
BAB I 

MENGENAL PERANGKAT LUNAK PENGOLAH ANGKA 

 

Mengidentifikasi menu dan ikon pada perangkat lunak pengolah angka  : 

Mengaktifkan Program Microsoft Excel 
Mengidentifikasi Tampilan Jendela Microsoft Excel 
Mengidentifikasi Menu Bar pada Microsoft Excel 
Mengidentifikasi Tombol Toolbar pada Microsoft Excel 
Mengidentifikasi Kotak Dialog pada Microsoft Excel 
Mengidentifikasi menu dan ikon pada Menu Bar 
Mengidentifikasi menu dan ikon pada Toolbar Standard 
Mengidentifikasi menu dan ikon pada Toolbar Formating 
Mengidentifikasi menu dan ikon pada Toolbar Drawing 

 

Pendalaman Materi  

Pengenalan Program Aplikasi Pengolah Angka 

1. Kegunaan Program Pengolah Angka 
2. Mengidentifikasi Letak Program Ms. Excel 

Diskusi Bersama 

Buatlah kelompok masing-masing 4 orang, kemudian cobalah beberapa cara menjalankan 
program Ms. Excel. Diskusikan manakah dari beberapa cara tersebut yang kalian anggap paling 
mudah, kemudian nilaikan hasilnya pada guru kalian! 

Kerja Mandiri 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Tuliskan yang kamu ketahui tentang program pengolah angka Ms. Excel! 
2. Sebutkan kegunaan dari program pengolah angka! 
3. Sebutkan kemudahan-kemudahan yang dapat diberikan oleh Ms. Excel! 
4. Dimanakah Ms. Excel diproduksi? 
5. Sebutkan macam-macam system operasi yang kamu ketahui! 

Pendalaman Materi 

Mengenal Layar kerja Ms. Excel 

Tampilan Layar Kerja Ms. Excel 

1. Control Menu 
2. Title Bar 
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3. Menu Bar 
4. Toolbar 
5. Formula Bar 
6. Name Box 
7. Status Bar 
8. Pointer 
9. Workbook 
10. Scroll Bar 
11. Tabulasi 

Berpindah dari satu sel ke sel lainnya dalam lembar kerja Ms. Excel 

1. Dengan Tombol Keyboard 
• Enter 
• Shift Enter 
• Tab 
• Shift Tab 
• Page Up 
• Page Down 
• Panah 
• Ctrl + panah vertikal 
• Ctrl + panah horizontal 
• Ctrl + End 
• Ctrl + Home 
• Home 
• F5 

2. Menggunakan Mouse 

Diskusi bersama  

Buatlah kelompok masing-masing 4 orang, kemudian diskusikan bagian-bagian apa saja yang 
teridentifikasi pada tampilan layar kerja ms. Excel!. Kumpulkan hasilnya pada gurumu! 

Kerja Mandiri 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Bagaimanakah cara menampilkan layar kerja ms. Excel? 
2. Sebutkan bagian-bagian yang terdapat pada tampilan layar kerja ms. Excel! 
3. Apakah yang dimaksud dengan cell? 
4. Jelaskan dua cara yang dapat digunakan untuk berpindah cell! 
5. Jelaskan yang dimaksud dengan range! 

Pendalaman Materi 

Mengenal Menu dan Ikon Microsoft Excel 

1. Menu File 
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2. Menu Edit 
3. Menu View 
4. Menu Insert 
5. Menu Format 
6. Menu Tools 
7. Menu Data 
8. Menu Window 
9. Menu Help 

Ikon adalah symbol-simbol grafik pada aplikasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan 
pengoperasian kepada pengguna aplikasi agar dapat memberikan perintah dengan cepat. 

Ikon pada aplikasi Ms. Excel terbagi menjadi beberapa jenis Toolbar atau kumpulan ikon, yaitu : 

1. Toolbar Standard 
2. Toolbar Formatting 

Diskusi Bersama 

Buatlah kelompok masing-masing 4 orang!. Cari artikel di internet tentang perbedaan dari Menu 
Bar, Item Menu, dan Sub Menu pada sebuah aplikasi atau program kemudian diskusikan dan 
buatlah kesimpulan! Kumpulkan hasilnya pada gurumu! 

Kerja Mandiri 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan 9 menu yang ada pada menu bar pada tampilan layar kerja ms. Excel! 
2. Apakah yang dimaksud dengan item menu pada menu ms. Excel? 
3. Apakah yang dimaksud dengan sub menu pada menu ms. Excel? 
4. Apakah yang dimaksud dengan Hotkey pada nama menu? 
5. Sebutkan cara yang dapat digunakan untuk menjalankan menu! 

Kegiatan Praktikum  

1. Bukalah layar kerja ms. Excel dengan menggunakan minimal 2 cara yang berbeda! 
2. Identifiikasi bagian-bagian dari tamipilan layar kerja ms. Excel dimulai dari Title bar sampai 

status bar! 
3. Buatlah range B1:F10 kemudian warnai dengan warna hijau menggunakan ikon fill color, 

range E15:E25, kemudian warnai dengan warna biru, tunjukkan hasilnya pada gurumu! 

Uji Kompetensi 

Berilah tanda silang pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat! 

1. Perangkat lunak yang bertugas mengendalikan system computer disebut (a. software b. 
system operasi c. system informasi d. aplikasi) 

2. Di bawah ini adalah contoh dari system operasi, kecuali (a. Microsoft b. linux c. dos d. 
windows) 

3. Ms. Excel digunakan untuk kebutuhan pengolahan (a. angka b. kata c. kalimat d. program) 
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4. Kegunaan dari ms. Excel adalah (a. membuat table, penghitungan rumus, kegiatan statistic b. 
membuat table, menyusun naskah, membuat surat c. membuat grafik, membuat dokumen, 
membuat table d. membuat table, mengolah data base, membuat laporan) 

5. Untuk menjalankan program aplikasi ms. Excel dapat dilakukan dengan (a. mengklik mouse 
satu kali b. mengklik mouse dua kali c. klik kanan mouse satu kali d. klik kanan mouse dua 
kali) 

6. Menu bar berisi kumpulan dari (a. ikon b. sel c. menu d. tool) 
7. Setiap menu terdiri dari beberapa (a. sub menu dan ikon b. sub menu dan item menu c. baris 

dan kolom d. tool dan ikon) 
8. Huruf pada nama menu yang digarisbawahi disebut dengan (a. shortcut b. shrtkey c. hotkey 

d. hotcut) 
9. Pada nama menu Format huruf yang dijadikan sebagai huruf kunci adalah (a. f b. o c. a d. t) 
10. Kumpulan ikon disebut dengan (a. menu bar b. icon bar c. toolbar d. title bar) 
11. Lembar kerja pada ms. Excel disebut (a. workbook b. spreadsheet c. worksheet d. sheetbook) 
12. Pertemuan antara baris dan kolom pada lembar kerja disebut (a. column b. sel c. row d. 

