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BAB 7

MENGOLAH DOKUMEN

Standar kompetensi

2. Menggunakan perangkat lunak pengolah angka untuk menghasilkan 

informasi

Kompetensi dasar

2.3. Mengolah dokumen pengolah angka dengan variasi teks, tabel, grafik, 

gambar, dan diagram untuk menghasilkan informasi

Indikator

2.3.1 Melakukan penyortiran dan penyaringan data (filter)

2.3.2 Fungsi lanjutan (vlookup, hlookup, fungsi logika, fungsi matematik, 

keuangan, fungsi database)

2.3.3 Mengolah data menggunakan grafik

2.3.4 Melakukan cetak data (pengaturan halaman, header/footer)

Salah satu keunggulan Excel dibandingkan dengan program Aplikasi yang 

lain adalah kemampuannya dalam mengolah angka, menganalisis data, 

penyusunan laporan hingga presentasi hasil dalam bentuk tabel dan grafik yang 

begitu mengagumkan.

Pada pembahasan kali ini kita akan lebih banyak mempelajari bagaimana 

dengan membuat Lembar Kerja Excel dengan melibatkan formula, fungsi, grafik 

dan gambar, Database serta bagaimana kita menggabungkan  lembar kerja 

tersebut dengan dokumen program pengolah kata.

A. Penyortiran .

Program Aplikasi Excel mempunyai fasilitas untuk mengurutkan data secara 

cepat dan tepat dengan fasilitas Toolbar Sort dan Data Sort.  Pengurutan data 

dapat dilakukan secara Ascending yaitu pengurutan data dari angka terkecil ke 

angka terbesar, atau dari A ke Z, atau secara Descending yaitu pengurutan data 

dari angka terbesar ke angka terkecil atau dari Z ke A.

Langkah awal jika kita akan melakukan pengurutan data, kita harus 

menentukan terlebih dahulu kunci pengurutan data. Perhatikan Daftar Nilai pada 

peraga 7.1.
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Berdasarkan tabel tersebut, data dapat diurutkan berdasarkan Nomor (NO), 

Nama Siswa, L/P, Mata Pelajaran Bahasa Inggris (ING) Indonesia (IND), Ekonomi 

(EKO), Jumlah (JML) atau kombinasi kolom yang terpilih sebagai kunci 

pengurutan. Excel menyediakan kunci pengurutan sampai 3 tingkatan, yaitu data 

akan diurutkan terhadap kunci utama/pertama, jika pada kunci pertama terdapat 

data yang sama, maka data akan diurutkan terhadap kunci kedua, jika pada kunci 

kedua terdapat data yang sama akan diurutkan terhadap kunci yang ketiga.

a. Mengurutkan data menggunakan Ikon.

Pengurutan data dapat dilakukan dengan menekan ikon di toolbar 

(Ascending) atau (Descending) merupakan cara yang paling mudah, tetapi 

dengan menggunakan cara ini kita hanya bisa menyortir berdasarkan 1 (satu) 

kunci pengurutan, dimana dengan cara ini, baris paling atas dianggap sebagai 

judul (labels) dan tidak ikut diurutkan. Sebagai contoh misalnya kita akan 

mengurutkan Daftar Nilai pada peraga 7.2 berdasarkan JUMLAH, maka :

o letakkan penunjuk sel pada salah satu sel di kolom JUMLAH, misalnya sel 

G3

o tekan tombol , jika kita akan mengurutkan secara Ascending, dan tekan 

tombol , jika kita akan mengurutkan secara Descending

Perhatikan hasil penyortiran, bandingkan dengan data asal. Dari hasil 

penyortiran siswa yang terpandai ada di baris paling atas.

Peraga 7.1.  Contoh data sebelum diurutkan
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b. Mengurutkan data dengan perintah Menubar Data Sort

Perintah Data Sort pada menubar digunakan 

untuk pengurutan data dengan lebih dari 1 (satu) 

kunci. Dengan perintah ini data dapat diurutkan 

berdasarkan 3 kunci pengurutan. Sebagai contoh 

jika kita akan mengurutkan Data Nilai pada 

peraga 7.1 berdasarkan nilai tertinggi siswa yang 

berjenis kelamin laki-laki. Untuk itu langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut :

o Pada Daftar Nilai tersebut letakkan penunjuk 

sel pada kolom L/P yang hendak kita urutkan

o Pilih dan Klik menubar Data, klik Sort, maka 

akan ditampilkan kotak dialog seperti pada Peraga 7.3

o Pada pilihan Sort by, digunakan untuk pengaturan pertama, klik tombol 

panah kebawah (drop-down) pilih L/P dan Ascending. 

o Pada pilihan Then by pilih JUMLAH untuk pengurutan kedua, dan 

Descending.

o Then by berikutnya kita gunakan jika ada kunci pengurutan ke tiga. Pilih 

none jika tidak ada pilihan.

o Pada pilihan My list has. 

 Pilih Header row, jika judul data digunakan sebagai kunci pengurutan 

data. 

 Pilih No header row, jika kunci menggunakan nama kolom A, B, C, … 

Biarkan pilihan ini pada kedaan default-nya 

Peraga 7..3. Tampilan kotak dialog 
Sort, dengan pilihan Header row

Peraga 7.2.  Contoh pengurutan data mengunakan ikon secara 
Descending 
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o Ok, untuk mengakhiri kotak dialog 

Perhatikan hasil penyortiran data pada peraga 7.4, dimana data telah terurut 

berdasarkan nilai tertinggi yang diperoleh siswa berjenis kelamin laki-laki.

B. Penyaringan data

Penyaringan data adalah pemilihan data dengan kriteria tertentu. Dengan 

fasilitas ini data yang memenuhi kriteria tertentu akan ditampilkan dan data yang 

tidak memenuhi kriteria akan disembunyikan. Ada 2 (dua) cara yang dapat 

dilakukan untuk melakukan penyaringan data, yaitu :

a. AutoFilter

Keunggulan AutoFilter dapat menyaring data hingga hanya data yang 

memenuhi kriteria saja yang ditampilkan. Sebagai contoh kita akan menggunakan 

Daftar Nama Siswa seperti pada peraga 7.5. Pada Daftar Nama ini kita akan 

menampilkan data siswa yang berasal dari SLTP Negeri 164 menggunakan Auto 

Peraga 7.4. Tampilan contoh cara men-sortir

Peraga 7.5. Contoh penyaringan data dengan AutoFilter
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Filter, untuk itu caranya adalah sebagai berikut:

o Klik salah satu sel dari range data yang hendak di saring, misalnya kolom 

SLTP ASAL

o Pilih dan Klik menubar Data, klik Filter, klik AutoFilter , pada saat itu secara 

otomatis akan ditampilkan tanda panah ke bawah (drop-down) pada 

setiap judul kolom.

o Untuk melakukan AutoFilter, klik drop-down pada kolom yang kita inginkan, 

misalnya SLTP ASAL pada peraga 7.5 hingga muncul daftar SLTP ASAL. 

Jika kita klik SLTP Negeri 164, maka akan ditampilkan data siswa yang 

berasal hanya dari SLTP 164 seperti peraga 7.6

Penyaringan dengan AutoFilter dapat dilakukan secara lebih detail. Kita 

dapat melakukan penyaringan lebih dari satu syarat dan syarat yang dipilih dapat 

diatur pilihannya. Sebagai contoh, pada peraga 7.5. kita akan menampilkan siswa 

laki-laki yang jumlah nilainya > 40. Untuk itu caranya :

o Aktifkan salah satu sel dari tabel yang akan disaring, misalnya 

o Klik Data  Filter  AutoFilter

o Klik drop down pada kolom L/P, dan klik  L

o Klik drop down pada kolom 

NILAI, klik Custom hingga 

kotak dialog Custom 

AutoFilter

o Pada kotak dialog AutoFilter 

ini klik dropdown dan pilih is 

greather than dan ketikkan 

angka 40 seperti pada 

peraga 7.7.

o klik OK, maka akan ditampilkan siswa-siswa laki-laki yang nilainya lebih 

besar dari 40 seperti tampak pada peraga 7.8.

