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Microsoft Excel Dasar 

 

A. Pengenalan Microsoft Excel 

Microsoft Office Excel atau lebih sering disebut sebagai Ms. Excel merupakan 

sebuah program aplikasi lembar kerja/ spreadsheet yang dibuat oleh Microsoft 

Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Sehingga syarat 

utama untuk bisa menggunakan program palikasi excel ini dikomputer kita harus sudah 

terinstal sistem operasi (operating sistem) Windows atau Mac tersebut. 

Excel merupakan satu dari sekian banyak Program aplikasi yang diorientasikan 

pada fungsi-fungsi kalkulatif/ pengolahan angka aritmatika dan pembuatan Grafik 

(Chart). Salah satu yang membuat aplikasi Excel ini terkenal adalah kelengkapan fitur 

Formulas dan Functions yang kemudian lebih dikenal dengan istilah rumus excel. 

Formula dan fungsi ini digunakan untuk mengerjakan beragam proses perhitungan dan 

pengolahan data secara cepat dan otomatis. Baik untuk data berupa angka, data teks, 

data tanggal, data waktu, atau kombinasi dari data-data tersebut.  

Pola kerja Microsoft Excel menggunakan system workbook, dimana didalam 

workbook terdapat terdapat worksheet atau lembar kerja dan biasanya cukup disebut 

sheet saja. Dengan mengenal dan memahami fitur dan fungsi-fungsi yang terdapat 

dalam tampilan worksheet tersebut, maka akan semakin optimal pemanfaatan aplikasi 

ini untuk membantu kerja-kerja pengolahan data yang komplek sekalipun. 

 

B. User Interface Microsoft Excel 

User interface adalah tampilan grafis suatu program/ aplikasi yang akan menjadi 

media interaksi antara perangkat (Hardware/ Software) dengan penggunanya 

(Mainware/user). Sehingga User interface (antar muka pengguna) ini berfungsi untuk 

menghubungkan pengguna dengan sistem operasi. Semakin seorang pengguna (user) 

memahami fitur, menu atau fasilitas yang ada dalam tampilan antarmuka ini, maka akan 

semakin banyak kemudahan yang dapatkan untuk menyelesaikan pekerjaan melalui 

aplikasi ini.  

http://www.kelasexcel.web.id/2014/06/pengenalan-excel.html
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Untuk mempelajari dan mengenal UI Ms/ Excel, maka langkah awal tentu saja 

harus membuka aplikasi tersebut. Langkah – langkah untuk membuka dan memulai 

Microsoft Excel adalah sebagai berikut: 

 

Klik tombol Start pada taskbar → Pilih menu All Program → Pilih Microsoft Office 

→ Kemudian klik Microsoft Excel 2007  

 

maka akan terbuka aplikasi Ms. Excel tersebut sebagaimana ditunjukkan gambar 

di bawah ini. Perhatikan bagian-bagian penting dalam lembar kerja/ sheet Ms. Excel 

tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tampilan Microsoft Excel 2007 

 

Penjelasan sederhana dari fitur-fitur utama pada tampilan Microsoft Excel 2007 

tersebut adalah sebagai berikut: 

o Judul/ Title, Judul menampilkan judul program dan dokumen aktif atau 

nama file dari lembar kerja yang aktif. 

Title/ Judul 

 

Quick 
Access 
Toolbar 

 

Office Button 
Tool Bar 

 
 

Menu Bar 

Coloum Heading 

Row Heading 

Function button 

Nama Cell/ Range 

Vertikal Scrolling 

Horizontal Scrolling 

Formula Bar 
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o Office Button, Berisi barisan perintah untuk pengoperasian program standar 

misalnya membuat dokumen baru (New), membuka dokumen lama (Open), 

menyimpan (Save/ Save As), mencetak (print) dan mempublish dokumen. 

o Quick Access Toolbar, fasilitas untuk langsung mengakses secara singkat 

fitur yang tersedia, misalnya menyimpan, mencetak dan sebagainya. 