range) 
13. Range adalah kumpulan dari beberapa (a. baris b. kolom c. sel d. sheet) 
14. Workbook terdiri dari beberapa (a. worksheet b. sheetbook c. spreadsheet d. spreadbook) 
15. Untuk berpindah sel dari sel B5 ke sel B4 dapat menggunakan tombol keyboard (a. b. c. d.) 
16. Untuk berpindah sel dari sel C8 ke sel C3 dapat menggunakan tombol keyboard (a. b. c. d.) 
17. Menu-menu di bawah ini yang tidak termasuk di dalam menu menu bar ms. Excel adalah (a. 

insert b. view c. data d. table) 
18. Kombinasi tombol keyboard yang digunakan bersamaan dengan hotkey adalah tombol (a. 

shift b. alt c. ctrl d. enter) 
19. Menu Format terdiri dari 3 sub menu, yaitu (a. open, sheet, print area b. row, column, sheet 

c. row, cells, sheet d. row, column, toolbars) 
20. Symbol-simbol yang mewakili perintah pengoperasian aplikasi disebut (a. symbol b. grafik 

c. chart d. icon) 
21. Gambar ikon tersebut berwarna (a. increase decimal b. cells c. merge and center d. decrease 

indent) 
22. Gambar ikon insert picture berada pada toolbar (a. formatting b. standard c. drawing d. file) 
23. Ikon save berada pada toolbar (a. formatting b. standard c. drawing d. file) 
24. Fungsi dari ikon adalah (a. membantu pengguna dalam memberikan perintah pengoperasian 

program b. membantu pengguna menggandakan dokumen c. membantu pengguna membuat 
naskah dengan cepat d. membantu pengguna membuat laporan keuangan) 

25. Penulisan yang benar untuk range yang dimulai dari sel F5 sampai L15 adalah (a. F5;L15 b. 
F5:L15 c. L15;F5 d. L15:F5) 

26. Untuk memindahkan cell pointer dari bawah ke atas menggunakan tombol keyboard (a. page 
down b. ctrl shift c. shift enter d. shift tab) 

27. Tombol keyboard F5 digunakan untuk (a. menuju ke sheet tertentu pada workbook b. menuju 
ke sel tertentu pada worksheet c. menuju ke data terakhir d. menuju ke awal sel atau A1) 

28. Tempat pada lembar kerja untuk menggunakan rumus perhitungan disebut (a. title bar b. 
formula bar c. standard bar d. address bar) 

29. Perhitungan rumus pada excel didahului dengan menuliskan tanda (a. ( b. = c. * d. “) 
30. Menu yang berisi sub menu toolbars adalah menu (a. view b. insert c. edit d. format) 
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Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Untuk mengidentifikasi letak ms excel pada windows XP adalah dengan mengklik 
…….yang terletak di pojok kiri bawah layar monitor kemudian pilih all program. 

2. Ms. Excel diproduksi oleh 
3. Kotak untuk mengontrol ukuran window disebut 
4. Area kerja yang terdiri dari kumpulan cell disebut dengan 
5. Lembar kerja pada Ms. Excel terdiri dari 
6. Symbol atau grafik pada toolbar disebut 
7. Pertemuan antara baris dan …………….di sebut sel. 
8. Tempat untuk meletakkan alamat sel disebut 
9. Huruf kunci yang digunakan untuk mempercepat menjalankan menu disebut 
10. Huruf format terdiri dari ……..item menu dan …….sub menu. 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan macam-macam system operasi windows yang ada! 
2. Sebutkan bagian-bagian tampilan layar kerja Ms. Excel! 
3. Apakah perbedaan sel dengan range? 
4. Sebutkan menu-menu yang berada di dalam menu bar! 
5. Sebutkan 2 cara yang digunakan untuk berpindah dari sel satu ke sel lainnya! 

Tes Praktik 

Portofolio 

Buatlah kelompok masing-masing 2 orang, praktikkan cara menjalankan Ms. Excel sampai 
muncul tampilan layar kerja!. Kemudian identifikasi bagian, menu-menu dan ikon yang ada!. 
Buatlah laporan dalam buku tugasmu dan kumpulkan kepada gurumu! 

Perbaikan 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Ms. Excel disebut juga program aplikasi 
2. Ms. Excel banyak digunakan untuk kebutuhan 
3. Bagian pada layar kerja Ms. Excel yang berisi kumpulan ikon disebut 
4. Menu bar pada Ms excel berisi 
5. Toolbar pada Ms. Excel terbagi menjadi dua yaitu 
6. Setiap menu pada menu bar terdiri dari 
7. Lembar kerja pada Ms. Excel disebut  
8. Item menu pada menu mewakili perintah-perintah yang memudahkan pengguna untuk 
9. Formula bar pada Ms. Excel digunakan untuk meletakkan 
10. Toolbar Formatting terdiri dari beberapa ikon antara lain 

Pengayaan 

Bacalah artikel berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya! 
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Pertanyaan 

1. Computer yang kita gunakan saat ini, dahulu ditemukan manusia untuk apa? 
2. Sebutkan contoh penggunaan computer yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari! 
3. Sebutkan 4 golongan besar untuk alat pengolah data! 
4. Berikan contoh untuk alat pengolah data yang masuk ke dalam golongan peralatan 

elektronik! 

 

BAB II 

MENU DAN IKON PADA PROGRAM PENGOLAH ANGKA 

 

Menjelaskan fungsi menu dan ikon pada program pengolah angka 

Menjelaskan menu dan fungsi ikon pada menu bar 
Menjelaskan menu dan fungsi ikon pada Toolbar Standard 
Menjelaskan menu dan fungsi ikon pada Toolbar Formatting 
Menjelaskan menu dan fungsi ikon pada Toolbar Drawing 

 

Pendalaman Materi 

Fungsi Menu pada Menu Bar Program Aplikasi Pengolah Angka 

1. Menu File 
2. Menu Edit 
3. Menu View 
4. Menu Insert 
5. Menu Format 
6. Menu Tools 
7. Menu Data 
8. Menu Window 
9. Menu Help 

Diskusi Bersama 

Buatlah kelompok masing-masing 4 orang, kemudian cobalah menggunakan minimal 3 item 
menu dari 9 menu pada menu bar!. Carilah fungsi dari item-item menu tersebut, tuliskan pada 
kertas folio dan kumpulkan pada gurumu!. 

