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Materi Pokok 
 

1. Format Huruf 
 

� Menggunakan Menu bar 

Pilihan Menu Format ���� Font akan muncul kotak dialog Font seperti di samping ini : 
 

o Tab  Font 
 
Pilihan Tab Font, menampilkan, 

- Font, menampilkan jenis-jenis huruf 
- Size Style , menampilkan style huruf 
- Size ,  pilihan ukuran huruf 
- Font Color , menampilkan pilihan jenis warna 
- Underline Styles,  kotak daftar jenis garis 
- Effect, pilihan efek huruf 
- Preview,  menampilkan contoh dari tampilan hasil format 

yang dibuat. 
 

o Tab Caracter Spacing 
a. Scale, digunakan untuk memperbesar /  memperkecil 

skala huruf. 
b. Pada kotak daftar spacing terdapat pilihan : 

Normal  : Membuat spasi antar karakter dalam keadaan normal 
Condensed : membuat spasi antar karakter merapat (klik tombol pembesaran pada kotak isian by) 
Expanded : Membuat spasi antar karakter merenggang (klk tombol pengecilan pada kotak isian by) 
 
Pada kotak daftar isian Position , terdapat pilihan : 
Normal  : membuat posisi karakter dalam keadaan normal 
Raised  : Membuat posisi karakter menaik (klik tombol pengecilan pada kotak isian by) 
Lowered : Membuat posisi karakter menurun (klik tombol pengecilan pada kotak isian by) 
 
 
2. Format Aligment  

 
� Menggunakan Menu bar 

 

Pilih menu Format � Paragraph sehingga muncul kotak dialog 
Paragraph seperti disamping ini. Perataan Paragraph diatur pada kotak 
daftar Alignment, yang memuat pilihan jenis-jenis perataan : 
 Left  : membuat paragraph rata kiri 
 Centered : membuat paragraph rata tengah 
 Right  : membuat paragraph rata kanan 
 Justified  : membuat paragraph rata kanan kiri 
 

� Menggunakan Formatting toolbar 

 

Dilakukan dengan mengklik salah satu icon Formating toolbar  
 
 
 

 

                    Rata kanan-kiri 
Rata tengah 

           Rata kiri  Rata kanan     
 
 

3. Format Indentasi dan Paragraph 
 

Latihan 1 

Membuat Surat Sederhana 

Dengan MS Word 
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Dengan menggunakan pilihan menu Format ���� Paragraph  akan memunculkan kotak dialog Paragraph sebagai 
berikut. Perataan paragraph diatur pada kotak dialog Indentation, yang memuat beberapa kotak daftar berikut ini : 
Left  : membuat indentasi kiri 
Right  : membuat indentasi kanan 
Special akan berisi tiga pilihan yaitu : 
 - None  : membuat paragraph tanpa indentasi 
 - First Line : membuat paragraph berindentasi baris pertama (First Line Indent) 
 - Hanging : membuat paragraph berindentasi menggantung (hanging indent) (isikan besarnya 
indentasi pada kotak isian by) 
 

o Mengatur Spasi Paragraph 
 
Spasi Paragraph dapat diatur dari Format � Paragraph, kemudian Blok paragraph yang akan diatur , pilihlah Line 
Spacing untuk mengatur spasi. Pada pilihan tersebut akan ada : 
 Single  : untuk paragraph dengan spasi tunggal 
 1.5 lines  : untuk paragraph dengan spasi 1,5 
 Double  : untuk paragraph dengan spasi 2 atau double 
 At least  : untuk spasi dengan pangaturan point tersendiri 
 Exactly  : untuk spasi dengan pengaturan point tersendiri 
 Multiple  : untuk spasi dengan 3 atau lebih 
 
 
LATIHAN 1 
 
Untuk membuat Latihan dibawah ini alangkah baiknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut : 
 

1. Jalankan Aplikasi Microsoft Word 
2. Ketikkan Naskah dibawah ini sesuai dengan apa adanya (dapat langsung diberikan efek yang ada atau 

diketikkan semuanya terlebuh dahulu) 
3. Kemudian lakukan pemformatan seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu : 

a. Melakukan tampilan font 
b. Membuat fungsi alignment atau perataan baris Justify, center dll 
c. Menggunakan indentasi paragraph 
d. Apabila sudah selesai simpan dengan nama latihan 1 

 
Pengaturan secara detail adalah sebagai berikut : 
 

- Kop Surat gunakan  Arial Black ukuran 14, kemudian teks bawahnya gunakan Times New Roman 
13 Bold. 