Peraga 7.7. Tampilan kotak dialog Custom AutoFilter

Peraga 7.6. Contoh hasil penyaringan data dengan kriteria SLTP ASAL pilihan SLTP Negeri 

164 
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Untuk mengakhiri penggunaan fasilitas AutoFilter, pilih dan klik Data 

Filter  AutoFilter. Dengan langkah ini maka secara otomatis  fasilitas AutoFilter 

akan dihilangkan.

b. Advanced Filter

Advanced Filter adalah fasilitas Excel untuk penyaringan database yang 

relatif kompleks, dimana hasil penyaringan akan ditempatkan pada range 

tersendiri yang terpisah dari data aslinya.  Sebagai contoh, misalnya berdasarkan 

Data Siswa pada peraga 7.5, kita akan menampilkan siswa yang memperoleh 

nilai diatas 37 yang berasal dari SLTP Negeri 87 dan SLTP Negeri 164 dengan 

menggunakan Advanced Filter, maka langkah-langkahnya :

o Buat tabel induk dan tabel kriteria seperti contoh dibawah ini. Tabel kriteria 

harus mengandung data yang ada pada kolom tabel induk, misal SLTP 

Negeri 87 dan SLTP Negeri 164. Untuk menghindari kesalahan kita dapat 

meng-copy-kan data yang dimaksud dari tabel induk.

Peraga 7.8. Tampilan hasil Custom AutoFilter dengan kreteria L dengan NILAI 
lebih besar dari 40

Peraga 7.9. Tampilan data yang akan diolah dengan Custom Advanced Filter, kriteria nilai 
diatas 37
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o Letakkan penunjuk mouse pada salah 

satu sel dari tabel induk.

o Klik  Data  Filter  Advanced Filter 

hingga tampil kotak dialog Advanced 

Filter. Pada kotak dialog ini, pilih Copy 

to another location pada pilihan Action  

o List range diisi dengan meng-klik tombol 

seleksi dan sorot tabel induk 

(A3:F14). .

o Criteria range diisi dengan meng-klik 

tombol seleksi dan sorot range kriteria 

(E16:F16) 

o Copy to diisi dengan meng-klik tombol seleksi kemudian meng-klik pada 

salah sel untuk menempatkan hasil Advance Filter, misalnya di sel A21

o klik OK, maka akan ditampilkan hasilnya seperti tampak pada baris ke 21 

pada peraga 7.11

LEMBAR KERJA SISWA : No. 01 / 7 / Kelas XI

MATERI : Penyortiran dan penyaringan data

WAKTU PENGERJAAN : 60 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyortiran

................................................................................................................

2. Jelaskan tujuan penyortiran

................................................................................................................

3. Sebutkan jenis pengurutan data

................................................................................................................

Peraga 7.10.  Tampilan kotak dialog 
Advanced Filter

Peraga 7.11. Tampilan data yang akan diolah dengan Custom Advanced Filter, kriteria nilai 
diatas 37
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4. Jelaskan cara kerja penyortiran berdasarkan kuncinya

................................................................................................................

5. Jelaskan pengertian dan tujuan penyaringan data

................................................................................................................

6. Jelaskan keunggulan dari AutoFilter

................................................................................................................

7. Jelaskan perbedaan penggunaan Advanced Filter dan AutoFilter

................................................................................................................

8. Sebutkan komponen yang harus diisi pada kotak dialog Advanced Filter

................................................................................................................

9. Perhatikan tabel berikut :

Berdasarkan tabel tersebut, jelaskan cara mengurutkan data agar nama 

terurut menurut abjad

................................................................................................................

10. Berdasarkan tabel pada soal nomor 9, jelaskan cara mengurutkan data 

jika menginginkan jenis kelamin laki-laki di bagian atas terurut secara 

abjad dan perempuan dibawahnya.

................................................................................................................

................................................................................................................

B. Lengkapilah table berikut ini

ISTILAH KETERANGAN

Data  Sort …………….
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Ascending …………….

Descending …………….

AutoFilter …………….

AdvancedFilter …………….

List range

Criteria range 

Copy to

C. Praktikum Penyortiran dan penyaringan data

1. Ketik tabel berikut dan isikan rumus/fungsi yang diperlukan

2. Copy-kan tabel yang telah kita buat ke Sheet2

3. Urutkan tabel pada Sheet2 berdasarkan NAMA dengan urutan abjad

4. Copy-kan tabel tersebut pada sel A21, urutkan data berdasarkan L/P 

dengan kelompok laki-laki dibawah dan terurut dengan rata-rata nilai 

tertinggi diatas

5. Copy-kan tabel pada Sheet1 ke Sheet3

6. Tampilkan NAMA dari kelompok Pelajar, Laki-laki, dengan nilai RATA 

lebih dari 7. Tulis NAMA yang memenuhi syarat

7. Copy-kan tabel pada Sheet1 ke Sheet4, dan buat tabel kreteria seperti 

berikut :

8. Tampilkan dari kelompok Pelajar dengan syarat >=7 dan Mahasiswa 

dengan syarat  >=7,2. Letakkan hasilnya pada sel A24

9. Catat NAMA hasil penyaringan yang  tampil.
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10. Simpan file dengan nama penyortiran

C. Fungsi lanjutan

Fungsi adalah formula khusus yang siap dipakai pada lembar kerja Excel. 

Fungsi-fungsi ini dikelompokkan berdasarkan karakter tujuannya, antara lain: 

fungsi logika, fungsi teks, fungsi tanggal, fungsi pembacaan tabel, fungsi dengan 

syarat, fungsi matematika, dan fungsi database.

a. Fungsi Logika .

Fungsi logika banyak berperan dalam menentukan penyelesaian masalah 

perhitungan dalam aplikasi Excel. Dengan menggunakan fungsi logika, Excel 

dapat melakukan penilaian apakah suatu kondisi itu benar atau salah. Bila kondisi 

yang diberikan itu benar, artinya True dan bila kondisi sebaliknya, artinya FALSE.  

Penerapan fungsi logika ini memerlukan operator relasi seperti =, <, >, >=, <=, <>, 

bahkan dapat dikembangkan dengan fungsi AND, OR atau NOT. 

1. Fungsi IF

Fungsi IF adalah fungsi percabangan yang akan melaksanakan suatu 

perintah bila kondisi benar, maka yang dilaksanakan adalah perintah1, dan bila 

ternyata kondisi salah, yang dilaksanakan adalah perintah2

Bentuk umum : =IF(kondisi; perintah1; perintah2)

Contoh: 

Peraga 7.12. Contoh penggunaan fungsi IF
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Pada peraga 7.12. disajikan Hasil Ulangan Siswa beserta perhitungan Lulus, 

dan remedial. Untuk menentukan Apakah seorang siswa dinyatakan Lulus atau 

Remedial, masukkan pada sel D3 fungsi =IF(C3>=6;"Lulus";"Remedial"), 

artinya jika di sel D3 seorang siswa memperoleh nilai lebih besar atau sama 

dengan 6, maka siswa tersebut dinyatakan Lulus,  jika tidak siswa tersebut harus 

melaksanakan Remedial

2. Fungsi IF ganda (multiple IF)

Fungsi IF ganda adalah fungsi IF yang melakukan pengujian terhadap 

kondisi lebih dari satu kali. 

