
 
1. Program pengolah angka disebut  juga dengan istilah  .... 

a. Program Ms Word   c. Program Ms Power Point 
b. Program Ms Exel   d. Program Adobe Photo Shop 

2. Simbol icon di samping ini    berfungsi untuk… 
a. Membuka program pengolah kata 
b. Membuka program pengolah presentasi 
c. Membuka program pengolah database 
d. Membuka program pengolah angka 

 
3. Menu yang terdapat pada “Menu Bar” Microsoft Excel 2003 sebanyak …. buah 

a. 10    b. 9   c.8   d. 7 

4. Yang termasuk icon Print adalah… 
 

a.    b.    c.    d.   
 
5. Lambang dari icon “Sort Descending” adalah … 

a.    b.    c.    d. 

6. Cell adalah … 
a. Pertemuan baris dengan baris 
b. Pertemuan baris dengan kolom    
c. Pertemuan kolom dengan kolom   
d. Kumpulan baris dengan kolom 

 
 
7.  
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Gabungan beberapa cell menjadi satu, adalah 
a. Wrap text  b. Merge Cells  c. General  d. Alignment 

 
9. Icon yang berfungsi untuk menggabungkan dan mengetengahkan cell adalah… 

 
a.      c. 

 
 b.      d. 
 
10. Perintah untuk menghapus baris adalah … 

a. edit-delete-row   c. insert-row 
b. edit-delete-column   d. insert-column 
 

11. Gambar icon di bawah ini dipergunakan untuk… 
 
 

a. Mengatur objek 
b. Memilih dan menyeleksi objek 
c. Membuat tulisan dalam kotak 
d. Membuat bentuk bidang 

12. Ikon yang menunjukkan perintah border adalah… 
 

a.      c. 
 
 

b.      d. 
 

Daerah yang aktif pada gambar disamping, 
disebut… 
A. Column 
B. Cell 
C. Range Cell 
D. Workbook 



 
13. Baris yang digunakan untuk memasukkan atau mengedit data atau rumus-rumus yang 

terdapat di sel-sel atau grafik-grafik pada Microsoft Excel, adalah… 
a. Tittle bar  b. Menu bar  c. Formula bar d. Toolbar 

14. Dalam Microsoft Excel Office 2003 maksimal memuat …. baris 
a. 65.536   b. 56.536  c. 56.635  d. 65. 365 

15. “*” adalah operator aritmatika yang berguna untuk … 

a. Eksponensial    c. Persen 
b. Perkalian    d. Pembagian 

16. Tanda lebih besar sama dengan pada Microsoft Excel, adalah… 

a. >=   b. *   c. &   d. <= 

17. Untuk memulai menulis sebuah fungsi, tanda yang digunakan adalah ... 
a. *   b. >   c. =   d. / 
 

18. Fungsi Statistik yang digunakan untuk menghitung rata -rata data, adalah… 
a. =AVERAGE    c. =COUNT 
b. =MAX     d. =SUM 

19. Fungsi Statistik COUNT berguna untuk … 
a. Mencari rata-rata   c. Mencari nilai terbesar 
b. Mencari nilai terkecil   d. Mencari jumlah data dalam sebuah range 

20. Fungsi string “LEFT” berguna untuk … 
a. Mengambil karakter dari sebelah kiri 
b. Mengambil karakter dari sebelah kanan 
c. Mengambil karakter dimulai dari posisi yang disebutkan terhitung dari penulisan 
d. Untuk mengetahui banyaknya karakter 

21. Simbol perbandingan logika “tidak sama dengan” adalah… 
a. ≠   b. <>   c. <=   d. >= 

22. 121x3 – 50 : 5, cara penulisan pada excel adalah … 
a. =11^2*3-(50/5)   c. =11^2*(3-50)/5 

b. =11^(2*3)-50/5   d. =(11^2)*3-50/5 

23.  Hasil yang diperoleh dari rumus =15+(5^2)/5 adalah… 

a.80   b. 40   c. 20   d. 8 

24. Rumus penggabungan pada cell D1, adalah… 
 

 
 
 a. =A1&B1&C1    c. =A1“&” B1“&”C1 

b. =A1&” “&B1&” “&C1   d. =&A1B1&C1 
 
25. Extention dari Microsoft  Excel  2007 adalah… 

a. xls      c. doc 
b. xlsx      d. ppt 

26. Fungsi dari menu data  sort digunakan untuk ... 
a. menyimpan data 
b. mengurutkan data 
c. mengubah teks ke kolom 
d. membuat format 
 

