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Kumpulan Soal-soal Mata Diklat Komputer 

1. Untuk menghapus seluruh nama file yang 
berakhiran Doc, dengan perintah 
a. A:\>Del *.Doc
b. C:\>Del *.*
c. A:\>Del Doc.*
d. A:\>Dir *.*

2. C:\>DIR *.* adalah perintah untuk….
a. Menampilkan nama-nama file dalam root 

directori,
b. Menampilkan semua nama-nama file 

berikut semua extenxion-nya.
c. Menampilkan nama-nama file secara 

melebar
d. Menampilkan nama-nama file yang ada 

pada drive A
3. Untuk menampilkan nama file secara 

menyamping dengan perintah ….
a. Dir/ P c. Dir/W
b. Dir/A d. Dir/S

4. Menekan tombol mouse sebelah kiri satu kali 
di sebut dengan istilah …..
a. Double Click c. Click
b. Click Kanan d. Drag

5. Dibawah ini yang tidak termasuk sistem 
operasi adalah ….
a. Ms, Windows XP c. DOS
b. Linux d. Access

6. Dibawah ini yang tidak termasuk Aplikasi 
Ms. Office adalah …..
a. Ms. Visual Basic 
b. Ms. Excel
c. Ms. Power Point
d. Ms. Access

7. Prosesor yang muncul pada era tahun 1990 
adalah …..
a. 8088 d.80286
b. 80386 e.80486

8. Yang di maksud dengan CPU adalah …..
a. Prosesor c. Memory
b. Main Board d. Disk Drive.

9. Tempat untuk memasukkan disket di sebut 
….
a. Prosesor c. Disk Drive
b. CD ROM d. Memory

10. Komponen dasar dari Sistem Komputer 
adalah …., Kecuali.
a. Software c. Hardware
b. Brainware d. Prosesor

11. Yang di sebut sebagai Perangkat Lunak 
adalah ……
a. Software c. Hardware
b. Brainware d. Prosesor

12. Yang di sebut sebagai Perangkat Keras adalah 
…..
a. Software c. Hardware
b. Brainware d. Prosesor

13. Yang di sebut sebagai user / pengguna / 
pengguna akhir adalah ….

a. Software c. Hardware
b. Brainware d. Prosesor

14. Sistem operasi Window’s di buat oleh 
a. Microsoft c. Linux
b. Supercall d. Chi Writer

15. DOS singkatan dari ….
a. Disk Operating System
b. Disket Operating System
c. Disk Operasi Sistem
d.  Disk Operating Sistem

16. File yang sudah dihapus dan terdapat pada 
recycle bin, dapat dipanggil kembali dengan 
perintah ..
a. Rename c. File, Open
b. Restore d. Delete 

17. Gambar kecil yang menempel pada desktop, 
yang disimbolkan dengan gambar-gambar 
tertentu disebut dengan
a. Desktop c. Icon
b. Folder d. File

18. Untuk mengganti nama file atau folder yaitu 
dengan perintah ….
a. Move c. Copy
b. Rename d. Delete

19. Untuk menghapus nama file atau folder yaitu 
dengan perintah …..
a. Move c. Copy
b. Rename d. Delete

20. Pada Ms. Windows file yang di hapus 
ditempatkan pada ….
a. My Picture c. My Document
b. Recycle Bin d. Winamp

21. Lotus, Excel, Quatro, Supercall, Simphony 
termasuk kedalam kelompok software 
a. Pengolah kata
b. Spread sheet
c. Database
d. Word Processing

22. Wordstar(WS), Microsoft Word,Word Perfect 
(WP), Chi Writer (CW),dan Amy Pro 
termasuk ke dalam kelompok Software …..
a. Pengolah kata
b. Spread sheet
c. Database
d. Pengolah angka

23. dBase, Fox base, Fox Pro, Microsoft Access, 
Paradox, Clipper termasuk ke dalam 
kelompok Software …..
a. Pengolah kata
b. Spread sheet
c. Database
d. Pengolah angka

24. Informasi yang berisi tentang halaman yang 
sedang dibekerjakan adalah …
a. Scroll Bar c. Status Bar
b. Ruler Line d. Title Bar