Bentuk umum : 

=IF(kondisi1; perintah1; IF(kondisi2;perintah2; IF(kondisi3;perintah3;IF(…))))

Contoh: Disajikan Hasil Ulangan Siswa dimana hasilnya dikonversikan 

kedalam predikat memuaskan, Cukup dan Kurang

Untuk menentukan predikat nilai siswa, masukkan di sel D3 fungsi 

=IF(C3>=8;"Memuaskan";IF(C3>=6;"Cukup";"Kurang")), artinya jika nilai siswa 

di sel D3 lebih besar atau sama dengan 8, maka siswa tersebut dinyatakan 

Memuaskan, Jika sel D3 Lebih besar atau sama dengan 6 dinyatakan Cukup,  jika 

tidak maka predikat siswa Kurang.

3. Fungsi =OR

Dengan fungsi ini maka jawaban akan bernilai True (benar) jika salah satu 

kondisi yang ditetapkan terpenuhi, jika seluruh kondisi tidak  terpenuhi maka 

jawaban akan bernilai False (salah).  Rumus umum fungsi ini adalah :  

=OR(kondisi1;kondisi2;kondisi3;….)

Peraga 7.13. Contoh penggunaan fungsi IF bercabang
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Contoh : Syarat lulus Ulangan adalah TES 1>=6, atau TES 2>6  

Perhatikan peraga 7.14. Pada sel E3 berisi fungsi =OR(C3>=6;D3>=6) 

artinya seorang siswa dinyatakan lulus apabila salah nilai satu tes mencapai 6 

atau lebih

4. Fungsi =AND

Dengan fungsi ini jawaban akan bernilai True (benar) jika seluruh kondisi 

yang ditetapkan terpenuhi, jika salah satu kondisi tidak terpenuhi maka jawaban 

akan bernilai False (salah).

Rumus umum fungsi ini adalah :  =AND(kondisi1;kondisi2;kondisi3;….)

Contoh : Syarat lulus Ulangan adalah TES 1>=6, dan TES 2>6  

Perhatikan peraga 7.15

Pada sel E3 berisi fungsi =AND(C3>=6;D3>=6) artinya seorang siswa 

dinyatakan lulus apabila kedua nilai tes mencapai 6 atau lebih

5. Fungsi IF dengan beberapa syarat 

Fungsi IF dapat dipadukan dengan fungsi OR dan fungsi AND, 

Peraga 7.14. Contoh penggunaan fungsi OR

Peraga 7.15. Contoh penggunaan fungsi AND
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Contoh : Syarat lulus Ulangan adalah TES 1>=6, dan TES 2>6  

Perhatikan peraga 8.16.

Pada sel E3 berisi fungsi =IF(AND(C3>=6;D3>=6);"Lulus";"Remidial"), 

artinya seorang siswa dinyatakan lulus apabila kedua nilai tes mencapai 6 atau 

lebih.

LEMBAR KERJA SISWA : No. 01 / 7 / Kelas XI

MATERI : Fungsi logika

WAKTU PENGERJAAN : 90 menit

Praktikum fungsi logika

1. Ketik tabel seperti contoh.

2. Isikan rumus dengan ketentuan :

o kolom RATA, diisi rata-rata semua pelajaran

o kolom RATA IPA, diisi rata-rata pelajaran MAT, FIS, KIM dan BIO

o kolom RATA IPS, diisi rata-rata pelajaran SJR, EKO, GEO dan SOS

o kolom NAIK / T.N, gunakan fungsi IF dengan syarat :

 Nilai RATA semua pelajaran >=65

 Nilai AGM dan PKN >=75

o Kolom JURUSAN, gunakan fungsi IF ganda dengan syarat :

 Jurusan IPA jika memenuhi syarat NAIK, RATA IPA >=75 dan 

PILIHAN JURUSAN adalah IPA

 Jurusan IPS jika memenuhi syarat NAIK, RATA IPS >=75 dan 

PILIHAN JURUSAN adalah IPS

Peraga 7.16. Contoh penggunaan fungsi IF dengan dua tes 

logika
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3. Catat fungsi/rumus yang digunakan

4. Simpan dengan nama penjurusan

b. Fungsi Teks

Fungsi ini dipergunakan untuk operasi pada argumen yang berupa teks, 

seperti fungsi 

=RIGHT(teks;n) untuk membaca dari kanan sebanyak n karakter

=LEFT(teks;n) untuk membaca dari kiri sebanyak n karakter

=MID(teks;m;n) untuk mengambil sebagian teks mulai karakter ke m 

sebanyak n karakter 

=REPT(teks;n) untuk mengulang kata dalam suatu sel sebanyak n teks

Contoh :

Pada contoh diatas, rumus yang digunakan untuk data pertama adalah :

Peraga 7.17 Contoh penggunaan fungsi TEXT
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TEMPAT LAHIR =LEFT(C4,11)

TAHUN LAHIR =RIGHT(C4,4)

Fungsi Teks lainnya antara lain :

o =UPPER(teks) : Mengubah huruf kecil menjadi huruf kapital

=UPPER(“Jakarta”) hasilnya “JAKARTA”

o =LOWER(TEKS) : Mengubah huruf besar menjadi huruf kecil

=LOWER(“JAKARTA”) menjadi “jakarta”

o =PROPER(teks) : merubah huruf, menjadi huruf yang berawal huruf 

kapital

=PROPER(“INDONESIA”) menjadi “Indonesia”

o =VALUE(teks) : Merubah teks berupa angka menjadi angka

o =TEXT(angka,format teks) : Merubah data angka menjadi teks

Contoh berikut ini menjelaskan cara merapikan NAMA SISWA dengan 

menjadikan setiap kata diawali huruf kapital dan menghitung umur sampai tahun 

2007. Data yang menjadi acuan adalah tabel sebelah kanan.

NAMA SISWA =PROPER(F4)

TAHUN LAHIR =RIGHT(G4,4)

UMUR =2007-VALUE(C4)

c. Fungsi Tanggal 

Fungsi-fungsi tanggal digunakan untuk mengelola data yang berupa tanggal 

atau waktu. Fungsi tanggal antara lain : 

Peraga 7.18. Cara merapikan nama dan menghitung umur
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o =DATE(year;mont;day), digunakan untuk mengubah argumen menjadi data 

tanggal. Contoh =DATE(2007;12;30) akan menghasilkan data tanggal 

30/12/2007

o =DATEVALUE(date_text), digunakan untuk mengubah argumen yang 

berupa data teks menjadi data tanggal. Contoh =DATEVALUE(“30/12/2007”) 

akan menghasilkan data 39446 yang jika diformat dengan format tanggal 

menjadi 30-Des-2007 atau tampilan lain sesuai format yang digunakan.

o =NOW(), digunakan untuk menampilkan tanggal dan jam sistem komputer 

saat ini. Contoh =NOW() akan menghasilkan nilai 14/02/2007 21:40, karena 

diketikkan pada waktu tersebut.