Kerja Mandiri 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan fungsi dari menu insert yang ada pada menu bar! 
2. Sebutkan minimal 5 sub menu atau item menu pada menu File dan jelaskan fungsinya! 
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3. Apakah perbedaan dari item menu Delete dan Delete Sheet pada menu Edit jika dilihat dari 
fungsinya? 

4. Menu apakah yang berfungsi mengatur tampilan jendela Ms. Excel? 
5. Apakah fungsi dari item menu cells pada menu Format? 

Pendalaman Materi 

Fungsi Ikon pada Toolbar Program Aplikasi Pengolah Angka 

1. Ikon pada Toolbar Standard 
2. Ikon pada Toolbar Formatting 

Diskusi Bersama 

Buatlah kelompok kemudian carilah perbedaan antara ikon-ikon yang berada pada Toolbar 
Standard dan ikon-ikon yang berada pada Toolbar Formatting! 

Kerja Mandiri 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan 2 toolbar yang ada pada Ms. Excel! 
2. Sebutkan minimal 5 ikon yang berada pada toolbar standard beserta fungsinya! 
3. Apakah fungsi dari standard toolbar? 
4. Bagaimanakah cara menampilkan toolar formatting pada layar kerja Ms. Excel? 
5. Sebutkan minimal 5 ikon beserta fungsinya pada toolbar formatting! 

Kegiatan Praktikum 

1. Perhatikan item menu pada masing-masing menu yang berada pada menu bar dan ikon-ikon 
yang berada pada toolbar!. Beberapa ikon memiliki fungsi yang sama dengan item menu. 

2. Cari ikon-ikon yang memiliki fungsi yang sama dengan item menu, kemudian tuliskan pada 
laporan praktikum nama ikon dan nama item menu tersebut beserta fungsinya! 

Uji Kompetensi 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat! 

1. Di bawah ini merupakan menu yang terdapat pada menu bar, kecuali (a. data b. tool c. 
window d. tabel 

2. Berikut ini yang merupakan fungsi dari menu File adalah (a. membuat workbook baru, 
menyimpan workbook, memperbesar tampilan b. membuat workbook baru, menyalin isi sel 
ke clipboard, keluar dari aplikasi excel c. menyimpan workbook, menutup workbook, keluar 
dari aplikasi excel d. menyalin isi sel ke clipboard, menutup workbook, keluar dari aplikasi 
excel 

3. Jumlah sub menu dan item menu pada menu edit adalah (a. 15 b. 16 c. 17 d. 18 
4. Shortkey untuk item menu Undo atau membatalkan perintah terakhir adalah (a. Alt + X b. 

Ctrl + Z c. Ctrl + X d. Alt + Z 
5. Sub menu atau item menu yang tidak terdapat pada menu file adalah (a. save b. open c. 

search d. normal 
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6. Tempat untuk menyimpan item hasil dari proses cut atau copy disebut (a. task pane b. 
clipboard c. task manager d. clip Art 

7. Proses meletakkan item hasil dari cut atau copy ke dalam worksheet disebut (a. paset b. link 
c. undo d. redo 

8. Ctrl+S adalah Shortkey untuk menggunakan item menu (a. save b. print c. copy d. search 
9. Fungsi dari item menu Function adalah (a. menyisipkan fasilitas gambar b. menyisipkan 

chart wizard c. menyisipkan atau menampilkan rumus fungsi d. menampilkan formula bar 
10. Gambar ikon di samping berfungsi untuk (a. mengurutkan data dari urutan kecil ke urutan 

besar b. mengurutkan data dari urutan besar ke urutan kecil c. mengurutkan nama file dari 
urutan kecil ke urutan besar d. mengurutkan nama file dari urutan besar ke urutan kecil 

11. Item menu yang berada pada menu nsert dan berfungsi menyisipkan lembar kerja baru 
disebut (a. workbook b. spreadsheet c. worksheet d. sheetbook 

12. Item menu Move or Copy sheet berada pada menu (a. insert b. view c. edit d. format 
13. Icon Increase Decimal pada toolbar formatting berfungsi untuk (a. mengurangi angka di 

belakang disimal b. menambah angka di depan decimal c. menambah angka di belakang 
decimal d. mengurangi angka di depan desimal 

14. Gambar ikon di samping berfungsi menggabungkan beberapa sel dan mengatur text di 
dalamnya menjadi (a. rata tengah b. rata kiri c. rata kiri dan kanan d. rata kanan 

15. Shortkey untuk format cells adalah a. Ctrl + 1 b. Ctrl + 2 c. Ctrl + 3 d. Ctrl + 5 
16. Di dalam menu Format sub menu Column terdapat item menu a. width, autofit selection, 

hide, unhide b. height, hide, unhide, autofit c. width, autofit, hide, unhide d. width, height, 
hide, unhide 

17. Jika kita klik panah kecil pada icon di samping maka akan muncul a. jenis font atau huruf b. 
macam-macam rumus c. jenis fill atau warna d. macam-macam borders 

18. Di bawah ini adalah icon yang berada pada toolbar standard, kecuali  
19. Beberapa fungsi sub menu Sheet pada menu Format adalah a. mengganti worksheet, 

menyembunyikan worksheet, menghapus worksheet b. mengganti nama worksheet, 
menentukan background dan warna tab worksheet c. menentukan background, menghapus 
worksheet, menyimpan worksheet d. menyimpan worksheet, membuka worksheet, 
mengganti nama worksheet 

20. Sub menu pada menu Tools yang berfungsi memeriksa formula atau rumus disebut a. 
formula bar b. function c. formula auditing d. add-ins 

21. Berikut ini adalah item menu yang ada pada menu Insert, kecuali a. chart b. worksheet c. 
symbol d. sheet 

22. Fungsi dari menu Insert adalah menyisipkan a. sel, range, diagram b. range, kolom, baris c. 
sel, baris, kolom d. sel, lembar kerja, buku kerja 

23. Itme menu yang digunakan untuk menampilkan rumus fungsi adalah a. Microsoft excel help 
F1 b. function c. find-ctrl + F d. comment 

24. Menu yang digunakan untuk mengatur tampilan data atau database di dalam sel adalah a. 
menu file b. menu edit c. menu format d. menu data 

25. Item menu Subtotals berfungsi untuk menjumlahkan a. data b. file c. worksheet d. sel 
26. Untuk menyaring data yang akan ditampilkan kita gunakan item menu a. form b. sort c. filter 

d. consolidate 
27. Di bawah ini adalah rumus fungsi yang disediakan oleh item menu Function, kecuali a. sum 

b. count c. div d. average 



9 

 

28. Lembar kerja dapat kita hapus dengan menggunakan item menu a. delete b. delete sheet c. 
move or copy sheet d. cut 

29. Beberapa macam mode tampilan layar kerja pada Ms. Excel adalah a. normal, full screen, 
zoom b. normal, zoom, minimize c. full screen, minimize, maximize d. zoom, full screen, 
maximize 

30. Item menu Replace pada menu Edit digunakan untuk a. mencari dan mengganti data/teks b. 
mencari data c. mengganti lembar kerja d. menuju ke sel tertentu 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Mengatur format dari properties cell. 
2. Mencetak dokumen 
3. Menyisipkan grafik dari data yang dipilih 
4. Membuat workbook baru 
5. Menampilkan toolbar drawing 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Apakah fungsi dari chart wizard? 
2. Apakah yang dimaksud dengan Clipboard? 
3. Apakah fungsi dari item menu cell pada menu insert? 
4. Apakah fungsi dari item menu cell pada menu format? 
5. Bagaimanakah cara menampilkan office assistant pada Ms. Excel? 