25. Yang berisi menu File, Edit, View, Tools dll 
adalah …
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a. Scroll Bar c. Menu Bar 
b. Status Bar d. Scroll Bar

26. Yang berfungsi untuk mengetahui program 
yang sedang aktif dan keterangan nama file 
yang sedang dikerjakan adalah ….
a. Scroll Bar c. Status Bar
b. Menu Bar d. Title Bar

27. Untuk mendapatkan model huruf dan bentuk 
huruf yang artistic digunakan perintah …
a. Drawing c. Clip Art
b. Word Art d. Simbol

28. Langkah awal untuk menyimpan document 
adalah …
a. Klik Format, Save
b. Klik File, Save 
c. Klik File, Open
d. Klik File, Save as

29. Untuk menyimpan document dan mengganti 
nama file yang telah di buat adalah 
a. Klik Format, Save
b. Klik File, Save 
c. Klik File, Open
d. Klik File, Save as

30. Jenis huruf “ Times New Roman” termasuk 
dalam …
a. Menu bar c. Formating
b. Style Font d. Status bar

31. Jenis hurus standart yang akan muncul setiap 
kali anda melakukan pengetikan di Ms. Word 
adalah …..
a. Time New Roman
b. Arial
c. Century Gothic
d. Comic Sans

32. Untuk merubah batas Margin Kiri, Kanan, 
Atas dan Bawah  dapat dilakukan pada 
menu…
a. File, Page Setup
b. File, Print
c. File, Print Preview
d. Format, Page Print

33. Untuk melihat hasil ketikan sebelum di cetak 
dapat dilakukan dengan perintah …
a. File, Page Setup
b. File, Print
c. File, Print Preview
d. Format, Page Print

34. Cara cepat dalam melakukan proses 
menyimpan file adalah ….
a. Ctrl+S c. Ctrl+V
b. Ctrl+O d. Alt+S

35. Cara cepat dalam melakukan proses 
membuka file adalah ….
a. Ctrl+S c. Ctrl+V
b. Ctrl+O d. Alt+S

36. Cara cepat dalam melakukan proses paste 
adalah ….
a. Ctrl+S c. Ctrl+V
b. Ctrl+O d. Alt+S

37. Untuk menebalkan huruf dapat dilakukan 
dengan menekan icon 
a. Bolt c. Under line
b. Italic d. Aligment

38. Untuk membuat huruf miring dapat dilakukan 
dengan menekan icon …..
a. Bolt c. Under line
b. Italic d. Aligment

39. Untuk membuat garis bawah dapat dilakukan 
dengan menekan icon …..
a. Bolt c. Under line
b. Italic d. Aligment

40. Tombol back space untuk menghapus 
karakter/huruf dari sebelah ….
a. Kiri huruf c. Kanan huruf
b. Tengah huruf d. Atas huruf

41. Tombol delete untuk menghapus 
karakter/huruf dari sebelah ….
a. Kiri huruf c. Kanan huruf
b. Tengah huruf d. Atas huruf

42. Untuk mengatus ukuran kertas terdapat pada 
menu ….
a. File, Page Setup
b. File, Print Preview
c. File, New
d. File, Print

43. Perintah untuk menyisipkan halaman baru 
pada Ms. Word adalah…
a. Insert, Break,Page break
b. Insert, Page
c. Insert, Field
d. Insert, Tabel

44. Untuk mengatur paragraph terdapat pada 
menu …..
a. Insert c. Format
b. Tools d. Edit

45. Proses menyisipkan table adalah 
a. Table, Insert, Table
b. Insert,Table
c. Table,Insert
d. Insert, Table,Coloumn

46. Untuk membuat halaman baru adalah 
a. File, Open c. Edit, Open
b. File, New d. Edit, New

47. Untuk membuat Word Art dari menu bar 
(baris menu) adalah pada menu ….
a. Format c. Insert
b. Tools d. Edit

48. Untuk menyisipkan gambar dari menu bar 
(baris menu) adalah pada menu ….
a. Format c. Insert
b. Tools d. Edit

49. Untuk merubah bentuk huruf  dari menu bar 
(baris menu) adalah pada menu ….
a. Format c. Insert
b. Tools d. Edit

50. Untuk membuat bullet dari menu bar (baris 
menu) adalah pada menu ….
a. Format c. Insert
b. Tools d. Edit

51. Untuk membuat numbering  dari menu bar 
(baris menu) adalah pada menu ….
a. Format c. Insert
b. Tools d. Edit

52. Menu Border and Shading pada Ms. Word 
terdapat pada menu 
a. Format c. Insert
b. Tools d. Edit
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53. Untuk membuat judul dan nomor halaman di 