o Menubar, deretan menu/ fasilitas utama yang ditampilkan melalui gambar 

fungsi/ icon untuk mewakili grup/kelompok perintah tertentu  

o Toolbar, deretan tool-tool/ perangkat fasilitas yang ditampilkan melalui 

gambar fungsi/ icon untuk mewakili suatu perintah tertentu guna 

mempermudah dan mengefisienkan pengoperasian program. 

o Column Heading, petunjuk nama kolom pada lembar kerja, yang berderet 

secara horizontal dan diidentifikasikan melalui Abjad. Jumlah kolom yang 

tersedia adalah 256 kolom. 

o Row Heading, petunjuk nama baris pada lembar kerja, yang berurutan 

secara vertikal dan diidentifikasikan melalui Angka. Jumlah baris yang 

tersedia adalah 65.536 baris. 

o Vertikal/ Horizontal, penggulung tampilan lembar kerja baik secara vertikal 

(naik-turun) maupun horizontal (kiri-kanan)  

o Sel , Bagian untuk menginput data dalam lembar sheet dimana merupakan 

Pertemuan antara baris dan kolom. 

o Range, Penggabungan antar sel/ beberapa sel yang terseleksi. 

o Function, akses cepat dalam penggunaan rumus-rumus/ fungsi yang telah 

disediakan . 

o Formula bar, bagian yang menunjukkan suatu rumus sedang dijalankan atau 

dapat pula digunakan sebagai tempat penulisan rumus  
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C. Bekerja dalam Worksheet/Sheet Ms. Excel 

Bagian paling dominan dan sentral pada UI Ms. Excel adalah bagian yang 

dinamakan worksheet/lembar kerja. Dalam worksheet/sheet tersebut terdapat 

kolom dan baris, dimana pertemuan keduanya akan membentuk bangunan datar 

persegi yang dinamakan sel-sel (cells), berikut koordinatnya sebagai nama sel 

tersebut.  

Pada sel-sel itulah kita bekerja memasukkan data sekaligus dapat 

menerapkan Rumus-rumus dan Fungsi-fungsi Excel sesuai kebutuhan 

pengolahan data yang kita inginkan. Untuk bekerja pada worksheet beberapa hal 

dasar berikut perlu dipahami: 

1. Memasukkan/ Input, Mengedit dan Menghapus Data Dalam Sel 

o Pilih / klik sel tempat data yang akan 
dimasukkan, misalkan di sel B2 

o Ketikkan teks/ font pada sel tersebut, 
misalkan saja: DANANG 

o Tekan enter untuk mengakhirinya 
o Untuk mengedit data yang telah 

diketik, tekan F2 atau Double klik 
pada sel yang akan di edit.  

o Untuk menghapus data dalam sel, tekan 
tombol Delete di keyboard. 

 

2. Memformat Font 

o Letakkan cursor pada sel yang 
teks-nya akan diformat 

o Pada menu Home, terdapat 
grup button Font dimana pada 
bagian baris atas terdapat 
pilihan untuk Jenis, Ukuran, 
increase dan decrease Font. 

o Dan, pada baris bawah terdapat 
pilihan untuk font Tebal (Bolt/ 
B), Miring (Italic/I), Garis 
Bawah (Underline/U), Bingkai 
(Borders), Warna latar (Fill 
Colour), dan warna Font (Font 
Colour) 

o Untuk memformat teks/ font yang telah diketik, tekan tombol-tombol 
tersebut sesuai keperluan.  

 

http://www.kelasexcel.web.id/2014/06/formula-dan-fungsi-excel.html


Microsoft Excel Dasar (TIK Paket C PKBM Bina Bangsa)| 5  
 

3. Memformat Sel/ Kolom dan Baris  

a) Merubah ukuran lebar kolom 

Letakkan pointer di pembatas kolom yang ingin dirubah ukurannya hingga 

pointer tersebut berbentuk + dengan anak panah kiri kanan, lalu   drag (klik kiri 

pada mouse, tahan dan geser) sesuai dengan ukuran yang di inginkan. 

 

Jika ingin merubah ukuran lebar kolom lebih dari satu kolom, maka blok 

kolom-kolom yang ingin dirubah ukuran lebar kolomnya, dan lakukan langkah 

seperti sebagaimana merubah ukuran kolom dengan hanya satu kolom. 

