
SOAL – SOAL TIK 

1.  Perangkat berikut yang berfungsi untuk menghubungkan dua LAN adalah …. 
a. hub     c. bridge 
b. router     d. kabel UTP 

2.  Perangkat berikut yang memungkinkan dua buah komputer saling berkomunikasi 
dan memper-tukarkan data dalam jaringan adalah …. 
a. hub     c. bridge 
b. router     d. LAN Card 

3.  Proses pengiriman dan penerimaan data dari dua buah komputer pada suatu jaringan 
disebut …. 
a. komunikasi data    c. chatting 
b. memback-up data   d. download 

4.  Sebuah kumpulan protokol yang bekerjasama untuk menangani proses pengiriman / 
komunikasi data, adalah …. 
a. TCP/IP     c. Network 
b. Lan Card     d. Connector 

5.  Teknik pengamanan data yang dilakukan dengan cara memfilter arus komunikasi 
yang masuk dan keluar dikenal dengan istilah …. 
a. Firewall     c. SSL 
b. Kriptografi    d. Destructive Device 

6.  Mengirim/ memasukan file situs sehingga bisa diakses pengguna internet disebut 
…. 
 a. warnet     c. down load 
 b. chatting     d. upload 

7.  Untuk membuka control panel., yang kita lakukan adalah ... . 
a. klik Start – sorot Program – klik Control panel 
b. klik Start – sorot Program – klik Windows Explorer 
c. klik Start – sorot Setting – klik Control panel 
d. klik Start – sorot Document – klik Control panel 

8.  Perhatikan gambar di bawah ini ! Untuk memasukkan printer baru dalam sistem 
maka kita perlu mengklik icon nomor ... . 

 
a. 1      c. 3 
b. 2      d. 4 

9.  Perbedaan antara LAN dan WAN adalah Kecuali... . 
a. LAN jumlah komputer lebih sedikit dibandingkan WAN 
b. jaringan Network WAN lebih luas dibanding LAN 
c. WAN tidak memakai kabel, LAN pakai kabel 
d. LAN jaringan luar negeri, WAN untuk dalam negeri 

10.  Diantara ISP di bawah ini yang dapat diakses tanpa harus mendaftar adalah ... . 
a. RAT net     c. Meganet 
b. Indonet     d. Telkomnet@ instan 

11.  Untuk membuka internet explorer yang kita lakukan adalah ... . 
a. klik Start- Program – klik Internet Explorer 
b. klik kanan Start – klik Explorer 
c. klik kanan Start – klik Network – klik Internet explorer 
d. klik Start – klik Setting – klik Network 

12.  Dalam kotak Internet Explorer terdapat kotak Address bar yang berfungsi untuk ... . 
a. menuliskan kode TCP/IP   c. menuliskan alamat - URL 
b. menuliskan alamat E-mail   d. Memilih Web page 

13.  Berikut ini adalah cara untuk meyimpan sebuah halaman Web, yaitu ... . 
a. klik menu File – klik Save 
b. klik menu File – klik Save As 



c. klik menu File – klik Open – klik Save 
d. klik menu File – klik Close – klik Save As 

14.  Usaha memasuki sebuah jaringan secara ilegal dengan maksud mencuri, mengubah, 
atau menghancurkan file/ data yang disimpan di komputer adalah …. 
a. SSL      c. Hacking 
b. Cracking     d. Virus 

15.  Perusahaan jasa layanan koneksi ke internet, disebut …. 
a. backbone     c. Microsoft 
b. ISP      d. Telkomnet 

16.  Berikut ini adalah ciri-ciri ISP yang akan kita pilih, kecuali …. 
a. memiliki backbone sendiri   c. biaya langganan yang mahal 
b. akses yang cepat    d. memiliki server proxy 

17.  Fitur dari sebuah ISP yang berhubungan dengan keamanan data adalah …. 
a. memiliki bandwith yang besar  c. memiliki firewall 
b. memiliki server proxy   d. backbone sendiri 

18.  Saluran data yang dilewati secara bersama-sama oleh data-data yang ditransfer, 
disebut …. 
a. backbone     c. modem 
b. bandwith     d. ISP 

19.  Satuan kecepatan transfer data adalah …. 
a. bps      c. km/jam 
b. bandwith     d. data/detik 

20.  Di bawah ini adalah salah satu Web browser, yaitu ... . 
a. Mocrosoft Word    c. Internet Explorer 
b. Windows Explorer    d. Google.co.id 

