yang benar

19. Sel yang Anda buat dapat dilakukan protection agar
tidak dapat dibuka atau diubah. Perintah yang
dilakukan untuk menguci sel dengan cara
a. Seleksi sel — klik kanan pilih Format Cells — Klik

tab Number — beri tanda centang pada Lock
b. Seleksi sel — klik kanan pilih Format Cells —

klik tab Protection — beri tanda centang pada
Lock

c. Seleksi sel — klik kanan pilih Format Cells — klik
tab Alignment — beri tanda centang pada Lock

d. Seleksi sel — klik kanan pada Format Cells — klik
tab Border — beri tanda centang pada Lock

e. Seleksi sel — klik kanan pilih Format Cells — klik
tab Fill — beri tanda centang pada Lock

20. Microsoft Excel merupakan perangkat lunak
pengolah angka yang memiliki beberapa
keunggulan dibandingkan perangkat lunak yang
lain. Berikut ini yang bukan kegunaan dari
perangkat lunak Microsoft Excel adalah
a. mengolah database
b. mengolah angka menjadi grafik
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c. melakukan perhitungan statistika
d. mengolah angka menjadi design gambar
e. melakukan perhitungan dengan rumus yang

kompleks
21. Anda dapat mengaktifkan Excel menggunakan

menu Star, ikon pada desktop, dan jendelan Run.
Perangkat lunak Excel mat pertama kali dijalankan,
akan menampilkan dokumen dengan nama
a. Doc 1
b. Book 1
c. Work 1
d. Sheet 1
e. Graphic 1

22. Anda dapat menyimpan dokumen Excel dengan
format yang berbeda seperti pdf. Perintah untuk
menyimpan lembar kerja sebagai sebuah template
yang dapat digunakan untuk menyimpan lembar
kerja ke format lain adalah
a. Other Format
b. Excel Template
c. Excel Workbook
d. Excel Binary Workbook
e. Excel Macro Enable Workbook

23. Format angka yang digunakan dalam Excel dapat
diatur sesuai dengan format penulisan yang
diinginkan. Submenu decrease decimal berfungsi
untuk
a. memberikan format persen
b. mengurangi angka desimal
c. memberikan format desimal
d. menambahkan angka desimal
e. menghilangkan format desimal

24. Data teks atau angka pada lembar kerja Excel dapat
diurutkan berclasarkan abjad atau urutan angka dan
kecil ke besar atau sebaliknya. Teknik pengurutan
data pada Excel terdapat perintah descending yang
berfungsi untuk
a. mengurutkan data mulai yang terbesar ke yang

terkecil
b. mengurutkan data mulai yang terkecil ke yang

terbesar
c. menyeleksi data mulai yang terbesar ke yang

terkecil
d. menghitung secara otomatis data mulai yang

terbesar ke yang terkecil
e. memilih data yang terbesar saja

25. Tampilan halaman kerja Excel terbentuk dari kolom,
dan pertemuan antar baris dan kolom disebut sel.
Lembar kerja Excel yang terdiri dan beberapa
worksheet disebut
a. book
b. sheet
c. workbook
d. worksheet

e. spreadsheet
26. Anda dapat memberikan password pada sheet agar

tidak dapat dibuka atau diubah orang lain. Untuk
memberikan kata sandi pada sheet dapat dilakukan
dengan cara mengklik ikon ...
a. pass sheet
b. protect sheet
c. password sheet
d. enable password
e. protect worksheet

27. Perhitungan dengan Excel dengan mengetikkan
rumus yang telah disediakan oleh Excel. Rumus-
rumus atau fungsi dalam Excel yang dibuat dengan
menggunakan operasi sel dinamakan
a. rumus
b. numeric
c. formula
d. data value
e. data numb

28. Perhitungan matematika dengan Excel
menggunakan operator dengan tanda atau karakter
tertentu. Untuk penulisan tanda operator (^) pada
formula bar berfungsi untuk memberikan nilai
a. perkalian
b. pembagian
c. pengurangan
d. penjumlahan
e. perpangkatan

29. Anda dapat melakukan pengaturan teks pada sel
dalam lembar kerja Excel. Ikon pada submenu
Alignment yang berfungsi untuk memformat teks
rata tengah dengan posisi di tangah-tengah
halaman adalah
a. Top Align
b. Bottom Align
c. Center Align
d. Middle Align
e. Align Center

30. Menu dalam Excel 2007 terdapat pada menu bar
dan ribbon yang dikelompokkan dari beberapa grup
menu berdasarkan fungsinya. Berikut ini yang
bukan termasuk dalam bagian submenu Editting
adalah
a. Eraser
b. Delete
c. Autosum
d. Sort and filter
e. Find and select

31. Anda dapat mengatur tinggi dan lebar pada kolom
dan baris lembar kerja Excel sesuai dengan
kebutuhan. Bagian pada tab Page Layout yang dapat
digunakan untuk mengatur lebar, tinggi, dan skala
kolom adalah
a. Themes
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b. Arrange
c. Scale to fit
d. Page Setup
e. Sheet Option

32. Tab menu yang digunakan untuk melihat tampilan
lembar kerja, mengatur ukuran lembar kerja, dan
pengaturan jendela lembar kerja adalah
a. tab view
b. tab data
c. tab review
d. tab window
e. tab page layout

33. Pada kotak dialog Save As terdapat beberapa pilihan
pengaturan menu yang digunakan untuk
menyimpan file. Sub menu pada Save in digunakan
untuk melakukan pengaturan
a. nama file
b. lokasi file
c. versi Excel
d. ekstensi file
e. nama lain file

34. Kotak dialog Print terdapat beberapa pilihan
pengaturan yang digunakan untuk mencetak
lembar kerja Excel. Tampilan yang berfungsi untuk
menentukan area pencetakan data pada worksheet
yang aktif adalah
a. normal
b. custom
c. print preview
d. page preview
e. page break preview

35. Lembar kerja Excel tersusun dan kolom dan baris.
Jumlah kolom dalam satu lembar kerja Excel adalah
a. 16.563
b. 16.356
c. 16.569
d. 16.384
e. 16.539

36. Tampilan data yang banyak akan menutupi data lain
pada kolom dan baris. Anda dapat
menyembunyikan data pada kolom atau baris agar
data yang kurang penting tidak terlihat dengan
perintah
a. Hide
b. Insert
c. Delete
d. Unhide
e. Merger Cell

37. Data pada lembar kerja Excel dapat ditampilkan
berdasarkan kriteria yang diinginkan. Ikon yang
dapat melakukan perintah penyaringan data sesuai
dengan kriteria yang ditentukan adalah
a. Filter
b. Advance

c. Ascending
d. Descending
e. Custom sort

38. Tab Review terdapat ikon yang berfungsi untuk
mengizinkan workbook dibuka orang lain, namun
tidak dapat melakukan perubahan pada dokumen
tersebut adalah
a. Track Changes
b. Show/HideComment
c. Allow Users to Edit Ranges
d. Protect and share workbook
e. Allow Users to Edit workbook

39. Untuk menyimpan dokumen dengan password,
pada jendela General Option terdapat dua pilihan
menu. Menu password yang digunakan untuk
melakukan perubahan pada dokumen dengan
memilih
a. password to save
b. password to copy
c. password to save as
d. password to modify
e. password to change