  

Merubah ukuran kolom dapat juga dilakukan melalui: menu Home →klik 

icon Format → Column Width → Isi lebar kolom, lalu tekan Ok. 

 

 

 

 

 

 

 

b)  Merubah Ukuran Baris 

Letakkan  pointer  pada  pembatas  baris  yang ingin  dirubah  ukurannya 

hingga pointer tersebut berbentuk + dengan anak panah atas bawah, lalu drag 

sesuai ukuran yang diinginkan. 
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 Jika ingin merubah ukuran baris lebih dari satu baris, maka blok baris yang  

ingin dirubah menggunakan mouse atau menggunakan tombol keyboard. Kemudian 

lakukan langkah seperti merubah ukuran satu baris sebagaimana di atas. 

 

 

 Merubah ukuran baris dapat juga dilakukan melalui: menu Home, klik icon 

Format → RowHeight  →  Isi lebar Baris → dan tekan Ok 

 

4. Mengatur Tata Letak Teks / Alignment  

o Klik sel dimana terdapat teks yang 
ingin diatur tata letaknya 

o Pada menu Alignment dalam Tab 
Home, pilih tombol pengaturan 
sebagaimana gambar disamping  

o 3 tombol pertama baris atas untuk 
pengaturan pada posisi horizontal 
(Top, center, buttom) dan 3 baris 
bawah untuk posisi perataan vertikal 
(Rata kiri, tengah, Rata Kanan) 

o Wrap Text untuk mengakomodir barisan teks dalam satu sel sementara  
Merce & Center untuk menyatukan sel dengan fungsi perataan/ 
penempatan teks di tengah (center) 
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5. Membuat Nomor & Bulan Berurut  

o Ketik angka atau bulan pertama pada sel 
yang diinginkan 

o Ketik angka atau bulan kedua pada sel 
selanjutnya (berurutan) 

o Blok kedua sel tersebut secara berurutan 
o Letakkan pointer pada sudut kanan bawah hingga muncul  tanda  

 

6. Mengcopy dan Memindahkan Isi Sel 

a) Mengcopy Sel 
o Pilih atau Blok sel yang ingin di-

Copy 
o Pilih menu Home – Copy atau 

tekan (Ctrl + C) pada keyboad 
o Tentukan sel baru untuk 

menempatkan hasil copy-an 
o Pilih menu Paste pada menu 

Home atau tekan (Ctrl + V) 
untuk mengeluarkan isi copy-an 

b) Memindahkan Sel 
o Pilih atau Blok sel yang ingin 

dipindah 
o Pilih menu Home – Cut atau 

tekan (Ctrl + X) 
o Tentukan sel baru untuk meletakkan hasil pindahan 
o Pilih menu Edit – Paste atau tekan (Ctrl + V) 

 

7. SHEET (Lembar Kerja)   

a) Menambah sheet baru 

Klik di Icon New   atau tekan CTRL + N 

 

 

b) Menghapus sheet 

Klik kanan di sheet yang ingin 

dihapus dan Pilih Delete 

c) Mengganti nama sheet 

Klik kanan di sheet yang ingin 

diganti namanya dan Pilih Rename 

 

 

Sheet baru 
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8. FILE 

a) Menyimpan File 

Klik Office Button →  Save (tanpa mengubah nama file) atau jika ingin 

penamaan baru: tekan Save as, tentukan lokasi penempatan pada 

directory/folder, dan isikan nama file untuk memberi nama yang baru. 

 

b) Membuka File 

Klik Office Button →  Open  →  

Tentukan directory dimana file 

berada→  Pilih file dan double klik 

untuk membuka file tersebut. 