atas secara berulang adalah dengan 
perintah…
a. Footer c. Footnote
b. Header d. Endnote

54. Footnote adalah perintah untuk
a. Membuat catatan kaki
b. Membuat catatan akhir kalimat
c. Membuat judul berulang di bawah
d. Membuat judul berulang di atas

55. Untuk menyisipkan penomoran halaman yaitu 
dengan langkah.
a. Inset,page number
b. Tools,page number
c. Edit, Page number
d. View,page number

56. Pada Ms. Word anda dapat membuat table 
dan melakukan edit pada table tersebut, untuk 
menyisipkan satu kolom sebelah kanan
prosesnya adalah…
a. Table, Insert, Coloumn to the right
b. Insert, Table, Coloumn to the right
c. Table, Insert, Row Above
d. Insert, Table, Row Above 

57. Pada Ms. Word anda dapat membuat table 
dan melakukan edit pada table tersebut, untuk 
menyisipkan satu kolom sebelah kiri 
prosesnya adalah…
a. Table, Insert, Coloumn to the left
b. Insert, Table, Coloumn to the left
c. Table, Insert, Row Above
d. Insert, Table, Row Above 

58. Pada Ms. Word anda dapat membuat table 
dan melakukan edit pada table tersebut, untuk 
menyisipkan satu baris di bawahnya 
prosesnya adalah…
a. Table, Insert, Coloumn to the left
b. Insert, Table, Coloumn to the right
c. Table, Insert, Row Above
d. Insert, Table, Row Above 

59. Pada Ms. Word anda dapat membuat table 
dan melakukan edit pada table tersebut, untuk 
menyisipkan satu baris di atasnya prosesnya 
adalah…
a. Table, Insert, Coloumn to the left
b. Insert, Table, Coloumn to the right
c. Table, Insert, Row below
d. Insert, Table, Row below

60. Pada Ms. Word anda dapat membuat table 
dan melakukan edit pada table tersebut, untuk 
menghapus satu baris prosesnya adalah…
a. Table, Delete, Coloumn 
b. Insert, Table, Coloumn 
c. Table, Delete, Row 
d. Insert, Table, Row 

61. Pada Ms. Word anda dapat membuat table 
dan melakukan edit pada table tersebut, untuk 
menghapus satu kolom prosesnya adalah…
a. Table, Delete, Coloumn 
b. Insert, Table, Coloumn 
c. Table, Delete, Row 
d. Insert, Table, Row 

62. Pada Ms. Word anda dapat membuat table 
dan melakukan edit pada table tersebut, 

menggabungkan beberapa selmenjadi satu 
adalah …..
a. Table, Merge cells 
b. Table, Merge Row
c. Table, Merge table 
d. Table, Merge Column

63. Untuk membuat Mail Merge perintahnya 
terdapat pada menu….
a. Format c. Tools
b. Table d. Insert

64. Perintah untuk mencetak adalah ….
a. File, Printer
b. File, Print Preview
c. File,Print
d. File, Page Setup

65. Perintah untuk mencetak halaman yang 
sedang aktif adalah …..
a. Current Page c. Page Size
b. All Pages d. Page range