Tes Praktik 

Portofolio 

Buatlah kelompok masing-masing 2 orang, praktikkan cara menjalankan menu-menu dan ikon 
yang ada!. Lakukan dengan menggunakan tombol keyboard dan juga mouse!. Bandingkan dan 
tulis pada laporanmu mana dari 2 cara tersebut yang kamu anggap cepat dan mudah, berikan 
alasannya dan kumpulkan pada gurumu! 

Perbaikan 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Untuk menghapus data pada sel menggunakan item menu 
2. Item menu Rename pada sub menu sheet adalah untuk 
3. Kumpulan dari ikon-ikon yang digunakan untuk mengatur tampilan teks, paragraph, symbol, 

dan sel disebut toolbar 
4. Shortkey atau kombinasi tombol yang digunakan untuk menyimpan file atau workbook yang 

aktif adalah tombol 
5. Nama file workbook yang sedang aktif dapat dilihat di  

Pengayaan 

Bacalah artikel di bawah ini dengan seksama, kemudian kerjakan pertanyaan-pertanyaan di 
bawahnya! 
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Pertanyaan 

1. Apakah yang dimaksud dengan system computer? 
2. Sebutkan elemen-elemen yang ada di dalm system computer! 
3. Jelaskan hubungan antara hardware, software, dengan brainware! 
4. Berikan 2 contoh untuk masing-masing elemen di dalam system computer! 

 

ULANGAN TENGAH SEMESTER (UTS) 

  

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, atau d di depan jawaban yang tepat! 

1. System operasi pada system computer berupa a. hardware b. software c. brainware d. 
shareware 

2. Berikut yang termasuk di dalam jenis system operasi windows adalah a. 90 b. XP c. Ms d. 
Linux 

3. Berikut adalah beberapa contoh program pengolah angka, kecuali a. Lotus 123 b. ws c. ms. 
Excel d. SPSS 

4. Sub menu All Program pada windows berada di dalam a. start menu b. desktop c. my 
computer d. quick launch 

5. Microsoft Excel banyak digunakan untuk a. membuat table, penghitungan rumus, kegiatan 
statistic b. membuat table, menyusun naskah, membuat surat c. membuat grafik, membuat 
dokumen, membuat table d. membuat table, mengolah database, membuat laporan 

6. Menu pada menu bar berjumlah a. 8 b. 9 c. 10 d. 11 
7. Kolom pada lembar kerja ditandai dengan diberi nama menggunakan a. huruf b. angka c. 

kata d. huruf dan angka 
8. Huruf kunci pada nama menu disebut a. shortcut b. shrtkey c. hotkey d. hotcut 
9. Pada nama menu Data huruf  yang dijadikan sebagai huruf kunci adalah a. D b. o c. a d. T 
10. Lembar kerja pada file atau buku kerja disebut a. workbook b. spreadsheet c. worksheet d. 

sheetbook 
11. Di bawah ini adalah tombol yang termasuk pada control menu, kecuali a. minimize b. 

maximize c. close d. exit 
12. File atau dokumen pada excel akan tersimpan dalam bentuk a. doc b. xls c. pwt d. pps 
13. Kumpulan dari beberapa sel disebut a. baris b. kolom c. range d. sheet 
14. Workbook saat pertama kali dibuka terdiri dari a. 1 worksheet b. 2 worksheet c. 3 worksheet 

d. 4 worksheet 
15. Untuk berpindah sel dari sel D7 ke sel D5 dapat menggunakan tombol keyboard 
16. Di dalam sub menu Row pada menu Format terdapat item menu a. width, autofit selection, 

hide, unhide b. height, hide, unhide, autofit c. width, autofit, hide, unhide d. width, height, 
hide, unhide 

17. Jika kita klik panah kecil pada ikon di samping maka akan muncul a. jenis font atau huruf  b. 
macam-macam rumus c. jenis file atau warna d. macam-macam borders 

18. Ikon yang berada pada toolbar standard adalah a.  
19. Sub menu sheet berada pada menu a. insert b. format c. data d. view 



11 

 

20. Name Box adalah kotak yang berisi alamat a. sel yang aktif b. kolom yang aktif c. baris yang 
aktif  d. range 

21. Item menu yang ada pada menu Insert adalah a. chart b. formula bar c. toolbars d. sheet 
22. Fungsi dari menu View adalah mengatur mode tampilan a. excel b. desktop c. start menu d. 

windows 
23. Item menu yang digunakan untuk memeriksa formula atau rumus adalah a. Microsoft excel 

help F1 b. function c. find (ctrl+F d. formula auditing 
24. Sub Menu yang digunakan untuk mengurutkan data adalah a. filter b. sort c. subtotals  d. 

validation 
25. Item menu Function pada menu insert berfungsi untuk a. menampilkan rumus b. membuat 

rumus c. menghapus rumus d. menjumlahkan sel 
26. Untuk membuat formulir digunakan menu item menu a. form b. sort c. filter d. consolidate 
27. Berikut ini adalah ikon yang terdapat pada toolbar Formatting, kecuali a.  
28. Lembar kerja dapat kita pindah dan salin dengan menggunakan item menu a. delete b. delete 

sheet c. move or copy sheet d. cut 
29. Berikut ini adalah beberapa macam mode tampilan layar kerja pada Microsoft excel, kecuali 

a. normal b. zoom c. minimize d. full screen 
30. Item menu Rename pada sub menu Sheet digunakan untuk a. mengganti data/teks b. mencari 

data c. membuat lembar kerja baru d. mengganti nama worksheet baru 
31. Di bawah ini adalah rumus fungsi yang disediakan oleh item menu Function, kecuali a. sum 

b. count c. div d. average 
32. Item menu Split pada menu Window berfungsi a. menggabungkan layar b. membelah layar 

c. membatasi gerak layar d. menata layar 
33. Berikut yang merupakan bagian yang ada di dalam layar kerja Microsoft Excel adalah a. 