Fungsi TODAY() pada prinsipnya sama dengan NOW(), tetapi tidak 

menampilkan jam.

o =WEEKDAY(serial_number), digunakan untuk menentukan hari ke berapa 

dari tanggal yang masukkan. Contoh =WEEKDAY(13/3/2005) akan 

menghasilkan nilai 1, yang berarti hari Minggu

Contoh dibawah ini menjelaskan bagaimana cara menghitung UMUR dan 

HARI LAHIR. Dengan acuan tabel sebelah kanan

Keterangan :

KOLOM FUNGSI TAMPILAN 

ASAL

FORMAT 

GENERAL

TAHUN 

LAHIR

=DATEVALUE(RIGHT(H4;9)) 30-Mar-1991 -

UMUR =YEAR(TODAY())-YEAR(C4) 16-Jan-1900 16

HARI 

LAHIR

=WEEKDAY(C4) 7-Jan-1900 7

Peraga 7.19.Hasil perhitungan umur dan hari lahir
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Pada perhitungan UMUR nilai yang sebenarnya adalah 16 tetapi ditampilkan 

dalam format tanggal, untuk mengubah menjadi nilai yang sebenarnya gunakan 

Format  Cells  General. Demikian juga untuk perhitungan HARI LAHIR, HARI 

LAHIR berisi 7 berarti lahir hari Sabtu.

LEMBAR KERJA SISWA : No. 02 / 7 / Kelas XI

MATERI : Fungsi teks dan tanggal

WAKTU PENGERJAAN : 90 menit

Praktikum fungsi teks dan tangal

1. Ketik tabel seperti contoh berikut ini !

2. Untuk pengetikan kolom TEMPAT, TGL LAHIR, kota kelahiran usahakan 

mempunyai panjang yang sama dengan cara menambah spasi sebelum 

tanggal lahir

3. Isikan kolom yang kosong dengan rumus :

o kolom TEMPAT LAHIR gunakan fungsi LEFT

o kolom TANGGAL LAHIR gunakan fungsi DATEVALUE dan RIGHT. 

Format dengan 14-Mar-1998

o kolom BULAN LAHIR, gunakan fungsi MONTH dan format dengan 

General

o kolom TAHUN LAHIR, gunakan fungsi YEAR

o kolom UMUR 2008, gunakan fungsi TEXT dengan perintah 

=TEXT(2008-H5;0)&" tahun"
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4. Cocokkan hasilnya dengan tampilan berikut

5. Simpan dengan nama perhitungan umur

6. Copy tabel ke Sheet2

7. Gunakan AutoFilter untuk menampilkan NAMA SISWA yang berumur 17 

tahun dan TEMPAT LAHIR di Serang

8. Catat NAMA SISWA yang memenuhi syarat

9. Rekam kembali hasil pekerjaan.

d. Fungsi pembacaan tabel

Fungsi pembacaan tabel yang sering digunakan adalah VLOOKUP, 

HLOOKUP dan CHOOSE

1. Fungsi VLOOKUP

Fungsi Vlookup adalah fungsi untuk pembacaan suatu tabel bila tabel 

disusun secara Vertikal 

Bentuk umum VLOOKUP adalah :  

=VLOOKUP(nilai yang dicari;tabel yang dibaca;nomor kolom)

Contoh 1. Berdasarkan nilai yang diperoleh, seorang siswa diberikan 

predikat sbb:
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Keterangan :

Tabel daftar nilai hanya diisikan data NO, KODE dan NILAI, sedangkan 

NAMA SISWA dan PREDIKAT diisikan menggunakan fungsi VLOOKUP dari tabel 

referensi PREDIKAT dan NAMA.

KOLOM FUNGSI TAMPILAN HASIL

NAMA SISWA =VLOOKUP(B4;$D$12:$E$21;2) Abidin

PREDIKAT =VLOOKUP(D4;$A$12:$B$17;2) Cukup

Argumen kedua yang berisi tabel referensi yang dibaca harus merupakan 

range absolut, supaya jika di copy ke bawahnya nama range tidak berubah, 

sehingga pembacaannya tidak salah.

Sebaiknya tabel referensi letaknya terpisah dari tabel utama, sehingga tidak 

mengganggu tampilan.

2. Fungsi HLOOKUP

Peraga 7.20. Contoh penggunaan fungsi VLOOKUP
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Pada prinsipnya fungsi HLOOKUP sama dengan fungsi VLOOKUP, hanya 

bedanya terletak pada tabel pembacaan data yang disusun secara horizontal 

(mendatar )

Contoh menentukan predikat nilai berdasarkan tabel konversi angka ke nilai 

huruf.

Keterangan :

KOLOM FUNGSI TAMPILAN HASIL

PREDIKAT =HLOOKUP(F7;$C$19:$G$20;2) A

LEMBAR KERJA SISWA : No. 03 / 7 / Kelas XI

MATERI : Fungsi pembacaan tabel

WAKTU PENGERJAAN : 90 menit

Praktikum fungsi pembacaan tabel

1. Ketik tabel berikut

Peraga 7.21. Contoh penggunaan fungsi HLOOKUP
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2. Untuk pengetikan tabel UKURAN diawali tanda ‘ (petik), misal ‘14

3. Beri nama range untuk tabel referensi dengan nama sesuai dengan judul 

tabel, misal tabel UKURAN, maka nama range-nya UKURAN.

4. Isikan fungsi dan rumus pada masing-masing kolom yang kosong dengan 

ketentuan :

o Kolom kode berisi kode yang menjelaskan spesifikasi dengan urutan MERK, 

SOUND, LAYAR dan UKURAN, contoh AMC14 berarti MERK Akari, SOUND 

Mono, LAYAR Cembung, UKURAN 14 Inchi.

o Kolom SOUND, MERK, LAYAR dan UKURAN dengan gabungan perintah 

VLOOKUP atau HLOOKUP dan MID dengan membaca data dari kolom 

KODE, contoh sel D5 perintahnya adalah 

=VLOOKUP(MID(B5;1;1);MERK;2), berarti membaca secara vertikal nilai 

yang dicari; MID(B5;1;1) yang menghasilkan karakter A; tabel yang dibaca 

yaitu MERK; dan nomor kolom 2.

o Hitung total = kolom HARGA x kolom TERJUAL

5. Catat rumus yang untuk sel D5, E5, F5, G5 dan J5

6. Cocokkan hasilnya seperti berikut
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7. Simpan dengan nama penjualan televisi

d. Fungsi dengan syarat

Fungsi ini digunakan untuk menentukan banyaknya data atau jumlah data 

dari suatu range yang memenuhi kreteria tertentu. Yang termasuk fungsi ini 

adalah COUNTF dan SUMIF. Kedua fungsi ini termasuk dalam kelompok fungsi 

statistik

2. COUNTIF.

Fungsi ini digunakan untuk menghitung banyaknya data dalam suatu range 

yang memenuhi kreteria.

Bentuk umum : =COUNTIF(range;kriteria)

3. SUMIF

Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah data dalam suatu range yang 

memenuhi kreteria.

Bentuk umum : =SUMIF(range;kriteria)

Contoh penggunaan fungsi COUNTIF dan SUMIF
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Keterangan :

SEL FUNGSI TAMPILAN HASIL

C21 =COUNTIF($F$7:$F$16;">=9") 2

C22 =COUNTIF($F$7:$F$16;">=8") 4

D21 =SUMIF($F$7:$F$16;">=9") 18,45

D22 =SUMIF($F$7:$F$16;">=8") 35,10

Untuk sel C23 dan C24 rumusnya sama dengan C21 dengan berbeda 

syarat. Demikian juga untuk sel D23 dan D24 rumusnya sama dengan D21 

dengan berbeda syarat.