66. Naskah yang di cetak hasil akhirnya berupa 
…
a. File c. Folder
b. Kertas d. Disket

67. Untuk memberi nilai absolute dapat menekan 
tombol …
a. F2 c. F4
b. F6 d. F1

68. Berapa jumlah keseluruhan kolom pada Ms. 
Excel …
a. 240 c. 256
b. 280 d. 265

69. Langkah untuk menutup lembar kerja adalah 
…..
a. File, Open c. File, Close
b. File, Exit d. File, Save

70. Langkah untuk keluar dari Ms. Excel adalah 
….
a. File, Open c. File, Close
b. File, Exit d. File, Save

71. Untuk berpindah ke awal sel A1 pada Excel 
adalah …..
a. Tab c. Home
b. Ctrl+Home d. F5

72. Tombol Page Up pada keyboard berfungsi 
untuk…..
a. Menggulung satu layar keatas
b. Menggulung satu layar kebawah
c. Ke sel awal (A1)
d. Ke Sel Di bawahnya.

73. Tombol Page Down ( Page Dn) pada 
keyboard berfungsi untuk…..
a. Menggulung satu layar keatas
b. Menggulung satu layar kebawah
c. Ke sel awal (A1)
d. Ke Sel Di bawahnya

74. Untuk menyisipkan baris pada Ms. Excel 
dapat di lakukan dengan perintah 
a. Insert, Column
b. Insert, Row
c. Table,Insert, Row
d. Table, Insert Column

75. Perintah untuk melebarkan kolom adalah …..
a. Format, Coloumn, Width 
b. Insert, Column, Width
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c. Format, Row, Width
d. Insert, Row, Width

76. Perintah untuk melebarkan baris adalah …..
a. Format, Coloumn, Width 
b. Insert, Column, Width
c. Format, Row, Width
d. Insert, Row, Width

77. Perintah untuk menghapus kolom adalah …..
a. Insert, Delete, Coloumn
b. Edit, Delete, Entire Column
c. Insert, Delete, Row
d. Edit, Delete, Entire Row

78. Perintah untuk menghapus baris adalah 
a. Insert, Delete, Coloumn
b. Edit, Delete, Entire Column
c. Insert, Delete, Row
d. Edit, Delete, Entire Row

79. Untuk memperbaiki / mengedit isi sebuah sel 
anda dapat menekan tombol 
a. F4 c. F2
b. F.6 d. F1

80. Aplikasi pada Ms. Office yang termasuk ke 
dalam aplikasi presentasi adalah
a. Ms. Word c. Ms. Excel
b. Ms. Access d. Ms. Power Point

81. Pada Ms. Power Point anda dapat 
menyisipkan slide, menu menyisipkan slide 
terdapat pada …
a. Insert c. Edit
b. View d. Format

82. Proses membuat huruf bergerak / animasi font 
terdapat pada menu ….
a. Insert c. Tools
b. Slide show d. Format

83. Untuk membuat background template dapat 
di lakukan pada menu …..
a. Insert c. Tools
b. Slide show d. Format

84. Pada Power point anda dapat membedakan 
perpindahan slide / slide transition, pada 
menu apa anda dapat membuat slide transition
a. Insert c. Tools
b. Slide show d. Format

85. Untuk menjalankan slide dapat di lakukan 
dengan menekan tombol …..
a. F5 c. F4
b. F1 d. F6

86. Untuk menjalankan slide dari menu dilakukan 
dengan proses ….
a. Klik Slide Show, Slide Show
b. Klik View, Slide Show
c. Klik Format, Slde Show
d. Klik Tools, slide Show

87. Perhatikan gambar ikon berikut  , 
gambar tersebut menunjukan ikon.
a. Copy File c. Print 
b. Undo d. New

88. Untuk melakukan proses copy sebagian data 
menggunakan langkah sebagai berikut. Drag 
data tersebut lalu ....
a. Klik ikon copy lalu klik ikon paste
b. Klik menu Edit lalu copy, lalu klik ikon 

paste

c. Klik menu Edit lalu copy, lalu klik menu 
edit lalu paste

d. Semua benar
89. Gambar Ikon Copy adalah :

a. c.

b. d. 