40. Pengaturan angka format dapat digunakan untuk
mengatur jenis bilangan atau penggunaan mata
uang. Format angka yang digunakan untuk
menentukan jumlah angka di belakang koma dan
penggunaan pemisah ribuan adalah
a. General
b. Number
c. Currency
d. Accounting
e. Short Date

41. Anda dapat melakukan pengaturan angka pada
mata uang berdasarkan negara yang digunakan.
Untuk melakukan pengaturan lambang mata uang
suatu negara adalah
a. General
b. Number
c. Currency
d. Accounting
e. Short Date

42. Penulisan mata uang dengan menggunakan aturan
akuntansi, maka digunakan pilihan
a. General
b. Number
c. Currency
d. Accounting
e. Short Date

43. Anda dapat membekukan kolom dan baris pada
saat digeser tidak berubah. Fasilitas yang berfungsi
untuk membekukan kolom pertama raja adalah
a. Unhide
b. Hide
c. Freeze Panes

www.yandriana.wordpress.com


Soal Latihan UKK TIK XI Semester Genap | Hal : 5

Inspiring Teacher | www.yandriana.wordpress.com

d. Freeze Top Row
e. Freeze First Columns

44. Berikut yang bukan fungsi pengaturan format angka
pada group number adalah
a. memasukkan fungsi statistik
b. menentukan lambang mata uang yang

digunakan

c. pemberian lambang persen dan koma pada
angka

d. menampilkan dan menghilangkan angka nol di
belakang koma

e. mengatur format penulisan seperti angka, mata
uang, tanggal, waktu, dan pecahan

II. Ulangan Tengah Semester 2, Pilihlah jawaban yang benar !

Kerjakan soal-soal pilihan ganda berikut ini dengan membubuhkan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tepat!
Kerjakanlah dengan jujur! Yakinlah pada kemampuan Anda!

1. Microsoft Office adalah paket perangkat lunak
aplikasi yang digunakan untuk berbagai keperluan
dalam perkantoran. Salah satu bawaan perangkat
lunak tersebut adalah Microsoft Excel 2007 yang
digunakan untuk
a. pengolah kata
b. pengolah angka
c. pengolah gambar
d. pembuat basis data
e. pembuat presentasi

2. Menu dan ikon pada Excel ditampilkan dalam
menubar dan ribbon. Bagian jendela Microsoft
Excel yang menampilkan nama workbook yang aktif
adalah
a. Ribbon
b. Title bar
c. Status bar
d. Formula bar
e. Quick access toolbar

3. Lembar kerja Excel tersusun dalam bentuk kolom
dan baris. Area kerja pada lembar Excel yang
berbentuk persegi yang terdiri atas sekumpulan sel
disebut
a. sel
b. baris
c. sheet
d. range
e. kolom

4. Anda dapat melakukan pengaturan pada halaman
kerja Excel dengan membesarkan dan mengecilkan
ukuran halaman. Perbesaran ukuran lembaran kerja
diatur dengan menggunakan menu ....
a. Print view
b. Full screen
c. Zoom level
d. View sheets
e. Custom view

5. Microsof Excel menyediakan menu yang digunakan
untuk membuat teks dengan format yang sama
pada format yang telah ditentukan pada lembar

kerja. Untuk membuat format teks tersebut
menggunakan ikon ....
a. Cut
b. Persentage
c. Dropcap
d. wordART
e. format painter

6. Menu dalam lembar kerja Excel 2007 yang berfungsi
sebagai tombol akses cepat menuju perintah
tertentu disebut
a. Quick Access toolbar
b. Document Title
c. Group
d. Tab Ribbon
e. Office Button

7. Workbook adalah kumpulan lembar kerja Excel
dalam satu file. Workbook Excel saat petama kali
dibuka terdapat tampilan worksheet sebanyak
a. 5
b. 4
c. 3
d. 2
e. 1

8. Anda dapat menyimpan file Excel yang Anda buat
pada harddisk atau flashdisk. Ikon pada Office
Button untuk menyimpan file dokumen Excel pada
harddisk yang pernah disimpan adalah ...
a. FIND
b. BOLD
c. COPY
d. CUT
e. SAVE

9. Setelah selesai menggunakan Excel, Anda harus
menutup aplikasi tersebut. Perintah yang digunakan
untuk menutup aplikasi Microsoft Excel adalah
a. Esc
b. Ctrl + 0
c. Office Button > Close
d. Office Button > Publish
e. Office Button > Exit Excel
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10. Anda dapat mengatur besar kecilnya sel yang dapat
disesuaikan dengan ukuran data yang digunakan.
Perintah yang digunakan untuk menyesuaikan
ukuran sel dengan teks di dalamnya adalah
a. Home — Format — Row width
b. Home — Format — Column width
c. Home — Format — Cell width
d. Home — Format — Autofit Column Height
e. Home — Format — Workbook width

11. Untuk keluar dari aplikasi Excel dapat menggunakan
perintah Exit atau dengan shortcut. Perintah untuk
keluar dari aplikasi Excel dapat menggunakan
shortcut dengan menekan tombol
a. Alt + F2
b. Alt + F4
c. Ctrl + 0
d. Ctrl + E
e. Alt + Print Screen

12. Baris dan kolom pada lembar kerja Excel dapat
diberikan warna agar terlihat lebih menarik. Ikon
yang digunakan untuk memberi warna sel pada
lembar kerja Excel adalah
a. font color
b. paint bucket
c. border style
d. format painter
e. wordART

13. Untuk memasukan data teks dengan jumlah
banyak, Anda dapat melebarkan kolom pada lembar
kerja Excel. Untuk melebarkan kolom menggunakan
perintah
a. klik ikon Format > Column Width
b. klik ikon Format > Default Width
c. klik ikon Format > Row Height
d. klik ikon Format > Hide & Unhide
e. klik ikon Format > Format cells

14. Dokumen Excel yang telah selesai Anda buat dapat
dicetak dengan menu Print. Perintah Print dapat
dijalankan melalui tombol shortcut dengan
menekan tombol
a. Ctrl+V
b. Ctrl+C
c. Ctrl+P
d. Ctrl+S
e. Ctrl+Shift P

15. Ikon yang berfungsi untuk menggabungkan sel yang
terdiri dan beberapa kolom dan baris, tetapi
kolomnya saja yang akan digabung sedangkan
jumlah barisnya tetap adalah
a. Merge
b. Merge Cells
c. Unmerge Cells
d. Merge Accross
e. Merge and Center

16. Anda dapat membekukan baris dan kolom, sehingga
pada lembar kerja digulung ke atas masih tetap
terlihat. Proses pembekuan kolom dan baris dalam
Microsoft Excel 2007 dapat ditempuh dengan
metode
a. Hide
b. Split
c. Unhide
d. Freeze Panes
e. Unfreeze panes

17. Menu border digunakan untuk memberikan bingkai
pada tepi halaman lembar kerja. Pernyataan berikut
ini adalah hal yang dapat kita lakukan pada
pengaturan border yaitu....
a. pengaturan jenis garis, warna, dan posisi
b. pengaturan jenis, warna, dan ukuran huruf
c. pemberian warna pada sel
d. pemberian rumus logika
e. pemberian fungsi statistik

18. Kegiatan pengaturan angka dengan melakukan
perubahan format angka yang akan ditentukan
kemudian, seperti jumlah angka yang terletak di
belakang koma dan pemisah ribuan adalah
a. Accounting
b. Short Date
c. Number
d. General
e. Currency