Peraga 7.22 contoh penggunaan fungsi countif dan sumif
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LEMBAR KERJA SISWA : No. 04 / 7 / Kelas XI

MATERI : Fungsi dengan syarat

WAKTU PENGERJAAN : 90 menit

Praktikum fungsi pembacaan tabel

1. Buka file penjualan televisi, sisipkan tabel rekapitulasi atau ketik naskah 

berikut ini

2. Isikan rumus pada kolom TERJUAL dan TOTAL dengan fungsi SUMIF

3. Cocokkan hasilnya seperti tabel berikut :
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4. Simpan dengan nama lain rekapitulasi penjualan televisi

e. Fungsi matematika

Fungsi-fungsi ini digunakan untuk melakukan operasi perhitungan yang 

berhubungan dengan matematika, misalnya melakukan pembulatan terhadap 

suatu bilangan, menentukan nilai fungsi trigonometri dan lain-lain. 

FUNGSI KETERANGAN

=ABS(x) Menentukan nilai positif dari bilangan x

=INT(x) Membulatkan bilangan desimal x

=ROUND(x,y) Membulatkan bilangan x dengan y desimal

=MOD(x,y) Menentukan sisa hasil bagi dari x dibagi y

=SQR(x) Menentukan akar dari bilangan x

=RADIANS(x) Mengubah sudut x menjadi radian 

=SIN(x) Menentukan nilai sinus dari bilangan x (dalam radian)

Contoh penggunaan fungsi-fungsi matematika :

Keterangan :

SEL FUNGSI TAMPILAN HASIL

B5 =ABS(A5) 8,5

Peraga 7.23.Contoh penggunaan fungsi-fungsi matematika
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C5 =INT(A5) 8

D5 =ROUND(A5,1) 8,50

E5 =MOD(C5,7) 1

F5 =SQR(B5) 2,92

G5 =RADIANS(B5) 0,14835299

H5 =SIN(G5) 0,148

LEMBAR KERJA SISWA : No. 05 / 7 / Kelas XI

MATERI : Fungsi Matematika

WAKTU PENGERJAAN : 90 menit

Praktikum fungsi matematika

1. Ketik tabel berikut.

2. Isikan rumus =SIN(RADIANS(A4)) pada sel B4 dan copy-kan ke baris 

dibawahnya.

3. Isikan rumus =3*COS(RADIANS(2*D4)) pada sel E4 dan copy-kan ke baris 

dibawahnya
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4. Untuk membuat grafik y=Sin(x) dengan langkah :

o Blok range A3:B23, pilih ikon Chart Wizard  pilih jenis grafik XY 

(Scatter), pilih bentuk yang sesuai

o Atur ketebalan garis atau pewarnaan sesuai keinginan anda

o Lakukan hal yang sama untuk grafik fungsi y=3Cos (2x)

5. Cocokkan hasilnya sebagai berikut :

6. Simpan dengan nama grafik fungsi trigonometri

f. Fungsi database

Fungsi-fungsi ini digunakan untuk perhitungan dan pencarian data pada 

sebuah database. Misal untuk menentukan banyak siswa yang lulus, banyaknya 

siswa yang remedial, nilai rata-rata siswa yang lulus dan sebagainya.

FUNGSI KETERANGAN

=DAVERAGE(database,field,kriteria)

Menentukan nilai rata-rata dari sebuah 

database pada kolom field yang memenuhi 

syarat pada kreteria

=DSUM(database,field,kriteria)
Menentukan jumlah nilai dari sebuah 

database pada kolom field yang memenuhi 
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syarat pada kreteria

=DCOUNT(database,field,kriteria)

Menentukan banyaknya data dari sebuah 

database pada kolom field yang memenuhi 

syarat pada kreteria

=DMAX(database,field,kriteria)

Menentukan nilai maksimum dari sebuah 

database pada kolom field yang memenuhi 

syarat pada kreteria

=DMIN(database,field,kriteria)

Menentukan nilai minimum dari sebuah 

database pada kolom field yang memenuhi 

syarat pada kreteria

Contoh :

Keterangan :

SEL FUNGSI TAMPILAN HASIL

G19 =DCOUNT(A3:H13;G3;A16:H17) 2

G20 =DAVERAGE(A3:H13;G16;A16:H17) 7,625

G21 =DSUM(A3:H13;G16;A16:H17) 15,25

G22 =DMAX(A3:H13;G16;A16:H17) 7,7

G23 =DMIN(A3:H13;G16;A16:H17) 7,55

Peraga 7.24 Contoh penggunaan fungsi database
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LEMBAR KERJA SISWA : No. 06 / 7 / Kelas XI

MATERI : Fungsi lanjutan dan database

WAKTU PENGERJAAN : 90 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Tuliskan bentuk umum dari fungsi IF dan jelaskan argumennya

................................................................................................................

2. Jelaskan kapan fungsi IF ganda perlu di gunakan

................................................................................................................

3. Tulis bentuk umum dari AND dan jelaskan kapan fungsi tersebut 

bernilai benar

................................................................................................................

4. Tulis bentuk umum dari OR dan jelaskan kapan fungsi tersebut bernilai 

benar

................................................................................................................

5. Jelaskan kegunaan dari fungsi DATEVALUE

................................................................................................................

6. Jelaskan perbedaan antara fungsi NOW dan TODAY

................................................................................................................

7. Tulis bentuk umum dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP

................................................................................................................

8. Jelaskan kapan menggunakan fungsi VLOOKUP dan kapan 

menggunakan fungsi HLOOKUP

................................................................................................................

9. Jelaskan kegunaan fungsi SUMIF dan COUNTIF

................................................................................................................

10. Jelaskan perbedaan fungsi AVERAGE dan DAVERAGE

................................................................................................................

B. Lengkapilah table berikut ini

FUNGSI HASIL

=LEFT(“Matematika”;5) …………….

=MID(“Matematika;5;4) …………….

=VALUE(“12345”) …………….
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=DATE(2007;8;6) …………….

=ROUND(14,246;2) …………….

=MOD(24;9)

=SIN(RADIANS(30))

C. Praktikum fungsi database

1. Ketik tabel seperti contoh berikut ini!

2. Isikan fungsi atau rumus pada kolom JUMLAH dan RATA

3. Isikan fungsi database pada sel F22:F26

4. Cocokkan hasilnya seperti pada tabel berikut
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5. Simpan dengan nama tabel database

D. Grafik (Chart)

Grafik merupakan sebuah gambar yang menjelaskan data angka dalam 

lembar kerja. Dengan menampilkan dalam bentuk grafik akan mudah 

menafsirkan, membandingkan, melihat kecenderungan dan menyimpulkan data 

tersebut tanpa harus 

mengungkapkan seribu kata. 

Dengan menggunakan aplikasi 

Excel, sebuah data dari lembar 

kerja dapat langsung dapat 

dibuatkan grafiknya. Dengan 

demikian data dan grafik dapat 

ditampilkan berdampingan atau pada lembar yang terpisah.

a. Membuat Chart

Pada peraga 8.25. berikut ini disajikan data pengunjung perpustakaan 

sekolah di SMA Pangudi Ilmu.