90. Gambar disamping ini  menunjukkan 
proses .... 
a. Merge & Center
b. Menengahkan huruf
c. Membuat Garis
d. Mengubah font

91. Bentuk rumus Left adalah
a. =Left(teks,jumlah karakter)
b. =Left(teks,angka)
c. =Left(sell,angka)
d. Tidak ada yang benar

92.  Gambar ikon ini adalah ....
a. Copy c. Paste
b. Cut d. New

93. Syarat mutlak untuk menulis rumus harus 
selalu di dahului dengan menulis 
a. Fx c. =
b. ( d. If

94. Spreet sheet adalah merupakan program 
a. Ms. Word c. Ms Excel
b. Ms. Power Point d. Ms. Access

95. Program Pengolah Angka Berkolom adalah ...
a. Ms Word c. Ms. Acces
b. Ms. Power Pint d. Ms. Excel

96. Program Pengolah kata adalah ...
a. Ms Word c. Ms. Access
b. Ms. Power Pint d. Ms. Excel

97. Program untuk membuat presentasi adalah ....
a. Ms Word c. Ms. Access
b. Ms. Power Pint d. Ms. Excel

98. Jika kemungkinan yang ada adalah 4 maka 
jumlah If & kurung tutup adalah .....
a. 2 c.   4
b. 3 d.   1

99. Left, Right dan Mid termasuk dalam kategori 
rumus .....
a. Teks c. Lookup
b. Kemungkinan d. Account

100. Untuk menebalkan huruf menggunakan ikon 
.....

a. c.  

b. d.  

101. Perhatikan gambar ikon berikut ini  , 
gambar tersebut menunjukan ikon.
a. Copy File c. Print 
b. Undo d. New

102. Perhatikan gambar ikon berikut ini  , 
gambar tersebut menunjukan ikon.
a. Auto Sum c. Sigma
b. Undo d. Huruf E
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103. Untuk melakukan proses penjumlahan dengan 

cepat dapat langsung mengklik ikon ....

a. c.

b. d. 
104. Fungsi rumus average adalah untuk mencari 

......
a. Jumlah c. Nilai Max
b. Nilai Rata-rata d. Nilai Min

105. Fungsi rumus sum adalah untuk mencari 
a. Jumlah c. Nilai Max
b. Nilai Rata-rata d. Nilai Min

106. Fungsi rumus Max adalah untuk mencari 
a. Jumlah c. Nilai Max
b. Nilai Rata-rata d. Nilai Min

107. Fungsi rumus Min adalah untuk mencari
a. Jumlah c. Nilai Max
b. Nilai Rata-rata d. Nilai Min

108.
a. Rumus Left(a1,3) menghasilkan ...
b. RTA c. SMK
c. SMKN d. ATR

109. Rumus Right(a1,4) menghasilkan
a. ARTA c. ATRA
b. SMKN d. Arta

110. Rumus Mid(a1,4,3) menghasilkan
a. N2J c. N 2
b. KN2 d. 2 J

111. Rumus Mid(a1,6,4) menghasilkan...
a. 2 JA c. 2JAK
b. JAKA d. AKAR

112. Jika terdapat 3 kemungkinan maka Rumus IF 
nya adalah ....
a. =IF( ...,...,if(...,...,...))
b. =IF(...,...,if(...,...,))
c. =IF(...,...,if(...,...,if(...,...,...)))
d. Tidak ada yang benar

113. Gambar Ikon New adalah :

a. c.

b. d. 
114. Gambar Ikon Cut adalah :

a. c.

b. d. 

115.  Gambar ikon ini adalah ....
a. Copy c. Paste
b. Cut d. Save

116. Gambar ikon ini adalah ikon ....
a. Word Art c. Font
b. Cut d. New

117. Gambar ikon ini adalah ikon 
a. Copy c. Paste
b. Print Preview d. New

118. Gambar ikon ini adalah ....

a. Copy c. Paste
b. Open File d. New

119. Ikon Left Aligment ditunjukan oleh gambar 
......

a. c.  

b. d.  
120. Ikon Right Aligment ditunjukan oleh gambar 

......

a. c.  

b. d.  
121. Ikon center Aligment ditunjukan oleh gambar 

......

a. c.  

b. d.  
122. Ikon Justify ditunjukan oleh gambar 

a. c.  

b. d.  