19. Teks dalam sel dapat diatur peletakannya dengan
posisi horizontal maupun vertikal. Fungsi dari
pengaturan orientasi teks adalah
a. mewarnai teks
b. mengatur efek teks
c. mengubah jenis teks
d. mengubah ukuran teks
e. mengatur posisi teks di dalam sel

20. Perhitungan dalam Excel dapat dilakukan dengan
mengetikkan rumus atau fungsi. Menu yang
digunakan untuk mengetikkan rumus-rumus dalam
melakukan perhitungan pada Excel disebut
a. cell bar
b. menu bar
c. formula bar
d. row heading
e. column heading

21. Jenis tipe data yang dapat digunakan untuk
melakukan perhitungan adalah data numerik atau
angka. Berikut yang bukan jenis-jenis tipe data yang
terdapat pada Excel adalah
a. teks
b. nilai
c. gambar
d. tanggal
e. boolean
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22. Untuk menghapus baris pada posisi sel yang aktif,
pada kotak dialog Delete dengan pilihan
a. Entire row
b. Shift cells up
c. Shift cells left
d. Entire column
e. Delete Sheet Rows

23. Mengunci sel dapat dilakukan melalui kotak dialog
Format Cells. Pada kotak dialog tersebut terdapat
menu yang digunakan untuk mengunci sel terdapat
pada tab ....
a. Key
b. Lock
c. Protection
d. Security
e. Options

24. Excel mampu menampilkan data pada lembar kerja
berdasarkan kriteria tertentu. Data dalam sebuah
kolom dapat dilakukan penyaringan dengan
menggunakan menu ....
a. Sort
b. Form
c. Filter
d. Subtotal
e. Validation

25. Anda dapat mengeser lembar kerja Excel
menggunakan scroll bar atau tombol pada
keyboard. Berikut ini tombol yang tidak dapat
digunakan untuk menggeser sel yang aktif adalah
a. Tab
b. Ctrl
c. Enter
d. Arah kiri
e. Arah kanan

26. Perintah yang digunakan untuk menyisipkan sel
dengan memindahkan data sebelumnya ke sebelah
kanan adalah
a. Shift cells right
b. Entire row
c. Entire cells
d. Shift cells down
e. Entire column

27. Pengaturan tinggi baris dapat dilakuakan dengan
mendrag sel atau menggunakan menu. Perintah
yang digunakan untuk mengatur tinggi baris tabel
adalah
a. Format > Row > Height
b. Format > Wide > Height
c. Format > Row > Autoselection
d. Format > Wide > Autoselection
e. Format > Column > Autoselection

28. Pengaturan angka dengan format angka
berdasarkan format tanggal, hari, bulan, dan tahun
adalah

a. Accounting
b. Short Date
c. Number
d. General
e. Currency

29. Untuk mengatur lebar kolom selain menggunakan
drag pada cells dengan mouse dapat menggunakan
menu ....
a. Data
b. Tools
c. Table
d. Insert
e. Format

30. Menambahkan tanda pemisah ribuan pada data di
lembar kerja Excel, dapat dilakukan menggunakan
kotak dialog ....
a. Options
b. Data Edit
c. Page Setup
d. Tools Macro
e. Format Cells

31. Ikon yang berfungsi untuk menggabungkan sel yang
terdiri dan beberapa kolom dan baris, dengan
kolom saja yang akan digabung dan jumlah barisnya
tetap adalah
a. Merge and Center
b. Merge Cells
c. Unmerge Cells
d. Merge
e. Merge Accross

32. Kegiatan yang dilakukan untuk mengatur posisi teks
di dalam sel dapat dilakukan menggunakan ikon ....
a. Orientation
b. Border
c. Split
d. Fill Color
e. Merge and Center

33. Proses pengaturan format angka pada igrup
number dapat memiliki salah satu fungsi sebagai
berikut
a. memasukkan fungsi statistik
b. memasukkan fungsi trigonometri
c. memasukkan fungsi logika
d. menentukan lambang mata uang yang

digunakan
e. memasukkan perhitungan matematis

34. Pemindahan data pada lembar kerja Excel dapat
dilakukan menggunakan keyboard dengan
menekan tombol shortcut ....
a. Ctrl+V
b. Ctrl+W
c. Ctrl+X
d. Ctrl+Y
e. Ctrl+Z
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35. Anda dapat melindungi sel yang ada rumusnya
dengan menguncinya atau mengunakan password.
Perintah pengaturan yang difungsikan untuk
melindungi sel dan modifikasi pengguna lain adalah
a. Seleksi sel — klik kanan pilih Format Cells — Klik

tab Number — beri tanda centang pada Lock
b. Seleksi sel — klik kanan pilih Format Cells —

klik tab Protection — beri tanda centang pada
Lock

c. Seleksi sel — klik kanan pilih Format Cells — klik
tab Alignment — beri tanda centang pada Lock

d. Seleksi sel — klik kanan pada Format Cells — klik
tab Border — beri tanda centang pada Lock

e. Seleksi sel — klik kanan pilih Format Cells — klik
tab Fill — beri tanda centang pada Lock

III. Pilihlah jawaban yang benar !

1. Excel terdapat fasilitas yang digunakan untuk
melindungi workbook Anda agar tidak dapat dibuka
atau diubah orang lain. Fungsi dari Protect and
Share Workbook adalah untuk
a. mencegah perubahan yang tidak diinginkan

pada data lembar kerja dengan menentukan
informasi yang bisa diubah

b. membatasi akses terhadap lembar kerja dengan
mencegah pembuatan lembar baru atau
dengan memberikan akses hanya kepada
orang-orang tertentu

c. mengijinkan banyak orang bekerja dalam satu
lembar kerja pada waktu yang bersamaan

d. membagikan lembar kerja sekaligus
memproteksinya dengan password pada saat
bersamaan

e. mengijinkan orang-orang tertentu untuk
mengedit range sel-sel dalam lembar kerja yang
terproteksi

2. Menu yang terdapat kotak dialog Format Cell dan
tab Number, untuk memformat angka dalam
bentuk pangkat yaitu
a. Special
b. Custom
c. Fraction
d. Scientific
e. Currency

3. Anda dapat melakukan pengaturan halaman
pencetakan mengunakan menu Print Area. Fungsi
dari Print Area adalah untuk
a. mengatur area cetak.
b. mengubah orientasi dokumen
c. mengubah ukuran kertas yang digunakan
d. mengubah margin dokumen, yakni jarak tulisan

terhadap tepi kertas
e. menandai halaman baru pada saat dokumen

dicetak
4. Tab yang terdapat pada kotak dialog Format Cell

yang memiliki fasilitas mengontrol akses
penggunaan dalam mengubah data yang telah
dibuat yaitu
a. tab Font

b. tab Border
c. tab Number
d. tab Alignment
e. tab Protection

5. Aktivitas menyalin data dalam tabel dan
menempatkannya dengan melakukan pemilihan
terhadap data seperti nilai, formula dan format
data. Untuk melakukan penyalinan data tersebut
menggunakan perintah
a. drag — drop
b. copy — paste
c. drag — drop special
d. copy — drop special
e. copy — paste special