21.  Syarat utama untuk dapat mengirim e-mail adalah ... . 
a. memiliki situs pribadi   c. dapat menggunakan Ms.Word 
b. memiliki alamat e-mail   d. dapat menggunakan Search engine 

22.  Untuk menyimpan alamat-alamat favorit pelanggan pada web internet, adalah …. 
a. website     c. server 
b. backbone     d. server proxy 

23.  Fungsi saluran telpon untuk koneksi ke internet, adalah …. 
a. menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya 
b. mengubah sinyal digital ke analog atau sebaliknya 
c. menghubungkan komputer dengan ISP yang digunakan 
d. Mengirimkan data ke komputer lain 

24.  Untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog (sinyal listrik) atau sebaliknya 
supaya bisa lewat saluran telpon & bisa dibaca oleh komputer, adalah fungsi dari 
…. 
a. telpon     c. Slot Card 
b. modem     d. Handphone 

25.  Berikut ini yang merupakan kelebihan modem internal adalah kecuali…. 
a. mudah dipasang    c. mudah dipindah ke komputer lain 
b. harganya lebih murah   d. mereknya terkenal 

26.  Modem yang terpisah dengan komputer dan dihubungkan dengan kabel, adalah 
modem …. 
a. internal     c. internet 
b. external     d. outdoor 

27.  Teknologi pengiriman data dalam bentuk paket-paket menggunakan gelombang 
radio, adalah …. 
a. GPRS     c. TV kabel 
b. ADSL     d. Dial-up 

28.  Dibawah ini adalah simbol / icon untuk mengakses internet, adalah …. 

 
 



a. 1      c. 3 
b. 2      d. 4 

29.  Perangkat lunak berikut digunakan sebagai browser pada internet, adalah …. 
a. Windows XP    c. Microsoft Outlook 
b. mIRC     d. Internet Explorer 

30.  Aplikasi chatting dengan menggunakan server Yahoo, adalah …. 
a. Windows     c. Yahoo Messenger 
b. mIRC     d. Internet Explorer 

 
B. Jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas ! 

1.  Fasilitas di internet yang memungkinkan sejumlah pengguna yang bergabung 
bisa saling berkomunikasi lewat komputer secara langsung adalah …. 

2.  Merupakan kumpulan dari e-mail yang membentuk suatu komunitas adalah 
pengertian dari …. 

3.  Aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya 
secara geografis sangat jauh adalah …. 

4.  Program yang digunakan sebagai alat bantu untuk mencari informasi yang 
terdapat pada internet adalah pengertian dari …. 

5.  Kepanjangan dari HTML adalah … . 
6.  Kepanjangan dari HTTP adalah … . 
7.  Kepanjangan dari LAN adalah … . 
8.  Kepanjangan dari ISP adalah … . 
9.  Seseorang atau sekelompok orang yang memanfaatkan internet untuk merusak 

sistem komputer milik orang lain adalah …. 
10.  Ukuran kecepatan akses internet adalah …. 
11.  Yang berfungsi sebagai pengendali akses dalam sebuah lokasi Hotspot adalah 

… . 
12.  Untuk dapat tersambung dengan internet melalui saluran telepon, kita 

membutuhkan alat yang disebut …. 
13.  Kelebihan WiBro dibandingkan wiFi adalah … . 

 
C. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan jelas ! 
1. Sebut dan jelaskan 2 tipe arsitektur jaringan ! 
2. Apa kelebihan Modem Ekternal dibandingkan model Internal ? 
3. Jelaskan kelebihan teknologi ADSL ! 
4. Jelaskan pengertian Download dan Upload ! 
5. Jelaskan kelebihan dan kekurangan koneksi menggunakan Dial_Up ! 
6. Jelaskan kelebihan koneksi menggunakan 3G dibandingkan WiFi ! 
7. Apa yang dimaksud dengan Hotspot ? 
 
Diposkan oleh Teknologi Informasi & Komunikasi  
 
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 KECUALI............... 
a. COM 1  
b. COM 3  
c. USB 
d. Dipasang di port audio 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 POP3 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! 
 
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. Delete  
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. Delete  
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.  Pengertian 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. Short  
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:range table:Nomor Indek Kolom) 
b. Vlookup(Nilai Kunci;range table;Nomor Indek Kolom) 
c. Vlookup(Nilai Kunci,range table,Nomor Indek Kolom) 
d. Vlookup[Nilai Kunci,range table,Nomor Indek Kolom] 

50.  Perintah untuk mencetak dekumen dengan menggunakan Ctrl tekan tombol 
adalah ... 
a. F  
b. V  
c. P  
d. C 

 


