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Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu jawaban a, b, c, 

atau d yang kamu anggap benar pada lembar jawaban yang tersedia ! 

 

1. Menu yang berguna menampilkan nama program aplikasi dan nama dekumen yang sedang aktif 

adalah....... 

a. Menu bar  

b. Title bar  

c. Tool bar  

d. Scroll bar 

2. Berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menjalankan excel adalah … 

a. Shortcut excel di desktop 

b. Start menu 

c. File excel 

d. Dokumen word 

3. Pada bagian Title Bar di sebelah kanan dengan dua layar kecil adalah ...... 

a. Closes  

b. Minimizes/Restore Down 

c. Maximizes 

d. Exit 

4. Salah satu yang bukan dari menu file adalah ..... 

a. Open  

b. Close  

c. Cut  

d. New 

5. Berikut ini tombol yang dapat digunakan untuk menggeser sel yang aktif adalah  

a. tombol enter 

b. tombol tab 

c. tombol arah 

d. semua benar 

6. Untuk merubah nama  sheet pada nama sheet klik kanan kemudian klik ... 

a. Rename  

b. Unhide  

c. Hide  

d. Insert 

7. Mengatur margin untuk batas kiri adalah ....... 

a. Top  

b. Left 

c. Bottom 

d. Right 

8. Perintah mengedit di dalam pengetikan untuk menghapus hurup di sebelah kanan adalah.......... 

a. Back spase  

b. Delete 

PERHATIAN :  

1. Semua jawaban dikerjakan pada lembar yang tersedia 

2. Nama/Nomor peserta Test ditulis pada tempat di lembar jawab yang tersedia 

3. Gunakan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya 



2 

 

c. Insert  

d. Home 

9. Untuk mencetak hurup tebal miring yang benar adalah ....... 

a. Regular  

b. Italic  

c. Bold 

d. Italic Bold 

10. Perintah untuk membatalkan suatu kesalahan adalah ....... 

a. Delete  

b. Undo  

c. Cut  

d. Edit 

11. Untuk menempatkan teks pada sisi atas sel adalah ........ 

a. Center Vertically  

b. Align Bottom  

c. Align Top 

d. Justify 

12. Sebelum dicetak di atas kertas, dokumen dapat kita lihat pada layar monitor melalui fasilitas .... 

a. Print priview  

b. Save as  

c. Copy as  

d. Print 

13. Perintah menyimpan naskah dapat kita lakukan dengan mudah, yaitu menekan .......... 

a. Ctrl + S  

b. ALT + S  

c. Save as 

d. Open 

14. Program aplikasi pengolah angka yang sistem operasinya berbasis windows adalah........ 

a. Microsoft Word  

b. Microsoft acces office 2003  

c. Publisher pada office 2003  

d. Microsoft excel 

15. Di bawah ini merupakan kelebihan yang dapat kita peroleh dalam menggunakan aplikasi microsoft 

excel, kecuali........... 

a. Untuk mengolah data  

b. Disain Grafis  

c. Pembuatan grafik  

d. Pembuatan diagram 

16. Untuk memperbaiki kesalahan dengan cara melalui sel aktif yaitu .......... 

a. F1  

b. F2  

c. F3  

d. F4 

17. Beberapa bentuk jenis data HH:MM:SS termasuk pada bentuk .......... 

a. Teks  

b. Waktu  

c. Tanggal  

d. Angka 

18. Mengatur lebar kolom dimulai dengan mengklik menu … 

a. insert 

b. format 

c. data  

d. table 

19. Untuk mengatur tampilan garis-garis (Grid) dimulai dari menu Tools lalu pilih Options lalu pilih 

......... 

a. Edit  

b. Calculation  

c. View 

d. General 
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20. Perintah untuk menggabungkan beberapa sel yang berdekatan dan data yang akan diformat rata 

tengah adalah .......... 

a. Align Left  

b. Align Right 

c. Center 

d. Merge and Center 

21. Fungsi untuk menambah jumlah digit desimal adalah ........ 

a. Decrease Decimal  

b. Comma Style 

c. Increase Decimal 

d. Percent Style 

22. Untuk menyisipkan Sheet setelah memilih menu Insert maka pilih sub menu .... 

a. Work Sheet  

b. Delet Sheet  

c. Rename 

d. Move or Copy Sheet 

23. Fungsi untuk perhitungan rata-rata menggunakan perintah .......... 

a. Sum  

b. Average  

c. Count 

d. Max 

24. Untuk penulisan rumus jumlah di sel B2 dengan sel C2 yang benar di bawah ini adalah  

a. +Sum(B2...C2)  

b. =Sum(B2:C2)  

c. =Sum(B2;C2) 

d. =Sum(B2...C2) 

25. Perintah untuk membandingkan 2 buah keadaan atau lebih adalah ... 

a. OR 

b. AND  

c. IF  

d. TRUE 

26. Menentukan nilai deviasi standart pada range tertentu dapat menggunakan fungsi.... 

a. Stdve 

b. Stndv 

c. Strdv 

d. stdev 

27. Untuk pengisian keterangan di sel E5, jika nilai pembelian lebih besar sama dengan 15000 maka 

bonus jika kurang dari 15000 maka tidak ada Bonus adalah ... 

a. =if(E5>=15000.’Bonus’,’Tidak ada Bonus’) 

b. =if(E5>=15000,”Bonus”,”Tidak ada Bonus”) 

c. =if(E5>=15000.’Bonus’:’Tidak ada Bonus’) 

d. =if(E5>=15000.’Bonus’;’Tidak ada Bonus’) 

