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BAB I 
MENU DAN ICON PERANGKAT LUNAK PENGOLAH ANGKA 

 
A. Mengenal Perangkat Lunak Pengolah Angka 

Program pengolah angka (spreadsheet) adalah program aplikasi komputer yang mensimulasikan 
suatu lembar kerja. Program ini menayangkan sejumlah sel yang secara kesatuan membentuk grid 
yang terdiri dari kolom dan baris. Setiap sel dapat berisi huruf teks atau angka. Sel tersebut dapat juga 
berisi rumus yang mendefinisikan suatu perhitungan matematis berdasarkan isi sel lain atau 
kombinasi dari banyak sel yang dapat diupdate setiap waktu. Program pengolah angka sering 
digunakan untuk pengolahan data keuangan. Program ini mampu memperbaharui hitungan pada 
seluruh sel yang ada di lembaran begitu sutu sel diubah nilainya. 

Ada beberapa perangkat lunak pengolah angka antara lain Lotus 123, KSpread, StarOffice Cale, 
OpenOffice Calc, Gnumeric, XESS, Microsoft Excel, dan lain-lain. Perangkat lunak pengolah angka yang 
saat ini banyak digunakan adalah Microsoft Excel dan OpenOffice Calc yang bersifat open source. 
Dalam modul ini akan akan dibahas tentang perangkat lunak pengolah angka Microsoft Excel. 

Microsoft Excel merupakan program aplikasi spreadsheet (lembar kerja) yang banyak digunakan 
untuk membantu menghitung, memproyeksikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. 
Microsoft Excel adalah paket program pengolah angka yang berbasis pada sistem operasi Microsoft 
Windows. Microsoft Excel merupakan bagian dari Microsoft Office yang meliputi Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Access, Microsoft FrontPage dan Microsoft PowerPoint. Microsoft Office 
senantiasa mengalami perkembangan antara lain Microsoft Office 2000, Microsoft Office XP, 
Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 dan Microsoft Office 2010. Pada modul ini akan lebih 
banyak dibahas tentang Microsoft Excel dari Microsoft Office 2007. 

B. Mengenal Microsoft Excel 2007 
Sebelum kita mengenal Microsoft Excel 2007, terlebih dahulu perlu kita ketahui bagaimana 

mengaktifkan program aplikasi Microsoft Excel 2007. Untuk mengaktifkan program aplikasi Microsoft 
Excel 2007 dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu sebagai berikut : 
1. Melalui Start Menu, yaitu dengan mengklik : Start  All Programs  Microsoft Office  Microsoft 

Office Excel 2007, perhatikan gambar berikut ! 
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2. Meng-Klik dua kali (double klik) shortcut Microsoft Excel pada Desktop atau klik satu kali dan tekan 
tombol Enter pada keyboard. 

 
 

3. Meng-Klik kanan shortcut Microsoft Excel pada Desktop kemudian pilih Open. 

 
 

4.  Klik Start Menu dan pilih Run dan ketikkan excel. 

 
 

 
 
Setelah melakukan salah satu dari langkah tersebut, maka akan muncul buku kerja (workbook) 

baru yang masih kosong. Buku kerja tersebut terdiri dari tiga lembar kerja (sheet) yang diwakili oleh 
tab sheet. Perhatikan gambar berikut ! 
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Pada Microsoft Office Excel 2007 yang muncul, terdapat beberapa tampilan atau fasilitas 
antara lain Office Button - Quick Access Toolbar - Menu Bar (Baris Menu) - Title Bar (Baris 
Judul) - Tool Bar (Baris Tool Bar) - Tombol Ukuran (Sizing Button) - Name Box - Formula Bar – 
Column – Baris - Tab Worksheet - Insert Worksheet - Status Bar - Document Area - Horizontal 
Scroll Bar - Vertical Scroll Bar - Zoom - Tampilan Layar.  
Perhatikan gambar berikut ! 
 
   Office     Quick 
   Buton     Access    Menu                                 Title Bar                           Tool Bar                          Tombol 
                                   Bar                                                                                                                         Ukuran 
 

 

 Baris       Tab Worksheet    Insert Worksheet                              Horizontal    Tampilan   Zoom 
        Scroll Bar      Layar 
 

    Name Box Sel Aktif Formula Bar Column     Dokumen Area   Vertical Scroll Bar  

 
1. Office Button, terdiri atas perintah New Document, Open, Convert, Save, Save As, Print, Prepare, 

Send, Publish dan Close. 
2. Quick Access Toolbar, terdiri dari tombol yang dapat mempercepat kerja anda. Isinya hampir 

sama dengan perintah-perintah di Office Button. Jika ingin melihatnya langsung bisa menekan 
tanda panah. 

3. Menu Bar, terdiri dari perintah menu utama Microsoft Excel 2007 yaitu Home, Insert, Page Layout, 
Formulas, Data, Review, View. 

4. Title Bar, berisi nama file dan program aplikasi yang sedang aktif. 
5. Tool Bar, tombol-tombol bergambar yang memikili fungsi tertentu dan digunakan untuk 

menjalankan suatu perintah dengan cepat dan mudah. 
6. Tombol Ukuran, digunakan untuk mengatur ukuran jendela kerja. 
7. Name Box, nama sel yang sedang aktif akan ditampilkan pada Name Box. 
8. Formula Bar, anda bisa mengedit data pada sebuah sel melalui Formula Bar. 
9. Sel Aktif, tempat menuliskan atau mengedit data dikelilingi oleh garis batas yang lebih tebal. 
10.Column, setiap kolom memiliki nama berdasarkan Abjad, dari kolom A hingga Z, dilanjut AA hingga 

XFD atau memilki 16.384 kolom. 
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11.Baris, untuk setiap baris memilki nama berdasarkan Angka. Dari 1 hingga 1048576 (1.048.576 
baris) 

12.Tab Worksheet, perintah dimana anda bisa berpindah ke kertas kerja lain dengan mudah. 
13. Insert Worksheet, dengan menekan Insert Worksheet anda bisa membuat Worksheet baru yang 

letaknya berurutan dengan Worksheet sebelumnya. 
14.Status Bar, Status lembar kerja anda. 
15.Document Area, merupakan lembar kerja yang aktif. 
16.Horizontal Scroll Bar, perintah untuk menggeser layar ke kiri ata ke kanan. 
17.Vertical Scroll Bar, perintah untuk menggeser layar ke atas atau ke bawah. 
18.Tampilan Layar, terdiri dari perintah untuk merubah tampilan layar. Terdiri dari Tampilan Normal, 

Tampilan Page Layout dan Tampilan Page Break Preview. 
19.Zoom, perintah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada lembar kerja anda. 

 
C. Mengaktifkan Menu-Menu pada Microsoft Office Excel 2007 

1. Untuk mengaktifkan Menu Home, bisa dengan cara klik tab Menu Home pada tab menu atau 
tekan tombol Alt + H pada keyboard, perhatikan ribbon menu yang tampil. 
 

 
 

2. Untuk mengaktifkan Menu Insert, bisa dengan cara klik tab Menu Insert pada tab menu atau tekan 
tombol Alt + N pada keyboard, perhatikan ribbon yang tampil. 
 

 
 

3. Untuk mengaktifkan Menu Page Layout, bisan dengan cara klik tab Menu Page Layout pada tab 
menu atau tekan tombol Alt + P pada keyboard, perhatikan ribbon yang tampil. 
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4. Untuk mengaktifkan Menu Formulas, bisa dengan cara klik tab Menu Formulas pada tab menu 
atau tekan tombol Alt + M pada keyboard, perhatikan ribbon menu yang tampil. 
 

 
 

5. Untuk mengaktifkan Menu Data, bisa dengan cara klik tab Menu Data pada tab menu atau tekan 
tombol Alt + A pada keyboard, perhatikan ribbon yang tampil. 
 

 
 

6. Untuk mengaktifkan Menu Review, bisa dengan cara klik tab Menu Review pada tab menu atau 
tekan tombol Alt + R pada keyboard, perhatikan ribbon menu yang tampil. 
 

 
 

7. Untuk mengaktifkan Menu View, bisa dengan cara klik tab Menu View pada tab menu atau tekan 
tombol Alt + W pada keyboard, perhatikan ribbon menu yang tampil. 
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8. Untuk mengaktifkan Office Button, bisa dengan cara klik tab Menu Office Button pada tab menu 
atau tekan tombol Alt + F pada keyboard, perhatikan ribbon menu yang tampil. 
 

 
 
Jika pada mouse yang anda gunakan terdapat tombol scrollnya, maka anda dapat berpindah dari 
menu satu ke menu yang lain dengan hanya menggeser scroll yang terdapat pada mouse anda. 
 

 
 

D. Jenis Data Microsoft Office Excel 2007 
Sebagai program pengolah data, Microsoft Office Excel 2007 memiliki beberapa jenis data yang 

berhubungan dengan angka atau teks. Tidak ada perubahan jenis data pada Microsoft Office Excel 
2007 dari versi sebelumnya. Jenis data yang tersedia pada Microsoft Office Excel 2007 adalah sebagai 
berikut : 
1. General 

Pengisian data tanpa format khusus. 
2. Number 

Pengisian data angka yang mengikuti format tertentu, misalnya menggunakan pemisah angka 
ribuan atau jumlah angka yang ada di belakang koma. 

3. Currency 
Pengisian data untuk angka yang diberi lambang mata uang suatu negara. Karena windows yang 
digunakan buatan Amerika, maka default lambang mata uang yang ditambahkan adala $ (Dollar). 

4. Accounting 
Penggunaannya mirip dengan currency. Jika pada currency penambahan lambang mata uang 

mengikuti angka yang anda tuliskan, di accounting lambang mata uang akan rata kiri sedangkan 
angka yang anda tuliskan akan rata kanan. 
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5. Short Date 
Penulisan tanggal dengan format pendek, misalnya 01/08/11. 

6. Long Date 
Penulisan tanggal yang dituliskan lengkap dengan harinya, misalnya Monday, January 21, 2011. 

7. Time 
Pengisian data waktu. 

8. Percentage 
Pengisian data dengan bentuk persentase, misalnya 0,25 yang akan ditampilkan sebagai 25%. 

9. Fraction 
Pengisian data decimal dalam bentuk pecahan, misal 3,25 maka akan muncul menjadi 3 ¼. 

10.Scientific 
Pengisian data untuk bidang ilmiah, misalnya 325000 maka akan ditampilkan sebagai 3.25E+05. 