bidang ketikan b. name box c. mistar d. active bar 
34. Penunjuk sel yang aktif pada lembar kerja Microsoft excel disebut a. painter b. pointer c. 

scroll d. panel 
35. Penulisan Formula atau perhitungan rumus didahului dengan tanda a. ( b. = c. * d. “ 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Microsoft Excel adalah aplikasi yang memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan  
2. Pendiri Microsoft adalah 
3. Kumpulan dari beberapa sel disebut 
4. Microsoft Excel memiliki ………menu pada bar. 
5. Huruf pada nama menu yang bergaris bawah disebut 
6. Baris kumpulan dari ikon disebut 
7. Bagian dari workbook yang digunakan untuk meletakkan rumus atau formula disebut 
8. Toolbar standard berisi kumpulan ikon yang berfungsi 
9. Kombinasi tombol keyboard yang digunakan untuk menjalankan perintah item menu disebut 
10. Teks yang muncul saat pointer mouse diarahkan ke ikon disebut 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan system operasi windows yang kamu ketahui! 
2. Sebutkan menu-menu yang berada di dalam menu bar! 
3. Bagaimana cara menjalankan Microsoft excel pada system operasi windows XP? 
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4. Apakah yang dimaksud dengan cell? 
5. Berapa jumlah ikon yang ada pada toolbar formatting? 
6. Apakah shortkey yang digunakan untuk membatalkan perintah sebelumnya? 
7. Tombol keyboard apakah yang digunakan untuk berpindah sel menuju sel tertentu? 
8. Bagaimanakah cara menampilkan toolbar standard dan formatting? 
9. Apakah fungsi dari icon Format Cells pada toolbar formatting? 
10. Apakah fungsi dari item menu Save As? 

Tes Praktek 

 

BAB III 

PENGGUNAAN MENU DAN IKON POKOK 

 

Menggunakan menu dan ikon  pokok pada perangkat lunak pengolah angka 

Menggunakan Menu File 
Menggunakan Menu Edit 
Menggunakan Menu View 
Menggunakan Menu Insert 
Menggunakan Menu Format 
Menggunakan Menu Data 
Menggunakan menu dan ikon pada Toolbar Standard 
Menggunakan menu dan ikon pada Toolbar Formatting 
Menggunakan menu dan ikon pada Toolbar Drawing 

 

Pendalaman Materi 

Menggunakan Menu dan Ikon Pokok untuk Pembuatan Dokumen atau Berkas Baru 

Diskusi Bersama 

1. Buatlah kelompok kemudian cobalah buat dokumen sesuai dengan gambar di bawah ini! 
Simpan pada drive D: pada folder baru dengan nama coba1 dan nama dokumen book1. 

Kerja Mandiri 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan 3 cara yang digunakan untuk membuka workbook baru! 
2. Di manakah kita meletakkan inputan data pada worksheet? 
3. Apakah fungsi dari fasilitas Auto-Complete? 
4. Sebutkan 3 tab yang ada pada item menu page setup! 
5. Apakah yang dimaksud dengan folder Favorite pada kotak dialog Save As? 
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Pendalaman Materi 

Menggunakan Menu dan Ikon untuk Mengedit Data pada Dokumen 

Diskusi Bersama 

1. Buatlah kelompok kemudian buka workbook atau dokumen book1 yang telah kamu buat 
sebelumnya! Kemudian cobalah merubah isi dari sel tersebut! 

Kerja Mandiri 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan cara yang digunakan untuk membuka workbook yang sudah pernah disimpan! 
2. Apakah perbedaan dari item menu All dan Contents Del pada sub menu Clear pada menu 

Edit? 
3. Tombol keyboard apa yang harus kita tekan terlebih dahulu sebelum memperbaiki isi sel? 
4. Sebutkan 2 cara untuk memindahkan data ke sel atau range yang lain! 
5. Apakah yang dimaksud dengan drag dan drop? 

Kegiatan Praktikum 

1. Bukalah workbook baru dan buatlah dokumen seperti gambar di bawah! 
2. Simpan dengan nama praktikum di drive D:, buat folder baru dengan nama Excel! 

Uji Kompetensi 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, dan d di depan jawaban yang tepat! 

1. Sebelum membuat workbook baru, yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah a. 
menyimpan data b. membuka workbook baru c. mencetak workbook d. mengisi workbook 

2. Menu yang sering digunakan untuk mengedit data pada worksheet adalah a. file b. edit c. 
view d. data 

3. Workbook memiliki jumlah sheet maximal a. 254 b. 255 c. 256 d. 257 
4. Untuk membatalkan data yang dimasukkan ke sel dapat dilakukan dengan menekan tombol 

a. del b. backspace c. end d. esc 
5. Workbook  baru akan menampilkan kertas kerja baru yang biasa disebut dengan a. empty 

document b. blank document c. default document d. new document 
6. Secara default pengetikan teks pada sel berada pada rata a. kiri b. kanan c. tengah d. kanan 

kiri 
7. Secara default pengetikan angka berada pada rata a. kiri b. kanan c. tengah d. kanan kiri 
8. Berikut ini yang tidak termasuk cara mengakhiri pengisian data pada sel adalah dengan 

menekan tombol keyboard a. pgup b. pgdn c. enter d. esc 
9. Fungsi dari page setup adalah a. mengatur halaman b. mengatur workbook c. mencetak 

halaman d. menyimpan dokumen 
10. Pilihan fasilitas page order pada page setup yang benar a. down, then up b. over, then down 

c. down, then top d. over, then up 
11. Untuk menggabungkan teks menggunakan tanda a. & b. # c. % d. $ 
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12. Sub menu pada menu File yang digunakan untuki mencetak data pada worksheet adalah a. 
print preview b. print setup c. print d. print area 

13. Fasilitas pada Microsoft Excel yang secara otomatis melengkapi karakter yang diketik 
disebut a. completing b. auto completed c. auto complete d. complete 

14. Berikut ini yang tidak termasuk tab pada kotak dialog page setup adalah a. page b. margin c. 
header/footer d. numbering  

15. Icon digunakan untuk membuka a. workbook baru b. workbook yang sudah tersimpan c. file 
baru d. folder baru 

16. Untuk menyimpan dokumen dengan nama baru menggunakan ikon menu a. save b. save as c. 
save in d. file save 

17. Item menu clear digunakan untuk menghapus a. workbook b. worksheet c. isi sel d. sel 
18. Garis putus-putus bergerak yang muncul setelah menekan ikon cut disebut a. markque b. 