- Jakarta, 1 November 2005 , font = times new roman 12 , miring 
- Nomor s/d di tempat times new roman 12, efeknya sama pada teks tersebut 
- Paragraph gunakan first line, dengan ukuran left = 2 cm 
- Untuk paragraph satu dan dua menggunakan spasi 1,5 , yang lainnya spasi tunggal 
- untuk pengaturan yang lain menyesuaikan. 
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Latihan 1 

LEMBAGA PENDIDIKAN KOMPUTER TERPADU 

Jl. Palmerah Barat 29-31 
Jakarta, 10270 

 
         Jakarta, 1 November 2005 

 

Nomor   : 001/LPKT/6-05 

Perihal   : Word Processor 

 

 

Kepada yang terhormat : 

Semua Pimpinan Cabang / Sekretaris 
di tempat 

 

 

 Dengan Hormat, 

  

Sesuai dengan petunjuk Pimpinan Perusahaan untuk meningkatkan mutu penampilan dan 

efektivitas di bidang administrasi dan korespondensi Perusahaan, maka dengan ini kami 

beritahukan bahwa berlaku semenjak tahun pembukuan 2004-2005 yang dimulai bulan depan. 

Perusahaan  menetapkan bahwa program pengolah kata (Word Processor)  resmi yang 

digunakan di lingkungan perusahaan  Lembaga Pendidikan Komputer Terpadu  adalah  

Microsoft Word 2000. 

 

Untuk mempersiapkan diri guna menyesuaikan diri dengan program baru tersebut. 

Perusahaan akan memberikan pelatihan kerja pada setiap personel yang terlibat dalam 

pengoperasian komputer di bidang administrasi. Daftar personel pada jadwal pelatihan tahap I 

akan kami lampirkan bersama ini. 

 

 

Demikian untuk menjadikan periksa. 

 

Hormat kami, 

 

 

 

 

 

Dra. Endang Murdaningsih, MBA 

Office manager 
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1. Membuat Nomor Urut  
 

Untuk membuat nomor urut kita dapat menentukan melalui pilihan menu Format � Bullet & Numbering …, pada 
kotak dialog tersebut akan terdapat : 

o  Bulleted  : untuk memberikan penomoran kalimat 
berupa symbol atau tanda-tanda 

o Numbered : memberikan nomor urut biasa 
o Outline Numbered : memberikan nomor urut 

bertingkat. 
 
Kita dapat melakukan penomoran sesuai dengan keinginan kita, 
menggunakan nomor arab, latin, atau romawi. 
 
 

2. Menggunakan Bullet 
 

Untuk membuat Bullet dapat dilakukan menggunakan Format � 
Bullet & Numbering, kemudian tentukan pilihan pada Bullet. 
Secara standar (default) MS word telah menentukan symbol-simbol 
yang dapat  digunakan untuk penomoran, akan tetapi kita dapat 
membuat sendiri apabila dalam daftar tersebut tidak ada, yaitu 
dengan cara tentukan letak Bullet yang akan diganti kemudian klik 
pilihan Picture untuk Bullet berupa gambar, atau Customise untuk 
pilihan symbol yang lainnya. 

 
 

3. Membuat Kolom Koran 
 
Untuk membuat kolom Koran kita dapat melakukannya melalui Format � Columns, kemudian akan muncul kotak 
dialog sperti dibawah ini : 

 
a. Preset : untuk  menentukan banyaknya kolom yang 
diinginkan  
b. Number Of Columns : banyaknya Kolom, bila dalam preset tidak 
ada 
c. Width and spacing : menentukan lebar kolom dan jarak antar 
kolom 
d. Line between  : memberikan garis pemisah antar kolom 
 
Untuk membuat berbagai macam kolom dalam satu dokumen 
sebaiknya dokumen tersebut dibuat dalam bentuk satau kolom 
terlebih dahulu, baru kemudian diblok paragraph mana yang akan 
dibuat kolom Koran. 