11.Text 
Semua yang anda tuliskan akan dibaca sebagai teks walaupun anda menuliskan angka. Format ini 
berguna jika anda ingin menuliskan nomor telepon yang diawali dengan kode area. 
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BAB II 
PENGGUNAAN MENU DAN IKON DALAM MEMBUAT BERKAS BARU 

 
A. Membuat Dokumen Baru Dalam Microsoft Office Excel 2007 

Apabila kita mengaktifkan program aplikasi Excel, maka secara otomatis akan muncul sebuah 
buku kerja (workbook) baru. Buku kerja baru tersebut terdiri dari beberapa buah lembaran kerja 
(worksheet). Akan tetapi apabila buku kerja belum muncul atau ingin menampilkan buku kerja baru, 
maka langkahnya adalah sebagai berikut : 
1. Klik Office Button  New 
2. Pada Kotak Dialog yang muncul pilih Blank Document  klik tombol Create.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1                                               2                                                                                           3 

 

3. Pada tampilan program excel yang muncul, letakkan kursor dimana anda akan mulai mengetik. 

 
 
 
   Baris yang tampak (baris 1 – 16)             Sel Aktif (A1)        Kolom yang tampak (kolom A – N) 
 



 

Sigit Prawoto  9 
 

TIK Kelas VIII SMP Negeri 10 Yogyakarta Ms. Excel 2007 

B. Memindahkan Penunjuk Sel (Cell Pointer) 
Kita dapat memindahkan penunjuk sel dengan mouse dan dengan keyboard. Apabila kita 

menggunakan mouse maka kita cukup dengan mengklik alamat sel yang kita inginkan. Apabila dengan 
keyboard dapat kita gunakan tombo berikut ini. 

Tombol Keterangan 
 Pindah satu sel ke kiri, kanan, atas atau bawah 

Tab Pindah satu sel ke kanan 

Enter Pindah satu sel ke bawah 

Shift + Tab Pindah satu sel ke kiri 

Shift + Enter Pindah satu sel ke atas 

Home Pindah ke kolom A pada posisi baris yang sedang dipilih 

Ctrl + Home Pindah ke sel A1 pada lembar kerja yang aktif 

Ctrl + End Pindah ke posisi sel terakhir yang sedang digunakan 

PgUp Pindah satu layar ke atas 

PgDn Pindah satu layar ke bawah 

Alt + PgUp Pindah satu layar ke kiri 

Alt + PgDn Pindah satu layar ke kanan 

Ctrl + PgUp Pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja berikutnya 

Ctrl + PgDn Pindah dari satu tab lembar kerja ke tab lembar kerja sebelumnya 

 
C. Memasukkan Data di Sel Lembar Kerja 

Untuk memasukkan data pada lembar kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai barikut : 
1. Pilih atau klik sel tempat untuk memasukkan data. 
2. Ketik data yang diinginkan. 
3. Tekan Enter atau tekan tombol anak panah untuk berpindah ke sel yang lain. 

 
Ketika mengetik data ke dalam suatu sel, perhatikan beberapa hal berikut ini : 

1. Data yang sedang diketikkkan akan muncul di sel yang dipilih maupun di baris rumus (formula) 
2. Di sel tempat mengetikkan data ada garis vertikal berkedip-kedip yang biasa disebut titik sisip 

(insertion point).  
3. Bila salah mengetik, untuk menghapus karakter yang salah tersebut dengan menekan tombol 

BackSpace atau Delete. 
4. Jika ingin mengedit atau merubah data yang sudah diketikkan bisa melalui klik dua kali pada sel 

tersebut atau tekan tombol F2 pada keyboard. 
 
Ada berbagai jenis data yang dapat dimasukkan ke dalam lembar kerja. Berikut ini cara 

memasukkan beberapa jenis data. 
1. Memasukkan Data Teks 

Secara default apabila kita memasukkan data 
berupa teks, maka teks tersebut akan merata ke kiri. 
Kita dapat mengubahnya dengan mengklik pilihan 
perataan yang ada di toolbar, yaitu Align Left (rata 
kiri), Center (tengah), dan Align Right (rata kanan). 
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2. Memasukkan Data Angka 
Apabila kita memasukkan data berupa angka, maka 
data tersebut secara default akan rata kanan. 

 
 
 

Dalam memasukkan data angka di lembaran kerja Excel, kita tidak boleh memasukkan angka 
dengan memberikan tanda titik sebagai pemisah ribuan. Hal ini disebabkan Excel akan 
memperlakukan tanda titik yang kita masukkan sebagai karakter titik biasa dan bukan sebagai 
tanda pemisah, sehingga dibaca sebagai teks atau default formatnya US (United States). Dan jika 
kita akan menggunakan titik sebagai tanda pemisah dalam angka atau sebagai pemisah ribuan 
maka kita harus merubah formatnya menjadi format indonesia. Berikut langkah-langkahnya : 
a. Klik start  Control Panel 

 
 
Atau dengan cara klik Start Run, kemudian ketikkan control panel 
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b. Setelah muncul tampilan Control Panel kemudian pilih Regional and Language Options 

 
 

c. Setelah muncul tampilan Regional and langiage Options pilih Regional Option dan pada Standar 
and Formats ganti dengan Indonesia begitu pula dengan Location ganti dengan Indonesia. 

 
Klik Apply dan OK. 
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3. Memasukkan Data yang Berurutan 
Kita dapat mengurutkan data secara berurutan dengan cepat dengan cara sebagai berikut : 

a. Pilihlah sel tempat data pertama akan dimasukkan. 
b. Ketik data pertama, kemudian pindah ke sel berikutnya. 
c. Ketik data kedua yang sesuai dengan urutan data misalnya kita akan menuliskan data 1, 2, 3, 4, 

5, 6, …, maka kita cukup menuliskan 1 di sel pertama dan 2 di sel kedua. 
d. Blok kedua sel yang sudah diisi data tersebut. 
e. Letakkan pointer di sudut kanan bawah sel kedua sampai tanda tambah (+) muncul di pointer. 
f. Drag ke kanan atau ke bawah untuk urutan data yang semakin besar. Atau, drag ke kiri atau ke 

atas untuk urutan data yang semakin kecil. 
 

4. Memasukkan Data berupa Waktu dan Tanggal 
Bila data yang dimasukkan berupa waktu, sedangkan sistem waktu yang digunakan adalah 

sistem waktu 12 jam, maka setelah memasukkan data waktu perlu ditambahkan spasi dan huruf a 
untuk waktu AM dan huruf p untuk waktu PM. Misalnya, waktu yang akan dimasukkan adalah 
pukul 14:30, maka pada sistem waktu 12 jam kita harus mengetik 2:30 p. 
 

Memasukkan data berupa tanggal dilakukan dengan menggunakan tanda garis miring (/) atau 
garis pemisah (-) untuk memisahkan tanggal, bulan, dan tahun dari data yang dimasukkan. 
Misalnya, 12/7/2011 atau 12-jul-2011. Excel akan mengubah bentuk data tanggal yang 
dimasukkan sesuai dengan format data yang sedang berlaku di sel tersebut. Bila tidak sesuai 
dengan yang kita inginkan, format data tersebut dapat diatur melalui Format – Cells. 
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D. Menyimpan Buku Kerja (Workbook) 
Penyimpanan dokumen dilakukan pada saat anda telah menyelesaikan pengolahan data. Anda 

juga dapat menyimpan data saat anda sedang mengerjakan. Tujuan penyimpanan adalah untuk 
memudahkan membukanya kembali di lain waktu, untuk diedit ulang jika terjadi kesalahan. Dokumen 
dapat disimpan ke dalam harddisk atau ke dalam flash disk yang dapat dibawa kemana-mana. Untuk 
menyimpan file secara otomatis dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain : 
1. Save, menyimpan file yang belum pernah disimpan, dengan klik Microsoft Office Button   Save 

atau tekan Ctrl + S pada keyboard hingga muncul kotak dialog Save dan kemudian tentukan folder 
penyimpanan. Setelah itu tulis nama file pada dokumen dan kemudian klik tombol Save. 

2. Save As, untuk mengubah tempat atau nama file, dengan klik Microsoft Office Button  Save As 
atau tekan tombol F12 pada keyboard setelah itu akan muncul kotak dialog Save As. 
 

                            A 
 

 
 
       F            C               D               B              E                  
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a. [A] 
Untuk mencari lokasi tertentu penyimpanan dokumen. Menu dari ujung kiri ke ujung kanan 
adalah : 

 Back, digunakan untuk kembali ke folder sebelumnya. 
 Up One Level, digunakan untuk kembali naik satu tingkat ke folder di atasnya. Fungsinya 

hampir sama dengan tombol Back. 
 Delete, digunakan untuk menghapus suatu folder beserta isinya, atau untuk menghapus file. 
 Create New Folder, digunakan untuk membuat folder baru, berguna jika anda membuat 

banyak file dengan satu tujuan sehingga semua dapat tertata rapi dan anda dapat lebih 
mudah mencari file yang anda inginkan. 

 Views, digunakan untuk mengubah tampilan dari daftar file atau folder. Tombol ini memiliki 
drop down yang berisi beberapa mode tampilan, seperti Thumbnails, Tiles, Icon, List, 
Details, Properties, Priview, dan web view. 
 

b. [B] 
Daftar folder dan file yang berada dalam komputer atau media yang anda pakai. 
 

c. [C] 
Lokasi penyimpanan file yang dapat dipilih dengan mengklik salah satu tombol yang tersedia 
pada kotak dialog tersebut. 
 

d. [D] 
Drop-down File Name digunakan untuk memberi nama file yang akan disimpan. Anda juga 
dapat mencari file yang pernah anda simpan dengan klik anak panah yang berada di ujung 
kanan kotak dialog File Name. 
 

e. [E] 
Drop-down Save As Type digunakan untuk menyimpan file dengan format lain yang ada pada 
Excel 2007. Fasilitas Save As Type juga dapat digunakan untuk menyimpan file ke versi 
sebelumnya. 
 

f. [F] 
Tools berisi beberapa menu untuk melakukan pengaturan tertentu. Menu-menu yang ada 
dalam tombol tersebut adalah : 

 Delete, digunakan untuk menghapus file atau folder. 
 Rename, digunakan untuk mengubah nama file atau folder dengan nama lain. 
 Print, digunakan untuk membuat output file tanpa membuka file tersebut lebih dahulu. 
 Map Network Driver, digunakan untuk mencari lokasi yang berada dalam jaringan. Menu ini 

berfungsi jika komputer anda masuk jaringan. 
 Properties, digunakan untuk melihat properti file atau folder, misalnya kapan dibuat, siapa 

pembuatnya, kapan diubah, kapan diakses, tipe file atau folder tersebut. 
 Web Options, digunakan untuk mengatur tampilan file ke dalam halaman web. 
 General Option, digunakan untuk memberi atau mengubah password file atau folder. 
 Compress Picture, digunakan untuk memperkecil ukuran file suatu gambar. 
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BAB III 
MENGEDIT DATA DAN LEMBARAN KERJA 

 
A. Membuka Dokumen yang Sudah Tersimpan 

Jika dokumen telah anda simpan dan anda ingin membukanya atau untuk diedit, klik Microsoft 
Office Button  Open atau tekan tombol Ctrl + O pada keyboard sehingga muncul tampilan kotak 
dialog Open. Kotak dialog Open memiliki kesamaan dengan kotak dialog Save As. Untuk membuka file 
atau folder, silahkan Open atau klik ganda ikon file atau folder itu. 