28. Salah satu Program windows sebagai pengolahan angka adalah ....... 

a. Excel  

b. Access  

c. Word 

d. Power Point 

29. Di bawah ini yang bukan termasuk tiga kemampuan yang dimiliki oleh Microsoft Excel adalah ... 

a. Spreadsheet  

b. Data Base  

c. Kata 

d. Grafik 

30. Definisi dari sel adalah ..... 

a. Bagian yang ditampilkan lebih terang.  

b. Pertemuan antara baris dan kolom 

c. Petunjuk (user) di dalam worksheet 

d. Bagian dari worksheet 

31. Pengertia dari Sel A1 adalah ......... 

a. pertemuan antara baris A dengan kolom 1 
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b. pertemuan antara kolom A dengan kolom 1 

c. pertemuan antara kolom A dengan baris 1 

d. perpotongan antara sel A1 

32. Sekumpulan Sel tertentu yang berada pada daerah yang sama adalah ........... 

a. Sel  

b. Sel dan Range  

c. Range  

d. Field 

33. Untuk  Pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja lainnya adalah dengan cara menekan 

.............. 

a. Tab  

b. Shift + Tab  

c. Enter  

d. Shift + Enter 

34. Yang bukan termasuk data masukan ke dalam microsoft Excel adalah ............ 

a. Teks  

b. Bulan  

c. Angka  

d. Tanggal 

35. Untuk memperbaiki kesalahan dengan cara melalui sel aktif yaitu .......... 

a. F1  

b. F2 

c. F3 

d. F4 

36. Beberapa bentuk jenis data HH:MM:SS termasuk pada bentuk .......... 

a. Teks 

b. Waktu  

c. Tanggal  

d. Angka 

37. Setiap perhitungan rumus/ formula harus didahului dengan lambang yaitu ........... 

a. +  

b. =  

c. @  

d. # 

38. Perintah untuk lebar kolom agar sesuai dengan data yang ada dengan menggunakan Format, Colmun 

lalu pilih ......... 

a. Width  

b. Auto Fit Selection  

c. Standard Widht  

d. Row Height 

39. Untuk mengatur tampilan garis-garis (Grid) dimulai dari menu Tools lalu pilih Options lalu pilih 

......... 

a. Edit  

b. Calculation  

c. View  

d. General 

40. Perintah untuk memformat angka dengan menggunakan menu format cell lalu pilih ..... 

a. Number  

b. Font  

c. Aligment  

d. Border 

41. Perintah untuk memformar mata uang dengan menggunakan tab number pada kagori, lalu pilih ...... 

a. General  

b. Date  

c. Currency  

d. Percentage 

42. Perintah untuk memformat rata kiri adalah ...... 

a. Align Left  

b. Align Right  
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c. Center  

d. Merge and Center 

43. Perintah untuk menggabungkan beberapa sel yang berdekatan dan data yang akan diformat rata 

tengah adalah .......... 

a. Align Left  

b. Align Right  

c. Center  

d. Merge and Center 

44. Fungsi untuk mengurangi jumlah digit desimal adalah ...... 

a. Decrease Decimal  

b. Comma Style  

c. Increase Decimal  

d. Percent Style 

45. Fungsi untuk memformat prosentase adalah ...... 

a. Decrease Decimal  

b. Comma Style  

c. Increase Decimal  

d. Percent Style 

46. Untuk menyisipkan Sheet setelah memilih menu Insert maka pilih sub menu .... 

a. Work Sheet  

b. Delete Sheet  

c. Rename  

d. Move or Copy Sheet 

47. Fungsi untuk perhitungan rata-rata menggunakan perintah .......... 

a. Sum  

b. Average  

c. Count  

d. Max  

48. Perintah untuk perhitungan banyaknya jumlah data pada range tertentu adalah ........ 

a. Sum  

b. Average  

c. Count  

d. Max 

49. Untuk penulisan rumus jumlah di sel B2 dengan sel C2 yang benar di bawah ini adalah  

a. +Sum(B2...C2)  

b. =Sum(B2:C2)  

c. =Sum(B2;C2)  

d. =Sum(B2...C2) 

50. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai terbesar data angka adalah … 

a. Sum  

b. Max  

c. Min  

d. Average  

51. Gambar icon di samping  ini berfungsi untuk ... 

a. Fungsi penjumlahan 

b. Fungsi pengurangan 

c. Fungsi pembagian 

d. Fungsi perkalian 

52. Fungsi yang digunakan untuk menghasilkan rangking suatu bilangan dari sekumpulan data adalah … 

a. Count  

b. Large  

c. Rang  

d. Rank  

53. Yang disebut fungsi logika di bawah ini adalah … 

a. If  

b. Sumif  

c. Logif  

d. Countif  
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54. Mengatur tanda decimal dan ribuan yang digunakan di lakukan di kotak dialog format cells 

kemudian klik tab … 

a. General 

b. Number 

c. Accounting 

d. Percentage 

55. Mengatur tanda rupiah untuk data yang berupa uang dilakukan di kotak dialog format cells, klik tab 

… 

a. General 

b. Number 

c. Accounting 

d. Percentage 

56. Untuk memasukan data tanggal ke dalam lembar kerja adalah ........ 

a. Weekday  

b. Choose  

c. Date  

d. Month 

57. Lambang pangkat dua pada aplikasi excel digunakan … 

a. ^ 

b. > 

c. < 

d. 
2 

58. Untuk mengakarkan suatu bilangan digunakan fungsi … 

a. akar 

b. sqrt 

c. srtq 

d. √ 

59. 
     

     
 apabila ditulis dalam operasi menggunakan excel adalah … 

a. =(56-90)/(75-67) 

b. (56-90)/(75-67) 

c. =56-90/75-67 

d. =(56-90/75-67) 

60. 2 x 3
5
 apabila ditulis dalam operasi menggunakan excel adalah … 

a. =2x3
5
 

b. =2*3^5 

c. 2x3>5 

d. =2*3<5 

 