 

c) Membuat File Baru 

Klik Office Button →  New maka lembar kerja baru akan terbuka dan siap 

digunakan. Hasil kerja tersebut kemudian dapat disimpan sebagai sebuah 

file untuk kepentingan kerja berikutnya 

 

LATIHAN 1 : 

a) Buatlah di dalam sheet 1 Tabel dengan Data seperti di bawah. Gunakan 

penggunaan penomoran otomatis, dan pemanfaatan border secara tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Gantilah nama  Sheet 1 dengan Data Tabel 

c) Simpanlah hasil kerja tersebut dalam folder Documents, dan beri nama 

LATIHAN EXCEL 1. Selanjutnya tutup dengan benar dokumen kerja tersebut.    

d) Periksa dan buka sekali lagi file yang telah tersimpan tersebut. 
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D. Pengenalan Rumus dan Fungsi Dalam Microsoft Excel 

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa salah satu hal yang membuat 

Excel populer dan usefull adalah karena kelengkapan fitur Rumus (Formulas) dan 

Fungsi (Functions). Rumus dan Fungsi Excel digunakan untuk mengerjakan beragam 

proses perhitungan angka ataupun pengolahan data. 

1. Rumus/ Formula Excel 

Sebagaimana rumus matematika pada umumnya, Rumus/Formula dalam 

Excel juga didefinisikan sebagai persamaan matematika untuk menghitung nilai-

nilai tertentu guna mendapatkan hasil tertentu pula. Penulisan rumus excel selalu 

diawali tanda “sama dengan” (=), dan juga melibatkan operator dasar matematika. 

Operator matematika yang umum digunakan adalah sebagai berikut: 

OPERATOR  CONTOH 

LAMBANG FUNGSI  
Tempat

kan 
pada sel 

Tulis lalu Tekan 
Enter 

HASIL 

+ Penjumlahan  B2 =3455+743 4198 

- Pengurangan  C5 =6742-8511 -1769 

* Perkalian  F3 =236*35 8260 

/ Pembagian  A5 =908/23 39,47826 

^ Perpangkatan  D9 =9^5 59049 

% Prosentase  B7 =7% 0,07 

 

 

2. Fungsi/ Function Excel 

Fungsi pada dasarnya juga rumus, namun penulisannya telah disiapkan oleh 

Ms. Excel secara preset melalui tombol fungsi tertentu. Sehingga pengguna tidak 

perlu menuliskannya, melainkan tinggal menekan tombol fungsi tersebut sesuai 

keperluan. Banyak preset/ tombol fungsi yang tersedia dalam Ms. Excel 

sebagaimana ditunjukkan dalam Menu Formulas. Dan, dikelompokkan dalam: 

Financial, Logikal, Text, Date & Time, Lookup & Refference, Math & Trig, dan More 

Functions (Fungsi-fungsi lainnya), sebagaimana gambar di bawah ini:  

 

http://www.kelasexcel.web.id/2014/06/operator-perhitungan-rumus-excel.html
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Dari banyaknya fungsi tersebut, kita hanya akan membahas fungsi-fungsi 

yang umum dan sering digunakan saja. Adapun fungsi-fungsi dimaksud adalah: 

FUNGSI KEGUNAAN PRESET RUMUS KETERANGAN 
SUM Menjumlahan 

sekumpulan data 
pada suatu range 

=SUM(number1,nu
mber2,...) 

Number 1,number 2, dst. 
Adalah range data numerik 
yang dijumlahkan  

AVERAGE Mencari Nilai 
Rata-rata dari 
sekumpulan data 
dalam range 

=AVARAGE(numbe
r1,number2,...) 

Number 1,number 2, dst. 
Adalah range data numerik 
yang akan dicari Nilai Rata-
ratanya 

MAX Mencari Nilai 
Tertinggi dari 
sekumpulan data 
dalam range 

=MAX(number1,nu
mber2,...) 

Number 1,number 2, dst. 
Adalah range data numerik 
yang akan dicari Nilai 
Tertinggi dari data-data tsb.  

MIN Mencari Nilai 
Terendah dari 
sekumpulan data 
dalam range 

=MIN(number1,nu
mber2,...) 

Number 1,number 2, dst. 
Adalah range data numerik 
yang akan dicari Nilai 
Terendah dari data-data tsb.  

PRODUCT Mencari Hasil 
Perkalian dari 
sekumpulan data 
dalam range 

=PRODUCT(numbe
r1,number2,...) 