27. Langkah untuk menyimpan dokumen adalah… 
a. Ketik nama file pada isian file name, kemudian klik save 
b. Ketik nama menu pada isian file name, kemudian klik save 
c. Ketik nama edit pada isian file name, kemudian klik save 
d. Ketik nama format pada isian file 

 



28. Berikut ini adalah bagian yang terdapat pada toolbar formatting adalah… 
a. New, Open, Save 
b. Bold, Italic, Underline 
c. Line, Oval, TexBox 
d. Benar semua 

29. Untuk mengaktifkan submenu Print dari menu bar adalah … 
a. Klik File, klik submenu Page Setup 
b. Klik File, klik submenu Open 
c. Klik File, klik submenu Print 
d. Klik File, klik submenu Save 

30.  

 
 

Gambar di atas akan muncul jika kita akan .… 
a. Mengubah lebar kolom 
b. Mengubah tinggi baris  
c. Mengubah lebar baris 
d. Mengubah lebar range 

31. Yang merupakan hasil dari pengolahan program Microsoft  Excel 2003 adalah… 
a. Gambar     c. Brosur 
b. Presentasi     d. Penggajian 

32. Ikon     terdapat pada ... 
 

a. Drawing Toolbar   c. Standart Toolbar  
b. Formatting Toolbar   d. Menu Bar 

33. Bagian excel yang digunakan untuk menggerakkan lembar kerja ke sebelah atas atau 
bawah adalah … 
a. scroll bar vertical   c. scroll bar horizontal 
b. control lembar kerja   d. teks pane 

34. Perintah pada keyboard yang berfungsi untuk memotong naskah adalah ... 
a. Ctrl + C 
b. Ctrl + V 
c. Ctrl + X 
d. Ctrl + Z 

 
35. Fungsi icon           (comma style) adalah … 
 

a. Untuk memberi warna pada cell 
b. Untuk menentukan nilai persen 
c. Untuk penulisan rata kanan 
d. Untuk membulatkan nilai dibelakang koma 

36. Rumus =SUM(A5;A10) berarti .... 

a. Menjumlahkan data dari cell A5 sampai A10 
b. Menjumlahkan data pada cell A5 dan A10 
c. Menghitung banyaknya data dari cell A5 sampai A10 
d. Menghitung banyaknya data dari cell A5 dan A10 

 
Untuk soal no. 37- 40 



 
 
37. Formula untuk mengisi jumlah kotor, adalah… 

a. =(B9:E9)    c. =(B9-E9) 
b. =(B9+E9)    d. =(B9*E9) 

38. Fungsi Logika yang digunakan untuk mengisi Diskon, adalah… 
a. =IF(G7>=750.000,20%*G7,0)  c. =IF(F7>=750.000,20%*F7,0) 
b. =IF(G7>750.000,20%*G7,0)  d. =IF(F7>750.000,20%*F7,0) 

39. Formula untuk mengisi jumlah bersih, adalah… 
a. =(F4+G4)    c. =(F4+H4) 
b. =(F4-G4)    d. =(F4-H4) 

40. Fungsi Statistik yang digunakan untuk mengisi Total adalah… 
a. =Sum(H4:H10)   c. =Average(H4:H10) 
b. =Sum(H4,H10)   d. =Average(H4,H10) 

 
 
B. Uraian 

41. Sebutkan langkah-langkah untuk menjalankan program Microsoft Excel! 

42. Tuliskan langkah-langkah cara mencetak sebuah dokumen pada Microsoft Excel! 

Gambar untuk soal no. 43 - 45 

 

 

43. Buatlah rumus statistik jumlah nilai pada cell H5! 

44. Buatlah rumus statistik rata-rata pada cell  I7! 

45. Buatlah fungsi logika pada cell  J9  (dengan catatan : Jika yang mendapat rata-rata nilai 

lebih atau sama dengan 70 “LULUS” dan kurang dari 70 “TIDAK LULUS”  

 
 

------------Selamat bekerja------------ 


