
Kelas IV
MI Assa’adah Ulujami



Row Heading

Cell Pointer

Formula Bar

Colum Heading

Toolbar Formating

Toolbar Standar
Menu Bar

Scroll BarLembar Kerja

Menu Bar 
berisi sederetan menu yang dapat digunakan, dimana 
setiap menu mempunyai sub menu masing-masing 
sesuai dengan fungsi dari menu induknya.Misalnya 
Edit, akan mempunyai sub menu yang berhubungan 
dengan edit data, begitu juga dengan menu yang 
lainnya. Standarnya menu bar terdiri dari :

Menu ini dapat dipilih dengan Mouse atau 
menggunakan tombol kombinasi ALT+huruf 
menu yang bergaris bawah secara bersamaan.

Mengenal Fungsi Menu & Ikon

Microsoft Excel
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Column Heading (Kepala kolom), adalah penunjuk 
lokasi kolom pada lembar kerja yang aktif. Sama 
halnya dengan Row Heading, Column Heading juga 
berfungsi sebagai salah satu bagian dari penunjuk sel 
(akan dibahas setelah ini). 

Cell Pointer (penunjuk sel), adalah penunjuk sel yang 
aktif. Sel adalah perpotongan antara kolom dengan 
baris. Sel diberi nama menurut posisi kolom dan baris. 
Contoh.
Sel Al berarti perpotongan antara 
kolom A dengan baris 1.

Cell A1

Colum A

Row 1

Formula Bar
adalah tempat kita untuk mengetikkan rumus-rumus 
yang akan kita gunakan nantinya. Dalam Excel 
pengetikkan rumus harus diawali dengan tanda '=' . 
Misalnya kita ingin menjumlahkan nilai yang terdapat 
pada sel Al dengan Bl, maka pada formula bar dapat 
diketikkan =A1+B1

Scroll Bar, berfungsi untuk menggeser lembar kerja 
secara vertikal (Vertical Scroll Bar) dan horizontal 
(Horizontal Scroll Bar).
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Range adalah gabungan dari beberapa sel. Misalnya 
kumpulan sel A1 sampai dengan C5 disebut sebagai 
range A1:C5, kita juga bisa menyebutnya dengan range 
C5:A1.

Lihat gambar 
yang berwarna
gelap...

Tombol  Keterangan  

Pindah satu sel ke kiri, kanan, atas atau 
bawah  

Enter   Pindah satu sel ke bawah  

Home   Pindah ke kolom A pada posisi baris yang 
aktif  

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

Ctrl + End   Pindah ke posisi sel terakhir yang sedang 
digunakan  

PgUp   Pindah satu layer ke atas  

PgDn   Pindah satu layer ke bawah  

Alt + PgUp  Pindah satu layer ke kiri  

Alt + PgDn  Pindah satu layer ke kanan  

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

Mengenal Penunjuk cell Microsoft Excel 
( Cell Pointer ) 
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Memilih Area Kerja

Memilih Sel Memilih sel cukup dengan meng-klik pada 

sel yang dituju. (lihat pembahasan sebelumnya)

Memilih Range Untuk memilih/mengaktifkan suatu 

range dapat dilakukan dengan 2 cara,yaitu

1. Menggunakan Mouse
· Klik dan tahan mouse di awal range (Ingat : jangan 

meng-klik dibagian kanan bawah, karena bagian ini 

mempunyai fungsi lain)
· Geser mouse sampai ke akhir range
· Lepaskan tombol mouse

2. Menggunakan Keyboard
· Letakkan penunjuk sel di awal range
· Tekan tombol SHIFT dan sorot range dengan 

menggunakan tanda panah.

Memasukkan Data

Dalam Excel ada beberapa jenis data yang harus kita 

ketahui, diantaranya adalah data berupa teks, nilai/ 

angka, tanggal dan jam yang masing-masingnya 

mempunyai format tersendiri. Secara umum cara 

memasukan data ke dalam suatu sel dapat dilakukan 

sebagai berikut ;
1. Pilih dan klik sel tempat data yang akan dimasukan.
2. Ketikkan data yang akan dimasukkan.
3. Tekan enter untuk mengakhirinya.
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Kita juga dapat menggunakan tombol panah atau tombol 

PgDn dan PgUp untuk mengakhiri pemasukan data. 

Untuk mengedit data yang telah dimasukan dapat 

digunakan tombol fungsi F2 dengan cara mengarahkan 

penunjuk sel ke sel yang dituju lalu tekan tombol F2, 

lakukan perbaikan. Gunakan tombol ESC untuk 

membatalkan pemasukkan data.

Mengubah Lebar Kolom Menjadi Lebar Tertentu
Untuk mengubah lebar kolom menjadi lebar tertentu, 
dapat dilakukan dengan cara ;
1. Letakkan Penunjuk sel pada kolom yang akan 

dirubah, jika kolomnya yang dirubah lebihdari satu 
kolom, maka sorotlah seluruh kolom yang akan 
diubah.

2. Pilih dan klik menu Format, Column, Width, maka 
kotak dialog pengubahan kolom akan ditampilkan, 
seperti berikut ;

3. Pada kotak isian Column Width, ketikkan nilai lebar 
kolom yang diinginkan.

4. Klik OK untuk menutup kotak dialog ini.
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