
Bank Soal TIK 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar : 

1. Salah satu Program windows sebagai pengolahan kata adalah ....... 

a. Excel 

b. Access 

c. Word 

d. Power Point 

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

a. Closes 

b. Minimizes 

c. Maximizes 

d. Exit 

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

a. Open 

b. Close 

c. Cut 

d. New 

4. Mengatur margin untuk batas kiri adalah ....... 

a. Top 

b. Left 

c. Bottom 

d. Right 

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

a. Back spase 

b. Delet 

c. Insert 

d. Home 

6. Perintah untuk memindahkan cursor ke akhir baris adalah ...... 

a. End 

b. Ctrl + Home 

c. Home 

d. Ctrl + End 

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

a. Regular 

b. Italic 

c. Bold 

d. Italic Bold 

8. Perintah untuk membatalkan suatu kesalahan adalah ....... 

a. Delet 

b. Undo 

c. Cut 



d. Edit 

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

a. Center Vertically 

b. Align Bottom 

c. Align Top 

d. Justify 

10. Untuk mencari gambar dengan cepat adalah ........... 

a. Import Clips 

b. Find 

c. Clips Properties 

d. Magnify 

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

adalah …….. 

a. Spreadsheet 

b. Data Base 

c. Kata 

d. Grafik 

12. Yang termasuk bagian menu Pull Down adalah ................ 

a. Toolbar standar 

b. File 

c. Worksheet 

d. Scrollbar 

13. 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 

14. Pengertia dari Sel A1 adalah ......... 

a. pertemuan antara baris A dengan kolom 1 

b. pertemuan antara kolom A dengan kolom 1 

c. pertemuan antara kolom A dengan baris 1 

d. perpotongan antara sel A1 

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

a. Sel 

b. Sel dan Range 

c. Range 

d. Field 

16. 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 

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

a. Teks 

b. Bulan 

c. Angka 

d. Tanggal 

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

a. F1 

b. F2 

c. F3 

d. F4 

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

a. Teks 

b. Waktu 

c. Tanggal 

d. Angka 

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

a. + 

b. = 

c. @ 

d. # 

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

Colmn lalu pilih ......... 

a. Width 

b. Auto Fit Selection 

c. Standard Widht 

d. Row Height 

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

pilih ......... 

a. Edit 

b. Calculation 

c. View 

d. General 

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

a. Number 

b. Font 

c. Aligment 

d. Border 



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

pilih ...... 

a. General 

b. Date 

c. Currency 

d. Percentage 

25. Perintah untuk memformat rata kiri adalah ...... 

a. Align Left 

b. Align Right 

c. Center 

d. Merge and Center 

26. 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 

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

a. Decrease Decimal 

b. Comma Style 

c. Increase Decimal 

d. Percent Style 

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

a. Decrease Decimal 

b. Comma Style 

c. Increase Decimal 

d. Percent Style 

29. Fungsi untuk memformat prosentase adalah ...... 

a. Decrease Decimal 

b. Comma Style 

c. Increase Decimal 

d. Percent Style 

30. Pengetian dari Tab Sheet adalah.......... 

a. Lembar Grafik 

b. Modul Visual Basic 

c. Lember Kerja 

d. Lembar Data 

31. Tombol untuk memindahkan lembar kerja dari sheet 1 ke sheet 2 tekan tombol ........ 

a. Ctrl + PgDn 

b. Shift + PgDn 



c. Ctrl + PgUp 

d. Alt + PgUp 

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

a. Work Sheet 

b. Delet Sheet 

c. Rename 

d. Move or Copy Sheet 

33. Untuk nama Tab sheet pada menu format pilih sub menu ..... 

a. Sheet, Rename 

b. Sheet Unhide 

c. Sheet Hide 

d. Sheet Beckground 

34. Perintah untuk menghapus lembar kerja pilih menu ....... 

a. Edit 

b. Format 

c. View 

d. Insert 

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

a. Sum 

b. Average 

c. Count 

d. Max 

36. Perintah untuk perhitungan banyaknya jumlah data adalah ........ 

a. Sum 

b. Average 

c. Count 

d. Max 

37. 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) 

38.Untuk menggunakan Paste Function berada pada menu yaitu ............. 

a. File 

b. View 

c. Edit 

d. Insert 

39. Perintah untuk menghitung jumlah cell yang berisi data numeric atau string adalah ... 

a. Sum 

b. Counta 



c. Count 

d. Countif 

40. Untuk mencari nilai tengah dari jumlah angka adalah ........ 

a. Median 

b. Average 

c. Count 

d. Choose 

41. Perintah untuk mencari data secara berurut dari tabel adalah ......... 

a. Weekday 

c. Choose 

c. Date 

d. Month 

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

a. Weekday 

b. Choose 

c. Date 

d. Month 

43. Perintah untuk mengambil tahun dari suatu tanggal berupa teks adalah .... 

a. Weekday 

b. Choose 

c. Date 

d. TodayMonth 

44. Perintah untuk mengambil kode hari dari suatu tanggal teks minggu s/d sabtu adalah ... 

a. Weekday 

b. Choose 

c. Date 

d. Today 

45. Untuk menampilkan tanggal yang berlaku pada sistem komputer yang sekarang adalah . 

a. Weekday 

b. Choose 

c. Date 

d. Today 

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

a. OR 

b. AND 

c. IF 

d. TRUE 

47. Yang termasuk rumus untuk IF yang benar penulisannya adalah ...... 

a. if(Perbandingan;Nilai jika benar,Nilai jika salah) 

b. =if(Perbandingan:Nilai jika benar:Nilai jika salah) 



c. =if(Perbandingan,Nilai jika benar:Nilai jika salah) 

d. = if(Perbandingan;Nilai jika benar;Nilai jika salah)) 

48. 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’) 

49. Untuk penulisan rumus yang benar Vlookup adalah ........ 

a. Vlookup(Nilai Kunci:Tange table:Nomor Indek Kolom) 

b. Vlookup(Nilai Kunci;Tange table;Nomor Indek Kolom) 

c. Vlookup(Nilai Kunci,Tange table,Nomor Indek Kolom) 

d. Vlookup[Nilai Kunci,Tange table,Nomor Indek Kolom] 

50. Perintah untuk mencetak dekumendengan menggunakan Ctrl tekan tombol adalah ... 

a. F 

b. V 

c. P 

d. C 

 

SOAL UAS TIK SMP 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar : 

1. Alat/ perangkat komputer yang digunakan sebagai input data adalah ....... 

a. CPU 

b. Modem 

c. Keyboard 

d. Monitor 

2. Paket program yang digunakan untuk mengoperasikan data yang berupa alpha numerik seperti 

pengetikan naskah dinamakan ........... 

