Soal Ulangan Pilihan Ganda Microsoft Excel 2010
Name

: _____________________________

Grade

: _____________________________

Berikan tanda (x) pada huruf a, b, c, d atau e pada jawaban yang paling benar!
1. Program aplikasi dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah angka adalah …
a. Microsoft Word
c. Microsoft Power Point
e. Paint
b. Microsoft Excel
d. Microsoft Access
2. Microsoft Excel merupakan aplikasi …
a. Spreadsheet
c. Word Prosesing
e. Pemograman
b. Presentation
d. Animasi
3. Fungsi yang digunakan untuk menghitung penjumlahan data angka adalah …
a. Sum
c. Min
e. OR
b. Max
d. Average
4. Fungsi yang digunakan untuk menentukan nilai terbesar adalah …
a. Sum
c. Min
e. Count
b. Max
d. Average
5. Perintah yang digunakan untuk menyimpan lembar kerja Excel adalah …
a. Ctrl + A
c. Ctrl + N
e. Ctrl + B
b. Ctrl + V
d. Ctrl + S
6. Berikut ini yang bukan termasuk kelompok program Microsoft Office adalah …
a. Microsoft Excel
c. Microsoft Power Point
e. Microsoft Access
b. Microsoft Word
d. Microsoft Windows Vista
7. Isi sel B3 di bawah ini adalah …

a. SAYA
d. SAYA SUKA FISIKA
b. SAYA DUNIA MAYA
e. SAYA SUKA DUNIA MAYA
c. DUNIA MAYA
8. Perintah yang digunakan untuk menggandakan data adalah …
a. Cut dan Paste
c. Copy dan Cut
e. Copy dan Save
b. Copy dan Paste
d. Select All dan Copy
9. Apabila kita sedang bekerja dengan excel, keterangan mengenai halaman, baris, kolom
dan lain-lain dapat dilihat pada …
a. Status Bar
c. Format Bar
e. Formula Bar
b. Menu Bar
d. Toolbar
10. Rumus fungsi excel untuk menentukan nilai rata-rata adalah …
a. Average
c. MAX
e. SUM
b. MIN
d. Count
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11. Rumus fungsi excel untuk menentukan banyaknya data adalah …
a. Average
c. MAX
e. SUM
b. MIN
d. Count
12. =SQRT(49) akan memberikan hasil …
a. 1
b. 6
c. 7
d. 9
e. 49
13. Berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menjalankan excel adalah …
a. Shortcut di Desktop
c. File Excel
e. Search Excel
b. Start Menu
d. Dokumen Word
14. Bagian jendela excel yang digunakan untuk menggerakkan lembaran kerja dalam arah
horizontal adalah …
a. Scroll Bar Vertical
c. Control Bar Horizontal
e. Costumize
b. Scroll Bar Horizontal
d. Task Pane
15. Gambar
berfungsi untuk…
a. Mengurangkan
d. Mengkuadratkan
b. Mengalikan
e. Menjumlahkan
c. Membagi
16. Berikut ini adalah salah satu manfaat dari program pengolah angka, kecuali …
a. Membuat Grafik
c. Membuat Logo
e. Membuat Kartu
b. Membuat laporan keuangan
d. Membuat Tabel
17. Perhatikan gambar di bawah ini.

18.

19.
20.

21.