6. Anda dapat memperbaiki data pada sel dengan
menekan tombol kombinasi (shortcut). Shortcut
yang digunakan untuk memperbaiki data yang
terdapat pada sel adalah
a. F1
b. F2
c. F3
d. F4
e. F5

7. Anda dapat melihat tampilan sementara pada
dokumen yang akan dicetak pada layar monitor.
Pengaturan menu tersebut dengan menggunakan
perintah
a. Print
b. Print File
c. Print Preview
d. Print dokumen
e. Print lembar kerja

8. Anda dapat mengubah lebar dan tinggi pada kolom
dan baris dengan mendrag atau mengunakan menu.
Pengaturan lebar kolom secara otomatis yang
disesuaikan dengan panjang data pada kolom
disebut
a. manual
b. otomatic
c. autofit
d. autotext
e. autoshift
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9. Baris dan kolom yang diisikan data, apabila melebihi
lebar kolom data tidak dapat ditampilkan. Pengisian
data yang melebihi lebar dari kolom atau baris akan
muncul peringatan dengan tanda
a. --------
b. $$$$$
c. #####
d. *****
e. +++++

10. Pencetakan pada lembar kerja Excel dapat Anda
sesuai dengan kebutuhan. Perintah number of
copies pada kotak dialog Print berfungsi untuk
a. halaman yang akan dicetak
b. jumlah cetakkan rangkap dua
c. jumlah salinan saat pencetakan
d. jumlah cetakkan menjadi bernomor
e. jumlah halaman yang akan dicetak rangkap

11. Perhitungan dengan Excel dapat dilakukan dengan
memanfaatkan operator atau fungsi. Operator yang
berguna untuk melakukan operasi- operasi
perhitungan matematika dasar seperti
penambahan, pengurangan, pembagian, dan
perkalian adalah operator ....
a. Logika
b. Referensi
c. Matematika
d. Penggabungan
e. Perbandingan

12. Penggunaan operator dalam Excel dengan
menuliskan karakter tertentu untuk melakukan
perhitungan. Penulisan rumus perkalian yang benar
di dalam Excel 2007 adalah
a. =4x5
b. =4X5
c. =4^5
d. =4.5
e. =(4x5)

13. Operator dalam Excel yang digunakan untuk data
jenis teks (string) dan berfungsi untuk
menggabungkan dua teks atau lebih dari dua atau
kolom yang berbeda ke dalam satu kolom adalah
operator ....
a. Logika
b. Referensi
c. Penggabungan
d. Matematika
e. Perbandingan

14. Operator logika yang berfungsi untuk
menggabungkan dua atau lebih ekpresi logika dan
akan bernilai TRUE, jika salah satu ekspresi
memenuhi syarat, serta apabila kedua syarat tidak
dipenuhi, maka akan bernilai FALSE adalah
a. IF
b. OR

c. MIN
d. AND
e. COUNT

15. Fungsi LOOKUP digunakan untuk melakukan
pembacaan tabel dengan membandikan isi tabel
referensi yang berbeda. Penggunaan sintak pada
fungsi LOOKUP dengan nilai Value_if false
mempunyai arti
a. nilai yang dihasilkan jika evaluasi salah
b. nilai yang dihasilkan jika hasil evaluasi benar
c. nilai atau ekspresi yang dipakai untuk

menjumlah
d. nilai atau ekspresi yang dipakai untuk

perhitungan statistik
e. nilai atau ekspresi yang dipakai untuk

mengevaluasi benar atau salah
16. Fungsi teks yang berfungsi untuk mengambil huruf

sejumlah karakter dari kanan adalah
a. LEN
b. LOWER
c. UPPER
d. LEFT
e. RIGHT

17. Anda dapat melakukan perhitungan dengan
mencari nilai rata-rata menggunakan fungsi
AVERAGE. Penulisan rumus untuk mencari nilai
rata-rata yang benar adalah
a. =AVERAGE(A3:C3)
b. =AVERAGE(A3/C3)
c. =AVERAGE(A3-C3)
d. =AVERAGE(A3_C3)
e. =AVERAGE($A$3-$C$3)

18. Untuk menentukan nilai yang bergantung pada
suatu kondisi dengan pernyataan benar (TRUE) atau
salah (FALSE) menggunakan fungsi
a. IF
b. MID
c. MAX
d. LEFT
e. COUNT

19. Excel mampu melakukan penjumlahan data dalam
jumlah banyak dengan cepat tanpa bantuan
kalkulator. Penulisan rumus penjumlahan dari sel
A2 sampai dengan sel A12 yang benar
a. =SUM(A2:A12)
b. =SUM(A2-A12)
c. =ROUND (A2: A12)
d. =COUNT(A2:A12)
e. =AVERAGE(A2:A12)

20. Untuk menghasilkan teks ONE dan tulisan
INDONESIA, menggunakan fungsi dengan perintah
a. =RIGHT ("INDONESIA", (4,3))
b. =MID ("INDONESIA", (1,3))
c. =MID ("INDONESIA", (3,3))
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d. =LEFT ("INDONESIA", (3,3))
e. =MID ("INDONESIA", (4,3))

21. Lembar kerja Excel dapat disisipkan grafik dan
diagram untuk meperjelas penyajian data yang
ditampilkan. Prosedur yang tepat untuk membuat
grafik melalui Microsoft Excel 2007 yang tepat
adalah
a. klik Autoshape — Chart
b. klik Picture — Chart
c. klik file — insert — chart
d. klik tab ilustration — picture
e. klik — insert — chart

22. Grafik yang Anda buat dapat diberikan judul dan
keterangan untuk memperjelas data yang
ditampilkan dalam grafik. Perintah pengaturan
grafik Chart Title digunakan untuk membuat
a. judul gambar
b. judul grafik
c. judul grafik sumbu X
d. judul grafik sumbu Y
e. judul grafik sumbu Z

23. Excel terdapat beberapa menu yang berfungsi
untuk menyisipkan gambar, grafik, WordArt, dan
clipart ke dalam lembar kerja. Pembuatan grafik
dalam Excel terdapat pada tab menu ....
a. Data
b. Insert
c. Home
d. Formulas
e. Page Layout

24. Excel menyediakan jenis grafik dalam berbagai
bentuk. Untuk mengubah jenis grafik setelah
memilih sheet grafik, dilanjutkan dengan memilih
menu ...
a. Axis Title
b. Chart Title
c. Chart Data Range
d. Chart Tool Layout
e. Change Chart Type

25. Pengaturan data pada lembar kerja Excel dapat
diurutkan berdasarkan abjad atau urutan besar ke
kecil dan sebaliknya. Pilihan descending dalam
pengurutan data pada lembar kerja Excel berarti
a. mengurutkan secara naik
b. mengurutkan secara acak
c. mengurutkan secara menurun
d. mengurutkan secara menyamping
e. tidak melakukan pengurutan data

26. Gambar pada lembar kerja Excel digunakan untuk
memperjelas data yang disajikan. Untuk
menyisipkan objek gambar ke dalam dokumen
Excel, menggunakan menu Ribbon dengan mengklik
menu tab ....
a. Data

b. Home
c. Insert
d. Review
e. Formulas

27. Agar tampilan pada dokumen terlihat lebih
menarik, dapat disisipkan objek atau gambar yang
telah disediakan oleh Microsoft Office. Penggunaan
objek atau gambar tersebut tersedia dalam menu
....
a. Template
b. Wallpaper
c. Background
d. Shapes
e. ClipArt