Number 1,number 2, dst. 
Adalah range data numerik 
yang akan dicari Hasil 
Perkalian dari data-data tsb.  

LEFT Mengambil satu 
atau beberapa 
karakter pada 
suatu teks dari 
bagian kiri  

=LEFT(text,num_ch
ars) 

TEXT adalah sel data yang 
akan diambil sebagian 
karakternya dari sebelah 
kiri. NUM_CHARS banyaknya 
karakter yang akan diambil  

MID Mengambil satu 
atau beberapa 
karakter pada 
bagian tengah 
suatu teks  

=MID(text,start_nu
m,num_chars) 

TEXT = sel data yang akan 
diambil karakternya dari 
tengah. START_NUM=pada 
digit berapa karakter tsb. 
dari karakter awal/sebelah 
kiri. NUM_CHARS banyaknya 
karakter yang akan diambil  

RIGHT Mengambil satu 
atau beberapa 
karakter pada 
suatu teks dari 
bagian kanan  

=RIGHT(text,num_c
hars) 

TEXT = sel data yang akan 
diambil karakternya dari 
sebelah kanan. NUM_CHARS 
= banyaknya karakter yang 
akan diambil  

 

Untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi tersebut: langkah pertama adalah 

pilih sel dimana nilai dari suatu fungsi akan ditempatkan. Kemudian cari tombol 

fungsi itu berada dan tekan tombol fungsi tersebut. Isikan referensi range-nya, 

termasuk data/ nilai numerik lainnya jika diperlukan. Selanjutnya tekan tombol 

OK!. Maka nilai dari fungsi yang dicaripun akan muncul. 
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LATIHAN 2 : 

a) Bukalah file LATIHAN EXCEL 1 pada folder Documents. Sisipkan kolom-kolom 

baru berikut penamaannya (Inisial, Jumlah, Rata-rata). Tambahkan pula baris-

baris baru pada tabel tersebut dengan keterangan: Nilai tertinggi dan Nilai 

terendah sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Isikan pada kolom INISIAL dengan 3 huruf pertama dari masing-masing 

warga belajar tersebut dengan memanfaatkan fungsi pada Excel! 

c) Isikan pada kolom JUMLAH sebagai hasil penjumlahan Nilai UAN (Mat, BIG, 

IPA) masing-masing warga belajar dengan memanfaatkan fungsi pada Excel ! 

d) Isikan rata-rata dari Nilai UAN (Mat, BIG, IPA) masing-masing warga belajar 

tersebut pada kolom RATA-RATA dengan memanfaatkan fungsi pada Excel ! 

e) Carilah Nilai Tertinggi masing-masing Mapel UAN (Mat, BIG, IPA) dengan 

memanfaatkan fungsi pada Excel dan isikan pada kolom NILAI TERTINGGI. 

f) Carilah Nilai Terendah masing-masing Mapel UAN (Mat, BIG, IPA) dengan 

memanfaatkan fungsi pada Excel dan isikan pada kolom NILAI TERENDAH. 

g) Simpanlah hasil kerja tersebut dengan penamaan baru: LATIHAN EXCEL 2 

dan pada folder yang sama (Documents).  

 

 

 

 



Microsoft Excel Dasar (TIK Paket C PKBM Bina Bangsa)| 12  
 

3. Fungsi Logika  

Melalui Fungsi Logika (=IF) dalam excel, memungkinkan kita untuk 

melakukan pengujian kebenaran atas data-data dengan persyaratan tertentu. 

Sehingga, dalam fungsi bersyarat tersebut hasil akhirnya adalah pernyataan benar 

atau salah atas data-data yang diuji melalui penggunaan operator perbandingan 

tertentu.  

Operator-operator perbandingan tersebut antara lain adalah: 

1. "=" artinya sama dengan ... 

2. ">" artinya lebih dari ... 

3. "<" artinya kurang dari ... 

4. ">=" artinya lebih dari atau sama dengan ... 

5. "<=" artinya kurang dari atau sama dengan ... 

6. "<>" artinya tidak sama dengan ... 