123.
Rumus Jumlah adalah .....
a. = Sum(e2:e4) c. =Sum(e2:e4)
b. = Sum (e2:e4) d. Salah Semua

124. Rumus Minimum adalah .....
a. =Min(e2:e4) c. =Min(e2:e5)
b. =Min(e2..e4) d. =Min(e2..e5)

125. Rumus Maximum adalah .....
a. =Max(e2..e4) c. =Max(e2:e4)
b. =Max(e2:e7) d. =Max(e2..e7)

126. Rumus Rata-rata adalah ......
a. =(e2+e3+e4)/3 c. =e2+e3+e4/3
b. =average(e2:e4) d. =avegare(e2:e7)

127. Rumus Total adalah .....
a. =c2*d2 c. =c2*3
b. =750000*d2 d. Benar semua

128. Pada baris 1 pembuatan format seperti 
tersebut dapat dilakukan pada Format Cells 
a. Number c. Aligment
b. Border d. Font

129. Untuk membentuk format pada kolom b1, 
dapat dilakukan pada Format Cells, Aligment 
dengan, Pilihan pada Horizontal dan Vertikal 
adalah ....
a. Center & Justify c. Justify & Center
b. Center & Center d. Center & Botom

130. Untuk menengahkan kolom Jumlah dapat 
dilakukan dengan cara .....

a. Blok a1 lalu klik ikon 

b. Blok a5:d5 lalu klik ikon 

c. Blok a5 lalu klik ikon 
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d. Blok a5:d5 lalu klik ikon 
131. Untuk melebarkan kolom dapat dilakukan 

dengan cara .......
a. Double klick pada batas kolom
b. Klick & drag batas kolom lalu geser 

sesuai keinginan
c. Klik menu format, coloumn, width lalu isi 

lebar kolomnya.
d. Benar semua

132. Untuk menambahkan/insert kolom dapat 
dilakukan dengan cara 
a. Blok kolom yang ingin ditambahkan lalu 

klik kanan lalu pilih insert kemudian pilih 
entire kolom kemudian ok.

b. Klik menu insert lalu klik columns.
c. Salah semua
d. a & b benar

133. Untuk membatalkan perintah sebelumnya 
dapat dilakukan dengan cara 
a. Klik ikon Undo

b. Klik gambar ikon 
c. Klik menu edit, pilih undo 
d. Benar semua

134. Untuk merubah bentuk huruf pada sebuah 
kolom dapat dilakukan dengan cara :
a. Blok kolom lalu pada ikon Font cara 

bentuk huruf yang di inginkan
b. Klik kolom lalu pada ikon Font cara 

bentuk huruf yang di inginkan
c. Blok huruf yang akan di ganti lalu lalu 

pada ikon Font cara bentuk huruf yang di 
inginkan 

d. Benar semua
135. Untuk memunculkan tool bar standard dapat 

dilakukan dengan cara 
a. Klik menu format lalu toolbar pilih 

standard sampai muncul tanda cek list
b. Klik menu insert lalu toolbar pilih 

standard sampai muncul tanda cek list
c. Klik menu view lalu toolbar pilih standard 

sampai muncul tanda cek list
d. Klik menu tools lalu toolbar pilih standard 

sampai muncul tanda cek list
136. Untuk melebarkan baris dapat dilakukan 

dengan cara .......
a. Double klick pada batas baris
b. Klick & drag batas baris lalu geser sesuai 

keinginan
c. Klik menu format, row, width lalu isi 

lebar barisnya.
d. Benar semua

137. Untuk melihat tampilan hasil kerja sebelum di 
cetak dapat dilakukan dengan cara 
a. Klik Print Preview

b. Klik Ikon 
c. Klik ikon zoom
d. Ubah 100 % menjadi 200 %

138. Untuk mengatur lebar margin dapat di 
lakukan pada menu ......
a. Print
b. Print setup
c. Print Preview

d. Tidak ada yang benar
139. Merubah garis tipis menjadi garis tebal dapat 

dilakukan pada menu ....
a. Format, Cell , Border
b. Ikon Border
c. Ikon line stye
d. Tidak ada yang benar