 
 
 

LATIHAN  2 
 
Untuk membuat kolom Koran serta memberikan penomoran pada dokumen seperti dibawah ini , dapat dilakukan 
langkah-langkah sebagai berikut : 
 

1. Jalankan Ms. Word, kemudian buka dokumen baru 
2. Ketikkan dokumen terlebih dahulu sebelum memberikan efek apapun pada dokumen tersebut. 
3. Perhatikan cara-cara memberikan penomoran seperti tersebut di atas. 
4. Setelah selesai simpan dengan anam latihan 2 

 

Latihan 2 

Nomor urut, Bullet & Kolom 

Koran 
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EDPS (Electronic Data Processing System) 
 
Kelompok EDPS umumnya dikelompokkan menjadi: 

1. Kelompok Brainware adalah kelompok manusia yang berhubungan langsung dengan system 

komputerasi. Brainware dikelompokkan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Brainware 

dikelompokkan menjadi : 

1.1. Manager Pengolah Data 

1.1.1. Fungsi Utama  

Manager Pengolah Data bertanggung jawab pekerjaan pada direktur perusahaan, atau 

pimpinan instalasi komputer. Tingkat diatas manager ini tergantung dari struktur 

organisasi yang dianut.  

1.1.2. Tanggung jawab 

Manager bertanggung jawab atas semua pelaksanaan pekerjaan di instalasi yang 

dipimpinannya. 

1.2. Pimpinan Proyek 

1.2.1. Fungsi 

Pimpinan proyek  mempertanggung jawabkan semua pekerjaan pada manager pengolahan 

data. Pimpinan proyek bertanggung jawab atas terselesainya proyek pekerjaan yang 

diserahkan kepadanya 

1.2.2. Tugas 

Mengkoordinir seluruh pekerjaan yang ada dibawahnya selanjutnya memberikan 

tanggung jawab atas terselesainya tugas yang diembannya. 

1.3. Sistem Analis 

1.3.1. Fungsi  

Sistem analis mempertanggung jawabkan pekerjaan pada pimpinan proyek. 

1.3.2. Tugas 

Sistem analis bertanggung jawab atas pekerjaan staf yang dihimpun serta pekerjaan 

personil instalasi komputer yang diperbantukan kepadanya. 

2. Kelompok Hardware 

2.1. Unit CPU 

2.2. Unit Memory 

2.3. Unit Input device 

2.4. Unit Output device 

3. Kelompok Software 

3.1. Operating sytem 

3.2. Program utility 

3.3. Bahasa Pemrograman 

3.4. Paket Program 

 

Paket Program dibagi menjadi : 

� Word Processing 

� Spreadsheet 

� Database 

� Paket Komputasi 

� Paket CAD 

� Paket Desktop Publishing 

� Paket Games 

 

 

Dua musuh bebuyutan di pasar prosesor masing-masing Intel Coorporation  dan Advance Micro Device (AMD)  kini 
meneruskan persaingan sengetnya, kali ini memperebutkan pasar Proseccor kelas 1,4 GHz. Paling tidak, itulah yang 
tertangka[ selama pameran komputer sejagat COMDEX 2000 di Las Vegas selama medio November ini. 
 
 

alam laporan yang dirilis IDG 

News Services, kedua perusahaan 

komputer terkemuka itu saling memamerkan 

kehebatan produk-produk terbarunya dan 

masing-masing mengklaim sebagai pihak yang 

berhasil mengungguli pesaingnya dalam soal 

kecepatan. 

 

 

ihak Intel Coorporation nampaknya 

sangat yakin untuk segera meluncurkan prosesor 

tercepat dipasar. Sistem berbasis Pentium IV 

dengan kecepatan 1,8 sudah diluncurkan tahun 

2002 yang lalu. Ini berbarengan dengan pe-

luncuran beberapa Central Processing Unit 

(CPU)  baru. 

 

D P 
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ementara itu pihak AMD sendiri menjadwalkan peluncuran processor Athlon berkecepatan 1,4 

GHz pada semester pertama tahun 2000. 