 
 

Jika pada tombol Open di bawah kotak dialog Open diklik maka akan muncul menu seperti gambar di 
bawah ini. 

 
 
1. Open 

Untuk membuka file yang telah dipilih. 
2. Open Read-Only 

Untuk membuka dokumen yang telah anda pilih tetapi anda tidak dapat mengubah atau 
menambah isi dari dokumen tresebut. 

3. Open as Copy 
Untuk membuat salinan dari dokumen tersebut. Dokumen yang anda buka akan diberi nama 
sesuai nama dokumen yang anda buka tetapi dengan tambahan Copy (n). Huruf n menunjukkan 
jumlah salinan yang telah anda buat. 

4. Open in Browser 
Untuk membuka file dengan format yang didukung oleh browser seperti HTML. 
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5. Open and Repair 
Untuk membuka file yang rusak dan kemudian diperbaiki secara otomatis. 
 

B. Menutup Dokumen Kerja 
Setelah selesai mengedit dokumen, anda dapat menutupnya dengan beberapa cara, antara lain  

1. Klik Microsoft Office Button  Exit Excel 
2. Klik tombol Close Window di ujung kanan jendela aplikasi Excel 2007. 

 
 

C. Mengenal Range 
Range adalah sekumpulan dari beberapa sel. Nama range sesuai dengan alamat sel di ujung kiri 

atas sampai dengan ujung kanan bawah. Misalnya kumpulan sel yang dimulai dengan A2 sampai 
dengan C10 dinyatakan sebagai range A2:C10, perhatikan gambar berikut ! 
  
 
 A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C10 
 
 
Kita dapat memilih range dengan beberapa cara, antara lain : 
1. Menyorot Range Menggunakan Tombol Shift 

Untuk menyorot range kita dapat memanfaatkan tombol Shift dan anak panah. 
a. Tempatkan penunjuk sel di posisi awal range. 
b. Sambil menekan tombol Shift, tekan tombol anak panah pada keyboard sampai ke sel yang 

diinginkan. 
2. Menyorot Range Menggunakan Mouse 

Cara menyorot range menggunakan mouse adalah sebagai berikut : 
a. Klik sel yang merupakan posisi awal range. Penunjuk mouse harus tetap plus berwarna putih. 
b. Sambil menekan tombol mouse, geserlah (drag) penunjuk mouse tersebut sampai pada sel 

yang diinginkan kemudian lepaskan tombol mouse. 
3. Menyorot Beberapa Range (Koleksi Range) Menggunakan Tombol Ctrl 

Kita dapat menyorot beberapa range sekaligus dengan langkah-langkah berikut : 
a. Sorot range yang pertama. 
b. Sambil menekan tombol Ctrl, sorotlah range berikutnya dengan menggunakan mouse. 
c. Ulangi langkah 2 untuk range berikutnya sampai seluruh koleksi range yang diinginkan selesai. 
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4. Menyorot Kolom atau Baris 
Isi suatu kolom atau baris dapat kita sorot secara keseluruhan dengan melakukan klik di huruf 
kolom atau nomor baris yang diinginkan. Misalnya kita ingin menyorot seluruh isi kolom B, maka 
dukup dengan mengklik di huruf B. Sedangkan untuk menyorot sederetan kolom atau sederetan 
baris dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 
a. Klik di huruf kolom atau nomor baris awal. 
b. Kemudian sambil tetap menekan tombol mouse geserlah (drag) penunjuk mouse hingga 

menyorot seluruh deretan kolom atau baris tersebut. 

 
 

5. Menyorot Beberapa Kolom dan Baris Secara Sekaligus  
Untuk menyorot beberapa kolom dan baris secara sekaligus dapat dilakukan dengan cara berikut: 
a. Klik atau sorot di huruf kolm atau nomor baris yang pertama. 
b. Sambil menekan tombol Ctrl, klik atau sorot di huruf kolom atau nomor baris berikutnya. 
c. Ulangi langkah 2 sampai semua kolom dan baris yang diinginkan selesai. 
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6. Menyorot Seluruh Lembar Kerja 
Untuk menyorot seluruh lembar kerja dapat dilakukan dengan mengkilk salah sudut kiri atas di 
lembar kerja atau dengan menekan tombol Ctrl + A pada keyboard. 
 

D. Mengopi Data atau Menggandakan Data 
Langkah- langkah untuk menyalin atau mengopi data adalah sebagai berikut : 
1. Pilihlah sel yang memuat data-data yang akan dikopi. 
2. Dari menu Edit, klik perintah Copy, Perintah Copy juga dapat dijalankan dengan menekan tombol 

Ctrl + C pada keyboard. 
3. Aktifkan sel di tempat data-data hasil kopian akan ditempatkan. 
4. Dari menu Edit, klik perintah Paste, perintah Paste dapat juga dijalankan dengan menekan tombol 

Ctrl + V pada keyboard. 
 

E. Memindahkan Data atau Memotong Data 
Untuk memindahkan data dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 
1. Menggunakan Sistem Drag and Drop 

a. Sorotlah seluruh sel yang akan dipindahkan 
b. Letakkan pointer mouse di batas pinggir sel-sel yang sudah dipilih sampai tanda pointer mouse 

berubah menjadi                .  
 

c. Klik dan tahan, kemudian tariklah ke sel tempat data-data tersebut ingin diletakkan. 
2. Menggunakan Cut dan Paste 

a. Sorot seluruh sel yang akan dipindahkan 
b. Klik perintah Cut dari menu Edit atau klik tombol Cut di toolbar Standard atau bisa 

menggunakan tombol pada keyboard yaitu Ctrl + X 
c. Aktifkan sel tempat data-data tersebut akan diletakkan 
d. Klik tombol Paste di toolbar Standard atau tekan tombol Ctrl + V pada keyboard. 

 
F. Memformat Sel dengan Tipe Data yang Sesuai 

Data yang ada dalam sel dapat kita format sesuai tipe datanya. Memformat sel agar sesuai dengan 
tipe data, dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 
1. Pilih sel yang akan diformat kemudian klik kanan dan pilih Format Cells 
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Atau dengan cara klik  General pada tool bar kemudian pilih More Number Formats 

 
 
Atau dengan cara klik menu Format pada tool bar dan pilih Format Cells 

 
Atau dengan menggunakan keyboard tekan tombol Ctrl + 1. 
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2. Setelah langkah pertama dilakukan maka akan muncul kotak dialog format cells, dan di dalam 
kotak dialog Format Cells ini terdapat lima tab, yaitu Number, Alignment, Font, Border, Patterns, 
Protection. 

 
 
       A               B                 C                 D             E                 F 
 
a. Number [A] 

Pada tab Number ada banyak kategori yaitu : General, Number, Curency, Accounting, Date, 
Time, Percentage, Fraction, Scientific, Text, Special, Custom. 

b. Alignment [B] 
Tab ini berguna untuk mengatur pelurusan data yang terdapat pada sel. 

 Text alignment, untuk pelurusan data secara horizontal maupun vertikal, baik rata kanan, 
kiri, kanan kiri, tengan, atas, dan bawah. 

 Text control berisi pilihan sebagai berikut : 
 Wrap text : lebar baris menyesuaikan dengan teks. 
 Shrink to fit : ukuran huruf menyesuaikan lebar kolom 
 Merge cells : menggabung sel. 

 Right-to-left Text direction merupakan pengaturan arah teks. 
 Orientation digunakan untuk mengatur orientasi data dan derajat posisi kemiringannya. 

c. Font [C] 
Fasilitas ini digunakan untuk memformat huruf yang ada dalam sel yang meliputi jenis huruf, 
gaya tampilan huruf, garis bawah, warna, dan efek. 

d. Border [D] 
Tab ini digunakan untuk mengatur garis pembatas atau bingkai. 
Kita dapat memberi garis pembatas dan bingkai dengan berbagai model garis dan warna. 
Langkah-langkah untuk memberi batas tabel atau bingkai adalah sebagai berikut : 

 Pilih atau sorot data dari sel yang diinginkan. 
 Klik Format – Cells. 
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 Pilih tab Border. 
 Pilih border sesuai dengan yang diinginkan. 
 Tekan OK. 

Memberi batas sel dapat juga dilakukan dengan cara mengklik sel yang akan diberi batas, 
kemudian mengklik tombol Borders di toolbar dan memilih jenis batas yang ingin diberikan 
kepada sel tersebut. Kita dapat memberi batas pada beberapa sel sekaligus dengan cara 
memilih beberapa sel sekaligus. 

 

e. Patterns [E] 
Tab ini untuk memberi warna dan pola pada sel. Langkah-langkah untuk memberi warna pada 
sel adalah sebagai berikut : 

 Pilihlah sel yang akan dikasih warna. 
 Dari menu Format Cells pilih tab Patterns. 
 Pada bagian Cell shading, pilihlah sel yang diinginkan. 
 Klik tombol OK. 

f. Protection [F] 
Perintah ini digunakan untuk memproteksi sel. Cara untuk memproteksi sel adalah sebagai 
berikut : 

 Sorot sel yang akan diproteksi. 
 Pilih Locked untuk mengunci. 
 Pilih Hidden untuk menyembunyikan isi sel pada Formula Bar. 
 Pilih OK. 

 
G. Memformat Kolom dan Baris. 

1. Mengatur Lebar Kolom 
Secara default begitu kita membuka lembar kerja baru maka akan muncul kolom-kolom dan 

baris-baris dengan ukuran yang sama. Data yang kita masukkan ke dalam sel tidak selamanya 
sesuai dengan lebar kolom  sehingga perlu pengaturan untuk mendapatkan format yang kita 
inginkan. 

