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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.

Peraga 7.4. Tampilan contoh cara men-sortir