Langkah-langkah membuat grafik : 

Peraga 7.25. Contoh data yang akan dibuat 
sebuah grafik
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o Blok range data yang akan dibuat grafik (mencakup judul baris dan judul 

kolom). Sebagai misal range A3:G10. 

o Klik icon Chart Wizard , maka kotak dialog Chart Wizard-Step 1 0f 4, 

Chart Type akan ditampilkan, 

o Tentukan jenis chart 

o Tentukan range data. Pemilihan range 

data yang akan diolah termasuk judul 

atas dan kiri. Misal Data range sudah 

terisi =Sheet1!$A$3:$B$10 karena 

pada awal pembuatan grafik kita 

sudah menyorot range tersebut. Jika 

belum kita dapat mengisi dengan 

meng-klik tombol pemilihan data yang 

terletak sebelah kanan kotak ini. 

o Memilih jenis Series in, apakah Row 

(baris) atau Column (kolom). Dalam hal ini kita memilih kolom. 

o Mengatur Chart Options, pada kotak 

dialog ini dapat dilakukan beberapa 

pengaturan yaitu 

1) Pengaturan Tab Titles, 

digunakan untuk membuat judul 

2) Pengaturan Axes, digunakan 

untuk menentukan tampilan 

sumbu X dan Y

3) Pengaturan Gridlines digunakan 

untuk mengatur tampilan garis 

skala pembantu (grid) pada 

sumbu X, Y dan Z

4) Pengaturan Legend digunakan 

untuk mengatur tampilan legend 

dari grafik.

5) Pengaturan Data Labels 

digunakan untuk mengatur 

Peraga 7.27. Tampilan kotak dialog 
Chart Wizard – Step 2 of 4

Peraga 7.28. Tampilan kotak dialog Chart 
Wizard – Step 4 of 4

Peraga 7.26 Tampilan kotak dialog 
Chart Wizard – Step 1 of 4
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penempatan label data pada grafik.

6) Pengaturan Data Table digunakan untuk mengatur apakah ingin 

menampilkan data tabel atau tidak pada bagian bawah grafik.

o Menentukan Chart Location, yang berfungsi untuk menentukan tempat hasil 

chart 

o Klik Finish untuk menutup jendela ini, selanjutnya kita dapat melihat hasil 

pekerjaan kita seperti peraga 8.29. sebagai berikut: 

Tabel contoh pengaturan :

Pengaturan Keterangan

Chart Title
PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN 

SMA HARAPAN

Category (X) 

axis
BULAN

Value (Y) axis JUMLAH

Axes √ (ceklis) Category (X) axis dan Value (Y) axis

Gridlines  (cecklist) Major gridlines pada masing-masing 

Peraga 7.29. Tampilan hasil pembuatan Grafik
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Category (X) axis dan Value (Y) axis

Data Labels  (cecklist) Series name

Chart Location As object in  Sheet1

b. Modifikasi Grafik

grafik yang telah dibuat dapat dilakukan beberapa perubahan antara lain 

jenis chart, chart options, tampilan obyek.

Untuk menata dan memodifikasi grafik yang telah kita kerjakan, kita  dapat 

menggunakan Chart toolbar  seperti tampak pada peraga 8.31. Cara

menampilkan klik grafik yang ada di lembar kerja, atau dapat mengaktifkan 

melalui menubar View, Toolbar, pilih dan klik Chart.

Format Chart Area. Klik drop-down Chart Area ini, maka kita akan dapat memilih 

bagian-bagian grafik yang  akan dimodifikasi.  Jenis pengaturan yang dapat 

dilakukan tergantung pada obyek yang dipilih, contoh untuk obyek yang berbentuk 

teks dapat diubah warna, ukuran teks dan lain-lain. Obyek yang berbentuk shapes 

dapat diubah jenis shapes, warna dan lain-lain.

Peraga 7.31 Contoh modifikasi dari beberapa jenis grafik yang disajikan

Peraga 7.30. Tampilan Toolbar Chart
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LEMBAR KERJA SISWA : No. 07 / 7 / Kelas XI

MATERI : Grafik

WAKTU PENGERJAAN : 90 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan grafik

................................................................................................................

2. Jelaskan keunggulan grafik jika dibandingkan tampilan data bentuk 

yang lain

................................................................................................................

3. Sebutkan beberapa Chart Type

................................................................................................................

4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Gridline

................................................................................................................

5. Pengaturan apa saja yang dapat dilakukan melalui Chart Options

................................................................................................................

B. Lengkapilah table berikut ini

ISTILAH KETERANGAN

Chart …………….

Chart Type …………….

Data range …………….

Series In …………….

Legend …………….

Data label

Axis

C. Praktikum chart

1. Ketik naskah berikut ini
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2. Isikan rumus untuk menghitung  JUMLAH S/I/A dan TOTAL T. HADIR

3. Isikan rumus untuk menghitung % HADIR, dengan cara perhitungan : 1 

–(TOTAL T. HADIR / Wajib Hadir), kemudian rubah format ke dalam 

persen

4. Isikan rumus untuk tabel REKAPITULASI KETIDAKHADIRAN pada 

kolom S/I/A dan JUMLAH. Contoh pengisian sel M22 yaitu 

=SUMIF($C$6:$C$17;"K-1";$M$6:$M$17). Untuk kolom JUMLAH 

adalah penjumlahan dari S. I dan A.

5. Cocokkan rumus seperti pada tampilan berikut
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6. Simpan dengan nama grafik kehadiran

7. Buat 2 (dua) buah grafik dengan ketentuan :

o Grafik 1, data range yang digunakan L21:O24

o Grafik 2, data range yang digunakan L21:L24 dan P21:P24, 

pemilihan range yang berbeda dapat dilakukan dengan tombol 

CTRL

8. Cocokkan hasil grafik dengan tampilan berikut

9. Simpan kembali pekerjaan anda
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E. Page Setup

Jika kita memiliki dokumen yang besar dan komplek, dan kita hendak 

membuat dokumen atau laporan, tentunya kita perlu mengatur tata letak halaman 

terlebih dahulu sebelum melakukan pencetakan. Untuk keperluan tersebut kita 

dapat menggunakan fasilitas Page Setup yang disediakan oleh Excel sebagai 

berikut :. .

o Klik  File  Page Setup

o Atur Tab Page, Tab page 

digunakan untuk mengatur 

halaman pencetakan.

 Orientation, pilih posisi 

cetakan tegak (Portrait) atau 

mendatar (Landscape).  

 Scaling, digunakan untuk 

mengubah ukuran hasil 

percetakan. 

 Adjust to, digunakan untuk memperkecil atau memperbesar hasil 

cetakan dari ukuran normal

 Fit to, ketik jumlah halaman yang diinginkan, misal diisi 1 (satu) berarti 

pencetakan lembar kerja akan disesuaikan agar bisa tercetak dalam 1 

(satu) halaman.

 Paper size, pilih ukuran kertas 

yang kita gunakan, apakah 

Leter, Legal A4 atau yang 

lainnya . 

 Print quality, untuk mengatur 

kualitas hasil pencetakan 

apakah High, Medium, Low 

atau Draft.

o Tab Margin, Fasilitas ini 

digunakan untuk mengatur jarak bidang cetak terhadap tepi halaman. 

Pengaturan ini meliputi, top margin (batas atas), bottom margin (batas 

bawah), left margin (batas kiri), right margin (batas kanan) dan Center on 

pages, untuk menentukan posisi tengah hasil pencetakan

Peraga 7.32.  Kotak Dialog Page Setup

Peraga 7.33.  Kotak Dialog Page Setup 
Margin
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o Tab Header/Footer

Jika kita menghendaki setiap 

halaman tercetak teks tambahan 

termasuk nomor halaman atau identitas 

lain, kita dapat memasukkan pada 

fasilitas ini.  Header adalah teks yang 

dicetak di bagian atas setiap halaman 

pencetakan, sedangkan Footer adalah 

teks yang dicetak di bagian bawah 

setiap halaman. 