 

ntel sendiri 

memamerkan 

secara terbuka prototype 

system komputer dengan 

processor Pentium 4 

berkecaptan 1,5 GHz. Vendor-vendor yang menyediakan system ini 

diantaranya Gateway  dan  Toshiba . Siapakah yang akan 

memenangkan pertarungan sengit ini ? Sukar diramalkan, karena 

sirkuit lomba tak pernah berakhir. Namun yang diuntungkan tetap 

konsumen jua. Bukan begitu ? 

 

asar sendiri hingga kini mengakui bahwa saat ini processor tercepat di dunia adalah Athlon 1,2 

GHz bikinan AMD. Intel baru berada di level 1 GHz dengan Pentium III 1,13 Ghz namun 

processor ini kemudian ditarik setelah ditemukan bug didalamnya. 

 

 S 

I 

 P 
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Word Art 
 
Word Art merupakan bentuk tulisan atau teks yang mempunyai nilai seni yang disediakan oleh Microsoft Word. 
Bentuk atau desain word art ini sudah disediakan dalam fasiitas Word sehingga kita tinggal mengunakannya saja. 
Untuk menjalankan Word Art ini kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu dengan cara : 
Pilih menu bar View � Toolbar ,  kemudian aktifkan fasilitas Drawing.  Fasilitas  Word Art menyatu dengan fasilitas 

Drawing ditandai dengan icon   . Untuk menggunakannya kita tinggal klik icon tersebut selanjutnya ada pilihan 
jenis teks  pad Word Art Galery. Didalam Word Art yang telah kita buta kita dapat 
melakukan pengeditan untuk memperbesar atau mengecilkan teks, memutar teks, 
membuat teks menjadi melengkung , dan lain-lainnya. 
Untuk penempatannya kita tinnggal mengaktifkan teks tersebut dan selanjutnya 
drag ke tempat yang kita inginkan seperti saat memindahkan gambar atau clip art. 
 
contoh :  
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 
 
Salah satu fasilitas penting yang dimiliki oleh Microsoft Word adalah fasilitas Tabel. Untuk membuat sebuah table kita 
tidak perlu lagi menggunakan aplikasi lain, didalam Ms. Word-pun sudah disediakan table yang cukup lengkap, baik 
untuk pengaturannya ataupun untuk membuat perhitungan atau formula sederhana seperti membuat jumlah total 
atau  membuat rata-rata pada table.  
 
Membuat Tabel  

� Tempatkan kursor dimana table akan disisipkan/dibuat 
� Pilih Menu Table���� Insert Table  maka akan muncul kotak dialog  

pada gambar disamping. 
� Tentukan jumlah kolom pada “number of columns”, dan jumlah 

baris pada “number of rows” dan lebar kolom pada column width. 
 
Menyunting Tabel 

 

Menyisipkan Baris : 
� Aktifkan kursor pada baris /kolom dalam table 
� Pilih Table � Insert Rows Above atau Rows Belows 

 
Menyisipkan Kolom : 
� Aktifkan kursor pada baris/kolom dalam table 
� Pilih Table�Insert �Columns to the Left atau Columns to the Right 

 
Menghapus Baris/Kolom 
� Aktifkan kursor pada baris/kolom yang akan dihapus 
� Pilih Table � Delete � Rows atau Columns 

 
Menggabungkan Sel 
� Blok sel yang akan digabungkan, pilih Table�Merge Cells 

 
Mengubah lebar Kolom 
� Memperlebar baris : Tempatkan pointer mouse tepat pada grodline horizontal dari kolom yang 

akan dimodifikasi, drag ke atas atau ke bawah 

Latihan 3 

Word Art, Tabel, Header & 

Footer 
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� Memperlebar kolom : Tempatkan pointer mouse tepat pada gridline vertical sebelah kanan kolom 

yang akan dimodifilasi , drag ke kanan atau ke kiri. 
 

 
Contoh : 
 
 

Header & Footer 
 
Header merupakan dokumen yang selalu tampil pada tiap-tiap halaman dapat berupa teks, gambar atau nomor 
halaman yang terletak di atas dokumen yang sebenarnya. Sedangkan Footer terletak di bagian bawah dari dokumen 
yang sesungguhnya. 
 
Header dapat pula berfungsi sebagai Kop Surat, ataupun untuk menandai dari suatu materi/tema pada halaman yang 
sedang disajikan dan tentunya dapat pula diserta nomor halamannya. 
 