marquee c. maquee d. markquee 
19. Item menu pada sub menu clear yang digunakan untuk menghapus format dan isi sel disebut 

a. all b. formats c. formats and content d. content del 
20. Untuk menempatkan kursor di dalam sel yang diinginkan menggunakan F2 atau a. klik pada 

sel b. klik kanan pada sel c. tekan enter d. klik dua kali pada sel 
21. Fasilitas lain yang dapat digunakan untuk memindahkan data selain drag dan drop adalah a. 

copy dan paste b. cut dan paste c. cut dan copy d. edit dan cut 
22. Untuk mengatur kualitas cetakan menggunakan fasilitas a. print preview b. print setup c. 

print d. print quality 
23. Untuk mencetak dokumen dalam posisi kertas tegak, memilih Orientation a. portrait b. 

landscape c. horizontal d. vertical 
24. Untuk mencetak range yang diblok menggunakan fasilitas a. print area b. print setup c. print 

preview d. print quality 
25. Tab margin pada sub menu page setup digunakan untuk mengatur a. batas kertas cetakan b. 

area yang dicetak c. posisi cetakan d. orientasi cetakan 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Isian Save In pada kotak dialog Save As digunakan untuk 
2. Nama File untuk dokumen baru pada kotak dialog Save As diisikan pada isian 
3. Orientation Landscape adalah mencetak dokumen dengan posisi 
4. Pilihan Over the Down pada page order adalah mencetak dokumen dari ..ke …… 
5. Untuk mengatur ukuran kertas digunakan 
6. Tiga ukuran kertas yang biasa digunakan untuk mencetak data adalah 
7. Portrait dan Landscape adalah pilihan pada fasilitas 
8. Pilihan Entire Workbook pada kotak dialog print digunakan untuk mencetak 
9. Tombol yang digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada print preview 

adalah 
10. Tombol margins pada print preview digunakan untuk mengubah 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan cara mengedit data pada Microsoft excel! 
2. Bagaimana cara memindahkan data menggunakan drag dan drop? 
3. Sebutkan 2 fasilitas atau pilihan pada item menu paste special! 
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4. Apakah yang dimaksud dengan fasilitas page orde Down the Over pada Page Setup? 
5. Sebutkan 5 category number yang disediakan pada Format Cells! 

Tes Praktek 

Buatlah kelompok masing-masing 2 orang!. Cobalah melakukan pemindahan data dengan 
menggunakan drag-drop, dan cut-paste!. Bandingkan dan tulis dalam laporanmu mana dari dua 
cara tersebut yang paling kalian anggap mudah dan cepat! 

Perbaikan 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Delete Sheet digunakan untuk 
2. Item Menu Open dan New berada pada menu 
3. 2 jenis Paste pada Microsoft excel adalah 
4. 4 batas kertas yang diatur oleh margin adalah 
5. Agar data yang dicetak berada di tengah lebar kertas pada kotak dialog Page Setup memilih 

fasilitas 

Pengayaan 

1. Bacalah artikel berikut dengan saksama!. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di 
bawahnya! 

Pertanyaan 

1. Apakah yang dimaksud dengan perangkat lunak? 
2. Perangkat lunak dibagi menjadi 2, sebutkan! 
3. Sebutkan beberapa macam jenis aplikasi! 
4. Berikan contoh aplikasi office minimal 4! 

BAB IV 

MENGGUNAKAN RUMUS, FUNGSI SEDERHANA DAN MEMBUAT 
GRAFIK ATAU CHART 

 

Membuat dokumen pengolah angka sederhana 

Macam-macam Operator pada Microsoft Excel 
Macam-macam Acuan pada Microsoft Excel 
Macam-macam Operator pada Microsoft Excel 
Cara Mengkopi Rumus 
Fungsi dan Rumus pada Microsoft Excel 
Workbook Blangko Data Siswa 
Membuat dokumen baru 
Mengatur  lebar kolom dan tinggi baris 



16 

 

Meletakan data pada worksheet yang dikehendaki 
Meletakan data pada pada folder yang dikehendaki 
Mengatur tampilan Border 
Mengedit kolom dan baris 
Menyisipkan objek 
Mengatur format Angka 
Menggunakan rumus dan fungsi 
Mengatur Halaman 
Mencetak dokumen 

 

Pendalaman Materi 

Menggunakan Rumus dan Fungsi-Fungsi Sederhana Excel 

Diskusi Bersama 

1. Buatlah kelompok kemudian cobalah buatkan dokumen sesuai dengan gambar di bawah ini!. 
Hitung tariff sewa/hari menggunakan fungsi logika IF dengan ketentuan : 
• Jika BUS maka tarif 400000, 
• Jika MINIBUS maka tarif 310000 
• Jika SEDAN maka tarif 200000, lainnya bertarif 250000 

Kerja Mandiri 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sebutkan 3 cara dalam menuliskan rumus di Microsoft Excel! 
2. Sebutkan 6 simbol operator matematika yang sering digunakan! 
3. Sebutkan contoh dari manipulasi data menggunakan perhitungan sederhana! 
4. Sebutkan bentuk-bentuk dari argument fungsi! 
5. Tanda apakah yang mengapit argument fungsi pada penulisan rumus? 

Pendalaman Materi 

Membuat Grafik atau Chart dari sebuah Tabel dan Menyisipkan Wordart dan Gambar 

Diskusi Bersama 

Bersama kelompokmu, buatlah dokumen seperti gambar di bawah ini!. Gunakan fasilitas 
WordArt, Clip Art, dan AutoShapes untuk membuatnya! 

Kerja Mandiri 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Apakah yang dimaksud dengan Chart? 
2. Sebutkan 3 bentuk grafik yang sering digunakan dan jelaskan perbedaannya! 
3. Bagaimana cara menampilkan kotak dialog Chart Wizard? 
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4. Apakah fungsi dari Chart Wizard? 
5. Apa fungsi dari Kotak isian Data range pada tab Data Range? 

Pendalaman Materi 

Mencetak Lembar Kerja Excel 

Diskusi Bersama 

Buatlah kelompok kemudian cobalah mencetak salah satu dokumen dari hasil kegiatan diskusi 
bersama sub B! 

Kerja Mandiri 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Sub menu apa yang digunakan untuk melihat tampilan dokumen yang akan dicetak? 
2. Apakah fungsi dari All pada kotak dialog Print? 
3. Bagaimana cara menampilkan kotak dialog Print? 
4. Sebutkan menu yang terdapat pada kotak dialog Print! 
5. Apakah fungsi dari menu Current Page? 