F. Mencetak lembar kerja 

Sebelum mencetak Lembar Kerja, tentunya  kita harus melakukan 

penyesuaian-penyesuaian tata letak (lay-out) seperti pengaturan halaman, 

penentuan daerah cetak, Print preview, Setting printer, barulah melakukan 

pencetakan. 

a. Menentukan Daerah Cetak (Print Area) 

Secara default Excel akan mencetak seluruh lembar kerja, kecuali jika kita 

yang menentukan daerah cetak. Cara menentukan daerah cetak :

o Blok data yang akan di cetak sebagai range daerah cetak data Anda

o Pilih dan klik menu File pada menubar , klik Print Area, klik Set Print Area 

o Di Lembar Kerja kita range yang kita pilih dikelilingi garis putus-putus. 

o Jika akan membatalkan daerah cetak, klik File menu File, klik Print Area, klik 

Clear Print Area.

b. Perintah Mencetak

Perintah melaksanakan pencetakan Pilih dan klik menu File, klik Print

o Pilihan Name diisi dengan jenis printer yang terpasang pada komputer saat 

ini.  Contoh printer yang digunakan yaitu jenis Canon PIXMA IP1000 seperti 

yang tertera.

Peraga 7.34.  Kotak Dialog 
Header/FooterMargin



240

Peraga 7.35.  Kotak dialog Print

o Pilihan Print Range digunakan 

untuk menentukan range data 

yang akan dicetak, apakah 

keseluruhan (All) atau range 

tertentu dari halaman (from) 

tertentu sampai kehalaman 

tertentu. Pada kotak dialog dari 

halaman 1 sampai halaman 3. 

o Pilihan Print What digunakan 

untuk menetukan data yang akan 

dicetak, apakah data yang disorot saja (selection), seluruh isi lembar kerja 

yang aktif (Active Sheet(s)) atau ingin mencetak seluruh lembar kerja yang 

ada pada buku kerja yang aktif saat ini. 

o Isilah Number of copies, jika kita menghendaki cetakan rangkap tertentu.

o Klik OK, untuk melaksanakan pencetakan. 

LEMBAR KERJA SISWA : No. 08 / 7 / Kelas XI

MATERI : Page setup dan Print

WAKTU PENGERJAAN : 90 menit

A. Lengkapilah Pertanyaan Berikut

1. Jelaskan tujuan kita men-setup halaman sebelum melakukan proses 

pencetakan

................................................................................................................

2. Sebutkan pengaturan apa saja yang dapat dilakukan pada penentuan 

margin

................................................................................................................

3. Jelaskan fungsi dan tampilan dari header dan footer

................................................................................................................

4. Perintah apa yang digunakan untuk menentukan bagian dokumen yang 

akan dicetak

................................................................................................................

5. Apa saja yang sebaiknya setelah kita melakukan setup halaman dan 

akan melakukan proses pencetakan

................................................................................................................
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B. Lengkapilah table berikut ini

ISTILAH KETERANGAN

Orientation …………….

Scaling …………….

Ajust to …………….

Fit to …………….

Paper size …………….

Print quality

Number of copy

C. Praktikum setup halaman dan cetak

1. Buka file penjurusan

2. Aturlah page setup dengan aturan sebagai berikut

PENGATURAN JENIS

Kertas A4

Orientasi Landscape

Margin atas 2 cm

Margin bawah 1 cm



242

Margin kiri 2,5 cm

Margin kanan 1,9 cm

Header kanan SMA HARAPAN

Footer kiri Kelas XI IPA-1

Footer kanan Dibuat oleh : Anton Apriantono

3. Tampilan dengan Preview

4. Cetak dengan format PDF, menggunakan Adobe Acrobat dengan nama 

cetak nilai rapor

5. Cetak dengan printer jika dikehendaki.

CINTA KOMPUTER

ADWARE

Adware sebenarnya difungsikan sebagai promosi atau iklan berbentuk banner. 

Terkadang pemakai ingin mengunakan program shareware tetapi didalamnya 

terdapat program yang difungsikan sebagai Adware. Misalnya Program A yang 

diberikan secara gratis, ternyata memiliki jendela kecil pada program dan terus 
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berganti ganti gambar iklan. Atau anda mengunakan Yahoo messenger dan 

pemilik Yahoo menempatkan banner iklan pada sebuah bagian di program Yahoo 

chat.

Kategori diatas masih dikatakan aman, pembuat program memberikan program 

gratis, sementara mendapatkan dana uang dari iklan yang ditempatkan pada 

programnya. Sayangnya program Adware mulai dimanfaatkan terlalu banyak. 

Terkadang mengambil bandwidth atau beban koneksi internet terlalu besar dan 

akhirnya membuat koneksi internet menjadi benar benar lambat dan menganggu 

computer ketika melakukan surfing. Terlebih adware yang sudah masuk kedalam 

computer dan menjakit didalam program Windows. Ketika seseorang membuka 

sebuah site maka yang muncul adalah link ke site yang ditentukan oleh program 

Adware. Hal paling menjengkelkan bila jenis Adware yang tidak dapat ditutup. 

Begitu satu pop iklan muncul ditutup, tidak lama lagi muncul pop baru yang lebih 

banyak.

Bahkan Adware dapat melakukan pekerjaan ganda yang dibutuhkan pada 

tampilan sebuah iklan atau si pembuat program memanfaatkan dengan merekam 

data netter. Misalnya mencari tahu kemana saja seorang pemakai computer 

melakukan surfing di internet atau ingin mengetahui apakah netter juga 

mengunjungi pihak perusahaan pesaing yang sama. Artinya dengan adanya 

Adware, Privasi seseorang mulai dapat dilihat oleh orang lain. Adware bukan tidak 

saja menganggu privasi seseorang, tetapi mencuri bandwidth internet anda 

secara diam diam.

http://annilasyiva.multiply.com/journal/item/246

ULANGAN DAN LATIHAN

Pilih jawaban yang benar!

1. Penulisan formula pada Excel diawali dengan ….

a. Tambah atau sama dengan

b. Tambah saja

c. Sama dengan saja

d. Tanda tanya

e. Tanda kurung

2. Instruksi untuk menghitung data baik berupa angka maupun label disebut ….
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a. Formula

b. Penjumlahan

c. Pengurangan

d. Sama dengan

e. Hasil bagi

3. Dalam urutan formula dalam Excel, persamaan dalam kurung terdapat pada 

posisi ….

a. Pertama

b. Kedua

c. Ketiga

d. Keempat

e. Kelima 

4. Hasil perhitungan dengan Excel 5 *(10/2) = ….

a. 10

b. 100

c. 25

d. 0

e. 20

5. Hasil perhitungan dengan Excel dari persamaan berikut 2+3*2+(10+5) = ….

a. 25

b. 23

c. 21

d. 20

e. 26

6. Sel A1 = 10, Sel C5 = 20, cara penulisannya adalah untuk perkalian kedua 

sel tersebut untuk menentukan hasil pada sel C6 ….

a. +A1*C5

b. A1*C5

c. A1Xc5

d. (A1*C5)

e. –(A1*C5)

7. Sel B1 = 1000, dikalikan 20%. Penulisan yang benar dan hasil diletakkan 

pada sel C2 ….

a. +B1*20%

b. =B1*0,02



245

c. B1/20%

d. +B1*1,000

e. +B1 x 20%

8. Perhatikan tabel Excel berikut ini

A B C D

1 NAMA GAJI PAJAK 5% DITERIMA

2 Andra Rp. 800.000 …. ….

3 Barjo Rp. 1.500.000 …. ….

4 Jojon Rp. 2.000.000 …. ….

5 Dujon Rp. 5.000.000 …. ….

6 TOTAL …. …. ….

7 Rata-rata …. …. ….

8 Tertinggi …. …. ….

9 Terendah …. …. ….

Rumus untuk menghitung pajak Andra pada sel C2 adalah ….