Footer lebih kepada penjelasan pada dokumen yang sedang disajikan. 
 
Untuk membuat Header & Footer dapat dilakukan melalui menu bar View  � Header and Footer   
 
 
 
Ada beberapa  hal dalam Header and Footer yang perlu dicermati yaitu : 

- Insert Page   : menyisipkan nomor halaman 
- Insert Number of Page : Menyisipkan banyaknya halaman 
- Format Page Number : untuk melakukan format pada halaman 
- insert date   : menyisipkan tanggal 
- insert time   : menyisipkan waktu 
- Page stup   : melakukan setup halaman 
- show / hide document text : menampilkan/menghilangkan dokumen  
- swith between Header and Footer : untuk menampilkan/pindah dari header ke footer atau  
       sebaliknya 
- show previous  : menampilkan halaman sebelumya 
- show next   : menampilkan halaman selanjutnya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Nama Alamat Telepon 
1 Bambag Wijaya Jl. Teluk Bayur 23 Jakarta 021-89645261 
2 Henny Maspaitella Jl. Mangun Sarkoro 45 Semarang 024-6526155 
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Latihan 3 
 

 
 
 

 
 Secara umum penggunaan Software berbasis Microsoft masih sangat dominan digunakan untuk pengguna 
PC atau jenis komputer lainnya. Hal yang sangat berpengaruh adalah karena model pemasaran Microsoft yang 
sangat berhasil selain juga dipengaruhi oleh keengganan pengguna PC untuk berubah haluan ke Software lainnya. 
 Walaupun sekarang banyak bermunculan software gratis alias outsourcing namun kecenderungan orang 
untuk menggunakan Microsoft masih sangat tinggi. factor ketergantungan ini dipicu oleh banyak hal antara lain : 
kecenderangan orang malas untuk mempelajari hal-hal baru, selain juga penggunaan HAKI yang belum begitu ketat. 
dari data yang ada dapat diperoleh gambaran : 
 

Data Penggunaan Software 
 

 
Dari gambaran di atas nampak jelas bahwa Microsoft memang masih dominan, namun apabila operasi penggunaan 
HAKI diperketat lagi bukan tidak mungkin akan banyak perusahaan ataupun perorangan akan beralih ke Software 
alternatif karena harga Software yang ditetapkan Microsoft masih cukup tinggi untuk pengguna di Indonesia, 
sementara outsourcing harganya cukup murah bahkan gratis dengan perbedaan yang tidak begiut jauh. Bagi kita 
yang masih mempunyai kesempatan unutuk belajar alangkah baiknya juga mulai mencoba software lain selain 
produk dari  Microsoft. Sekarang juga banyak bermunculan software Office selain dari Microsoft, misalnya dari Linux 
dengan berbagai versi, bahkan Mac Os juga sudah mengeluarkan Office yang mempunyai fitur tidak terlalu jauh 
dengan Microsoft Office-nya Windows. 
 

 
 
 
 

 
 

% Penggunaan 
No Software Pengembang Aplikasi 

Microsoft Lainnya 

1 MS Office Microsoft Perkantoran /Office 70 % 30 % 
2 Open Office LINUX / outsourced Office 15 % 85 % 
3 Internet Explorer Microsoft Browser 70 % 30 % 
4 Mozilla LINUX Browser 20 % 80% 
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Pengertian sel (Cells) 
 
Dalam Spreadsheet apapun kita akan selalu dihadapkan pada lembaran kerja yang terdiri dari baris dan kolom. 
Fungsi utama dari baris dan kolom tersebut adalah untuk memudahkan dalam pembuatan table sekaligus berfungsi 
untuk perhitungan. Dalam Spreadsheet perhitungan selalu didasarkan pada sel bukan pada angka yang ada dalam 
sel, hal ini akan berfungsi untuk mempercepat proses perhitungan secara otomatis. 
 
Sel (Cells) 

Sel adalah pertemuan antara kolom dan baris pada area tertentu dalam lembar kerja. Sebagai contoh kolom A ditarik 
ke bawah bertemu dengan baris kedua (2) maka sel tersebut diberi nama sel A2.  Dalam penyebutan sel selalu 
kolom terlebih dahulu yang disebutkan sedangkan baris baru berikutnya. 
 