a. Utility 

b. Spreadsheet 

c. Data Base 

d. Word Processor 

3. Word yang memberikan fasilitas kemudahan berupa tampilan grafik disebut ..... 

a. Insert 

b.Picture 

c. Chart 

d. Menu 

4. 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 

5. 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 

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

a. Ctrl + S 

b. ALT + S 

c. Save as 

d. Open 

7. Langkah-langkah untuk mengubah batas kanan atau kiri pada program microsoft word 

yaitu ....... 

a. Menu format, page setup, paper size 

b. Menu format , Paragraph 

c. Menu file, page setup, margin 

d. Menu file, page setup, orientation 

8. Dalam kotak dialog print, yang menentukan jumlah salinan hasil cetakan pada kertas yaitu ....... 

a. Printer Status 

b. Propertis 

c. Number of copies 

d. Printer what 

9. 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 

10. 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 

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

a. F1 

b. F2 

c. F3 



d. F4 

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

a. Teks 

b. Waktu 

c. Tanggal 

d. Angka 

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

Colmn lalu pilih ......... 

a. Width 

b. Auto Fit Selection 

c. Standard Widht 

d. Row Height 

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

pilih ......... 

a. Edit 

b. Calculation 

c. View 

d. General 

15. 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 

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

a. Decrease Decimal 

b. Comma Style 

c. Increase Decimal 

d. Percent Style 

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

a. Work Sheet 

b. Delet Sheet 

c. Rename 

d. Move or Copy Sheet 

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

a. Sum 

b. Average 

c. Count 

d. Max 

19. 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) 

20. Yang termasuk rumus untuk IF yang benar penulisannya adalah ...... 

a. IF(Perbandingan;Nilai jika benar,Nilai jika salah) 

b. =IF(Perbandingan:Nilai jika benar:Nilai jika salah) 

c. =IF(Perbandingan,Nilai jika benar:Nilai jika salah) 

d. =IF[Perbandingan;Nilai jika benar;Nilai jika salah] 

21. Internet pada awalnya disebut ............. 

a. Intranet 

b. Net work 

c. ARPA net 

d. Computer Network 

22. Satuan kecepatan modem menggunakan .......... 

a. Km/jam 

b. Bps 

c. m/ detik 

d. Mps 

23. Yang merukapakan kelebihan modem eksternal adalah ............. 

a. Mudah dipasang 

b. harganya murah 

c. Kecepatan aksesnya lebih tinggi 

d. merknya terkenal 

24. Jaringan komputer yang biasa digunakan dalam sebuah gedung atau perkantoran disebut ........ 

a. Local Area Network 

b. Wide Area Network 

c. Metropolitan Area Network 

d. Wireless Network 

25. Berikut ini merupakan manfaat dari jaringan komputer, kecuali .......... 

a. dapat berbagi sumber daya 

b. dapat menggunakan data bersama-sama 

c. mempunyai keandalan yang lebih tinggi 

d. kita dapat mengakses data orang lain tanpa diketahui. 

26. Port yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan modem eksternal 

adalah ............... 

a. COM 1 

b. COM 3 

c. USB 

d. Dipasang di mainboard komputer 



27. Software berikut yang digunakan sebagai browser adalah ............. 

a. Windows XP 

b. Microsoft outlook 

c. mIRC 

d. Internet Explorer 

28. Di bawah ini merupakan ciri-ciri Internet Service Provider yang akan kita pilih, 

kecuali............... 

a. Memiliki backbone sendiri 

b. Akses yang cepat 

c. memiliki proxy 

d. Layanan account Email yang kecil 

29. Kode yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web disebut ............ 

a. HTML 

b. HTTP 

c. WWW 

d. URL 

30. Tombol di toolbar browser yang digunakan untuk menampilkan website yang berhubungan 

dengan multi media adalah ........ 

a. Media 

b. History 

c. Favorites 

d. Home 

31. Teks yang berfungsi untuk mengakses file atau halaman web yang lain disebut ........ 

a. Hyperlink 

b. Protocol 

c. ISP 

d. URL 

32. Halaman pertama dalam sebuah situs web disebut .......... 

a. Link page 

b. Browser 

c. Protocol 

d. Home page 

33. Tombol yang digunakan untuk mengulangi proses loading sebuah halaman web 

adalah ................ 

a. Forward 

b. Back 

c. Search 

d Refresh 

34. Tombol yang digunakan untuk melihat website yang kita kunjungi beberapa saat terakhir 

adalah.............. 



a. Favorites 

b. History 

c. Media 

d. Back 

35. Program yang dibagikan secara gratis di internet dan dapat di download oleh siapa saja 

disebut ..... 

a. Shareware 

b. free web mail 

c. freeware 

d. free chatting 

36. Software khusus sebagai search engine dibawah ini adalah ........... 

a. www.plasa.com 

b. www.detik.com 

c. www.gogle.com 

d. www.telkom.net 

37. Kotak dialog yang ditampilkan pada saat kita menyimpan halaman web adalah ........... 

a. Open 

b. Save as 

c. save 

d. Save web page 

38. Aplikasi internet yang digunakan untuk mengirim surat dalam bentuk elektronik 

disebut ............... 

a. E-mail 

b. Wifi 

c. WWW 

d. Telnet 

39. Kelebihan dari POP mail adalah ............ 

a. dapat dibaca dimana saja 

b. hanya dapat dibaca dalam kondisi online 

c. dapat dibaca dalam kondisi offline 

d. tidak menngunakan outlook express 

40. Nama software untuk mengelola e-mail yang dikeluarkan oleh microsoft adalah ...... 

a. Ms Publisher 2003 

b. Ms acces 

c. Ms Pront page 

d. Outlook express 

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan singkat! 

