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ULANGAN HARIAN I 

SEMESTER II TAHUN PELAJARAN 2012-2013 

 

1. Dibawah ini adalah perangkat lunak pengolah angka antara lain, kecuali .... 

a. Ms. Excel 

b. Auto Play 

c. Open Office Calc,  

d. Lotus 123 

2. Berikut ini dapat digunakan untuk memulai Ms. Excel, kecuali .... 

a. Icon file Excel yang pernah dibuat 

b. Tombol Start pada taskbar 

c. Icon excel pada desktop 

d. Program Internet Explorer 

3. Dibawah ini pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Excel dengan baik , kecuaki .... 

a. Menyampaikan presentasi 

b. Mengolah data statistik 

c. Penghitungan data 

d. Membuat grafik 

4. Langkah memasukkan data pada beberapa sel sekaligus adalah : Tekanlah tombol Ctrl sambil 

memilih/klik  sel-sel yang akan diberi data dengan mouse > ketik data yang akan dimasukkan kalau 

sudah selesai kemudian tekan tombol .... 

a. Enter 

b. Ctrl+Enter 

c. Shift+Enter 

d. Alt+enter 

5. Tombol untuk menutup program MS Excel adalah … 

a. Minimize 

b. Restore 

c. Maximize 

d. Close 

6. Nama sel yang sedang terpilih dapat dibaca pada .... 

a. Name Box 

b. Formula Bar 

c. Menu Bar 

d. Tombol Insert Function 

7. Untuk menampilkan kotak dialog mensisipi sebuah fungsi digunakan tombol …. 

a. Name Box 

b. Formula Bar 

c. Insert Function 

d. Title Bar 

8. Di bawah ini dapat dilakukan terhadap pengolahan kolom pada lembar kerja, kecuali .... 

a. Ditambah 

b. Dihapus 

c. Disembunyikan 

d. Dilipat 

9. Urutan untuk menyimpan ulang file yang sudah disimpan  adalah … 

a. Klik file-klik save  

b. Klik file-klik new 

c. Klik file-klik save as 

d. Klik edit-klik copy 

10. Range adalah … 

a. Kumpulan data 

b. Kumpulan sel 

c. Kumpulan baris 

d. Kumpulan kolom 

11. Fasilitas Font terdapat dalam menu … 

a. File 
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b. Drawing toolbar 

c. Sheet  

d. Format 

12. Fungsi submenu delete pada menu edit digunakan untuk … 

a. Membuat rumus 

b. Menghapus data 

c. Menganalisa data 

d. Menyimpan data 

13. Dibawah ini fungsi submenu yang ada pada Format Cells kecuali … 

a. Memformat penanggalan 

b. Membuat border table 

c. Memformat ukuran dan type tulisan 

d. Menyimpan file pada folder 

14. Pada penulisan data numeric (angka) dengan berbagai macam format, pilihan dalam … 

a. Format-font 

b. Format-cells-number 

c. Format-cells 

d. Format-cells-alighment 

15. Untuk mengatur lebar kolom supaya menyesuaikan lebar tulisan digunakan menu Format > Column 

kemudian pilih ….  

a. Width 

b. Auto Fit 

c. Standart Width 

d. AutoFit Selection 

16. .   Gambar urutan sub menu di samping untuk memformat … 

 

 

a. Size font 

b. Lebar kolom 

c. Tinggi baris  

d. Jumlah baris 

17. Kita dapat mengganti orientasi text sesuai keinginan kita dengan memakai menu Format > Cells 

kemudian pilih tab .... 

a. Number 

b. Alignhment 

c. Font 

d. Patern 

18. Untuk dapat memformat mata uang pada sederetan data pada tabel , kita dapat menggunakan langkah 

pilih data yang akan diformat > klik Format > Cells > Number dan kemudian pilih .... 

a. General 

b. Number 

c. Accounting 

d. Custom 

19. Untuk menghilangkan format data angka yang sudah terlanjur diformat digunakan menu Format > 

Cells > Number kemudian pilih .... 

a. General 

b. Number 

c. Fraction 

d. Custom 

20. Untuk menuliskan angka dengan format 12-503-13 dapat digunakan tab Number kemudian pilih …. 

 

a. Date 

b. Fraction 

c. Custom 

d. General 

21. Format > Cells > Number > Date adalah langkah untuk memformat .... 

a. Jam 

b. Tanggal 
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c. Mata uang 

d. Tempat 

22. Untuk membuat tulisn dalam satu sel secara bersusun digunakan tab Aligment kemudian pada Text 

Control pilih …. 

a. Wrap Text 

b. Shrink To Fit 

c. Merge Cells 

d. General 

23. Untuk menggabung beberapa sel menjadi satu sel digunakan icon … 

a.  

b.  

c.   

d. . 

24.   Icon disamping digunakan untuk .... 

a. Membuat data di tengah kolom 

b. Membuat border pada table 

c. Membuat garis bawah data 

d. Menggabungkan beberapa sel jadi 1 sel 

25.                                        Icon-icon disamping terletak pada menu bar … 

a. Standart 

b. Formatting 

c. Drawing 

d. Web 

26.     Icon di samping digunakan untuk .... 

a. Membuka file 

b. Menyimpan file 

c. Menghapus file 

d. Mengkopi data 

27. Data berikut dapat dibuat dengan menggunakan data berurut, kecuali … 

a. Nomor urut 

b. Nama orang 

c. Nama bulan 

d. Nama hari 

28. Untuk memberi warna pada dasar sel digunakan icon … 

a.  

b.  

c.  

d. . 

29. Untuk merubah warna pada text digunakan icon  

a.  

b.  

c.  

d. . 

30. Tombol        digunakan untuk .... 

a. Menambah angka desimal 

b. Mengurangi angka desimal 

c. Memberi tanda data ribuan 

d. Memberi simbul mata uang 

31. Untuk memberi simbul mata uang dipakai tombol .... 

a.  
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b.  

c.  

d. . 

32. Untuk menghilangkan Grid Lines (garis) pada lembar kerja digunakan tombol …. 

a.  

b.  

c.  

d. . 

33. Sub menu Paste Spesial terletak pada menu .... 

a. File 

b. Edit 

c. Format 

d. Windows 

34. Dalam kotak dialog Copy special terdapat pilihan Collum Widths yang artinya hanya .... 

a. menyalin rumus 

b. menyalin format 

c. menyalin ukuran lebar kolom 

d. menyalin semua isi sel dan formatnya tanpa border 

35. A ≠ B dapat dituliskan di Excel .... 

a. A==B 

b. A=/=B 

c. A<>B 

d. A><B 

36. Apabila kita ingin membuat rumus perkalian dari data di sel B6 dan C6 ditulis … 

a. =B6xC6 

b. =(BxC)*6 

c. =B*6xC*6 

d. =B6*C6 

37. Dari operasi 
5

23 BA
 pada excel ditulis … 

a. =(3A+2B)/5 

b. =(3*A+2*B)/5 

c. =3*A+2*B/5 

d. =3A+2B/5 

38. Hasil dari =2^(6/2)+2*3 adalah … 

a. 14    

b. 22 

c. 30 

d. 102 

39. Untuk mencari nilai akar pangkat dua dari suatu bilangan digunakan fungsi … 

a. AKAR 

b. SQRT 

c. STQR 

d. SQUR 

40. Penulisan 3 25
2
 pada Excel  yang benar adalah.. 

a. =SQRT(25)^2/3 

b. =25^(2/3) 

c. =SQRT(25)^3/2 

d. =25^2^3 

 