Contoh : 
 
Pada contoh disamping tampak jelas ada sel A2 : 
terletak pada kolom A dan baris kedua. 
Sel B4 terletak pada kolom B baris ke empat. 
Sel C2 terletak pada kolom C baris ke 2. 
 
Selain berfungsi untuk memudahkan dalam membuat 
formula atau perhitungan sel juga memudahkan 
dalam pengaturan table serta modifikasi table yang 
diinginkan. 
 
Masukan Data 

 
Untuk memasukkan data diketik biasa seperti pada Microsoft Word, tergantun pada letak teks tersebut akan ditaruh 
pada sel mana ? 
Untuk pengaturannya juga hampir sama dengan Microsoft  Word. 
 
Format Data Text 
Untuk mengubah ukuran dan jenis huruf, gunakan langkah memformat huruf sbb : 

� Pilih/blok sel yang angkanya akan diformat 
� Klik menu Fornmat���� Cells… 
� Klik tab Font  pada : 

o Font  : Pilih jenis huruf 
o Font Style : Pilih style huruf 
o Size  : Pilih ukuran huruf 
o Underline : Pilih jenis garis 
o Color  : Pilih warna huruf 

� Tampilan yang dipilih akan terlihat di Preview 
 
 
Format Alignment 
Fasilitas ini dapat digunakan untuk mengatur perataan, 
posisi dan orientasi teks. Selain itu fasilitas ini dapat  
menggabungkan kolom atau sel. 
 
Langkah-langkah untuk mengubah perataan pada teks : 

� Pilih sel (kolom/baris) yang datanya akan di – format. 
� Klik menu Format ���� Cells… 
� Klik Tab Alignment 
� Atur cara data yang ingin ditampilkan dengan  

menandai pilihan-pilihan yang disediakan : 
 

o Text Alignment : 
Horizontal  : mengatur perataan teks secara 
    horizontal 

Latihan 4 

Input Data, Membuat Tabel , 

Formula Sederhanan  Ms. Excel 
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Vertical  : mengatur perataan teks secara 
    vertical. 

 
o Text Control : 

Wrap Text  : mengatur teks ke bawah sehingga tulisan yang panjang dapat dimuat  
     dalam satu sel. 
Shink to fit  : memperkecil ukuran teks untuk membuat teks dapat dimuat dalam  
     satu sel. 
Merge Cell  : untuk menggabungkan 2 atau lebih sel. 

 
o Orientation  : Mengatur derajat atau posisi teks, baik tertulis ke bawah atau miring 

  dengan derajat tertentu. 
 
Formula Border  
Fasiitas ini digunakan untuk membuat bingkai atau garis 
serta mengatur warna pada sel. Pemberian border (bingkai) 
bertujuan agar batas data yang satu dengan yang lain terlihat jelas. 
 
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memberi bingkai adalah  
sebgai berikut : 

� Pilih sel yang datanya akan diberi border 
� Klik menu Format ���� Cells… 
� Klik tab Border. 

o Outline :Border akann terlihat di keempat sisi sel 
o Inside : Bagian dalam sejumlah sel akan diberi 

  border 
o None : Sel tanpa border 

� Pilih jenis garis pada Style 
� Pilih warna pada Color 

 
 
Format Patterns 
Fasilitas pattern digunakan untuk memberi variasi berupa pola  
ataupun warna dasar sel tertentu. Langkah-kangkah untu \k memberi 
pattern adalah sebagai berikut : 

� Pilih sel, atau range yang akan diberi warna latar belakang 
(pattern) 

� Klik menu Format ���� Cells… 
� Klik tab Patterns. 
� Pilih warna dan pola yang and diinginkan. 