1. Jelaskan langkah-langkah pembuatan tabel pada Program Ms Word! 

2. Jelaskan langkah-langkah untuk memformat mata uang rupiah pada program Ms Excel! 

3. Apa kepanjangan HTTP ? 



4. Apa yang dimaksud dengan “Download”, jelaskan ! 

5. Jelaskan langkah-langkah pembuatan Account Email pada Website Plasa.com! 

SOAL-SOAL TIK SMP TAHUN 2007/2008 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 

1. Nyaman, cepat, murah, hemat sumber daya, ini merupakan keuntungan dari 

pemakaian: 

a. E-mail 

b. Chatting 

c. Internet 

d. komputer 

e. Browsing 

2. Salah kirim, rawan penyadapan, respon terlambat ini merupakan : 

a. analogi e-mail 

b. Kelemahan e-mail 

c. Kelemahan chatting 

d. kelemahan internet 

e. kelemahan teknologi 

3. www.yahoo.com. Ini merupakan contoh dari 

a. sebuah e-mail 

b. sebuah website 

c. Sebuah chatting 

d. sebuah browsing 

e. sebuah browser 

4. smpswan@yahoo.co.id ini merupakan contoh dari 

a. sebuah situs 

b. sebuah e-mail 

c. Sebuah chatting 

d. sebuah browser 

e. sebuah browsing 

5. Internet explorer merupakan salah satu contoh dari 

a. jenis akses internet 

b. perangkat keras 

c. fasilitas internet 

d. browser 

e. istilah internet 

6. Opera merupakan salah satu contoh dari …… 

a. jenis akses internet 

b. perangkat keras 

c. fasilitas internet 

d. browser 



e. istilah internet 

7. Dial-up merupakan salah satu contoh dari 

a. jenis akses internet 

b. perangkat keras 

c. fasilitas internet 

d. browser 

e. istilah internet 

8. berkomunikasi di Internet melalui tulisan di sebut 

a. Mailing list 

b. e-mail 

c. browser 

d. browsing 

e. chatting 

9. Fasilitas mIRC dan Yahoo Messenger yang ada di Internet digunakan untuk: 

a. Mengirim e-mail 

b. chatting 

c. browsing 

d. mailing list 

e. menelpon 

10. Merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, komer sial, 

organisasi maupun perorangan disebut dengan: 

a. chatting 

b. browsing 

c. jaringan 

d. internet 

e. e-mail 

11. Cikal bakal jaringan internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan tahun 1969 

oleh Pentagon dengan nama : 

a. ARPANET 

b. www 

c. http 

d. homepage 

e. website 

12. Tunjukan di bawah ini, mana yang tidak termasuk kedalam kategori sebuah situs: 

a. www.yahoo.com 

b. http://www.google.com 

c. www.smp1wanaraja.sch.id 

d. www.smp1wanaraja.ac.id 

e. smpswan@yahoo.co.id 

13. Mana diantara kalimat dibawah ini yang paling betul 



a. Internet sama saja dengan www 

b. Tidak ada beda internet dengan www 

c. www memerlukan internet 

d. Internet tak ada hubungannya dengan www 

e. www tak memerlukan Internet 

14. Yang tidak termasuk kedalam contoh-contoh browser dibawah ini adalah : 

a. opera 

b. Monzilla firefox 

c. netscape 

d. internet Explorer 

e. modem dial-up 

15. Tunjukkan mana situs yang menggambarkan situs akademik di bawah ini : 

a. www.yahoo.com 

b. www.itb.ac.id 

c. www.neotek.co.id 

d. www.tvri.com 

e. www.ktiguru.org 

16. www kesingkatan dari : 

a. world wide web 

b. wide web world 

c. web wide world 

d. world web wide 

e. world web wide 

17. Untuk membuka sebuah e-mail kita membutuhkan : 

a. User Id dan Password 

b. Sebenarnya cukup User Id saja 

c. cukup password saja 

d. perangkat keras 

e. Modem dial-up 

18. Search Engine adalah sebuah fasilitas internet yang dijalankan melalui browser gunanya 

untuk : 

a. mencari informasi 

b. membuat email 

c. untuk chatting 

d. untuk mailing list 

e. membuka email 

19. LAN merupakan sebuah jaringan komputer, LAN singkatan dari : 

 

a. Local arena net 

b. lokasi area network 



c. Local arena network 

d. Local Area Network 

e. Localisasi Area Network 

20. E-mail itu singkatan dari : 

a. Electrical Mail 

b. Enginer mail 

c. Electro magnetic 

d. Electronic mail 

e. Electrical magnetic 

21. Browser dan browsing itu: 

a. tidak ada bedanya sama sekali 

b. ada sedikit perbedaanya 

c. tidak ada hubungannya 

d. sangat berbeda 

e. namanya saja yg berbeda. 

22. Kegiatan kita mencari berita atau informasi di internet itulah yang dinamakan dengan : 

a. browser 

b. chatting 

c. membuka e-mail 

d. browsing 

e. mailing list 

23. Alat yang digunakan untuk mencari berita atau informasi itu, itulah yang disebut dengan : 

a. browser 

b. chatting 

c. membuka e-mail 

d. browsing 

e. mailing list 

24. Yang bukan fungsi Modem adalah…. 

a. menerjemahkan data 

b. menyimpan data 

c. menghubungkan komputer dengan ISP 

d. menghubungkan komputer dengan telepon 

e. menghubungkan komputer dengan komputer lainnya. 

25. Download adalah: 

a. memasukkan data ke internet 

b. mengirim data 

c. mencetak data dari internet 

d. meng-update data ke internet 

e. memasukkan data dari internet ke komputer. 

26.Untuk mengetik e-mail pada yahoo mail berbahasa Inggris seperti fyan_dc@yahoo.com 



perintah yang digunakan adalah : 

a. Copy 

b. send 

c. Pause file 

d. Attach file 

e. Compose 

27.Perhatikan nama e-mail berikut fyan_dc@yahoo.com Tunjukan mana yang 

disebut domain tempat membuat file : 

a. fahri 

b. yahoo 

c. @ 

d. fyan_dc@yahoo.com 

e. com 

28. Untuk mendaftar e-mail ke yahoo caranya klik….. 

a. open 

b. download 

c. upload 

d. sign in 

e. sign up 

29. Untuk melakukan chatting dapat menggunakan… 

a. yahoo.com 

b. yahoo.co.id 

c. google.com 

d. ISP 

e. Mirc 

30. Up-load adalah: 

a. memasukkan data ke internet 

b. menyimpan data 

c. mencetak data dari internet 

d. meng-update data ke internet 

e. memasukkan data dari internet ke komputer. 

31. Untuk tersambung ke jaringan Internet, pengguna harus menggunakan layanan khusus yang 

disebut dengan : 

a. modem dial-up 

b. ISP 

c. Chatting 

d. e-mail 

e. Browser 

32. Perhatikan nama e-mail berikut: fyan_dc@yahoo.com. Tunjukan mana yang disebut sebagai 

user id: 



a. fyan_dc 

b. yahoo 

c. @ 

d. fyan_dci@yahoo.com 

e. com 

33. Jika alamat E-mail dianalogikan dengan PO Box di Kantor Pos, attachment pada e-mail 

analogi dengan: 

a. amplot 

b. perangko 

c. surat 

d. paket 

e. pesan 

34. Sebagai siswa SMP 1 WANARAJA tentu anda harus kenal dengan e-mail sekolah, yakni: 

a. smpswan@yahoo.co.id 

b. smp_swan@yahoo.com 

c. smpnegeri1_wanaraja@yahoo.co.id 

d. smp1_wanaraja@yahoo.co.id 

e. smp-wanaraja@yahoo.co.id 

35. Fungsi user Id adalah untuk masuk/mengakses(login) ke server E-mail, setiap User Id harus 

disertai dengan: 