28. Pada tab menu Insert submenu Chart berisi tentang
beberapa pilihan tipe grafik. Untuk membuat grafik
tipe batang dan garis dalam satu grafik dengan
memilih tipe
a. Pie
b. Bar
c. Area
d. Scatter
e. Column

29. Grafik yang terdapat pada Excel dapat dilakukan
pengaturan dengan menambahkan judul dan
keterangan. Perintah Object In dalam kotak dialog
Move Chart digunakan untuk
a. menyimpan grafik dalam web
b. memodifikasi grafik
c. mengatur ukuran grafik
d. menempatkan grafik dalam worksheet yang bar
e. menempatkan grafik sebagai object dalam

worksheet dalam worksheet yang sudah ada
30. Microsoft Office menyediakan beberapa jenis tipe

grafik. Type grafik pie merupakan jenis grafik
dengan bentuk ...
a. XY
b. garis
c. batang
d. lingkaran
e. 3 dimensi

31. Excel menyediakan fungsi yang digunakan untuk
melakukan pembacaan tabel untuk
membandingkan data. Fungsi pembacaan data
pada tabel secara vertikal menggunakan rumus
a. =IF
b. =MID
c. =CHOOSE
d. =VLOOKUP
e. =HLOOKUP

32. Fungsi LOOKUP digunakan untuk mengambil atau
membaca informasi dari tabel lain untuk dijadikan
referensi ke dalam tabel yang sedang kita analisis.
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Rumus untuk harga pada tabel penjualan
menggunakan fungsi VLOOKUP yang tepat adalah
a. =VLOOKUP(A6,$A$6:$D$10,3)
b. =VLOOKUP(A15,$A$6:$D$10,)
c. =VLOOKUP(A6,$A$6:$D$10,4)
d. =VLOOKUP(B15,$A$6:$D$10,)
e. =VLOOKUP(A15,$A$6:$D$10,)

33. Anda dapat menyisipkan grafik dengan variasi
bentuk pada worksheet Excel. Menu Legend dalam
pembuatan grafik di Excel digunakan untuk
a. judul grafik
b. sumbu grafik
c. keterangan grafik
d. menampilkan data tabel
e. menampilkan garis bantu

34. Fungsi logika terdapat ekspresi logika yang
dinyatakan dengan operator relasi. Operator dalam
fungsi logika yang menyatakan lebih besar atau
sama dengan adalah
a. >/=
b. >=
c. <=
d. =<
e. >!=

35. Fungsi Logika digunakan untuk menggabungkan dua
atau lebih ekspresi, sehingga memiliki nilai benar
atau salah. Operator logika yang menghasilkan nilai
benar, jika pernyataan salah atau tidak terpenuhi
adalah
a. OR
b. AND
c. NOT
d. ELSE
e. THEN

36. Penggunaan fungsi logika dengan menuliskan
rumus pada formula bar =IF(D6>=70," LULUS
","GAGAL"), apabila pada sel D6 tertulis nilai 72,
akan memunculkan pernyataan
a. LULUS
b. FALSE
c. GAGAL
d. TRUE
e. ERROR

37. Excel menyediakan fungsi yang digunakan untuk
memenggal beberapa huruf atau karakter tertentu
dalam satu sel. Fungsi pemenggal huruf atau
karakter dari kiri dengan Excel adalah
a. LEFT
b. MOD
c. MID
d. CELL
e. RIGHT

38. Penggunaan fungsi =MID(sel,m,n), akan
menghasilkan kata baru pada sel. Fungsi tersebut

yang menunjukkan posisi awal pemenggalan huruf
adalah
a. =
b. n
c. sel
d. MID
e. m

39. Penggunaan fungsi pemenggalan teks dengan
memasukkan rumus =RIGHT ("Wawasan",(3)), maka
hasil yang didapat adalah
a. Wawa
b. awas
c. asan
d. was
e. san

40. Penggunaan operator dalam Excel apabila diketahui
sel C2 = 12 dan D4 = 3. Untuk penulisan operator
dengan rumus C2*D4 akan menghasilkan
a. 9
b. 15
c. 36
d. 40
e. 48

41. Penggunaan operator berdasarkan tingkatan yang
telah ditentukan dalam Excel. Penggunaan operator
dengan urutan B22+B21*B2(B21/B22), operator
pertama kali yang dieksekusi adalah
a. B22+B21
b. B21*B2
c. B21/B22
d. B2(B21/B22)
e. B22+B21*B2

42. Data dalam Excel dapat bernilai mutlak yang
digunakan dalam perhitungan. Penggunaan fungsi
untuk membuat harga mutlak pada nilai numerik
adalah
a. PMT()
b. ABS()
c. AVG()
d. SQRT()
e. MAX()

43. Fungsi statistika dal Excel digunakan untuk mencari
nilai total, nilai rata-rata, maupun nilai maksimun
dan minimum. Untuk mencari rata-rata dan A3, A4,
A5, A6, dan A7 pada sel A8 dapat dilakukan dengan
cara
a. =MAX (A3:A7)
b. =AVERAGE(A3:A7)
c. =AVERAGE(A3:A8)
d. =AVERAGE(A3-A7)
e. =AVERAGE(A3-A8)

44. Perhatikan tabel berikut ini!
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Untuk menghitung nilai rata- rata pada tabel
tersebut menggunakan rumus
a. =MAX(B3:D3)
b. =MIN(B3:D3)
c. =SUM (B3:D3)
d. =AVERAGE(B3:D3)
e. =COUNT(B3:D3)

45. Dalam sel D5 tertulis rumus =SUM(A1 : A4). Jika Al,
A2, A3, dan A4 berturut turut 6, 4, 3, dan 1, isi sel D5
yaitu
a. 72
b. 24
c. 14
d. 6
e. 1

46. Database adalah rangkaian data yang tersusun
dalam tabel-tabel yang saling berhubungan. Berikut
ini yang bukan syarat-syarat tabel sebagai sumber
untuk pengolahan database adalah
a. nama field tidak sama
b. memiliki nama kolom/field
c. nama field terdiri atas satu baris
d. memiliki dua atau lebih nama field yang

identik
e. tidak terdapat record kosong di bawah judul

kolom tabel/field
47. Penggunaa fungsi Excel dengan mengetikkan

rumus:
=CHOOSE(Go1,1500000,1600000,1700000,185000
0,1900000). Dari penggunaan rumus di atas dapat
dibaca bahwa Gol 3 mendapat penghasilan
a. 1500000
b. 1600000
c. 1700000
d. 1800000
e. 1900000

48. Fungsi =SUM(B2:B5,10) dalam Excel digunakan
untuk
a. menjumlahkan nilai dan B2 sampai B5
b. menjumlahkan nilai dari B2 sampai B5, dibagi 10
c. menjumlahkan nilai dari B2 sampai B5,

ditambah 10
d. menjumlahkan nilai dari B2 sampai B5,

dikurangi 10
e. menjumlahkan nilai dan B2 sampai B5,

ditambah 10 kali 5
49. Pembuatan grafik pada Excel disediakan dengan

beberapa tipe grafik. Pilihan tipe-tipe grafik pada
Excel terdapat dalam ikon ....
a. chart sub type

b. combo box shape
c. combo box picture
d. combo box pivot tabel
e. combo box pada icon column