 
Rumus dan Operator Matematika 
Rumus (formula) digunakan untuk melakukan berbagai perhitungan. Setiap perhitungan atau penulisan formula 
(rumus) harus diawali dengan tanda = 
 
Operator hitung yang dapat kita gunakan pada rumus adalah : 
+ (plus)  : penjumlahan 
- (minus)  : pengurangan 
* (kali)  : perkalian 
/ (bagi)  : pembagian 
^ (pangkat) : perpangkatan 
 
Penggunaan Fungsi Statistik Deskriptif 
 
Fungsi-fungsi statistik deskriptif yang sering digunakan yaitu : 
 SUM  : menghitung penjumlahan data dalam suatu range 
 AVERAGE : menghitung rata-rata dalam suatu range 
 MIN  : menghitung nilai terkecil data dalam suatu range 
 MAX  : menghitung nilai terbesar data dalam suatu range 
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Latihan 4 
 
Buat data masukan seperti table di bawah ini : 
Kemudian gunakanlah rumus sederhana untuk membuat perhitungan yang ada. 
Pengaturannya-nya dapat menggunakan  Fornmat ���� Cells… 
selanjutnya dapat melakukan pengaturan pada : Alignment, Font, Border, Pattern, sehingga hasilnya tampak 
sepertidi bawah ini. 
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Fungsi Logika IF 
 
Fungsi Logika IF digunakan untuk memecahkan masalah yang bersifat JIKA …. MAKA …. 
 
Bentuk umum dari fungsi IF adalah : 
 
=IF(pernyataan, perintah1, perintah2) 
 
 
Contoh : 
 Dalam suatu kelas terdapat nilai tes siswa, setelah dihitung maka didapatkan Nilai seperti di bawah ini. Untuk 
menyatakan siswa yang lulus dan tidak kita dapat menggunakan fungsi logika IF  
Ketentuan yang berlaku adalah bahwa siswa yang nilainya kurang dari 60 tidak lulus sedangkan siswa yang nilainya 
sama atau diatas 60 lulus 
 
Untuk menyelesaikan latihan pada tampilan hasil akhir 
seperti tampak pada gbr. disamping dapat dilakukan 
sebagai berikut : 
 
letakkan kursor pada sel D5, kemudian tuliskan 
formulanya : 
 
=IF(C5>=60;”LULUS”;”TIDAK LULUS”) 
 
Jika sudah menjawab rumus dengan benar, maka 
selanjutnya salin rumus tersebut ke sel-sel di 
bawahnya. 
 
Jika nilai tesnya diubah, maka keterangan akan secara 
otomatis berubah sesuai ketentuan. 
 
 

Mangurutkan Data 
 
Sort Ascending 

Sort Ascending ini berfungsi untu mengurutkan data dari data terkecil menuju data ke besar, atau kalau secara 
alphabethis adalah dari A ke Z. 
 
Sort Descending 

Sort Descending ini kebalikan dari Ascending, yaitu mengurutkan data dari yang terbesar menuju yang terkecil atau 
dari Z ke A. 
 
Cara penggunaan adalah Blok data yang akan di urutkan, kemudan lakukan Sort data dari menu bar  Data ����Sort , 
lakukan plilihan untuk mengurutkan Ascending atau Descending. 
Selain itu pula dilakukan dari icon Ascending atau Descending yang ada di menu icon.  
 
contoh : 
 
 
 
 
    

Latihan 5 

Penggunaan IF, mengurutkan 

Data & Membuat Rangking 

Sebelum di sort Setelah disort 



Program Pelatihan IT untuk Guru 

Hal-14 

LATIHAN 5 
 
Buatlah data masukan seperti tampak di bawah ini : Kemudian Buatlah Rangking Nilai dari Nilai tertinggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data yang Perlu dimasukkan adalah : 

1. No urut   
2. Nama 
3. Nilai : Agama, PPKn, Bhs Ind, Matematika, IPA 
4. Jumlah gunakan formula  =Sum(d7:h7), Rata-rata =Average(d7:h7) 
5. Untuk Keterangan  ketentuannya adalah sebagai berikut : 

a. Rata-rata >=85 “Istimewa” 
b. Rata-rata >=80 “Baik Sekali” 
c. Rata-rata >=70 “Baik” 
d. Rata-rata >=60 “CukuP” selain itu “Kurang” 

Maka dapat digunakan Formula sebagai berikut : 
=IF(J7>=85;”Istimewa”;IF(J7>=80;”Baik Sekali”;IF(J7>=70;”Baik”;IF(J7>=60;”Cukup”;”Kurang”)))) 

6. Setelah ini selesai kemudian Isikan Rata-rata Kelas, dengan formula =Average (J7:J21) 
7. Sebagai langkah terakhir adalah membuat Rangking, dengan cara Blok table Mulai dari Sel C6 (Nama) 

samapi dengan sel K21 
8. Setelah itu Klik Data ���� Sort,  lakukan pilihan pada Sort By pilih Rata2 , kemudian pilih  Descending, Pada 

pilihan  Then by pilih NAMA , kemudian Ascending  
9. Pada Then By kedua di kosongkan saja, selanjutnya klik OK maka tampilan rangking akan di tampilkan. 