a. lambing 

b. kode 

c. password 

d. symbol 

e. tanda 

36. Sekelompok alamat e-mail dapat bergabung dalam sebuah alamat e-mail yang dikenal 

sebagai: 

a. mailbox 

b. mail chain 

c. webmail 

d. mail members 

e. milis 

37. Untuk mencari situs-situs yang menyediakan topik tertentu, pada search engine kita 

masukkan : 

a. keypad 

b. user name 

c. password 

d. keyboard 

e. keyword 

38. Untuk menyimpan gambar yang anda peroleh melalui Internet anda harus memilih pilihan : 



a. save 

b. e-mail picture 

c. print picture 

d. download picture 

e. save picture as 

39. Sebagaimana yang sudah ditugaskan untuk mencari jenis-jenis akses Internet, maka SMP 1 

Wanaraja Garut memakai tipe akses : 

a. akses dedicated 

b. koneksi nirkabel 

c. koneksi satelit 

d. gelombang radio 

e. koneksi dial-up 

40. Dalam labor komputer SMP 1 Wanaraja Garut, kita secara bersamaan dengan beberapa 

teman dapat sama-sama mengakses Internet dengan komputer yang berbeda ini disebabkan 

berkat adanya : 

a. jaringan komputer / LAN 

b. modem 

c. telepon 

d. browser 

e. jaringan nirkabel 

41. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat / mendaftarkan e-mail kita di yahoo 

adalah : 

a. membuka browser Internet explorer 

d. lansung mengisi pormulir pendaftran 

b. membuka sign up 

e. lansung mengetikan alamat situs yahoo 

c. membuka sign in 

42. Keseluruhan isi web server yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga tertentu / ibarat 

sebuah buku yang terdiri dari halaman-halaman tertentu, termasuk cover dan isinya disebut : 

a. homepage 

b. webpage 

c. web site 

d. e-mail 

e. milis 

43. Halaman depan atau halaman utama sebuah web site, biasanya diibaratkan sebagai cover 

sebuah buku atau ruang tamu sebuah rumah disebut dengan : 

a. homepage 

b. webpage 

c. web site 

d. e-mail 



e. milis 

44. Halaman tertentu yang terdapat di sebuah web site disebut dengan: 

a. homepage 

b. webpage 

c. web site 

d. e-mail 

e. milis 

45. Setelah kita memasukkan username dan password untuk membuka e-mail kita, langkah 

selanjutnya adalah dengan: 

a. meng-klik sign in 

b. mengklik sign up 

c. mengklik sign out 

d. lansung menulis email 

e. lansung meng-klik send 

46. Setelah kita berhasil mengirim email kepada seseorang maka akan ada pemberitahuan kepada 

kita, yakni: 

a. congratulation 

b. replay 

c. message sent 

d. compose 

e. send 

47. Dalam melakukan chatting muncul singkatan-singkatan semisal btw,(by the way) yang 

artinya: 

a. omong kosong 

b. omong-omong 

c. omong besar 

d. omongan mu tidak benar 

e. omongan mu keterlaluan 

48. Dalam melakukan chatting, bila ada simbol emosi yang kita terima dari lawan chatting kita 

seperti :( ini artinya : 

a. sedih 

b. marah besar 

c. tersenyum lebar 

d. menangis 

e. cemberut 

49. Berikut ini adalah penulisan situs yang benar…… 

a. www://yahoo.com 

b. www//yahoo.com 

c. www:\\yahoo.com 

d. www\\yahoo.co 



e. www.yahoo.com 

50. Biasanya dalampenulisan password akan terlihat tanda….. 

a. @@@@@ 

b. ########### 

c. $$$$$$$$$$$$$ 

d. ************* 

e. !!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Essay 

51. Tuliskan 4 buah fasilitas yang ada di Internet 

52. Tuliskan beserta artinya 5 buah istilah Internet 

53. Tuliskan 3 buah saja perangkat keras untuk meng-akses Internet 

54. Jelaskan perbedaan antara browser dengan browsing 

55. Tuliskan 4 contoh dari web browser 

 

Soal TRY OUT TIK SMP 

Juni 15, 2008 • Tidak ada Komentar 

I. PILIHAN GANDA 

1. Berikut ini yang bukan termasuk jenis software adalah…. 

a. Sistem Operasi 

b. Program Aplikasi 

c. Bahasa Pemrograman 

d. Media Penyimpanan 

2. Memasukkan program software ke komputer disebut…. 

a. install 

b. pengaplikasian 

c. unistall 

d. remove 

3. Jika Kamu ingin mendengarkan musik atau lagu maupun menonton film kesukaanmu di 

komputer, maka kamu memerlukan software yang tergolong multimedia. Salah satu software 

multimedia adalah…. 

a. Adobe Photoshop 

b. Corel Draw 

c. Windows Media Player 

d. dBase 

4. Berikut ini yang bukan merupakan arti software secara harfiah adalah…. 

a. perangkat lunak 

b. perangkat keras 

c. piranti lunak 

d. sistem operasi 

 



5. Yang termasuk sarana komunikasi tradisional adalah…. 

a. telepon 

b. televisi 

c. kentongan 

d. internet 

6. Perhatikan teks berikut ! 

Bentuk teks seperti yang terlihat di atas, biasa disebut dengan….. 

a. DropCap 

b. Kolom Koran 

c. Bullets and Numbering 

d. Mail Merge 

7. Perhatikan gambar berikut ! 

Gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan…. 

a. Symbol 

b. WordArt 

c. Autoshapes 

d. Clip Art 

8. Perhatikan gambar berikut ! 

Gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan…. 

a. Symbol 

b. WordArt 

c. Autoshapes 

d. Clip Art 

9. Fasilitas untuk memperbesar atau memperkecil tampilan pada monitor disebut…. 

a. zoom 

b. ruler line 

c. scroll bar 

d. toolbar 

10. Perhatikan gambar berikut ! 

Yang berfungsi untuk mengatur awal paragraf ditunjukkan oleh nomor…. 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

11. Setiap kita menyimpan lembar kerja menggunakan Microsoft Excel, secara otomatis program 

akan menampahkan extension file…. 