50. Pembuatan grafik dalam Excel terdapat menu chart
area. Menu tersebut terdapat pada tab Format
berfungsi untuk
a. menyeleksi area grafik
b. mengatur tata letak grafik
c. mengatur format pada area grafik
d. membuat/memodifikasi bingkai grafik
e. membuat dan memodifikasi teks pada grafik

dengan format huruf indah (WordArt)
51. Data dalam tabel dapat ditampilkan secara visual

untuk mempermudah pembacaan data tersebut.
Tampilan visual dan sebuah data tabel disebut
a. Chart
b. Diagram
c. Bagan
d. Skema
e. Struktur

52. Pembuatan grafik di Excel terdapat istilah Chart
Title. Menu tersebut digunakan untuk membuat
a. judul grafik
b. sumbu grafik
c. keterangan grafik
d. mengatur jenis grafik
e. menampilkan data tabel

53. Untuk perhitungan dengan Excel menggunakan
formula bar dengan menuliskan
fungsi atau rumus tertentu. Struktur penulisan
fungsi Excel yang benar adalah
a. =Nama Fungsi (Argumen1, Argumen2,

Argumen...)
b. =(Nama Fungsi, Argumen1, Argumen2,

Argumen ...)
c. =Nama Fungsi (Argumen1: Argumen2: Argumen

...)
d. =(Nama Fungsi, Argumen1: Argumen2:

Argumen ...)
e. =Argumen (Nama Fungsi, Argumen1,

Argumen2, ...)
54. Penyaringan data digunakan untuk mempermudah

pencarian dalam melakukan pembacaan data.
Kegunaan dari pilihan perintah Sort By dalam
melakukan penyaringan data untuk
a. menentukan pengurutan pertama
b. menentukan jenis pengurutan
c. menentukan jenis filter
d. menentukan subtotal
e. menyeleksi data

55. Perintah New Sheet dalam kotak dialog Move Chart
digunakan untuk
a. menyimpan grafik dalam web
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b. memodisikasi grafik
c. mengatur ukuran grafik
d. menempatkan grafik dalam worksheet yang

Baru

e. menempatkan grafik sebagai object dalam
worksheet yang sudah ada

IV. Ulangan Kenaikan Kelas, Pilihlah jawaban yang benar !

Kerjakan soal-soal pilihan ganda berikut ini dengan membubuhkan tanda silang (X) pada pilihan jawaban yang tepat!
Kerjakanlah dengan jujur! Yakinlah pada kemampuan Anda!

1. Komputer merupakan perangkat elektronik yang
digunakan untuk melakukan pengolahan data
menjadi sebuah informasi. Komputer yang
berfungsi memberikan layanan kepada komputer
lainnya dalam jaringan disebut
a. client computer
b. super computer
c. router computer
d. server computer
e. gateway computer

2. Kehadiran teknologi internet memudahkan kita
melakukan pertukaran data dan berkomunikasi.
Berikut ini merupakan peranan penting adanya
teknologi internet adalah
a. sumber virus
b. sumber program ilegal
c. sumber data dan informasi
d. sumber pertukaran kebudayaan
e. berkembangnya kejahatan internet

3. Perhitungan biaya akses internet yang tidak
tergantung pada banyak waktu yang digunakan
maupun jumlah data yang diambil di internet
disebut
a. flat rate
b. time rate
c. high based
d. free internet
e. volume based

4. Internet dapat melakukan pertukaran data dan
informasi karena didukung dengan sebuah
protokol. Protokol yang dapat melakukan
pertukaran data hypermedia seperti teks, gambar,
suara, bahkan video dengan web server adalah
a. FTP
b. JAVA
c. HTTP
d. WSFT
e. HTML

5. Mesin pencari digunakan untuk mencari alamat
website, artikel, dan gambar di intenet dengan
mudah dan cepat. Mesin pencari dalam internet
dikenal dengan istilah
a. client

b. server
c. bandwidth
d. browser
e. search engine

6. Kecepatan transfer data dalam jaringan ditentukan
dengan besarnya data yang dikirim tiap detiknya.
Ukuran kemampuan sebuah jaringan untuk
mentransfer data dalam jangka waktu tertentu
disebut
a. client
b. server
c. proxy
d. bandwidth
e. search engine

7. Suatu perangkat keras dan perangkat lunak dalam
sistem, yang memiliki aturan tertentu, dalam
melakukan seluruh aktivitas anggota-anggotanya
disebut
a. server
b. intranet
c. internet
d. jaringan
e. protocol

8. Peralatan jaringan komputer berikut yang berfungsi
mengalihkan jalur transmisi data dan satu port ke
port lainnya adalah
a. hub
b. switch
c. repeater
d. router
e. bridge

9. Penggunaan layanan e-mail yang dikelola secara
langsung dan website penyedia layanan e-mail,
seperti yahoomail dan Gmail. Jenis layanan e-mail
tersebut dinamakan email berbasis
a. web base
b. pop mail
c. mailing list
d. gambar dan teks
e. email forwading

10. Proses pengiriman surat menggunakan e-mail
didukung oleh protokol POP3 (Post Office Protocol
3). Protokol tersebut digunakan untuk
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a. menyaring e-mail
b. menghapus e-mail
c. mengirimkan e-mail
d. mengecek e-mail masuk
e. menerima e-mail masuk

11. Web browser merupakan perangkat lunak yang
digunakan untuk mengakses internet. Tempat yang
digunakan untuk mengetikkan alamat website pada
web browser terdapat pada ....
a. kotak Address Bar
b. kotak pencarian
c. tombol Home
d. Menu utama
e. tombol Go

12. Internet dapat diakses mengunakan perangkat
komputer dengan dukungan sistem operasi GUI
(grafik user interface). Berikut ini sistem operasi
yang tidak mendukung untuk mengakses internet
adalah
a. Linux
b. Windows XP
c. OpenSuSE
d. Mandriva
e. DOS

13. Hotspot adalah fasilitas yang digunakan untuk
mengakses internet yang disediakan pada tempat
umum, seperti sekolah, restoran, dan bandara.
Akses internet tersebut menggunakan saluran
a. dial up
b. ADSL
c. WiFi
d. GPRS
e. TV Kabel

14. Anda dapat melakukan diskusi dengan berbagai
layanan yang tersedia di internet. Aplikasi di bawah
ini yang tidak dapat kita manfaatkan untuk
berdiskusi di internet adalah
a. Milis
b. Newsgroup
c. Chatting
d. FTP
e. Yahoo messenger

15. Internet Explorer merupakan salah satu perangkat
lunak yang digunakan untuk mengakses internet.
Prosedur yang benar untuk membuka Internet
Explorer adalah
a. Klik menu Start > All Programs > Internet

Explorer
b. Klik menu Start > Open > Internet Explorer
c. Klik menu Edit > Open > Internet Explorer
d. Klik menu View > Open > Internet Explorer
e. Klik menu File >Open > Enter

16. Perhatikan gambar berikut!

Peralatan dalam jaringan pada gambar di atas
berfungsi untuk
a. penghubung beberapa titik dalam suatu

jaringan
b. menjaga kerusakan data
c. mentransfer gambar
d. penerjemah sinyal
e. menyimpan data