140. Untuk merubah warna huruf dapat dilakukan 
dengan cara :
a. Klik kolom, lalu format , font , kemudian 

pada font color ubah warna sesuai 
keinginan

b. Klik kolom, Klik ikon Font
c. Klik Kolom, Klik font color
d. Klik Ikon font color

141. Untuk membuat format rupiah menjadi lebih 
baik sebaiknya kita memilih .....
a. Currency c.  Accounting
b. Number d. General

142. Untuk membuat format tanggal pilihan pada 
format cells-nya adalah ....
a. Date c. Time
b. General d. Number

143. Penulisan tanggal jika kita telah membuat 
format tanggal dengan setting regional US 
adalah .
a. dd/mm/yy c. yy/mm/dd
b. mm/dd/yy d. mm/yy/dd

144. Penulisan tanggal jika kita telah membuat 
format tanggal dengan setting regional 
Indonesia adalah ....
a. dd/mm/yy c. yy/mm/dd
b. mm/dd/yy d. mm/yy/dd

145. Pada penulisan rumus bentuk baku untuk 
memisahkan antara satu perintah dengan 
perintah lainnya adalah ......
a. Titik c. Titik Koma
b. Koma d. Titik Dua

146. Untuk membuat angka menjadi sebuah 
karakter dilakukan pengetikan tanda .... 
sebelum mengetik angka.
a. Tanda Kutip satu c. Koma
b. Tanda Kutip dua d. Titik

147. Jika terjadi kesalahan pengetikan rumus dan 
keluar perintah Value maka itu artinya 
terdapat kesalahan pada .....
a. Isi data
b. Tanda koma
c. Penulisan Rumus  
d. Kurung tutup

148. Jika terjadi kesalahan pengetikan rumus dan 
keluar perintah Name maka itu artinya 
terdapat kesalahan pada .....
a. Isi data
b. Tanda koma
c. Penulisan Rumus  
d. Kurung tutup

149. Untuk merubah nama sheet dapat dilakukan 
dengan cara .....
a. Klik kanan pada sheet lalu pilih rename, 

kemudian ketik nama baru
b. Klik pada sheet lalu pilih rename, 

kemudian ketik nama baru
c. Klik Format , Sheet , lalu ganti nama baru
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d. Salah semua

150. Untuk menyisipkan sheet dapat dilakukan 
dengan cara .....
a. Klik kanan pada sheet lalu pilih insert, 

kemudian pada general klik worksheet 
lalu ok

b. Klik pada sheet lalu pilih rename, insert, 
kemudian pada general klik worksheet 
lalu ok

c. Klik Format , Sheet , insert.
d. Salah semua

151. Merubah warna kolom pada microsoft Excel 
dapat di lakukan dengan cara ....
a. Klik kolom lalu klik ikon fiil color 

kemudian pilih warna yang di inginkan
b. Klik menu format cells, lalu pilih pattern, 

kemudian pilih warna yang di inginkan
c. Klik menu format cells, lalu pilih font, 

kemudian pilih warna yang di inginkan
d. Benar semua

152. Rumus If termasuk dalam kategory rumus ....
a. Lookup & Referens
b. Logical
c. Statistikal
d. Text

153. Rumus Vlookup & Hlookup termasuk dalam 
kategory rumus ....
a. Lookup & Referens
b. Logical
c. Statistikal
d. Text

154. Rumus Average, Max, Min termasuk dalam 
kategory rumus ....
a. Lookup & Referens
b. Logical
c. Statistikal
d. Text

155. Rumus Left, Right, Mid termasuk dalam 
kategory rumus ....
a. Lookup & Referens
b. Logical
c. Statistikal

d. Text
156. Rumus Date, Time, Weekday  termasuk 

dalam kategory rumus ....
a. Lookup & Referens
b. Logical
c. Date & Time
d. Text

157. Proses menyimpan file dapat dilakukan 
dengan cara .....
a. Klik ikon save lalu ketik nama file 

kemudian ok.
b. Klik File , pilih Save lalu ketik nama file 

kemudian ok.
c. a & b Benar
d. Semua benar

158. Ikon Save di wakili oleh gambar .....
a. Disket c. Printer
b. Kertas d. Harddisk

159. Jika ukuran kertas tidak cukup karena datanya 
melebar ke kanan agar dapat ke cetak 
keseluruhan data maka kita dapat mengatur 
......
a. Margin c. Portrait
b. Lanscape d. Ukuran kertas