Perintah di atas sedang melakukan …
a. Format General
c. Format Tanggal
e. Format Text
b. Format Accounting
d. Format Persentase
Print Preview digunakan untuk …
a. Melihat tampilan halaman sebelum dicetak
b. Mencetak lembar kerja
c. Mencetak bagian lembar kerja tertentu
d. Menyimpan lembar kerja
e. Tidak ada jawaban yang benar
Untuk membuat sel absolut menggunakan tanda …
a. =
b. &
c. +
d. @
e. $
Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai terkecil data angka adalah …
a. Sum
c. MIN
e. Count
b. MAX
d. Average
Perintah open dapat dijalankan dari menu file dan tombol open di Toolbar standar.
Selain itu, perintah open dapat juga dijalankan dengan menekan tombol …. Di keyboard.
a. Ctrl + V
c. Ctrl + U
e. Ctrl + S
b. Ctrl + O
d. Ctrl + B
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22. Perintah yang digunakan untuk memotong atau memindah isi suatu sel adalah …
a. Undo
c. Cut
e. Save
b. Redo
d. Copy
23. Jika sebuah sel yang diformat ternyata muncul “######”, artinya …
a. Sel terlalu besar
d. Sel tersebut harus dihapus
b. Sel kurang lebar
e. Sel tersebut harus dicopy ke tempat lain
c. Sel didalamnya terkena virus
24. Jika ada sel tertulis $R$5 artinya adalah …
a. Sel R5 adalah absolut
d. Sel R5 terisi $$
b. Sel R5 adalah relatif
e. Sel dan kolom masing masing R dan 5
c. Sel R5 kurang panjang
25. Pada sel A2 terisi 75, dan terdapat fungsi =IF(A2<65,”C”,IF(A2<75,”B”,”C”)) maka akan
memberikan hasil …
a. A
b. B
c. C
d. A atau B
e. B atau C
26. Pada B3 tertulis (SMA UNGGULAN) dan ada fungsi =RIGHT(B3,2), maka akan memberikan
hasil…
a. SM
b. UN
c. SA
d. AN
e, AM
27. =MIN(12,34,5,7,90,0) jika di <enter> akan memberikan hasil …
a. 0
b. 5
c. 7
d. 12
e. 90
28. Untuk memberikan mata uang dan letak mata uang terletak di sebelah kiri menggunakan
…
a. General
b. Cerruncy
c. Accounting d. Special
e. Costum
29. Sintak atau aturan dari fungsi maksimal adalah …
a. Max(range)
d. Max(document)
b. Max(range awal, range akhir)
e. Max(sel,range)
c. Max(sel awal, sel akhir)
30. Fungsi dari ikon
adalah …
a. Short Time
d. Read Sel
b. Merge Sel
e. Close Sel
c. Open Sel
31. =Mod(8,3) akan memberikan hasil …
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
32. Untuk mengurutkan data menggunakan menu …
a. Insert
b. Format
c. Tools
d. Table
e. Data
33. =LEFT(“INDONESIA”,3) menghasilkan …
a. IND
b. DON
c. NES
d. SIA
e. NDO
34. Untuk menghasilkan ONE dari tulisan INDONESIA, perintahnya adalah …
a. =MID(“INDONESIA”,1,3)
d. =LEFT(“INDONESIA”,3,3)
b. =MID(“INDONESIA”,3,3)
e. = RIGHT(“INDONESIA”,4,3)
c. =MID(“INDONESIA”,4,3)
35. Sintak fungsi IF adalah …
a. =IF(Pernyataan)
b. =IF(Pernyataan,”Jawaban”)
c. =IF(Pernyataan,”Pilihan Jawaban”)
d. =IF(Pernyataan,”Pilihan Jawaban Benar”,”Pilihan Jawaban Salah”)
e. =IF(Pernyataan,”Jawaban Benar”,”Jawaban Salah”,0)
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36. Pada suatu sel terdapat pernyataan
=IF(B3=”A”,”Anjing”,IF(B3=”B”,”Bebek”,IF(B3=”C”,”Cicak”,”Kuda”))) jika pada B3 terdapat
huruf “E” maka hasil yang muncul adalah …
a. Anjing
b. False
c. Ciciak
d. Bebek
e. Kuda
37. Fungsi Lookup untuk …
a. Mencocokkan teks dengan daftar IF
d. Mencocokkan teks dgn tabel referensi
b. Mencocokkan teks dengan pernyataan
e. Mencocokkan teks dengan keadaan
c. Mencocokkan teks dengan sintak
38. Hasil dari fungsi berikut ini adalah …

a. C
b. D
c. Jelek
d. Kosong
e. Kurang
39. Menu yang digunakan untuk mengurutkan data adalah …
a. File
b. Edit
c. Insert
d. Tools
e. Data
40. Autofilter adalah …
a. Mengurutkan data dari besar ke kecil
d. Mengurutkan data dari kecil ke besar
b. Menampilkan data dengan syarat tertentu e. Membuang data dengan syarat tertentu
c. Menduplikasi data dengan syarat tertentu

.:. Good Luck .:.
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