Megatur lebar kolom sebaiknya disesuaikan dengan data yang dimasukkan, bila data yang 
dimasukkan membutuhkan ruang yang kecil, lebar kolom sebaiknya diperkecil, demikian juga 
sebaliknya. 
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Apabila lebar kolom terlalu kecil, data berupa teks yang dimasukkan akan terpotong oleh batas 
kolom. Sedangkan apabila data yang dimasukkan berupa angka, akan ditampilkan berupa deretan 
tanda pagar (######). 

 
Mengubah lebar kolom dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. 
a. Letakkan mouse di atas batas kanan kolom yang akan diatur lebarnya sampai tanda mouse   
 berubah menjadi tanda tambah dengan panah ganda ke kiri dan ke kanan. 
b. Klik mouse dan tahan, lalu seret ke kanan untuk melebarkan kolom atau seret ke kiri untuk   
 mengecilkan kolom. Bila lebar kolom yang diinginkan telah terpenuhi, lepaskan mouse. 
 
 
 
 
 
 
 
Pengaturan lebar kolom dapat juga dilakukan melalui langkah berikut. 
a. Klik kanan pada huruf kolom, kemudian pilih Column Width. 
b. Tentukan ukuran kolom yang diinginkan. 
c. Klik OK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sedangkan untuk mengatur lebar beberapa kolom secara bersamaan sehingga menghasilkan lebar 
yang sama, langkahnya adalah : 
a. Blok beberapa kolom yang ingin diatur lebarnya dengan cara arahkan pointer ke huruf kolom 

sehingga pointer menjadi anak panah ke bawah kemudian klik kolom tersebut tahan dan geser 
sesuai jumlah kolom yang akan diatur. 
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b. Geser salah satu kolom, dan jika sudah mendapatkan ukuran yang diinginkan lepas mouse. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Mengatur Tinggi Baris 

Tinggi baris dapat diatur dengan menjalankan langkah-langkah sebagai berikut. 
a. Melalui menu Format, pilih ribbon Home pada group Cells pilih Format. Pada menu Format, 

pilih Row Height dan kemudian masukkan tinggi baris yang diinginkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           Masukkan tinggi baris yang diinginkan 
 

b. Cara yang lain adalah dengan menggeser batas bawah dari baris yang ingin diubah. Letakkan 
pointer hingga bentuknya berubah menjadi dua garis tebal sejajar dengan anak panah 
berlawanan arah. Klik mouse drag ke arah yang diinginkan atau geser sesuai dengan ukuran 
yang diinginkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c. Untuk mengubah tinggi baris secara otomatis adalah dengan memilih baris itu kemudian 
meletakkan pointer ke angka yang mewakili baris sampai bentuknya berubah menjadi tanda 
panah ke samping. Aktifkan menu drop down Format pada group Cells di ribbon Home. 
Kemudian pilih menu Autofit Row Height. 
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3. Menambah Sel 
Untuk menambahkan sebuah sel pada sebuah kolom atau baris, dapat dilakukan dengan langkah-
langkah berikut ini. 
a. Klik kanan di lokasi sel yang ingin ditambahkan. Pada menu yang muncul, klik Insert. Kotak 

dialog Insert akan ditambahkan. 

 
 

b. Pilihlah Shift cells right bila ingin menambahkan sel pada sebuah baris dan pilihlah Shift cells 
Down bila ingin menambahkan sel pada sebuah kolom. 

 
 

c. Klik OK. 
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4. Menyisipkan Kolom 
Menyisipkan kolom di antara kolom-kolom yang ada di tabel dapat dilakukan dengan langkah-
langkah berikut. 
a. Pilihlah Insert, di kolom tempat kita ingin menyisipkan sebuah kolom. 

 
b. Sebuah kolom yang baru akan disisipkan di sebelah kiri kolom yang kita pilih. 

Menyisipkan kolom dapat juga dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. 
a. Klik kanan di salah satu sel tempat kita ingin menyisipkan sebuah kolom yang baru. 
b. Dari menu yang ditampilkan, klik Insert. Kotak dialog Insert akan ditampilkan. 
c. Pilih Entire column. Klik OK sebuah kolom baru akan ditambahkan di sebelah kiri kolom yang 

dipilih. 

 
 

5. Menyisipkan Baris 
Menyisipkan baris di tabel dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini. 
a. Pilihlah sel di baris tempat kita ingin menyisipkan sebuah baris. 
b. Dari menu Insert, klik Rows. Sebuah baris yang baru akan ditambahkan ke tabel. 

 
Menyisipkan baris dapat juga dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. 
a. Klik kanan salah satu tempat kita ingin menyisipkan sebuah baris yang baru. 
b. Dari menu yang ditampilkan, klik Insert. Kotak dialog Insert akan ditampilkan. 
c. Pilihlah Entire row. Klik tombol OK. Sebuah baris baru akan disisipkan ke tabel. 

 
6. Menghapus Kolom atau Baris 

Langkah-langkah untuk menghapus kolom atau baris adalah sebagai berikut. 
a. Klik salah satu sel di kolom atau baris yang akan dihapus. 
b. Klik kanan di sel tersebut. Pada menu yang muncul, klik Delete. Kotak dialog Delete akan 

ditampilkan. 
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c. Bila ingin menghapus baris, pilihlah Entire row. Bila ingin menghapus kolom, pilihlah Entire 

column. 
 

7. Menggabungkan Sel 
Menggabungkan beberapa sel dapat dilakukan dengan menjalankan perintah Merge Cells. 
Langkah-langkah untuk melakukannya adalah sebagai berikut. 
a. Blok sel yang ingin digabung atau di jadikan satu sel. 

 
 

b. Klik tombol pada toolbar Merge & Center. Bila ingin menggabungkan sel sekaligus mengatur 
posisi data menjadi Center, klik Merge & Center. 

 
 
Kita juga dapat menggabungkan sel setelah kita menyorotnya melalui menu Format – Cells – 
Aligment – pada Text Control kita pilih Merge cells. 

 Merge & Center 
Untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu sel dengan perataan teks di tengah-
tengah sel. 
 

 Merge Across 
Untuk menggabungkan sel yang terdiri dari beberapa baris dan kolom. Untuk hal ini yang 
digabungkan menjadi satu hanya kolom saja, sedangkan jumlah barisnya tetap. 
 Jika sel yang digabung berada dalam satu baris maka yang menjadi alamat sel adalah 

sel paling kiri. 
 Jika sel yang digabung berada dalam satu kolom maka yang menjadi alamat sel paling 

atas. 
 Jika sel yang digabung terdiri dari beberapa baris dan kolom, maka yang menjadi 

alamat sel adalah sel yang berada di ujung kiri atas. 
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 Merge Cells 
Untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu tanpa mengubah jenis perataannya. 
 

 Unmerge Cells 
Untuk membatalkan penggabungan sel atau memecah hasil penggabungan sel. 

 
8. Memisahkan Kembali Sel yang Tergabung 

Untuk memisahkan sel-sel yang telah tergabung dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut. 
a. Pilihlah sel yang akan dipisah. 
b. Klik tombol Unmerge Cells pada toolbar. 

 
9. Menambah dan Menghapus Lembaran Kerja 

Secara default buku kerja dalam Excel terdiri atas tiga lembaran kerja. Akan tetapi kita dapat 
menambah atau menguranginya. 
a. Menambah Lembaran Kerja 

Cara untuk menambah lembaran kerja adalah sebagai berikut. 
 Klik Insert Worksheet pada tab di bawah. 

 
 

 Atau dengan cara tekan tombol Shift + F11 
 

b. Menghapus Lembaran Kerja 
Untuk menghapus lembaran kerja dapat melakukan langkah berikut ini. 

 Pilih lembaran kerja aktif. 
 Klik kanan dan pilih Delete. 

 
 

10.Mengganti Nama Lembaran Kerja 
Langkah-langkah untuk mengganti nama lembaran kerja adalah sebagai berikut. 
a. Aktifkan lembaran kerja yang ingin diganti namanya. 
b. Klik kanan dan pilih Rename atau langsung klik dua kali dan isikan nama yg di inginkan. 
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11.Mengatur Warna Tab Lembaran Kerja 
Untuk mengatur tampilan lembaran kerja atau memberi warna sehingga tampilan lembaran kerja 
terlihat lebih menarik, maka langkahnya adalah : 
a. Aktifkan lembaran kerja yang ingin dikasih warna 
b. Klik kanan dan pilih Tab Color, kemudian pilih warna yang anda inginkan. 

 
 

H. Mengatur Tampilan Font 
Walaupun excel adalah program aplikasi pengolah data yang banyak menggunakan angka, tidak 

menutup kemungkinan bagi anda untuk menggunakan data teks atau kalimat. Untuk itu Excel 2007 
memberikan kontrol pengatur huruf seperti warna huruf, background huruf, dan bentuk tampilan 
huruf sehingga data yang dihasilkanpun terlihat lebih menarik. 

 
 

Selain menggunakan fasilitas yang ada pada ribbon Home pengaturan font juga dapat dilakukan 
melalui kotak dialog Format Cells dan kemudian pilih menu Font. Pengaturan efek yang dapat anda 
gunakan adalah sebagai berikut : 
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1. Strikethrough 

Menambahkan garis horizontal pada tengah teks/font. 
 

2. Superscript 
Letak font atau teks di atas teks, di belakangnya dan berukuran lebih kecil. 
 

3. Subscript 
Berbeda dengan superscript, font atau teks berada di bawah teks, di belakangnya, dan ukurannya 
juga lebih kecil. 
 

I. Mengatur Bingkai Sel 
Saat membuka lembar kerja Excel pertama kali, anda akan disuguhi garis-garis horizontal dan 

vertikal pada worksheet untuk memperjelas posisi sel. Garis tersebut biasa disebut dengan gridline. 
Garis ini tidak akan muncul saat anda cetak. Gridline dapat dihilangkan terutama jika anda bekerja 
dengan tabel. Ada tiga cara untuk menghilangkan gridline tersebut, antara lain : 
1. Melalui tombol Excel Option pada halaman Advance. 

a. Tekan tombol Excel Option pada Microsoft Office Button sehingga muncul kotak dialog Excel 
Options. 

b. Pilih Advace pada kotak dialog Excel Option. 
c. Pada pilihan Display option for this wokrsheet, hilangkan check mark di bagian Show Gridlines 

dengan mengkliknya atau ubah warna gridline melaui Gridline Color. 
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2.  Melaui group Show/Hide pada ribbon View, hilangkan check mark pada Gridlines. 