a. +B2*0,05

b. B2*0,5

c. +B2*0,005

d. +B2x0,05

e. –B2*5%

9. Pada TABel soal no. 8 rumus untuk menghitung jumlah total gaji yang 

dibayarkan perusahaan pada sel B6 adalah ….

a. +B2+B3+C3+D6

b. SUM(B1;B5)

c. SUM(B1:B5)

d. SUM(C1:B5)

e. SUM(B2..B5)

10. Pada tabel soal no. 8 rumus untuk menghitung gaji yang diterima Andra 

setelah dikurangi pajak adalah ….

a. +C1*B1

b. +B1-C2

c. +B2+C2

d. +B2-C2
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e. –B2-C2

11. Rumus dengan aturan penulisan =B2*B3 dinamakan alamat ….

a. Alamat relatif

b. Alamat absolut

c. Alamat sel

d. Alamat range

e. Alamat SUM

12. Rumus dengan penulisan =B2*$a$1 dinamakan ….

a. Alamat relatif

b. Alamat absolut

c. Alamat sel

d. Alamat range

e. Alamat SUM

13. Perhatikan tabel Excel berikut ini

A B C D

1 NAMA GAJI JUMLAH JAM DITERIMA

2 Andra Rp. 800.000 10 ….

3 Barjo Rp. 1.500.000 3 ….

4 Jojon Rp. 2.000.000 2 ….

5 Dujon Rp. 5.000.000 5 ….

6 TOTAL …. ….

7

8 Per jam Rp. 20.000

9

Untuk menghitung sel D2, adalah JUMLAH JAM x PER JAM + GAJI, rumus 

penulisan yang benar adalah ….

a. –B2+C2*$B$8

b. +B2+C2*$B$8

c. +B2+C2x$B$8

d. (B2+C2)*$B$8

e. B2+(C2*$B$8)

14. Rumus untuk menghitung sel D5 pada tabel Excel soal no. 13 adalah ….

a. –B2+C2*$B$8
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b. +B2+$C2*$B$8

c. +B5+C5*$B$8

d. (B5+C5)*$B$8

e. B5+(C5*$B$8)

15. Rumus untuk menghitung jumlah total jam lembur karyawan di sel C7 pada 

soal no. 13 adalah ….

a. SUM(C10:C5)

b. SUM(C2,C5)

c. SUM(C2;C5)

d. SUM(C2:C5)

e. SUM(C2-C5)

16. Perhatikan tabel Excel berikut ini

A B C

1 PENTIUM III PENTIUM IV

2 TOTAL Rp. 3.000.000 Rp. 4.000.000

3 3 …. ….

4 5 …. ….

5 2 …. ….

6

Rumus untuk menghitung sel B3 adalah ….

a. +$A3*B$2

b. $A3*$B2

c. $A$3+B$2

d. $A4xB$2

e. +$A4*B$2

17. Rumus untuk menghitung sel C5 pada soal no. 16 adalah ….

a. $A3*B$3

b. +$A5*C$5

c. A$3*$C2

d. +$A4*C$5

e. $A5*$B$2

18. Bagaimana rumus untuk menghitung seluruh gaji rata-rata di sel B7 pada 

soal no. 8 ….
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a. =AVARAGE(B2:B5)

b. =AVERAGE(B2:B5)

c. =AVG(BR:B5)

d. =AVERAGE(B2,B5)

e. =AVERAGE(B3::B5)

19. Rumus untuk menghitung gaji tertinggi di sel B8 pada soal no. 8 adalah ….

a. =MAX(B2:B5)

b. =MAXB2:B5

c. =MAX(B2;B5)

d. =MAX(B2-B5)

e. =MAX(B3::B5)

20. Rumus untuk menghitung gaji terendah di sel B9 pada soal no. 8 adalah ….

a. =MIN(B2:B5)

b. =MINB2:B5

c. =MIN(B2;B5)

d. =MIN(B2-B5)

e. =MIN(B3::B5)

Jawablah dengan singkat dan jelas

1. Jelaskan kegunaan fungsi IF pada Excel, dan format penulisannya!

2. Jelaskan operasi fungsi TEXT berikut ini.

a. RIGHT(“Jakarta”,5)

b. LEFT(“Jakarta”,5)

c. REPT(“Jakarta”,5)

d. PROPER(“bandung”,5)

3. Jelaskan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP dan tulis format penulisannya!

4. Jelaskan istilah-istilah pada pembuatan grafik (Chart)

a. Axes

b. Gridlines

c. Legend

5. Jelaskan istilah pengurutan menggunakan metode Ascending dan 

Descending dalam Excel!

6. Jelaskan langkah menggunakan AutoFill!

7. Perhatikan tabel Excel berikut ini :
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Isi titik-titik dengan rumus formula pada Excel. Untuk menghitung DITERIMA 

= GAJI + TUNJUNGAN – Pajak 10%. Hitung jumlah total, rata-rata, tertinggi 

dan penghasilan terendah.

8. Daftar nilai bahasa pelajaran di SMA HARAPAN untuk menjawab soal no. 8 

dan 9:

- Isi titik-titik dengan formula pada Excel. Untuk menghitung JUMLAH = B. 

IND + B. IND + B. INGG. Hitung juga Total nilai, rata-rata dan nilai tertinggi.

- Isi kolom KET dengan ketentuan bila salah satu nilai dari ketiga pelajaran 

<7 dengan keterangan “Remidial” dan bila >7 dengan keterangan “-“.

9. Isi kolom KET dengan ketentuan bila salah satu nilai dari ketiga pelajaran <7 

dengan keterangan “Remidial” dan bila >7 dengan keterangan “-“.
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10. Berikut ini data penjualan Komputer, PT. SUKSES SELALU

 Tentukan formula Excel untuk menghitung nilai PAJAK pada kolom E 

 Hitung pada kolom F penjualan HARGA x BANYAK – PAJAK 

 Hitung nilai TOTAL pada sel D11, E11 dan F11

STUDI KASUS

Pak Anton akan membuka sebuah WARNET dengan jumlah komputer 20 unit, 

printer laser 1 unit. Data biaya selengkapnya sebagai berikut :

MODAL AWAL

NO KEBUTUHAN JUMLAH HARGA SATUAN

1 Sewa tempat 1 tahun 24.000.000

2 Komputer dan perangkatnya 20 unit 7.500.000

3 Printer laser 1 unit 2.000.000

4 Printer Inkjet 1 unit 750.000

5 Perangkat jaringan 1 set 3.000.000

6 Peralatan pendukung 1 set 5.000.000

BIAYA RUTIN  PER BULAN

NO KEBUTUHAN JUMLAH HARGA SATUAN

1 Langganan ISP 1 buah 3.000.000

2 Tinta laser 2 buah 500.000

3 Tinta Inkjet 4 buah 175.000

4 Kertas 5 rim 25.000

5 Petugas 2 orang 1.000.000

6 Biaya listrik, air, AC dan telpon 1 set 1.000.000
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Prakiraan pendapatan rata-rata per bulan, dihitung 25 hari kerja:

 Ongkos sewa internet per jam 4.000 dengan rata-rata pemakaian per 

komputer 10 jam

 Ongkos cetak printer laser per lembar 1.000 dengan perkiraan cetak setiap 

bulan 1.000 lembar

 Ongkos cetak printer Inkjet per lembar 2.000 dengan perkiraan cetak setiap 

bulan 300 lembar.

Hitunglah pengeluaran rata-rata, pendapatan dan keuntungan setiap bulan. 

Tentukan berapa bulan modal awal akan kembali (break even point).