a. doc 

b. xls 

c. ppt 

d. exc 



12. Pada Microsoft Excel, sekumpulan sel yang saling bersebelahan disebut…. 

a. pointer 

b. range 

c. cell 

d. data 

13. Pada lembar kerja Microsoft Excel, yang menunjukkan kolom pda cell B29 adalah….  

a. B 

b. B29 

c. 29 

d. B2 

14. Pada fungsi IF memerlukan pernyataan logika “” yang berarti…. 

a. lebih kecil dan lebih besar 

b. tidak lebih kecil tetapi lebih besar 

c. tidak lebih cocok dengan 

d. tidak sama dengan 

15. Pada Microsoft Excel, simbol yang digunakan untuk mencari pangkat adalah….  

a. * 

b. ^ 

c. # 

d. “ 

16. Pada Microsoft Excel, untuk memperbaiki data yang salah kita dapat menggunakan tombol….  

a. F1 

b. F2 

c. F3 

d. F4 

17. Pilihan pengurutan data Ascending akan mengurutkan data…. 

a. dari nilai terbesar ke terkecil 

b. dari nilai terkecil ke terbesar 

c. dari abjad Z ke A 

d. mengurutkan data bulan atau hari 

18. Pada Microsoft Excel, perintah untuk membuat grafik terdapat pada menu…. 

a. File 

b. Format 

c. Data 

d. Insert 

19. Pada Microsoft Excel, untuk membaca data pada tabel yang yang disajikan secara horizontal 

dibutuhkan fungsi…. 

a. HLOOKUP 

b. VLOOKUP 

c. LOOKUP VALUE 



d. LOOKUP REFERENCE 

20. Nama dari Toolbar di samping adalah…. 

a. Autosum 

b. Autofill 

c. Fillhandle 

d. Paste Function 

21. Dalam pembuatan presentasi kita bisa menggunakan fasilitas From AutoContent Wizard 

yang berfungsi untuk…. 

a. membuat media presentasi baru yang masih kosong 

b. membuat media presentasi dengan memanfaatkan bantuan atau bimbingan secara menyeluruh 

c. membuat media presentasi dengan memanfaatkan desain yang disediakan oleh Microsoft 

Power Point 

d. membuat media presentasi yang menggunakan grafik 

22. Untuk memudahkan kita dalam membuat presentasi, sofware yang digunakan adalah…. 

a. Microsoft Word 

b. Microsoft Excel 

c. Microsoft Power Point 

d. Microsoft FrontPage 

23. Pada Slide Layout, bentuk tampilan Title Slide adalah…. 

a. 

b. 

c. 

d. 

24. Fungsi tombol F5 pada Microsoft Power Point adalah…. 

a. menggandakan objek 

b. menampilkan presentasi 

c. mengaktifkan atau meloncat ke dokumen lain 

d. melihat seluruh slide secara miniatur 

25. Untuk menggandakan objek kita dapat menekan tombol…. 

a. Ctrl-X 

b. Ctrl-V 

c. Ctrl-D 

d. Ctrl-C 

26. Jika kita menginginkan perubahan desain pada slide tertentu saja maka pilihan pada box slide 

dropdownnya adalah…. 

a. Design Template 

b. Apply to Selected Slide 

c. Apply to All Slide 

d. Apply to Master 

27. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tampilan slide dalam Microsoft Power Point adalah…. 



a. Normal View 

b. Slide Sorter View 

c. Slide Show 

d. Apply Design Template 

28. Untuk membuat tombol Home seperti pada gambar di samping, menggunakan… 

a. klik Slide Show, pilih Action Button 

b. klik Slide Show, pilih Slide Transition 

c. klik Slide Show, pilih Custom Animation 

d. klik Slide Show, pilih Animation Schemes 

29. Bentuk tampilan slide seperti pada gambar di samping terdapat pada…. 

a. Text Layout 

b. Content Layout 

c. Text and Content Layout 

d. Other Layout 

30. Fungsi Hyperlink adalah untuk…. 

a. memudahkan pindah ke slide yang diinginkan 

b. menampilkan seluruh isi slide 

c. membuat latar belakang slide 

d. menambahkan efek pergantian slide 

31. Pada Microsoft FrontPage, Web Component pada bagian Dynamic Effect terdiri atas…. 

a. 3 bagian 

b. 4 bagian 

c. 5 bagian 

d. 6 bagian 

32. Link yang digunakan pada satu halaman saja disebut…. 

a. bookmark 

b. screen tip 

c. target frame 

d. rollover 

33. Teks yang digunakan sebagai link biasanya memiliki garis bawah berwarna…. 

a. merah 

b. putih 

c. hijau 

d. biru 

34. Pada Microsoft FrontPage, icon yang digunakan untuk melihat bentuk tampilan situs pada 

browser internet explore adalah…. 

a. Publish Web 

b. Preview in Browser 

c. Toggle Pane 

d. Web Component 



35. Pada halaman index kita dapat bagi menjadi beberapa bagian dengan menggunakan…. 

a. Header Border 

b. Page Setup 

c. Shared Border 

d. Page Border 

36. Icon di bawah ini yang digunakan untuk melihat struktur halaman web adalah…. 

a. 

b. 

c. 

d. 

37. Perintah untuk menambah halaman baru sebagai halaman tambahan adalah…. 

a. Ctrl+C 

b. Ctrl+S 

c. Ctrl+V 

d. Ctrl+N 

38. Pada kotak dialog Marquee Properties, jika kita menginginkan teks bergerak memantul 

setelah sampai pada border kiri atau border kanan, maka pada pilihan behavior yang harus dipilih 

adalah…. 

a. scroll 

b. alternate 

c. slide 

d. raised 

39. Foto-foto yang akan dimasukkan ke dalam Photo Gallery harus discan terlebih dahulu 

sehingga berformat…. 

a. CDR 

b. XLS 

c. DOC 

d. JPEG 

40. Perhatikan gambar berikut ! 

Untuk membuat Form Interaktif seperti gambar di atas menggunakan…. 

a. Text Area 

b. Option Button 

c. Check Box 

d. Text Box 

41. Untuk bisa bergabung dengan internet, kita harus mempunyai akses dengan cara 

berlangganan penyedia jasa internet yang disebut…. 

a. USB 

b. LAN 

c. ISP 

d. Home Page 



42. Tombol yang digunakan untuk menyisipkan file, gambar, tabel, data dan sebagainya pada e-

mail yang akan kita kirim adalah…. 

a. compose 

b. inbox 

c. attach file 

d. forward 

43. Berikut ini yang bukan merupakan sifat-sifat e-mail adalah…. 

a. sarana komunikasi yang murah 

b. dapat dikirim dengan cepat 

c. panjang surat yang dikirim dibatasi 

d. dapat menyertakan file-file 

44. Proses memperbaharui data dengan data yang baru disebut…. 

a. upload 

b. download 

c. upgrade 

d. update 

45. Orang yang melakukan penyusupan ke sebuah jaringan komputer untuk mencuri data atau 

file-file penting disebut…. 

a. Carder 

b. Cracker 

c. Hacker 

d. Carding 

II. ESSAY 

1. Jelaskan yang dimaksud dengan : 

a. ISP (Internet Service Provider) 

b. Search Engine 

3. Jelaskan yang dimaksud dengan : 

a. Slide Transition 

b. Custom Animation 

3. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hardware dan Software serta berikan contohnya masing-

masing 5 buah ! 