 

Singkatnya, dalam Fungsi Logika saat dua data/nilai dibandingkan dengan 

menggunakan operator-operator tersebut hasilnya adalah pernyataan logika 

(TRUE atau FALSE). Adapun fungsi logika tersebut dijabarkan melalui penulisan 

rumus : 

 

=IF(logical_test;(value_if_true); (value_if_false) 

logical_test  : Pengujian logika dua data dengan operator perbandingan 

value_if_true : Pernyataan untuk mendiskripsikan nilai benar (true) 

value_if_false : Pernyataan untuk mendiskripsikan nilai salah (false) 

 

Adapun contoh penggunaan Fungsi Logika tersebut adalah sebagai berikut: 

misalnya untuk menguji suatu pernyataan logika: “Jika data 1 lebih besar atau sama 

dengan data 2, maka nilainya Benar; dan jika tidak maka nilainya Salah”, langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut:  

a) Buat dan susunlah data-data seperti di bawah ini: 
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b) Pilih Sel dimana kita akan menempatkan data hasil pengujian (misal: G2). 

Pada Menu Formula pilih icon Fungsi Logical dan pilih IF, sebagaimana 

ditunjukkan pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Untuk menguji nilai kebenaran berdasarkan pernyataan diatas antara data 

1 (B2) dan data 2 (C2) dengan operator “>=”, maka pada logical_test 

ketikan B2>=C2. Pada kolom value_if_true ketikan saja pernyataan benar, 

dan pada kolom value_if_false ketikan pernyataan salah. Sebagaimana 

contoh di bawah. Selanjutnya klik tombol OK.  

 

 

 

 

 

 

 

d) Jahfj;Lkhf; 
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e) Maka pada sel G2 akan muncul pernyataan benar apabila data 1 nilainya 

memang lebih besar atau sama dengan nilai pada data 2, atau salah jika 

nilai data 1 tidak lebih besar atau tidak sama dengan nilai pada data 2. 

Copy rumus pada sel G2 tersebut ke bawah hingga sel G6 sebagaimana 

contoh di bawah, makin terlihat validitas kaidah logika dalam pengujian 

data tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam implementasinya Fungsi Logika ini kemudian dapat digunakan untuk 

menyelesaikan berbagai pekerjaan pengolahan data yang berkaitan dengan logika. 

Misalnya untuk menentukan tingkat Ketuntasan warga belajar atas suatu mata 

pelajaran, dengan membandingkan nilai-nilai/ hasil ujian terhadap nilai Standar 

Ketuntasan Minimal (SKM) yang telah ditetapkan, sebagaimana ditunjukkan pada 

latihan berikut ini.  

 

LATIHAN 3 : 

a) Bukalah file LATIHAN EXCEL 2 pada folder Documents. Sisipkan kolom-kolom 

baru disamping masing-masing mapel berikut penamaannya. Tuliskan pula 

data keterangan Nilai SKM masing-masing mapel sebagaimana ditunjukkan 

pada gambar berikut: 
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b) Letakkan kursor pada sel disebelah nilai masing-masing mapel untuk 

menempatkan hasil pengujian Ketuntasan belajar mapel tersebut. Pada Menu 

Formula pilih icon Fungsi Logical dan pilih IF, sebagaimana ditunjukkan pada 

gambar berikut: 
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c) Untuk menguji dan menentukan Ketuntasan masing-masing mapel oleh 

warga belajar maka kita menggunakan operator “>=”, dengan nilai mapel 

masing-masing warga belajar sebagai Data 1 dan Nilai SKM masing-masing 

mapel sebaga Data 2. Maka, pada logical_test klik sel D6 (Data 1/ Nilai MAT) 

selanjutnya ketikan operatornya: >= dan klik sel C17(Data 2/ SKM MAT). 