 
3. Pilih group Sheet Option pada ribbon Page Layout dan kemudian hilangkan check mark view pada 

kotak Gridlines. Untuk cara yang ketiga ini, di bawah pilihan View tedapat kota pilihan Print. Jika 
anda memberi tanda check mark pada kotak pilihan ini maka gridline akan ikut tercetak. 

 
Anda juga dapat menggunakan border untuk tabel agar tampilan data terlihat rapi dan menarik. 

Untuk menambahkan border, pada ribbon Home, pilih group Font, pilih jenis border dengan klik tanda 
panah border (Buttom Border). 
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Selain dengan cara di atas untuk menambahkan border dapat juga dilakukan dengan cara klik kanan 
pada data yang anda kerjakan pilih Format Cells. 

 
 
1. Line 

Digunakan untuk memilih bentuk serta warna border. 
 

2. Presets 
Untuk mengaplikasikan border langsung pada sel dengan bentuk-bentuk standar yang sudah ada. 
Bagian-bagian ini memilik jenis seperti : 
a. None 

Untuk menghilangkan border yang sudah pernah anda buat atau anda ingin menggantinya 
dengan yang lain. 
 

b. Outline 
Untuk membuat border mengelilingi batas luar sel atau range. 
 

c. Inside 
Untuk memberi border di dalam range. Pilihan ini hanya aktif jika border terdiri dari 
sekumpulan sel (range). 
 

d. Border 
Merupakan contoh bentuk border yang akan anda aplikasikan. 
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BAB IV 
MENERAPKAN FORMULA DAN FUNGSI SEDERHANA 

 
A. Melakukan Perhitungan 

Untuk melakukan perhitungan dalam Excel pertama dimulai dengan mengetikkan tanda sama 
dengan (=). 
1. Jenis Operator 

Jenis operator dalam Microsoft Excel adalah sebagai berikut : 
a. Operator Aritmetika 

Operator aritmetika digunakan untuk membentuk operasi-operasi matematika dasar, seperti 
penembahan, pengurangan, pembagian, perkalian, eksponensial, persentase dan 
penggabungan bilangan. 

Simbol 
Operator 

Operasi 
Contoh 

Pengoperasian 
Hasil 

+ Penjumlahan =6+7 13 
- Pengurangan =8-2 6 
- Negasi =-9 -9 
* Perkalian =3*4 12 
/ Pembagian =10/2 5 
^ Eksponsensial =9^2 81 
% Persentase =50% 0.5 
& Penggabungan =6&2 62 

 
b. Operator Perbandingan 

Tipe Perbandingan Simbol 
Sama dengan = 
Lebih besar dari > 
Lebih kecil dari < 
Lebih besar sama dengan >= 
Lebih kecil sama dengan <= 
Tidak sama dengan <> 

 
c. Penggabungan Teks 

Operator ini digunakan untuk menggabungkan data yang berisi teks. Operator ini menggunakan 
ampersand (&). Contoh kita menuliskan suatu sel =B6+C2 maka kata yang ada di B6 akan 
digabung dengan teks yang ada di C2. 
Operator “&” langsung menyatukan kedua kata tanpa menempatkan spasi di antara kedua kata 
yang digabungkan. Apabila kita ingin menempatkan spasi di antara kedua kata tersebut, kita 
dapat menekan spacebar pada saat kita sudah mengetik huruf terakhir dari kata pertama. Spasi 
dapat juga kita tambahkan di antara kedua kata yang digabungkan dengan menambahkan spasi 
pada rumus, misalnya =B6&” “&C2. 

 
d. Operator Acuan 

Operator acuan berfungsi untuk menggabungkan selang sel yang terlibat dalam perhitungan. 
Excel mempunyai tiga operator acuan, yaitu titik dua (:), koma (,) dan spasi. Tabel berikut ini 
menampilkan operator-operator acuan beserta fungsinya. 

Simbol Arti Contoh 
Titik dua 
(:) 

Operator jangkauan, menghasilkan satu acuan 
dari semua sel di antara dua acuan, termasuk 
kedua acuan tersebut. 

B3:B10 

Koma (,) Operator penyatuan, menggabungkan banyak 
acuan-acuan menjadi satu acuan 

SUM(B3,B5,B7) 
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Spasi 
tunggal () 

Operator perpotongan, mangacu kepada sel 
yang menjadi perpotongan antara dua acuan 

(B7:D7 C6:C8) 

 

2. Membuat Rumus 
Rumus di Excel selalu dimulai dengan tanda sama dengan (=). Tanda sama dengan tersebut 

mengatakan kepada Excel bahwa karakter-karakter selanjutnya merupakan sebuah rumus. 
Excel mempunyai tingkatan operasi yang lebih didahulukan daripada operasi yang lain. Jika kita 
menggunakan beberapa operator dalam satu rumus, Excel akan melakukan operasi terlebih 
dahulu pada operator yang tingkatannya lebih tinggi. Jika kita menggunakan operasi dengan 
tingkatan yang sama misalnya operasi pembagian dan perkalian Excel akan melakukan operasi dari 
kiri ke kanan. 
a. Menggunakan Tanda Kurung 

Tanda kurung merupakan perintah untuk urutan penghitungan. Dengan memberi tanda 
kurung, maka yang ada di dalam kurung akan dihitung lebih dahulu baru kemudian yang lain. 
Contoh =4+5*2 hasilnya 14, sedangkan =(4+5)*2 hasilnya 40. 

 
b. Menggunakan Acuan 

Dalam perhitungan dapat menggunakan acuan, yaitu mengacu kepada sebuah sel atau 
kumpulan sel dari sebuah lembaran kerja. Misalnya B5 berarti sel berada di kolom B baris 5. 

 
3. Acuan Mutlak dan Acuan Relatif 

a. Acuan Relatif 
Acuan relatif adalah acuan di rumus yang akan berubah secara otomatis apabila sel tempat 
rumus digunakan berubah. Jika posisi sel yang mengandung rumus berubah, sel yang menjadi 
acuan juga berubah. Secara dafault, rumus-rumus baru menggunakan acuan-acuan relatif. 

 
b. Acuan Mutlak 

Acuan mutlak adalah acuan di rumus yang tidak berubah, meskipun sel tempat rumus 
digunakan berubah. Untuk menjadikan acuan mutlak maka perlu ditambahkan tanda $ pada 
kolom dan barisnya, misalnya $B$3. 

 
c. Acuan Campuran 

Acuan campuran adalah yang memadukan acuan relatif dengan acuan mutlak. Sebuah acuan 
campuran mempunyai kolom mutlak dan sebuah baris relatif atau sebuah kolom relatif dan 
sebuah baris mutlak. Contoh $A1, berarti kolom A mutlak baris relatif, A$1, berarti kolom relatif 
dan baris mutlak. 
 

Latihan 4.1 
 Ketiklah data di bawah ini menggunakan Microsoft Excel 2007 
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 Ketikkan rumus =E3*E4 atau ketikkan tanda = kemudian klik sel E3, ketikkan tanda * klik E4 di sel 
E6 kemudian tekan tombol Enter, maka akan menghasilkan nilai seperti gambar di bawah ini. 

 
 

B. Bekerja Dengan Fungsi 
Fungsi yang terdapat dalam Microsoft Excel merupakan rumus yang sudah siap pakai untuk 

membantu kita dalam perhitungan. Suatu fungsi harus diawali dengan tanda (=). Pada umumnya 
fungsi dilengkapi dengan argumen. Argumen fungsi dapat berupa angka, label, rumus, alamat sel atau 
range. Biasanya, penulisan argumen harus diapit oleh tanda kurung. 
Untuk menggunakan fungsi, kita dapat menggunakan tombol Function Wizard yang ada di formula 
bar. 

 
 

Kita juga dapat memilih fungsi melalui tombol Function Wizard yang ada di group Function Library 
pada ribbon Formulas. 
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Fungsi-fungsi yang terdapat dalam Microsoft Excel antara lain : 
1. Fungsi Matematik 

Fungsi matematik digunakan untuk melakukan operasi matematika. Fungsi matematik antara lain 
sebagai berikut. 

Fungsi 
Matematik 

Bentuk Penulisan Fungsi Kegunaan 

ABS =ABS(angka) Digunakan untuk menentukan harga 
absolut(mutlak) dari suatu 
bilangan/nilai/ angka dari suatu sel. 
Contoh : 
=ABS(-34) : hasilnya 34 
=ABS(40)   : hasilnya 40 
 

ROUND =ROUND(angka;angka_digit) Untuk menentukan pembulatan suatu 
bilangan sesuai dengan angka desimal 
yang ditentukan atau membulatkan 
angka hingga ke jumlah digit yang 
diinginkan. Contoh : 
=ROUND(34.1234;1)      : hasilnya 34.1 
=ROUND(23.333333;3) : hasilnya 23.333 
=ROUND(12345.67;-1)  : hasilnya 12350 
=ROUND(12345.67;-2)  : hasilnya 12300 
 

INT =INT(angka) Untuk menentukan nilai pembulatan. 
Sedang bilangan di belakang titik 
desimal tak dihiraukan. Contoh : 
=INT(12.345) : hasilnya 12 
=INT(6.12)      : hasilnya 6 
 

MOD =MOD(angka;pembagi) Untuk menentukan nilai sisa hasil 
pembagian. Contoh : 
=MOD(20;3)  : hasilnya 2 
=MOD(15;4)  : hasilnya 3 
=MOD(5;2)    : hasilnya 1 
 

SQRT =SQRT(angka) Untuk menentukan akar kuadrat suatu 
bilangan. Contoh : 
=SQRT(25) : hasilnya 5 
=SQRT(36) : hasilnya 6 

 
Latihan 4.2 

 Ketiklah data di bawah ini menggunakan Microsoft Excel 2007. 
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 ketikkan rumus =ROUND(C4,-3) di sel D4, kemudian tekan tombol Enter. 