Kegiatan Praktikum 

1. Buatlah table seperti gambar di bawah ini! 
2. Buatlah grafik dengan type Pie berdasarkan data siswa dan absensi siswa pada table! 
3. Atur format grafik sebagai berikut : 

Beri judul grafik : Grafik Absensi Siswa 
Tampilkan legenda di bawah grafik! 

Uji Kompetensi 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, dan d di depan jawaban yang tepat! 

1. Di bawah ini yang merupakan bentuk symbol operator matematik yang digunakan untuk 
pembagian adalah a. + b. / c. % d. ^ 

2. Penulisan rumus yang benar untuk 2x3:2 adalah a. 2*3/2 b. 2^2*3%2 c. 2^2*3/2 d. 2*2*3/2 
3. Fungsi di bawah ini yang tidak termasuk dalam fungsi matematika adalah a. round b. MOD 

c. SQRT d. MAX 
4. Fungsi dari Count adalah untuk menghitung a. jumlah data pada table b. jumlah angka pada 

table c. rata-rata data d. angka terbesar pada data  
5. Untuk menentukan hasil sisa dari pembagian menggunakan a. =DIV b. =MOD c. =INT d. 

=ROUND 
6. Apabila mengetikkan rumus =5*200 kemudian menekan enter pada sel berarti penulisan 

rumus tersebut menggunakan a. referensi sel b. angka tetap c. penunjuk sel d. cara manual 
7. Apabila angka 5 pada sel E2 dan angka 200 pada sel F2 dan untuk menghitung hasil 

perkalian mengetikkan rumus =E2*F2, maka penulisan rumus tersebut menggunakan a. 
referensi sel b. angka tetap c. penunjuk sel d. cara manual 
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8. Apabila pada penulisan rumus pengetikan alamat sel dengan mengklik sel yang dimaksud 
berarti penulisan rumus tersebut menggunakan a. referensi sel b. penunjuk sel c. cara manual 
d. angka tetap 

9. Untuk menentukan akar kuadrat suatu bilangan menggunakan fungsi a. =SQRT b. =MOD c. 
=INT d. =ROUND 

10. Untuk membulatkan angka sesuai angka decimal yang ditentukan menggunakan fungsi a. 
=DIV b. =MOD c. =INT d. =ROUND 

11. Operator relasi logika ATAU adalah a. #AND# b. #OR# c. #NOT# d. #IF# 
12. IF berada pada category function a. lookup dan reference b. logika c. statistical d. financial 
13. Pembacaan data pada table yang disusun secara vertical menggunakan fungsi a. VLOOKUP 

b. HLOOKUP c. LOOKUP d. GETPIVOTDATA 
14. Kotak isian lookup_value pada fungsi lookup and reference digunakan untuk mengisikan a. 

alamat sel yang mencari nilai b. alamat sel reference c. nomor index kolom d. nomor index 
baris 

15. Untuk mengunci table referensi pada Vlookup atau Hlookup dengan menekan tombol a. F2 
b. F3 c. F4 d. F5 

16. Kotak isian Row_index_num berada pada fungsi a. IF b. VLOOKUP c. HLOOKUP d. 
LOOKUP 

17. Grafik pada Microsoft excel disebut juga a. diagram b. picture c. chart d. wizard 
18. Bentuk atau tipe grafik yang mengilustrasikan hubungan antar item data adalah a. area b. bar, 

column c. pie d. line 
19. Langkah-langkah pada pembuatan grafik pada chart wizard terdiri dari a. 3 step b. 4 step c. 5 

step d. 6 step 
20. Selain dengan mengklik ikon chart wizard dapat juga dengan menggunakan menu a. edit b. 

inset c. view d. data 
21. Fungsi statistic yang digunakan untuk menjumlahkan data dalam list atau range adalah a. 

AVERAVE b. SUM c. COUNT d. PLUS 
22. Value_if_true pada function arguments fungsi logika berisi pernyataan yang akan muncul 

jika kondisi pada logical_test a. tidak terpenuhi b. terpenuhi c. sebagian terpenuhi d. sebagian 
tidak terpenuhi 

23. Hasil dari =MOD (7:2) adalah a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 
24. Hasil dari =COUNT (B2:B4) adalah bernilai a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 
25. Hasil dari =ROUND(32.454;1) memberikan nilai a. 32.5 b. 32.4 c. 32.45 d. 32.3 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. SUM 
2. AVERAGE 
3. MOD 
4. MAX 
5. SQRT 
6. VLOOKUP 
7. IF 
8. HLOOKUP 
9. Clip Art 
10. wordArt 
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Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Tuliskan cara yang benar untuk menuliskan rumus logika IF! 
2. Jelaskan cara menuliskan rumum menggunakan angka tetap! 
3. Jelaskan perbedaan menuliskan rumus dengan referensi sel dan penunjuk sel! 
4. Sebutkan fungsi yang tidak menggunakan argument range! 
5. Sebutkan 4 simbol yang digunakan pada fungsi matematik! 

Tes Praktek 

Buatlah kelompok masing-masing 2 orang!. Cobalah membuat gambar atau objek dengan 
menggunakan 3 fasilitas yang ada pada Microsoft Excel!. Kemudian tunjukkan hasil 
pekerjaanmu kepada gurumu! 

Perbaikan 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Peletakan grafik pada lembar yang berbeda dengan table disebut 
2. Data table menempatkan table data pada bagian ……….grafik 
3. Data table bias berupa teks dan  
4. Gaya tampilan teks pada WordArt disebut 
5. Toolbar Drawing digunakan untuk membuat 
6. Fungsi dari tool Flowchart pada AutoShapes adalah untuk membuat 
7. Untuk membuat gambar panah tebal dengan berbagai variasi bentuk menggunakan tool 
8. Tanda + yang muncul setelah kita mengklik atau memilih bentuk shapes disebut 
9. Untuk memasukkan teks ke dalam Shape yang telah dipilih menggunakan perintah 
10. Untuk mencari kategori gambar pada Clip Art dengan memilih tombol perintah 

Pengayaan 

1. Bacalah artikel berikut ini kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawahnya!  

Pertanyaan : 

1. Apakah yang dimaksud dengan virus? 
2. Pertama kali virus digunakan tahun berapa dan siapa yang menggunakannya? 
3. Sebutkan 5 kemampuan virus! 
4. Sebutkan media yang digunakan untuk penyebaran virus! 

ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP 

Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, dan d di depan jawaban yang tepat! 