Pada kolom value_if_true ketikan saja pernyataan TUNTAS, dan pada kolom 

value_if_false ketikan pernyataan BLM TUNTAS. Sebagaimana contoh di 

bawah. Selanjutnya klik tombol OK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Maka pada sel E6 akan muncul hasil pengujian logika berupa pernyataan 

TUNTAS, karena Data 1 (7,6 atau Nilai MAT) nilainya memang lebih besar 

dari pada nilai pada data 2 (7,5 atau SKM MAT). Copykan rumus pada sel E6 

tersebut ke sel-sel di bawah hingga sel E10, maka akan terlihat ketuntasan 

masing-masing warga belajar untuk mata pelajaran MAT melalui pernyataan 

TUNTAS/BLM TUNTAS. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut:  
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f) Lakukan hal yang sama untuk nilai masing-masing warga belajar pada 

mapel BIG dan IPA dengan SKM masing-masing mapel tersebut. Hasilnya 

sebagaimana pada gambar di bawah. Simpan dokumen tersebut dengan 

nama baru : LATIHAN 3 di folder yang sama. 
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4. Membuat Grafik  

Grafik atau Chart adalah representasi data tabel yang disajikan dalam bentuk 

gambar. Melalui tampilan gambar, data-data angka atau huruf akan menjadi lebih 

menarik dan mudah untuk dipahami. Beberapa jenis grafik yang umum digunakan 

diantaranya adalah Grafik Batang, Grafik Garis dan Grafik Lingkaran.  

Microsoft excel telah dilengkapi fitur yang memungkinkan untuk membuat 

grafik dengan lebih mudah. Hanya dengan beberapa pengaturan saja, data-data 

dalam suatu tabel dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk grafik. Grafik tersebut 

juga dapat disajikan dalam berbagai gaya yang menarik. Misalkan, kita ingin 

membuat grafik Nilai Matematika dari data tabel di bawah ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Maka, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Seleksi/ bloklah dua kolom data yang akan kita buatkan grafiknya, 

dalam hal ini data-data dalam kolom INISIAL dan kolom MAT   
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b. Masuk ke menu Insert dan pilih jenis Grafik yang akan kita buat. 

Dalam hal ini kita pilih dan klik saja: Column → 2-D Column pada 

baris pertama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Maka, secara otomatis grafik Nilai Matematika (MAT) masing-masing 

warga belajar (Inisial) akan muncul dalam bentuk Grafik Kolom 2 D. 
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d. Kita bisa mengatur letak grafik 

yang telah terbentuk tersebut 

dengan meletakkan kursor di 

dalam area grafik (Chart Area) 

dan klik kanan. Cut untuk 

memindahkan dan Copy untuk 

menggandakan Grafik tersebut 

pada lokasi tertentu. Bahkan kita 

juga dapat memindahkannya ke 

dalam Microsoft Word 

sekalipun. 

 

e. Kita juga bisa merubah tipe grafik melalui Change Chart Type 

(misalnya dalam tipe Garis/Line) atau merubah sumber data melalui 

Select Data (misalnya data untuk Nilai BIG). Sementara Move Chart 

untuk memindahkan Grafik kita ke Sheet lainnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Untuk merubah tampilan/ custom 

grafik, kita dapat memanfaatkan 

Format Chart Area:  Fill memberi 

pewarnaan background, Border 

Color & Border Style menampilkan 

dan mengatur garis luar (Outline). 

Shadow untuk memberi efek 

bayangan dan 3-D Format untuk 

memberi efek 3 dimensi. 
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LATIHAN 4 ( U A S ) : 

a) Bukalah lembar kerja baru excel melalui start button atau pintasan yang 

tersedia. Buatlah data tabel seperti di bawah ini pada lembar kerja tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Melalui penggunaan Fungsi Left isikan pada kolom KODE dengan 3 karakter 

huruf pertama masing-masing barang dimaksud!.  

c) Pada kolom SISA, hitung selisih stock dan penjualan masing-masing barang 

melalui penggunaan rumus dan operator yang sesuai!  

d) Melalui penggunaan Fungsi Logika If, tentukan pula Status Expired masing-

masing barang dengan pernyataan Expired atau Not Expired dan Status Min 

Stock-nya dari SISA barang dengan pernyataan Min Stock atau On Stock ! 

e) Buatlah Grafik penjualan dan stock dari semua item barang pada tanggal 

tersebut! 

 

 

Terus Belajar & Pantang Menyerah,  
Niscaya berkah & kesuksesan akan dijumpakan Allah pada kehidupan 

kita! 
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