       
 
           Klik dan tarik ke bawah untuk menampilkan hasil berikutnya 

 
2. Fungsi Statistik 

Pada umumnya fungsi statistik memerlukan argumen berupa range. Dengan fungsi ini kita bisa 
melakukan analisis-analisis sederhana. Fungsi statistik yang akan sering kita gunakan antara lain 
sebagai berikut : 

Fungsi  
Statistik 

Bentuk Penulisan Fungsi Kegunaan 

SUM =SUM(list atau range) Digunakan untuk menjumlahkan data 
dalam suatu list (daftar) atau range. 
Contoh : 
=SUM(3;4;5)          : menjumlahkan angka   
                                  yang terdapat dalam                
                                  list (3;4;  dan 5). 
=SUM(C5:C10)      : menjumlahkan 
angka- 
                                  angka dalam range C5  
                                  hingga C10. 
=SUM(B2;D4;C6)  : menjumlahkan isi sel  
                                  B2, D4 dan C6, 
 

COUNT =COUNT(list atau range) Untuk menentukan jumlah sel yang 
berisi data atau menghitung banyaknya 
data dalam list atau range. Contoh : 
=COUNT(C5;C10) : hasilnya 2 
=COUNT(C5:C10) : hasilnya 6 
 

AVERAGE =AVERAGE(list atau range) Untuk menentukan rata-rata data dalam 
list atau range. Contoh : 
=AVERAGE(C5;C10) : jika C5 = 4 dan C10 
= 3 maka hasilnya adalah 3.5 
 

MAX =MAX(list atau range) Untuk menentukan nilai maksimum 
(terbesar) data dalam suatu list atau 
range. Contoh : 
=MAX(B7:B9) : jika B7=2, B8=5 dan B9=9 
maka hasilnya adalah 9. 
 

MIN =MIN(list atau range) Untuk menentukan nilai minimum 
(terkecil) dalam suatu list atau range. 
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Contoh :  
=MIN(B7:B9) : jika B7=2, B8=5 dan B9=9 
maka hasilnya adalah 2. 
 

 
Latihan 4.3 

 Ketiklah data di bawah ini menggunakan Microsoft Excel 2007. 

 
 

 Ketikkan rumus =ROUND(C4,-4) di sel D4 dan tekan Enter, kemudian tarik titik pojok kanan 
bawah sel D4 sampai D8. 

 Ketikkan rumus =SUM(D4:D8) pada sel D9 kemudian tekan tombol Enter, maka hasilnya seperti 
gambar di bawah ini. 

 
 

3. Fungsi Logika IF 
Pada umumnya fungsi logika digunakan jika kita memerlukan suatu pernyataan logika. Untuk 
menggunakan pernyataan logika ini diperlukan salah satu operator relasi (operator pembanding) 
berikut ini. 
d. = sama dengan 
e. < lebih kecil dari 
f. > lebih besar dari 
g. <= lebih kecil dari atau sama dengan 
h. >= lebih besar dari atau sama dengan 
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i. <> tidak sama dengan 
j. AND logika DAN 
k. OR logika ATAU 
l. NOT logika TIDAK 

Untuk mengaktifkan fungsi logika, pilih tombol kategori Logical yang ada pada grup Function 
Library pada ribbon Formulas. 

 

Fungsi logika IF adalah fungsi untuk mengambil keputusan berdasarkan alternatif yang ada. Pada 
umumnya penulisan fungsi logika IF mempunyai bentuk-bentuk berikut ini. 

=IF(logical_test; [value_if_true]; [value_if_false]) atau 
=IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) 
Artinya : bila kondisi benar atau logical_test maka perintah pada value_if_true yang akan 
dilaksanakan, jika kondisi salah (tidak memenuhi) maka perintah pada value_if_false yang akan 
dilaksanakan. 
 

Latihan 4.4 

 Ketiklah data di bawah ini menggunakan Microsoft Excel 2007 dan kita akan mengisi kolom 
Keterangan, jika Nilai lebih besar atau sama dengan 70 maka LULUS, jika di bawah 70 maka 
GAGAL. 
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 Ketiklah rumus =IF(D4>=70,”LULUS”,”GAGAL”) di sel E4 dan tekan tombol Enter, kemudian tarik 
titik pada pojok kanan bawah sel E4 untuk mengisi sel berikutnya, sehingga hasilnya seperti 
gambar di bawah ini. 

 
 

4. Fungsi Pembacaan Tabel 
Untuk fungsi pembacaan tabel, yang biasa digunakan adalah fungsi VLOOKUP dan fungsi 
HLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk membaca tabel yang disusun secara vertikal, 
sedangkan HLOOKUP digunakan untuk membaca tabel yang disusun secara horizontal. 

 
 Formula untuk penulisan kedua fungsi tersebut adalah sebagai berikut: 

 

=VLOOKUP(lookup_value;table_array;col_index_num;[range_lookup]) atau 

=VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) 
=HLOOKUP(lookup_value;table_array;row_index_num;[range_lookup]) atau 

=HLOOKUP(lookup_value,table_array,row_index_num,[range_lookup]) 
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Keterangan untuk formula di atas adalah sebagai berikut : 
a. Lookup_value(nilai_dicari) 

Merupakan alamat sel atau nilai yang harus dicari pada kolom baris pertama tabel. 
 

b. Table_array 
Rangkaian sel (range) yang memberi informasi pencarian atau tabel yang dibaca (tidak 
termasuk judul). 
 

c. Col_index_num (nomor indeks kolom) 
Merupakan angka untuk menyatakan posisi kolom dalam tabel atau nomor kolom pada baris 
tempat nilai_dicari ditemukan. 
 

d. Row_index_num (nomor indeks baris) 
Merupakan angka untuk menyatakan posisi baris dalam tabel atau nomor baris pada kolom 
tempat nilai_dicari ditemukan. 
 

e. Range_lookup 
Berupa nilai logika TRUE atau FALSE. Seringkali dalam praktiknya nilai ini tidak pernah dituliskan 
sehingga dalam pembuatan tabel harus diurutkan mulai dari yang terkecil. 
 

Latihan 4.5 
 Ketiklah data di bawah ini menggunakan Microsoft Excel 2007. 

 
 
Tabel Array (tabel yang dibaca)                            Tabel Pembaca 
 

 Ketiklah rumus =VLOOKUP(E10,$A$3:$B$7,2) di sel F10 dan tekan Enter kemudian tarik titik 
pojok kanan bawah di sel F10 untuk mengisi sel berikutnya, sehingga hasilnya seperti gambar di 
bawah ini. 
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5. Fungsi Teks 
1. Fungsi CONCATENATE 

Fungsi CONCATENATE digunakan untuk menggabungkan teks menjadi satu. Penulisan fungsi 
CONCATENATE adalah sebagai berikut. 

=CONCATENATE(text1; [text2]; …) atau 
=CONCATENATE(text1, [text2], …) 
 
Selain meggunakan cara di atas, untuk menggabungkan teks bisa juga menggunakan operasi &. 
 

2. Fungsi LEFT 
Fungsi LEFT digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dari sebelah kiri sebanyak 
karakter yang kita inginkan.  Penulisan fungsi LEFT mempunyai bentuk sebagai berikut. 
=LEFT(text; [num_chars]) atau 
=LEFT(text, [num_chars]) 
 

3. Fungsi RIGHT 
Fungsi RIGHT digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks dari sebelah kanan 
sebanyak karakter yang kita inginkan. Penulisan fungsi RIGHT mempunyai bentuk sebagai 
berikut. 

=RIGHT(text; [num_chars]) atau 

=RIGHT(text, [num_chars]) 
 

4. Fungsi MID 
Fungsi MID digunakan untuk mengambil sebagian data berjenis teks mulai pada kedudukan 
tertentu sebanyak karakter yang kita inginkan. Penulisan fungsi MID mempunyai bentuk 
sebagai berikut. 

=MID(text; start_num; num_chars) atau 

=MID(text, start_num, num_chars)  
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5. Fungsi UPPER 
Fungsi UPPER digunakan untuk mengubah karakter dalam teks menjadi huruf kapital. Penulisan 
fungsi UPPER mempunyai bentuk sebagai berikut. 

=UPPER(text) 
 

6. Fungsi LOWER 
Fungsi UPPER digunakan untuk mengubah karakter dalam teks menjadi huruf kecil. Penulisan 
fungsi UPPER mempunyai bentuk sebagai berikut. 

=LOWER(text) 
 

7. Fungsi LEN 
Fungsi LEN digunakan untuk menghitung jumlah karakter teks. Penulisan fungsi LEN adalah 
sebagai berikut. 

=LEN(text) 
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BAB V 
MENYISIPKAN OBJEK DALAM DOKUMEN 

 
Sebagai aplikasi pengolahan data, Excel 2007 tidak menutup kemungkinan bagi anda untuk bekerja 

menggunakan gambar sebagai pendukung kerja. Excel memiliki berbagai macam sumber gambar yang 
dapat dimanfaatkan. Antara lain : 

 
 
 
 
 

 
 

A. Auto Shape 
Gambar yang terdapat dari fasilitas AutoShape adalah gambar dasar shape, di antaranya adalah : 
1. Lines 
2. Rectangles 
3. Basic Shape 
4. Block Arrows 
5. Equitation shapes 
6. Flowcharts 
7. Stars and banner 
8. Call Outs 

Untuk menggunakan salah satu shape pada fasilitas AutoShape adalah sebagai berikut : 
1. Pilih ribbon Insert kemudian klik Shape pada grup Illustrations. 
2. Saat anda klik tombol Shape akan muncul menu drop down berisi gambat AutoShape, kemudian 

pilih gambar yang diinginkan. 
3. Klik dan drag gambar yang akan anda sisipkan. 
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Setelah gambar didrag ke dalam lembar kerja, anda dapat mengubah ukurannya sesuai dengan 
keinginan. Untuk mengetahui nama shape yang digunakan, lihat Cell Name Box. Jika anda ingin 
mengganti gambar yang telah tampil, tekan tombol ESC pada keyboard. Setelah anda memilih jenis 
shape maka akan muncul ribbon tambahan yang disebut ribbon Format. 

 
 
 
 
Cell Name Box         ribbon Format 
 

Ribbon Format memiliki beberapa group bar name, di antaranya adalah : 
1. Insert Shapes 

Digunakan untuk memilih bentuk shape yang akan digunakan. 
2. Shape Styles 

Digunakan untuk mengatur tampilan, warna, ataupun garis shape yang akan digunakan. 
3. WordArt Styles 

Digunakan untuk mengatur warna, garis, font yang akan ditambahkan pada shape. 
4. Arrange 

Digunakan untuk mengatur tampilan shape dalam teks maupun tabel yang akan dibuat. 
5. Size 

Digunakan untuk mengatur ukuran shape yang akan digunakan. 
 