 
Hasil Akhir : 
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HLOOKUP 
 
Adalah fungsi yang digunakan untuk pembacaan tabel secara horizontal 
Penulisannya : HLOOKUP(Nilai Kunci, Range tabel, No Indeks baris) 
 

VLOOKUP 
 
Adalah fungsi yang digunakan untuk pembacaan tabel secara vertikal 
Penulisannya :  VLOOKUP (Nilai Kunci, Range tabel, No Indeks kolom) 
 
 
Contoh : 
 
 Pada contoh terlihat dua buah tabel, tabel 1 adalah tabel yang dipakai untuk pengisian sata pemesanan 
kue dimana kolom JENIS KUE dan TOTAL BIAYA masih kosong dan harus diisi, tabel 2 merupakan tabel 
VLOOKUP yang nantinya dipakai untuk pengisian data pada kolom JENIS KUE dan kolom TOTAL BIAYA  
di tabel 1. 
 
Cara pengisiannya : tempatkan kursor di sel E4, ketikkan =VLOOKUP(D4;$A$9:$C$13;3) 
Total Biaya  : tempatkan kursor di sel F4, ketikkan =C4*Vlookup(D4;$A$9:$c$13;2) 
SOAL : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil Akhir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 6 

Menggunakan Fungsi 

Pembacaan Tabel 
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LATIHAN 6 
 

1. Buatlah tabel seperti dibawah ini 

2. Data yang perlu dimasukkan adalah : No, Nama Pegawai, Golongan dan Tabel Gaji 

 

 

 

3. Lama kerja disi dengan menggunakan formula : (Tgl sekarang-Tgl Mulai Kerja)/365 

4. Kolom jabatan diisi dengan menggunakan Vlookup 

5. Kolom Gaji Pokok menggunakan VlookUP 

6. Kolom Tunjangan juga menggunakan VlookUP 

7. Gaji Kotor adalah Jumlah dari Gaji Pokok dan Tunjangan 

8. Pajak dihitung 10 % dari gaji Kotor 

9. Gaji Bersih adalah Gaji Kotor dikurangan Pajak 

 

Hasil Akhir : 
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PENGERTIAN DAN PENGENALAN TIPE GRAFIK 
 
Grafik dibuat untuk menggambarkan data angka-angka (tabel) secara visual sehingga data 

tersebut mudah dipahami 

 

Tipe-tipe Grafik yang disediakan oleh Microsoft Excel adalah sebagai berikut : 

 

1. Tipe Column 

2. Tipe Bar 

3. Tipe Line 

4. Tipe Pie 

5. Tipe XY (Scatter) 

6. Tipe Area 

7. Tipe Doughnut 

8. Tipe Radar 

9. Tipe Surface 

10. Tipe Bubble 

11. Tipe Stock 

 

Pembuatan Grafik dengan Chart Wizard 
 
Cara paling cepat dan mudah membuat grafik adalah dengan menggunakan ChartWizard, 

Lanhkahnya adalah sebagai berikut : 

 

• Buatkan terlebih dahulu data yang akan dijadikan Grafik 

• Kemudian blok bagian data yang akan dijadikan grafik 

• Ikutilah langkah-langkah pada wizard, dan pilih tipe Grafik yang dikehendaki 

• Langkah berikutnya adalah menentukan penempatan Grafik, apakah akan dijadikan satu 

dengan data atau akan ditempatkan pada sheet tersendiri ? 

 

Contoh : 

 

Latihan 7 

Membuat Grafik dari Ms. Excel 
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LATIHAN 7 
 

1. Buatlah grafik dari data dibawah ini : 
a. Buatkan Grafik Batang untuk penjualan Daihatsu dari seluruh 

Cabang PT Indah Motor 
b. Buatlah Grafik Pie berdasarkan Prosentase Jenis Kendaraan 
c. Buatlah Grafik Prosentase Berdasarkan Cabang 

 
 
 

 