17. Untuk menghubungkan computer dengan internet
dapat menggunakan sabungan dengan Telkomnet
instan. Penggunaan jenis sambungan internet
dengan layanan Telkomnet instan disebut
a. WLAN
b. Radio amamtir
c. Wave line
d. Leased lina
e. dial up

18. Perangkat dalam jaringan yang berfungsi untuk
memilih jaringan tujuan dan meneruskan
pengiriman paket data adalah
a. Modem
b. Router
c. Hub
d. NIC
e. Kabel jaringan

19. Layanan e-mail di internet digunakan untuk
berkirim surat dengan internet. Jika alamat e-mail
dianalogikan dengan PO Box pada kantor pos,
attachment pada e-mail dianalogikan sebagai
a. amplop
b. perangko
c. surat
d. paket
e. pesan

20. Untuk menggunkan layanan e-mail, pengguna
dihadapkan pada kotak dialog yang berisikan
username dan password. Password merupakan
a. kata kode untuk menyimpan email
b. kata sandi yang bersifat rahasia yang berperan

untuk membuka e-mail
c. kata sandi sign-out
d. kata sandi untuk mengirimkan e-mail
e. kata sandi untuk penghubung interface

komputer
21. Sebelum melakukan pencetakan halaman, Anda

dapat mengatur posisi kertas dengan vertikal atau
horizontal. Pengaturan posisi kertas menjadi
horizontal menggunakan pilihan menu ....
a. Potrait
b. Layout
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c. Paper size
d. Landscape
e. Page Horisontal

22. Data pada lembar kerja Excel dapat diurutkan
berdasarkan abjad atau nilai kecil ke besar atau
sebaliknya. Untuk mengurutkan data pada aplikasi
Microsoft Excel 2007 menggunakan perintah
a. sort
b. filter
c. chart
d. formula
e. autosum

23. Fungsi Statistik dalam Excel digunakan untuk
mencari nilai rata-rata, jumlah total data, nilai
terrendah dan tertinggi dan sebagainya. Untuk
menentukan nilai terendah dari deret range D10
sampai D20 dengan menuliskan fungsi
a. =MAX(D10:D20)
b. =SUM(D10:D20)
c. =MIN(D10:D20)
d. =COUNT(D10:D20)
e. =IF(D10:D20)

24. Menu-menu yang terdapat pada Office Button
digunakan untuk melakukan pengaturan dokumen.
Perintah dengan mengklik Office Button > New
adalah langkah untuk
a. menutup workbook
b. menghapus workbook
c. menyimpan workbook
d. membuka workbook baru
e. membuka workbook yang sudah tersimpan

25. Perhatikan gambar di bawah ini!
KODE A B
GAJI 1,000,000.00 800,000.00
JABATAN
Jenis tabel di atas merupakan tabel referensi yang
digunakan untuk melakukan perhitungan dengan
rumus
a. VLOOKUP
b. HLOOKUP
c. LOOKUP
d. INDEX
e. TRANSPOSE

26. Pengaturan tipe data angka pada Excel digunakan
untuk melakukan berbagai perhitungan. Fungsi
Currency dalam memformat bilangan pada lembar
kerja adalah untuk menambah simbol
a. matematika
b. fisika
c. mata uang
d. dollar
e. euro

27. Untuk mengubah format penulisan data teks dalam
sel, yang panjang teks melebihi ukuran lebar kolom
menggunakan perintah
a. Merge and Center
b. Decrease Indent
c. Increase Indent
d. Merger Text
e. Wrap Text

28. Anda dapat mengatur ukuran jendela lembar kerja
Excel sesuai dengan kebutuhan. Ikon yang berfungsi
untuk mengubah tampilan lembar kerja pada posisi
awal adalah
a. close button
b. office button
c. restore button
d. maximize button
e. minimize button

29. Perhatikan gambar berikut!

Gambar kotak dialog Delete di atas, pilihan menu
Shift cells left digunakan untuk
a. menghapus isi sel
b. mengeser sel ke kin
c. menggeser sel ke kanan
d. menghapus 1 kolom
e. menghapus 1 baris

30. Formula di bawah ini untuk membaca sel AS dengan
menggunakan dua fungsi IF yang ditulis sebagai
berikut. =IF(A5<125000, A5*5%,
IF(AND(A5>=125000, A5<=300000), A5*6%,
A5*7%)). Apabila nilai sel pada A5 adalah 200000,
maka hasil rumus tersebut adalah
a. 7500
b. 10000
c. 12000
d. 14000
e. 15000

31. Penggunaan fungsi IF yang dituliskan dengan rumus
=IF(D6>=70,"LULUS","GAGAL") Apabila pada sel D6
berisi nilai 72, maka akan muncul komentar
a. GAGAL
b. LULUS
c. FALSE
d. ERROR
e. TRUE

32. Anda dapat mencetak beberapa bagian saja dalam
lembar kerja Excel. Perintah yang digunakan untuk
mencetak range tertentu pada lembar kerja Excel
dapat menggunakan perintah
a. Print area > print
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b. Print area > set print
c. Print area > set print area
d. Print area > set print workbook
e. Print area > set print worksheet

33. Pengaturan data pada sel dapat menggunakan
tombol fungsi pada keyboard. Penggunaan tombol
F4 pada Microsoft Excel berfungsi untuk
a. mencari formula
b. mengubah formula
c. menghapus formula
d. membuat formula baru
e. mengubah menjadi nilai absolute

34. Penggunaan fungsi pemenggalan kata pada sel B1
dengan teks "INDONESIA", apabila dituliskan fungsi
pemenggalan kata dengan rumus =MID(B1,(4,4))
akan menghasilkan tulisan
a. INIA
b. ESIA
c. INDO
d. ONES
e. NESIA

35. Fungsi logika digunakan untuk menampilkan
ekspresi benar dan salah dalam satu atau dua
pernyataan. Berikut ini contoh penggunaan fungsi
logika yang benar adalah
a. IF (A4<100,"Gagal")
b. IF (A4=100,"Lulus,Gagal")
c. IF (A4,100,"Lulus","Gagal")
d. IF (A4:100,"Lulus","Gagal")
e. IF (A4>=100,"Lulus","Gagal")

36. Kolom dan baris pada lembar kerja Excel
mempunyai nama berdasarkan urutannya. Sebuah
sel beralamatkan DF245 artinya adalah
a. sel tersebut berada pada baris D dan F, mkolom

ke 245
b. sel tersebut berada pada kolom D dan F, baris

ke 245
c. sel tersebut berada pada kolom DF, baris ke

245
d. sel tersebut berada pada baris DF, kolom ke 245
e. sel tersebut berada pada baris dan kolom DF245

37. Fungsi statistika digunakan untuk mengitung data-
data statistika seperti jumlah data, nilai rata-rata,
jumlah total data dan sebagainya. Berikut ini yang
bukan perintah-perintah yang termasuk fungsi
statistik adalah
a. DMIN
b. DMAX
c. DCOUNT
d. MEDIAN
e. COUNTIF

38. Formula bar dapat digunakan untuk melakukan
perhitungan langsung dengan menuliskan pada

operatornya. Hasil penggunaan fungsi =MOD(8,4)
pada sel dalam Excel adalah
a. 8
b. 6
c. 4
d. 2
e. 0