B. SmartArt 

Selain AutoShape, anda juga dapat menggunakan fasilitas SmartArt untuk menambah gambar 
diagram melalui grup Illustrations di ribbon Insert.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Setelah anda klik tombol SmartArt maka akan muncul kotak dialog Choose a SmartArt Grapich yang 
berisi menu pilihan untuk menambahkan berbagai bentuk diagram. 
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Kotak dialog tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu : 
1. Categori 

Terdiri dari kategori untuk bentuk-bentuk diagram. 
2. List 

Berisi macam-macam diagram dari kategori yang berada disamping kotak dialog. 
3. Penjelasan dari bentuk diagram yang anda pilih. 

Untuk menggunakan diagram SmartArt, lakukan langkah-langkah berikut : 
1. Klik tombol SmartArt yang terdapat di grup Illustrations pada ribbon Insert. 
2. Setelah muncul kotak dialog Choose a SmartArt Graphic pilih jenis diagram yang anda butuhkan. 
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Setelah diagram tampil pada lembar kerja maka akan tampil ribbon tambahan Design dan Format dar 
SmartArt Tools. 

 
Ribbon Design terdiri dari beberapa group bar name, di antaranya adalah : 
1. Create Graphics 

Terdiri dari tombol-tombol pembuat grafik. 
2. Layout 

Digunakn untuk memilih jenis diagram. 
3. SmartArts Styles 

Digunakan untuk mengubah warna kota diagram, bentuk garis tepi jenis diagram. 
4. Reset Graphic 

Digunakan untuk mengembalikan ke bentuk semula diagram yang telah anda ubah. 
 

Selain ribbon Design, juga akan muncul ribbon Format yang memiliki goup bar name, di antaranya  
a. Shape 

Digunakan untuk mengubah bentuk diagram 

 
 
b. Shape Style 

Digunakan untuk mengubah bentuk dan warna diagram. 
c. Word Art Styles 

Digunakan untuk mengatur teks dan warna diagram. 
d. Arrange 

Digunakan untuk mengatur tampilan tulisan dalam diagram. 
e. Size 

Digunakan untuk mengatur ukuran diagram. 
 

C. Clip Organizer  
Untuk menambah gambar pada Clip Organizer anda dapat memilih menu Import Clip yang 

berada di grup Illustrations pada ribbon Insert. Saat anda mengklik tombol Clip Art maka akan muncul 
kotak dialog Clip Art. 
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Pada kotak dialog Clip Art anda dapat mencari klip dengan mengetik keyword gambar. Kota dialog ini 
tersiri dari beberapa bagian, yaitu : 
1. Search for 

Pada pilihan ini anda dapat memasukkan keyword clip art yang digunakan. Jika anda lupa keyword 
clip, klik GO sehingga tampil seluruh gambar di bawah kotak pilihan Result should be. 

2. Search in 
Kotak ini mempunyai menu pilihan untuk mencari clip art yang dibutuhkan. 

3. Result should be 
Digunakan untuk memilih clip art berdasar jenis tampilan dari media yang anda pilih. 

4. Picture 
Bagian ini menampilkan clip art yang anda pilih. 

5. Organize clips 
Menu ini akan membawa anda pada kotak dialog Organize Clips untuk melihat klip berdasar 
pengelompokannya. 

6. Clip arts office online 
Menu ini akan membawa anda untuk berselancar ke internet dan mencari clip art yang berada di 
dalamnya. 

7. Tips for finding clips 
Menu ini menawarkan bantuan untuk mencari clip art yang ingin anda gunakan. 

Untuk memasang clip art ke dalam worksheet, anda dapat menggunakan langkah sebagai berikut: 

1. Klik pada gambar yang anda pilih 
2. Letakkan pointer ke gambar terpilih. Saat anda sorot maka akan muncul beberapa menu pilihan. 

Pilih Insert untuk mengimpor gambar. 
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Menu yang terdapat pada langkah kedua tersebut adalah sebagai berikut : 
a. Insert 

   Digunakan untuk mengimpor gambar yang telah anda pilih. 
b. Copy 

   Digunakan untuk mengkopi klip ke tempat yang anda inginkan. 
c. Delete from organizer 

   Digunakan untuk menghapus klip yang anda pilih dari clip art. 
d. Copy to collections 

Mengkopi clip art pilihan ke folder lain dalam clip organizer. Saat anda memilih menu ini akan 
muncul kotak dialog Copy to Collections 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e. Move to Collection 

Menu ini biasanya tidak aktif dan jika aktif maka berfungsi untuk mengatur pengelompokan clip 
art yang anda gunakan. 

f. Edit Keyword 
Saat dipilih akan tampil kotak dialog Edit Keyword, berisi keyword untuk menampilkan gambar. 
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g. Find Similar Style 
Digunakan untuk menampilkan gambar yang memiliki kemiripan dengan gambar yang anda 
pilih. 

h. Preview / Properties 
Digunakan untuk menampilkan gambar penuh yang dilengkapi dengan properti gambar 
tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D. My Picture 
Anda dapat menambahkan gambar yang berasal dari folder My Picture Windows. Tetapi tidak 
menutup kemungkinan untuk mengimpor gambar dari folder lain, dengan langkah sebagai berikut  
a. Klik ribbon Picture yang terletak di grup Illustration pada ribbon Insert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Akan muncul kotak dialog Insert Picture. Anda bisa memilih folder gambar melalui kotak Look In. 

Pada umumnya gambar tersimpan pada folder My Picture. 
c. Pilih gambar yang akan anda masukkan kemudian klik Insert. 

 
 
 



 

Sigit Prawoto  50 
 

TIK Kelas VIII SMP Negeri 10 Yogyakarta Ms. Excel 2007 

 
 

Untuk langkah ketiga pada tombol Insert, terdapat beberapa pilihan bila anda mengklik segitiga 
yang berada di samping kotak tersebut. 

 Insert 
Digunakan untuk menyisipkan gambar ke dalam worksheet. 

 Link to file 
Digunakan untuk menghubungkan file worksheet ke file gambar. 

 Insert and Link 
Fungsinya hampir sama dengan Link to file. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Mengedit Gambar 
Setelah anda menyisipkan gambar menggunakan fasilitas yang disediakan Excel, sekarang saatnya 
untuk mengedit gambar menggunakan ribbon Format yang muncul saat gambar disisipkan. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point untuk memperbesar, 
memperkecil dan memutar 
gambar. 
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Ribbon format terdiri dari beberapa grup, antara lain : 
1. Adjust 

Digunakan untuk mengatur warna dan ketajaman gambar. 
2. Picture Styles 

Digunakan untuk memberi bingkai atau bayangan pada gambar. 
3. Arrange 

Digunakan untuk mengatur penempatan gambar dalam lembar kerja (worksheet). 
4. Size 

Digunakan untuk mengatur ukuran halaman. 
 

F. Insert Word Art 
Selain menambahkan gambar, anda juga dapat menambahkan berbagai desain tulisan menggunakan 
tombol Word Art yang terletak di grup Text pada ribbon Insert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saat tombol tersebut diklik akan muncul kotak pilihan bentuk huruf. Setelah salah satu bentuk huruf 
anda pilih maka akan muncul text box untuk menuliskan teks yang anda inginkan. 
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BAB VI 
MENGELOLA DATA DAN GRAFIK 

 
A. Mengurutkan Data 

Excel memiliki fasilitas yang dapat digunakan untuk mengurutkan data. Kita dapat mengurutkan 
data yang berjenis teks, angka, maupun tanggal. Data tersebut dapat kita urutkan dari kecil ke besar 
atau dari besar ke kecil. Untuk menampilkan fasilitas Data Short dapat kita lakukan melaui menu 
Home dan menu Data pada menu bar. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengurutan data di Mocrosoft Excel ada dua pilihan, yaitu : Sort Ascending dan Sort Descending. 
1. Sort Ascending adalah fasilitas yang digunakan untuk mengurutkan data dari angka terkecil ke 

terbesar atau dari abjad A ke Z. 
2. Sort Descending adalah fasilitas yang digunakan untuk mengurutkan data dari terbesar ke 

terkecil atau dari abjad Z ke A. 
 

Latihan 6.1 
1. Ketiklah data di bawah ini ! 

No  Nama Nilai 

1 Wahyu Prayugo 78 

2 Ibrahim Aziz 95 
3 Tina Septiana 86 
4 Rosiana Wulandari 82 
5 Puspita Sukma Aji 74 
6 Nanang Pandawa 65 
7 Latifah Retno Anggraini 90 
8 Baim Maulana 80 
9 Ida Tri Wahyuni 71 

10 Joni Wahid Riyanto 73 
 

2. Blok kolom yang akan diurutkan, misalnya kita akan mengurutkan kolom nilai maka blok kolom 
nilai. 

3. Setelah kolom nilai anda blok, tekan tombol Sort & Filter pada ribbon Home. 
Untuk pengurutan dari kecil ke besar 

 
    Untuk pengurutan dari besar ke kecil 

 
    Jika yang diseleksi lebih dari satu kolom 
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4. Jika kita ingin data nilai terurut dari kecil ke besar maka silahkan anda pilih Sort A to Z begitu juga 
dengan sebaliknya. 

No  Nama Nilai 

1 Nanang Pandawa 65 

2 Ida Tri Wahyuni 71 
3 Joni Wahid Riyanto 73 
4 Puspita Sukma Aji 74 
5 Wahyu Prayugo 78 
6 Baim Maulana 80 
7 Rosiana Wulandari 82 
8 Tina Septiana 86 
9 Latifah Retno Anggraini 90 

10 Ibrahim Aziz 95 
 

5. Simpan dengan nama file Latihan 6.1 di folder masing-masing ! 
 

B. Menampilkan Data dengan Grafik 
Selain untuk memperindah tampilan, grafik juga menunjang data saat presentasi. Pada bab ini 

tidak akan dibahas secara mendalam penggunaan grafik, tetapi hanya beberapa macam dan satu 
contoh pembuatan grafik. Untuk menggunakan fasilitas grafik, anda dapat mencarinya pada ribbon 
Insert di grup Charts. 

 
 
Anda juga dapat memilih dari kotak dialog Insert Charts. Untuk masuk ke dalam kotak dialog Insert 
Charts, klik tombol kecil pada grup Charts (lihat gambar di atas). Bentuk dari grafik itu sendiri 
bermacam-macam, yaitu Column, Line, Pie, Bar, Area, Scatter, dan lain-lain. 