4. Jelaskan fungsi icon di bawah ini ! 

a. 

b. 

c. 

d. 

5. Perhatikan tabel di bawah ini ! 

Ketentuan : 

- Jika Jumlah >=10, maka discount 10% 

- Jika Jumlah <10, maka tidak discount 



- Total = Harga x Jumlah 

Tulislah rumus yang tepat untuk mengisi cell : 

a. G5 

b. F14 

c. E16 

d. F19 

Soal-soal Internet 

Juni 15, 2008 • 19 Tanggapan 

1. Internet pada awalnya disebut dengan : 

a. Intranet c. ARPAnet 

b. Network d. Computer Network 

2. Berikut ini merupakan kelebihan internet, kecuali : 

a. Sumber informasi yang tidak terbatas 

b. Dapat mengirimkan informasi dengan cepat 

c. Sarana komunikasi yang murah 

d. Biaya aksesnya mahal 

3. Aplikasi internet yang digunakan untuk mengirim-kan surat dalam bentuk elektronik disebut : 

a. Email 

b. Ghoper 

c. WWW 

d. Telnet 

4. Aplikasi internet yang memungkinkan pengambilan file dengan cepat adalah …….. 

a. WWW 

b. Milis 

c. Newsgroup 

d. FTP 

 

5. Aplikasi di bawah ini dapat kita manfaatkan untuk berdiskusi, kecuali ….. 

a. milis 

b. Newsgroup 

c. Chatting 

d. FTP 

6. Sinyal Wifi masih dapat ditangkap dengan radius…….dari titik akses 

a. 100 m 

b. 150 m 

c. 1 km 

d. 5 km 

7. Perangkat berikut terdapat pada sebuah hotspot Wifi, kecuali ….. 

a. WiFi Card 

b. Access Point 



c. Access Controller 

d. Internet Link 

8. Berikut ini benar tentang GPRS, kecuali …… 

a. Akses data sampai pada kecepatan 115 kbps 

b. Akses internet tanpa kabel 

c. Tarif dibayar per bulan tanpa didasarkan besarnya penggunaan 

d. Kita harus memiliki handphone untuk dapat mengakses internet 

9. Jaringan yang dapat mencakup sebuah negara disebut ………. 

a. LAN 

b. MAN 

c. WAN 

d. Internet 

10. Berikut ini merupakan manfaat dari jaringan komputer, keculai ….. 

a. dapat berbagi sumber daya 

b. dapat menggunakan data bersama-sama 

c. mempunyai keandalan yang lebih tinggi 

d. Kita dapat mengakses data orang lain tanpa diketahui 

11. Berikut ini yang merupakan kelebihan modem internal adalah…. 

a. mudah dipasang 

b. harganya lebih murah 

c. kecepatan aksesnya lebih tinggi 

d. banyak merek pilihan 

12. Berikut ini yang merupakan kelebihan modem eksternal adalah ….. 

a. mudah dipasang 

b. harganya murah 

c. kecepatan aksesnya lebih tinggi 

d. mereknya terkenal 

13. Port yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan modem eksternal adalah …… 

a. COM1 

b. COM3 

c. USB 

d. Dipasang di mainboard komputer 

14. Perangkat lunak berikut digunakan sebagai browser adalah ….. 

a. Windows XP c. Microsoft Outlook 

b. mIRC d. Internet Explorer 

15. Ciri-ciri ISP yang akan kita pilih di bawah ini, kecuali ………. 

a. memiliki backbone sendiri 

b. akses yang cepat 

c. memiliki proxy 

d. biaya langganan yang mahal 



16. Fitur dari sebuah ISP yang berhubungan dengan keamanan data adalah …. 

a. backbone sendiri 

b. memiliki bandwidth yang besar 

c. memiliki firewall 

d. memiliki server proxy 

17. Berikut ini yang mempengaruhi kecepatan akses sebuah ISP, kecuali …… 

a. bandwidth yang lebar 

b. memiliki teknologi kompresi data 

c. memiliki server proxy 

d. memberikan layanan account email yang besar 

18. Berikut ini yang kita masukkan pada saat mensetting koneksi ke ISP, kecuali ….. 

a. nomor IP Address komputer kita 

b. user name 

c. password 

d. nomor akses ISP 

19. Pilihan yang harus kita buat untuk menambahkan shortcut koneksi ke ISP di dekstop adalah : 

a. Add a shortcut to this connection to my dekstop 

b. Make this the default connection 

c. Save this user name and password for the following users 

d. Create a shortcut in dekstop 

20. Nama wizard yang digunakn untuk membuat koneksi ke sebuah ISP adalah ……. 

a. Add new hardware wizard 

b. Found new hardware wizard 

c. New connection wizard 

d. Up date connection wizard 

21. Kode yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web disebut …… 

a. HTML 

b. HTTP 

c. WWW 

d. URL 

22. Tombol di toolbar browser yang digunakan untuk menampilkan website yang berhubungan 

dengan multimedia adalah ….. 

a. media 

b. history 

c. favorites 

d. home 

23. Bagian jendela browser yang berfungsi untuk menampilkan proses loading sebuah halaman 

web adalah ……. 

a. title bar 

b. toolbar 



c. address bar 

d. status bar 

24. Format gambar yang banyak digunakan di internet adalah : 

a. JPEG dan GIF 

b. JPEG dan BMP 

c. GIF dan BMP 

d. BMP dan PDF 

25. Teks yang berfungsi untuk mengakses file atau halaman web yang lain disebut ……. 

a. Hyperlink 

b. Protocol 

c. ISP 

d. URL 

26. Program yang dibagikan secara gratis di internet dan dapat di download oleh siapa saja 

disebut…… 

a. Shareware 

b. Freeware 

c. Program bajakan 

d. Program versi beta (versi percobaan) 

27. Tombol di keyboard yang digunakan untuk membuka lebih dari dua jendela browser adalah 

a. Ctrl + A c. Ctrl + N 

b. Ctrl + C d. Ctrl + P 

28. Tombol yang digunakan untuk mengulangi proses loading sebuah halaman web adalah .. 

a. Forward 

b. Back 

c. Search 

d. Refresh 

29. Tombol yang digunakan untuk menghentikan proses loading sebuah halaman web adalah .. 

a. Forward 

b. Back 

c. Stop 

d. Home 

30. Tombol yang digunakan untuk melihat website yang kita kunjungi beberapa saat terakhir 

adalah ….. 