39. Hasil penulisan fungsi =MOD(9,4) pada sel dalam
Excel adalah
a. 3
b. 2.5
c. 2
d. 1
e. 0

40. Perhitungan matematika dasar dapat menggunakan
karakter tertentu untuk melakukan perkalian,
penjumlahan, pengurangan maupun pembagian.
Jika diketahui sel F2=16 dan F3=4, maka hasil rumus
=F2*F3 adalah
a. 0,25
b. 4
c. 12
d. 20
e. 64

41. Fungsi trigonometri digunkan untuk mencari
besarnya nilai sudut dalam matemaika. Berikut ini
yang bukan fungsi trigonometri pada Excel adalah
a. =SIN()
b. =ABS()
c. =COS()
d. =MOD()
e. =CHOOSE()

42. Pembuatan grafik pada Excel menggunakan menu
Chart. Pengaturan pada grafik Excel terdapat
perintah Chart Title yang digunakan untuk
a. mengatur ukuran grafik
b. menentukan model grafik
c. mengatur letak grafik dalam dokumen
d. menuliskan judul
e. memodifikasi grafik

43. Fungsi yang digunakan untuk membulatkan angka
dari nilai rata-rata menggunakan perintah
a. ROUND(MIN(A3:A100))
b. ROUND(SUM(A3:A100))
c. ROUND(LOG(A3:A100))
d. ROUND(RATE(A3:A100))
e. ROUND(AVERAGE(A3:A100))

44. Berikut ini yang bukan bagian dari lembar kerja
Microsoft Excel adalah ...
a. cell
b. baris
c. range
d. query
e. kolom
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45. Fungsi yang digunakan untuk mengambil sebagian
data teks dari sisi sebelah kiri sebanyak karakter
yang diinginkan disebut
a. IF
b. MID
c. SUM
d. LEFT
e. RIGHT

46. Kolom B tidak akan berubah apabila dikopi
sedangkan nomor baris 3 akan berubah, maka
penulisan alamat sel tersebut adalah
a. $B3
b. B$3
c. $B$3
d. $B3$
e. B3$

47. Penulisan fungsi yang digunakan untuk mengambil
data teks dari tengah sebanyak karakter yang
diinginkan adalah
a. =LEFT(teks, jumlah karakter)
b. =RIGHT(teks, jumlah karakter)
c. =MID(teks, posisi karakter pertama yang

ditunjuk, jumlah karakter)
d. =RIGHT(teks, posisi karakter pertama yang

ditunjuk, jumlah karakter)
e. =MID(teks, jumlah karakter)

48. Berikut contoh penulisan fungsi logika IF Tunggal
adalah
a. =IF(ekspresi logika, perintah-1)
b. =AVERAGE(ekspresi logika, perintah-

1,perintah-2)
c. =SUM(ekspresi logika, perintah1,perintah-2)
d. =IF(ekspresi logika,perintah1,perintah-2)
e. =AND(ekspresi logika,perintah1,perintah-2)

49. Eksekusi dari sel Al dengan teks CINTAI NDONESIA
akan menghasilkan teks "ONE", maka fungsi yang
digunakan dalam tulisan tersebut adalah
a. =MID(A1,(9,3))
b. =MID(A1,(3,9))
c. =MID(A1,(3,10))
d. =MID(A1,(10,3))
e. =RIGHT(A1,(6,3))

50. Sebuah dealer motor memiliki motor dengan harga
Rp.10.000.000,00 dan sudah pernah digunakan
selama 5 tahun, jika nilai penyusutan tiap tahunnya
Rp.750.000,00, berapa nilai penyusutannya apabila
dituliskan dalam fungsi Excel ....
a. DBB (10.000.000,750.000,5)
b. SLN(10.000.000,750.000,5)
c. NPV(10.000.000,750.000,5)
d. PMT(10.000.000,750.000,5)
e. SLN(10.000.000:750.000,5)

V. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan uraian yang jelas dan tepat! Kerjakanlah dengan jujur! Yakinlah
pada kemampuan Anda!

1. Sebutkan manfaat dari perangkat lunak Microsoft Excel 2007!
2. Jelaskan fungsi menu scroll bar!
3. Bagaimana cara penggunaan ikon Align Left Center, Align Right, dan Merge and Center dalam melakukan penempatan

teks pada sel?
4. Uraikan perbedaan fungsi ikon Paste dengan Paste Spesial!
5. Jelaskan fungsi penggunaan macro dalam Excel!
6. Sebutkan langkah-langkah untuk memperbaiki teks dalam suatu sel!
7. Jelaskan langkah-langkah menyembunyikan gridlines pada lembar kerja Excel!
8. Sebutkan jenis-jenis tipe data dalam Excel!
9. Uraikan langkah-langkah membuat workbook baru!
10. Apa fungsi validasi data sel pada Excel?
11. Jelaskan fungsi dan ikon-ikon berikut ini!

a. new
b. save
c. close

12. Sebutkan beberapa fungsi dan tab Page Layout!
13. Sebutkan fungsi dari group-group yang terdapat pada tab Insert!
14. Jelaskan fungsi dari tombol perintah yang terdapat pad tab Formulas berikut ini!

a. fx insert function
b. Ʃ AutoSum

15. Uraikan fungsi dan group Page Setup yang terdapat pada tab Page Layout!
16. Jelaskan langkah-langkah mengubah format desimal pada lembar kerja Excel!
17. Uraikan dan pengurutan data Ascending dan Descending!
18. Jelaskan yang dimaksud tipe data numeric!
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19. Bagaimana cara memilih range menggunakan mouse?
20. Jelaskan cara memindah data menggunakan menu Cut!
21. Bagaimana cara melakukan pengaturan ukuran kertas pada halaman?
22. Uraikan fungsi Wraptext, Shrink to Fit, dan Merge Cells!
23. Jelaskan langkah-langkah untuk pemindahan atau penyalinan sheet!
24. Bagaimana cara melakukan pencetakan dokumen Excel?
25. Jelaskan cara mengganti nama dan warna pada tab sheet!
26. Jelaskan jenis operator matematika dalam Excel!
27. Sebutkan beberapa operator perbandingan dalam Excel!
28. Sebutkan penggunaan referensi dalam lembar kerja Excel!
29. Uraikan beberapa fungsi matematika dalam Excel!
30. Jelaskan beberapa fungsi statistik dalam Excel!
31. Sebutkan langkah membuat grafik berbentuk lingkaran!
32. Uraikan langkah memberi judul pada grafik!
33. Sebutkan langkah memasukkan gambar pada lembar kerja Microsoft Excel 2007!
34. Bagaimana mengurutkan data dari data terbesar ke data terkecil?
35. Jelaskan langkah-langkah dalam melakukan penyaringan data!
36. Jelaskan cara melakukan penyalinan formula dalam suatu sel/range!
37. Jelaskan kegunaan dari fungsi SUM, AVERAGE, AND, dan LEFT!
38. Jelaskan penggunaan fungsi VLOOKUP dalam Excel!
39. Uraikan langkah-langkah untuk membuat grafik dengan Excel!
40. Jelaskan fungsi filter data pada Microsoft Excel!
41. Sebutkan dampak negatif dan positif adanya teknologi interne!
42. Sebutkan macam-macam perangkat lunak yang digunakan untuk browser!
43. Jelaskan jenis-jenis tipe data yang terdapat pada Excel!
44. Uraikan kegunaan fungsi SUM, COUNT, AND, dan LEFT!
45. Bagaimana langkah-langkah membuat grafik dengan Excel?
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