 
1. Grafik Column 

Grafik yang digunakan untuk mengilustrasikan hubungan antar item. Grafik kolom memiliki 
beberapa bentuk. Untuk memilih salah satu bentuk grafik tersebut, klik tombol Column pada 
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grup Charts di ribbon Insert. Grafik ini memiliki berbagai macam bentuk tetapi yang menjadi ciri 
khasnya adalah bahwa arah grafiknya selalu ke atas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Grafik Line 
Grafik yang digunakan untuk menunjukkan data pada rentang waktu tertentu. Untuk grafik line, 
ada dua macam bentuk, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Anda dapat memilih grafik line melalui 
tombol Line di grup Charts. Grafik line berbentuk lurus yang naik atau turun sesuai data yang 
dimasukkan. 
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3. Grafik Pie 
Grafik yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana point data berhubungan dengan 
keseluruhan data. Grafik pie berbentuk lingkaran. Untuk memilihnya, klik tombol Pie di grup 
Charts. Grafik pie ada dua macam, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. Grafik ini juga memiliki 
dua macam bentuk, masing-masing bentuk menjadi satu dan terpecah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Grafik Bar 
Grafik bar mempunyai fungsi sama dengan grafik column yaitu untuk mengilustrasikan hubungan 
antar item. Grafik ini bentuknya hampir sama dengan grafik column. Yang membedakan antara 
keduanya adalah arah dari grafik itu. Jika grafik kolom selalu ke atas maka grafik bar ke samping. 
Untuk memilih grafik ini, klik Bar pada grup Charts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Grafik Area 
Grafik yang digunakan untuk menunjukkan perubahan nilai relatif pada suatu periode waktu. 
Grafik ini bentuknya mirip dengan grafik line. Untuk mengaktifkannya klik tombol Area pada grup 
Charts. Grafik area hanya memilki dua macam bentuk, yaitu dua dimensi dan tiga dimensi. 
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6. Grafik Scatter 
Grafik yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antar point data dengan memplot titik 
pada grafik, biasanya digunakan dalam analisis data ilmiah. Sesuai dengan namanya, grafik 
scatter memilki bentuk tidak beraturan atau menyebar. Untuk memilih grafik ini, kilk tombol 
Scatter di grup Charts pada ribbon Insert. Grafik ini sebagian besar berbentuk titik-titik tersebar 
yang dihubungkan dengan garis. Walaupun ada yang berbentuk garis namun tetap tidak 
beraturan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada saat memilih bentuk grafik, ribbon akan bertambah sebanyak tiga buah. Ribbon ini berguna 
untuk mengedit dan memilih jenis atau tipe grafik yang diinginkan. Ketiga ribbon tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Ribbon Design 

Digunakan untuk memilih bentuk grafik dan memasukkan data yang diperlukan. 
2. Ribbon Layout 

Digunakan untuk menambahkan aksesoris pada grafik, misalnya legend dan label. 
3. Ribbon Format 

Digunakan untuk mengatur penampilan dan penempatan grafik yang anda buat pada worksheet. 
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Latihan 6.2 

1. Ketiklah data berikut ini ! 
 

DAFTAR ABSENSI SISWA BULAN SEPTEMBER 2011 

No Nama Siswa Ijin Sakit Tanpa Ket 

1 Wagino 1 2 4 
2 Suparmin 2 2 1 
3 Wakino 2 1 1 
4 Tumijan 3 1 2 
5 Paiman 1 4 3 
6 Wasidi 4 3 5 
7 Kamijan 2 3 4 
8 Wasiyah 1 4 5 
9 Tumilah 7 1 1 

10 Jamilah 3 1 2 
 

2. Blok semua data di atas kemudian pilih jenis grafik yang anda inginkan dari ribbon Insert. 

 
 

3. Setelah anda klik salah satu jenis grafik di atas maka akan muncul grafik di sebelah data anda. 

 
 

4. Simpan data di atas dengan nama file Latihan 6.2 di folder masing-masing ! 
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BAB VII 
MENCETAK BERKAS ATAU DOKUMEN 

 
Setelah semua data terselesaikan, sekarang saatnya untuk memulai proses pencetakan laporan. Untuk 
mencetak data, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya : 
 Print Preview 
 Mengatur setup dokumen 
 Cara mencetak 

 
A. Print Preview 

Print Preview dalam Excel digunakan untuk melihat hasil sementara data yang akan dicetak. 
Untuk menggunakan fasilitas print preview, klik Microsoft Office Button  Print  Print Preview. 
Selain dengan langkah di atas, anda juga dapat menggunakan Quick Access Toolbar sebagai jalan 
pintas dengan mengklik anak panah di sebelah kanan dan kemudian memilih Print Preview. Saat 
menu Print Preview ditampilkan maka seluruh ribbon pada Excel akan hilang, digantikan ribbon Print 
Preview. Pada lembar kerja juga akan muncul garis batas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selain dengan cara di atas, untuk menampilkan fasilitas Print Preview anda juga dapat menekan 
tombol pada keyboard yaitu tombol Ctrl + F2. 

 
 
 
 
 
 
 

Sekarang anda akan mengenal tombol pada ribbon Print Priview, yang antara lain adalah : 
1. Print 

Digunakan untuk mencetak dokumen yang anda inginkan. 
2. Page Setup 

Digunakan untuk memperbesar tampilan halaman dokumen. 
3. Next Page 

Akan aktif jika dokumen yang akan dicetak terdiri dari beberapa halaman, berfungsi untuk pindah 
ke halaman berikutnya. 

4. Previous Page 
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Hampir sama dengan Next Page, hanya aktif jika halaman lebih dari satu, digunakan untuk kembali 
ke halaman sebelumnya setelah anda menggunakan tombol Next Page. 

5. Show margin 
Digunakan untuk menampilkan garis-garis margin atau garis batas dari halaman dokumen 

 
6. Close Print Preview 

Berfungsi untuk menutup halaman print preview dan kembali ke worksheet Excel 2007. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Garis batas halaman kertas yang anda gunakan 
 

Anda dapat mengatur garis batas halaman dengan mengklik kotak Show Margin pada ribbon Print 
Preview. Setelah anda klik kotak Show Margins maka akan tampil garis-garis pada halaman 
dokumen. 
 
Jika ingin mengubah ukuran margin, tempatkan pointer pada garis sehingga berubah menjadi dua 
garis lurus dan kemudian drag secara manual hingga mendapatkan hasil yang dinginkan. 
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B. Mengatur Setup Dokumen 
Anda juga dapat mengatur hasil cetakan menggunakan fasilitas Page Setup yang berada di ribbon 
Page Layout. 

 
 
 
 
 
 
 

Ribbon page Layout terdiri dari menu sebagai berikut : 
1. Margins 

Digunakan untuk mengatur garis batas halaman yang akan dicetak. 
2. Orientation 

Digunakan untuk mengatur bentuk cetakan yang diinginkan. Tombol ini memiliki dua pilihan, yaitu 
Potrait dan Landscape. 

3. Size 
Digunakan untuk memilih jenis kertas yang akan digunakan. 

4. Print Area 
Digunakan untuk memilih area dalam worksheet yang akan dicetak. 

5. Breaks 
Digunakan untuk menyisipkan halaman pada worksheet. 

6. Background 
Digunakan untuk menambah gambar pada halaman dokumen. 

7. Print Titles 
Digunakan untuk mengatur baris atau kolom yang akan dicetak. 

Anda juga dapat masuk ke dalam kotak dialog Page Setup dengan mengklik tombol di pojok grup Page 
Setup. 
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Kotak dialog Page Setup memiliki empat halaman pengaturan, antara lain : 
1. Page 

Digunakan untuk mengatur hal-hal sebagai berikut : 
a. Orientation 

   Digunakan untuk mengatur jenis cetakan yang dapat dipilih, di antaranya jenis mendatar    
   (Landscape) atau berdiri (Potrait). 

b. Scale 
   Digunakan untuk mengatur ukuran cetakan, lebih kecil atau lebih besar. 

c. Paper Size 
        Digunakan untuk mengatur ukuran kertas. 

d. Print Quality 
      Digunakan untuk mengatur kualitas hasil cetakan. 
e. First Page Number 
     Digunakan untuk memberi nomor halaman. 

 
2. Margins 

Digunakan untuk mengatur garis batas halaman, ukuran penempatan header dan footer, hasil 
cetakan di tengah halaman secara horizontal dan vertical. 

3. Header / Footer 
Digunakan untuk memberi judul header dan footer pada halaman cetakan. 

4. Sheet 
Digunakan untuk mengatur baris, kolom yang dicetak berulang pada halaman, juga untuk 
mengatur urutan pencetakan. 

Anda juga dapat mengatur model tampilan worksheet melalui grup Workbook Views pada ribbon 
View atau melalui tombol pintas di ujung kanan worksheet. 

 

 

 

 

Terdapat tiga mode tampilan workbook, antara lain : 
a. Normal 

Akan tampil saat anda membuka aplikasi Excel. 
b. Page Layout 

Digunakan untuk menampilkan layar worksheet yang akan tercetak. 
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c. Page Break Preview 
Digunakan untuk menampilkan halaman yang akan tercetak. 

 
Anda dapat mengatur ukuran halaman dengan menarik garis tebal yang mengelilingi satu 
halaman. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Selain mengatur hasil cetakan, anda juga dapat menambahkan gambar pada latar belakang halaman 
menggunakan tombol Background pada grup Page Setup di ribbon Page Layout. 

 

 

Saat tombol diklik maka akan muncul kotak dialog Sheet Background. Pada kotak pilihan Look in, pilih 
folder penyimpanan. Secara default Excel akan menuju ke folder My Pictures. Klik insert maka gambar 
yang anda pilih akan tampil pada layar worksheet. 
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C. Mencetak Dokumen 
Sebelum dokumen dicetak, terlebih dahulu pilih data yang akan dicetak dengan drag sel dan range 
yang berisi data. Setelah itu lakukan salah satu langkah berikut ini : 
1. Klik tombol Microsoft Office Button  Print , atau 
2. Klik tombol Print pada ribbon Print Preview, atau 
3. Tekan tombol pada keyboard Ctrl + P 

Setelah salah satu langkah di atas anda pilih maka akan muncul kotak dialog Print yang berguna untuk 
mengatur halaman yang akan dicetak. Anda juga dapat memilih jenis printer yang akan digunakan 
dan kemudian klik OK untuk mendapatkan hasil cetakan. Anda dapat mengatur hasil cetakan warna 
ataupun hitam putih dengan memilih Properties pada kotak dialog. 
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