160. Ikon Redo di wakili oleh gambar di bawah 
ini.....

a. c.

b. d. Salah semua

161. Kita dapat membatalkan merge & center  
dengan cara ......
a. Klik menu Edit lalu pilih clear lalu klik 

format
b. Klik menu Edit lalu pilih delete lalu klik 

format
c. Klik menu Edit lalu pilih clear lalu klik 

Content
d. Salah semua

1. Komponen apa saja yang terdapat pada System komputer.
2. Apakah Singkatan dari … CPU, DOS, UPS
3. Sebukan 3 Option / perintah yang dapat dijalankan pada perintah DIR .
4. Apa yang di maksud dengan istilah Folder. ?.
5. Apakah yang dimaksud dengan Desktop, Icon dan Folder ?.
6. Pada Program Internet apakah yang di maksud dengan WWW , HTTP, Email, Chatting.
7. Bagaimana penulisan alamat email yang benar.
8. Apa yang dimaksud dengan Cool Booting, Warm Booting dan Shut Down
9. Pada penggunaan mouse terdapat beberapa istilah, yaitu  Klik, Double Klik, Klik Kanan, dan Drag apa 

yang di maksud tersebut di atas.
10.Bagaimana cara mengaktifkan Windows Explorer, jelaskan langkahnya.
11.Bagaimana cara menyisipkan Tabel/membuat table pada program Ms. Word. Jelaskan langkahnya.
12.Bagiamana cara menyisipkan Word Art, Jelaskan langkahnya.
13.Bagaimana cara membuat Bullet, Jelaskan langkahnya.
14.Apakah yang dimaksud dengan Header dan Footer ?.
15.Bagaimana cara mencetak Naskah yang telah di buat di Ms. Word. Jelaskan langkahnya.
16.Bagaimana cara membuat Border pada Microsoft Excel.
17.Pada Menu Format Cells terdapat menu Tab apa saja…?
18.Bagaimana cara menyisipkan Slide baru pada Ms. Power Point, Jelaskan langkahnya.
19.Bagaimana langkah menampilkan Slide dari menu bar, Jelaskan.
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20.Tuliskan Rumus IF , Vlookup & Hlookup
21.Tuliskan Rumus Sum, Min, Max, Average
22.Tuliskan Rumus Left, Right, Mid
23.Untuk mendapatkan jumlah If dan Kurung tutup apa rumusnya.

a. Bagaiman cara membuat format Harga
b. Bagaiman cara membuat format Jumlah
c. Bagaiman cara membuat format Kode
d. Bagaiman cara membuat format Nama Barang
e. Dari gambar di atas untuk mendapatkan total rumusnya adalah

24. Jika gambar di atas di tambahkan satu kolom lagi yaitu kolom discount pada kolom F dengan ketentuan 
sebagai berikut :

a. Jika Harga < 1.000.000 maka discount = 0 
b. Jika Harga > 1.000.000 maka discount = harga * 10% * Jumlah maka rumus yang benar adalah 

.........
25. Jika gambar di atas di tambahkan satu kolom lagi yaitu kolom pajak pada kolom g dengan ketentuan 

sebagai berikut :
a. Jika kode = 2 maka pajak  = 0 
b. Jika kode = 3 maka pajak  = harga * 10% * Jumlah 
c. Jika kode = 4 maka pajak = harga * 15% * Jumlah maka rumus yang benar adalah 

26. Rumus Untuk mendapatkan Nama Barang adalah ......
27. Rumus Untuk mendapatkan Harga adalah  .......
28. Bagaimana membuat format Rp
29. Bagaimana cara menyimpan file
30. Bagaimana membuat garis kolom dan baris
31. Bagaimana membatalkan perintah Merge & centre
32. Bagaiman cara menyisipkan Kolom
33. Bagaiman cara membuat format tanggal
34. Bagaimana cara mencetak file