a. History 

b. Favorite 

c. Media 

d. Back 

31. Berikut ini merupakan sifat-sifat email, kecuali ….. 

a. Sarana komunikasi yang murah 

b. Dapat dikirim dengan cepat 



c. Panjang surat yang dikirim dibatasi 

d. Dapat menyertakan file-file 

32. Berikut ini yang merupakan keuntungan dari POP mail adalah ……. 

a. dapat dibaca dalam kondisi offline 

b. dapat dibaca dari mana saja 

c. hanya dapat dibaca dalam kondisi online 

d. sampainya lama 

33. Kelemahan dari POP mail adalah : 

a. hanya dapat dibaca dalam kondisi online 

b. hanya dapat dibaca dari satu tempat 

c. email diterima agak lama 

d. tidak ada jawaban yang benar 

34. Berikut ini merupakan keuntungan dari web based mail, kecuali : 

a. dapat dibaca darimana saja 

b. email sampai dengan cepat 

c. biasanya diberikan secara gratis 

d. dapat dibaca dalam kondisi offline 

35. Berikut ini yang merupakan kerugian dari email forwarding adalah : 

a. dapat dibaca darimana saja 

b. email diterima dengan cepat 

c. kadang email lambat diterima 

d. dapat dibaca dalam kondisi offline 

36. Berikut ini etika ber-email yang harus kita penuhi, kecuali : 

a. rajin melakukan spam 

b. tidak menggunakan huruf besar 

c. membuat layout email yang baik 

d. menggunakan kata-kata yang sopan 

37. Hal ini merupakan sifat-sifat dari kartu elektronik, kecuali : 

a. dikirimkan ke alamat email 

b. kita harus mempunyai alamat email untuk dapat mengirimkannya 

c. dapat diiringi lagu atau musik 

d. hanya dapat dikirimkan pada saat itu juga 

38. Berikut ini yang perlu kita pertimbangkan sebelum bergabung dengn milis tertentu, kecuali : 

a. Tujuan milis 

b. siapa saja yang menjadi anggota milis 

c. jumlah email yang masuk ke milis 

d. waktu yang kita miliki untuk membuka email 

39. Pada saat akan menyertakan file di email, kotak dialog yang digunakan untuk memilih file 

adalah : 

a. File open 



b. Open 

c. Choose File 

d. Save file 

40. Type file yang dapat disertakan sebagai file attachment adalah : 

a. file.doc dan .zip 

b. file.pdf dan gambar 

c. file.exe dan .doc 

d. semua jenis file 

41. Elemen berikut yang biasanya terdapat di mesin pencari, kecuali : 

a. Tombol Find / Cari 

b. Kotak teks untuk memasukkan kata kunci pencarian 

c. Teks link untuk pengaturan pencarian canggih (advanced search) 

d. Tombol save untuk menyimpan hasil pencarian 

42. Kata AND digunakan dalam kata kunci pencarian diwakili dengan symbol karakter : 

a. sama dengan (=) 

b. tanda kutip ganda (”) 

c. tanda minus (-) 

d. tanda tambah (+) 

43. Pernyataan di bawah ini yang salah tentang google adalah : 

a. dapat membedakan huruf besar dan kecil di kata kunci pencarian 

b. mempunyi fungsi pengecualian untuk menghilangkan kata pengganggu 

c. menggunakan tanda kutip (”) untuk mengapit kata kunci yang berupa frase 

d. menghasilkan pencarian dalam waktu cepat 

44. Yang ditampilkan di halaman web hasil pencarian adalah : 

a. besar file masing-masing dokumen hasil pencarian 

b. jumlah dokumen yang ditemukan 

c. waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil pencarian 

d. semua jawaban benar 

45. Fitur pencarian yang terdapat di google adalah : 

a. pencarian dengan pengaturan bahasa tertentu 

b. pencarian dengan menggunakan pengaturan formal file tertentu 

c. pencarian gambar 

d. semua jawaban benar 

46. Fungsi pencarian yang dapat kita gunakan untuk mencari dua kata dengan arti yang sama 

adalah : 

a. fungsi pengecualian 

b. fungsi AND 

c. fungsi OR 

d. fungsi pengaturan bahasa 

47. Tombol di bawah ini akan ditampilkan apabila kita meletakkan pointer di atas sebuah gambar 



di halaman web, kecuali : 

a. save this image 

b. print this image 

c. send this image in an email 

d. zoom this image 

48. Kotak dialog yang ditampilkan pada saat kita menyimpan halaman web adalah : 

a. Open 

b. Save as 

c. Save 

d. Save web page 

49. Tombol ini terdapat di kotak dialog download file, kecuali …. 

a. Open 

b. Save 

c. Cancel 

d. Download 

50. Tombol ini terdapat di kotak dialog download complete, kecuali : 

a. open file c. open 

b. open folder d. close 

Soal-soal Excel 
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1. Microsoft Excel merupakan program aplikasi 

a. Spreadsheet 

b. Wordprosesor 

c. Presentation 

d. Animasi 

2. Fungsi yang digunakan untuk menghitung penjumlahan data angka 

a. Sum 

b. Max 

c. Min 

d. Average 

3. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai terbesar data angka 

a. Sum 

b. Max 

c. Min 

d. Average 

 

4. Fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai terkecil data angka 

a. Sum 

b. Max 

c. Min 



d. Average 

5. Fungsi yang digunakan untuk menghitung rata-rata data angka 

a. Sum 

b. Max 

c. Min 

d. Average 

6. Fungsi yang digunakan untuk menghitung banyak data dalam range tertentu 

a. Count 

b. Large 

c. Small 

d. Rank 

7. Baris yang digunakan untuk menampilkan informasi mengenai isi sel yang sedang aktif 

(disorot) di lembar kerja : 