1. Pengetikan data berupa teks secara otomatis adalah rata a. kanan b. kiri c. tengah d. kanan 
kiri 

2. Pengaturan pemberian tanda mata uang Negara ke dalam pengetikan angka menggunakan 
item menu Format Cell-Number a. decimal b. numer c. currency d. date/time 

3. Center of Page digunakan untuk mengatur letak cetakan berada a. di tengah atas kertas b. di 
tengah kertas c. di tengah kanan kertas d. di tengah kiri kertas 
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4. Dokumen excel tersimpan sebagai file dengan berekstensi a. .doc b. .xls c. .xlc d. .ppt 
5. Icon Create New Folder digunakan untuk a. membuat file baru b. membuat workbook baru c. 

membuat folder baru d. menyimpan folder baru 
6. Item menu Save as digunakan untuk a. dokumen yang sudah pernah dibuat b. dokumen yang 

baru dibuat c. worksheet yang sudah pernah dibuat d. worksheet yang baru dibuat 
7. Kotak isian Name: pada kotak dialog print digunakan untuk mengisikan a. nama file yang 

akan dicetak b. nama orang yang akan mencetak c. nama print yang digunakan mencetak d. 
nama pemilik print 

8. Untuk mengisikan jumlah jumlah duplikasi cetakan, berada pada isian a. number of copies b. 
number of print c. number of dokumen d. number of area 

9. Kotak isian look in pada kotak dialog open digunakan untuk hal berikut, kecuali a. mencari 
nama file b. mencari folder letak file c. mencari drive letak folder disimpan d. mencari nama 
worksheet 

10. Untuk menampilkan kursor di dalam sel yang akan diperbaiki datanya dengan melakukan a. 
klik pada sel b. klik dua kali pada sel c. klik kanan pada sel d. klik kanan dua kali pada sel 

11. Fasilitas cut dan paste dapat digunakan dengan melakukan klik ……..pada sel a. kanan b. 
kiri c. kanan dua kali d. diri dua kali 

12. Shortcut Ctrl + 1 adalah untuk item menu a. format font b. format table c. format cells d. 
format data 

13. Penulisan rumus dengan mengetikkan angka yang dihitung adalah penulisan dengan a. angka 
tetap b. angka tidak tetap c. referensi sel d. penunjuk sel  

14. Berikut ini adalah yang termasuk symbol operator pembanding, kecuali a. = b. >= c. != d. <= 
15. Symbol matematik ^ digunakan untuk a. pembagian b. perkalian c. akar kuadrat d. 

pemangkatan 
16. Di bawah ini yang termasuk fungsi matematik, kecuali a. ROUND b. COUNT c. ABS d. 

SQRT 
17. Funsi matematik =INT digunakan untuk a. menentukan nilai pembulatan b. menentukan 

pembulatan dengan angka di belakang decimal c. menentukan akar kuadrat bilangan d. 
menentukan nilai absolute bilangan 

18. Value_if_false adalah perintah yang akan dijalankan jika kondisi a. benar b. salah c. ragu-
ragu d. jawaban a dan b benar 

19. Tanda kurung () yang berada setelah fungsi statistic disebut a. keterangan b. statement c. 
argument d. komentar 

20. Fungsi khusus yang digunakan untuk membaca data dari table referensi adalah sebagai 
berikut kecuali a. VLOOKUP b. HLOOKUP c. CLOOKUP d. LOOKUP 

21. Table referensi yang datanya akan dibaca disebut a. table_array b. table_data c. table_fungsi 
d. table_index 

22. Bentuk grafik yang menggambarkan perubahan relative pada periode tertentu adalah a. bar b. 
pie c. column d. area 

23. Tab yang berada pada kotak dialog Chart Options adalah a. tab series b. tab data range c. tab 
titles d. tab category 

24. Pada step 2 of 4 pada chart wizard akan muncul kotak dialog a. chart location b. chart type c. 
chart source data d. chart option 

25. Untuk memberikan judul pada sumbu y, maka mengisikan pada kotak isian a. category axis 
b. series axis c. value axis d. series axis 
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26. Bentuk grafik pie digunakan untuk menunjukkan item data yang a. tidak berhubungan b. 
sama c. saling berhubungan d. berubah 

27. Tombol atau ikon pada toolbar WordArt yang berfungsi untuk mengatur perataan teks adalah 
a. wordart alignment b. wordart shape c. format wrdart d. edit text 

28. Ikon adalah ikon untuk menampilkan toolbar a. standard b. formatting c. drawing d. 
autoshapes 

29. Berikut ini adalah bentuk dari autoshapes yang dapat dipilih, kecuali a. lines b. 3-D style c. 
block arrows d. basic shapes 

30. Text Wrapping digunakan untuk mengatur a. peletakan teks b. perataan teks c. pelipatan teks 
terhadap objek d. peletakan objek 

31. Grafik dengan bentuk 3-D memiliki sumbu hingga a. category (x) b. value (z) c. series (y) d. 
value (v) 

32. Fungsi yang menggunakan operator pembanding adalah fungsi a. matematik b. statistic c. 
logika d. absolute 

33. Rumus matematika yang digunakan untuk menentukan harga mutlak adalah a. ROUND b. 
MOD c. MIN d. ABS  

34. Tanda yang akan muncul pada alamat sel dari table referensi yang telah dikunci adalah a. # 
b. $ c. & d. @ 

35. Kondisi atau syarat yang harus terpenuhi pada fungsi logika disebut a. value_if_true b. 
value_if_false c. value_logika d. logical_test 

Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tepat! 

1. Menu yang digunakan untuk mengurutkan data dari kecil ke besar adalah 
2. Yang harus dilakukan terlebih dahulu untuk membuka kembali workbook adalah 
3. Untuk mencetak dokumen digunakan perintah 
4. Untuk menggabungkan 2 cell menjadi 1 cell menggunakan perintah 
5. Perintah Split Cell digunakan untuk 
6. Insert Column to right digunakan untuk menambah kolom ke sebelah 
7. Untuk mengatur tinggi baris menggunakan menu 
8. Untuk menyisipkan gambar dapat menggunakan ClipArt yang berada pada menu 
9. Ikon Chart Wizard digunakan untuk membuat 
10. Untuk melakukan penyaringan data menggunakan perintah 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat! 

1. Bagaimana cara merubah bentuk huruf pada sel? 
2. Bagaimana cara mengubah ukuran kertas? 
3. Sebutkan langkah untuk membuka workbook baru! 
4. Apakah fungsi Name box? 
5. Apakah fungsi tombol page break preview pada print preview? 
6. Pilihan apakah yang digunakan pada Print What jika ingin mencetak data yang telah diblok? 
7. Jelaskan apa yang dimaksud dengan fungsi logika IF! 
8. Jelaskan cara yang digunakan untuk menuliskan rumus dengan penunjuk sel! 
9. Apakah fungsi dari Tool autoshapes? 
10. Apakah fungsi dari tombol modify pada clip art? 
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