a. Formula bar 

b. Toolbar 

c. Scroll bar 

d. Menu bar 

8. Untuk mengakhiri Excel dapat menekan tombol : 

a. Alt + F4 

b. Ctrl + F4 

c. Alt + F2 

d. Ctrl + F2 

9. Untuk mengedit sel, kita dapat menggunakan tombol : 

a. F1 

b. F2 

c. F3 

d. F4 

10. Yang bukan termasuk fungsi statistik di bawah ini adalah 

a. If 

b. Large 

c. Small 

d. Rank 

11. Fungsi yang digunakan untuk mengambil bagian kiri dari data teks sebanyak karakter 

tertentu 

a. Left 

b. Right 

c. Mid 

d. Value 

12. Fungsi yang digunakan untuk mengambil bagian kanan dari data teks sebanyak karakter 

tertentu 



a. Left 

b. Right 

c. Mid 

d. Value 

13. Fungsi yang digunakan untuk mengambil beberapa karakter di tengah-tengah data teks 

a. Left 

b. Right 

c. Mid 

d. Value 

14. Fungsi yang digunakan untuk mengubah data teks menjadi data numeric 

a. Left 

b. Right 

c. Mid 

d. Value 

15. Yang bukan termasuk fungsi string di bawah ini adalah : 

a. Text 

b. Lower 

c. Upper 

d. If 

16. Yang disebut fungsi logika di bawah ini adalah 

a. If 

b. Sumif 

c. Logif 

d. Countif 

17. Fungsi Vlookup dan Hlookup digunakan untuk membaca suatu : 

a. Tabel 

b. Data 

c. Grafik 

d. Rumus 

18. Perintah untuk menyimpan lembar kerja excel dengan menekan tombol 

a. Ctrl S 

b. Ctrl N 

c. Ctrl V 

d. Ctrl A 

19. Untuk mengatur tinggi baris table menggunakan perintah 

a. format, wide, height 

b. format, row, height 

c. format, coloum, autoselection 

d. format, row, autoselection 

20. Untuk mengatur kolom table menggunakan perintah 



a. format, column, width 

b. format, row, heigh 

c. format, coloum, autoselection 

d. format, row, autoselection 

21. Berikut ini yang bukan termasuk kelompok program Microsoft office adalah 

a. Microsoft excel 

b. Microsoft word 

c. Microsoft power point 

d. Microsoft windows 

22. Berikut ini yang tidak dapat digunakan untuk menjalankan excel adalah 

a. Shortcut excel di desktop 

b. Start menu 

c. File excel 

d. Dokumen word 

23. Untuk menampilkan toolbar dilakukan di menu 

a. Insert 

b. View 

c. Format 

d. Data 

24. Bagian jendela excel yang berfungsi untuk menampilkan alamat sel yang sedang aktif adalah 

a. bar rumus 

b. bar nama 

c. bar status 

d. bar judul 

25. Bagian excel yang digunakan untuk mengerakan lembaran kerja dalam arah horizontal 

adalah 

a. scroll bar vertical 

b. scroll bar horizontal 

c. control lembaran kerja 

d. taks pane 

26. Tombol yang digunakan untuk menjalankan sebuah perintah disebut 

a. menu bar 

b. toolbar 

c. statusbar 

d. formula bar 

27. Perbesaran lembaran kerja diatur dengan menggunakan perintah 

a. customs view 

b. full screen 

c. zoom 

d. view sheets 



28. Formula bar dapat diatur agar ditampilkan atau tidak ditampilkan dengan menggunakan 

kotak dialog options atau menuview.perintah untuk menampilkan kotak dialog options terdapat 

dimenu 

a. view 

b. format 

c. insert 

d. tools 

29. Toolbar yang ditampilkan secara default dijendela excel adalah toolbar 

a. formatting dan standard 

b. standard dan chart 

c. chart dan formatting 

d. standard 

30. Bagian jendela excel yang diklik untuk menampilkan lembaran kerja yang tidak aktif adalah 

a. scroll bar lembaran kerja 

b. tab lembaran kerja 

c. control jendela lembaran kerja 

d. menu bar 

31. Perintah open dapat dijalankan dari menu file dan tombol open di toolbar standar.selain itu, 

perintah open dapat juga dijalankan dengan menekan tombol…dikeyboard. 

a. ctrl V 

b. ctrl O 

c. ctrl U 

d. ctrl B 

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

a. tombol enter 

b. tombol tab 

c. tombol arah 

d. semua benar 

33. Salah satu cara untuk memilih seluruh data di lemburan kerja adalah dengan menekan 

tombol…di keyboard. 

a. ctrl S 

b. ctrl P 

c. ctrl B 

d. ctrl A 

34. Perintah yang digunakan untuk menggandakan data adalah 

a. cut dan paste 

b. copy dan paste 

c. copy dan cut 

d. select all dan copy 

35. Selain dengan cara drag and drop.memindahkan data dapat juga dilakukan dengan cara 



menjalankan perintah 

a. cut dan paste 

b. copy dan paste 

c. copy dan cut 

d. select all dan cut 

36. Mengatur lebar kolom dimulai dengan mengklik menu 

a. insert 

b. format 

c. data 

d. table 

37. Mengatur tanda decimal dan ribuan yang digunakan di lakukan di kotak dialog 

a. options 

b. format cells 

c. print 

d. page setup 

38. menambahkan tanda pemisah ribuan ke data yang di lembaran kerja dilakukan di kotak 

dialog 

a. options 

b. format cells 

c. data edit 

d. page setup 

39. Mengatur tanda rupiah untuk data yang berupa uang dilakukan di kotak dialog 

a. options 

b. format cells 

c. print 

d. page setup 

40. Perintah page setup dijalankan dari menu 

a. file 

b. insert 

c. view 

d. format 

41. Jika kita mempunyai table yang melebar ke samping,maka sebaiknya kita memilih orientasi 

kertas 

a. landscape 

b. portraid 

c. tegak 

d. terserah apa saja 

42. Perintah untuk menambahkan header and footer dijalankan dari menu 

a. file 

b. insert 



c. view 

d. format 

43. Perintah yang digunakan untuk membatalkan perintah yang sudah terlanjur diberikan adalah : 

a. Undo 

b. Redo 

c. Copy 

d. Paste 

44. Perintah yang digunakan untuk menampilkan angka dengan format tampilan menggunakan 

lambang uang adalah : 

a. Currency 

b. Percent Style 

c. Comma Style 

d. Dollar 

45. Print preview digunakan untuk 

a. melihat tampilan halaman sebelum dicetak 

b. mencetak lembaran kerja 

c. mencetak bagian lembaran kerja tertentu 

d. tidak ada jawaban benar 

46. Berikut ini adalah tombol yang terdapat pada jendela excel pada kondisi tampilan print 

preview, kecuali 

a. print 

b. back 

c. zoom 

d. close 

47. Perintah print dapat juga dijalankan dari tombol keyboard dengan cara menekan tombol 

a. ctrl V 

b. ctrl C 

c. ctrl Shift P 

d. ctrl P 

48. Untuk mencetak rumus yang terdapat di lembaran kerja,kita perlu megatur agar lembaran 

kerja berada pada kondisi formula auditing mode.formula auditing mode dijalankan dari menu 

a. view 

b. insert 

c. tools 

d. format 

49. Menghitung rata-rata data angka menggunakan fungsi : 

a. Average 

b. Min 

c. Max 

d. Sum 



50. Menambahkan fungsi di lembaran kerja dapat dilakukan dengan menjalankan perintah 

function. Perintah function terdapat di menu 

a. insert 

b. format 

c. tools 

d. data 


