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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru profesional memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan
prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30% prestasi peserta
didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka guru harus
senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan

keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan
Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil Uji Kompetensi
Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru khususnya kompetensi
pedagogi

dan

profesional,

maka

Program Peningkatan

Kompetensi
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Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada upaya memintarkan
peserta didik melalui pembelajaran berorientasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat luasnya wilayah
Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan keseimbangan dan
keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat, sehingga peningkatan
pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP SMP.
Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun Perguruan
Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan berkontribusi positif
dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Content Management System

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan
menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar
daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil pengukuran
capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian PISA maupun
TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa masih lemah
dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills)
seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh karena itu siswa harus
dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang berorientasi kepada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills) agar
terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).

5

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah ini,
pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG) SD
dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini dilakukan
melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi melalui zonasi
pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru, capaian nilai rata-rata
UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di kampus, di perkantoran,
di bidang usaha pertokoan, dan sebagainya kita sering dihadapkan pada
tuntutan tugas-tugas sekolah, kampus, pekerjaan di perkantoran berupa
laporan keuangan, laporan persediaan barang, daftar hadir, daftar tabel yang
berisi data yang membutuhkan perhitungan matematika dan statistik yang
sangat sederhana misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, jumlah
total, nilai minimal-maksimal tetapi jika dikerjakan secara manual akan
membutuhkan waktu yang panjang. Terkadang pula kita dihadapkan dengan
tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan perhitungan
matematika dan statistika yang rumit dan kompleks yang harus segera
disajikan dengan cepat, tepat, akurat dan rapi.
Menghadapi persoalan-persoalan tersebut di atas, salah satu aplikasi
yang dapat digunakan adalah aplikasi berbasis lembar sebar. Salah satu
kemampuan aplikasi lembar sebar dalam mengelolah data berupa angka yang
membutuhkan perhitungan matematika dan statistika yang sederhana
maupun kompleks adalah fungsi kalkulasi data yang memiliki keakuratan
perhitungan yang tinggi.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan merujuk pada Permendikbud RI
Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 24 tahun
2016 tentang KI-KD Mata Pelajaran pada Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar
dan Pendidikan Menengah dimana dalam permendikbud tersebut diatur
kedudukan mata pelajaran informatika pada jenjang SMP/MTsN, SMA/MAN
dapat dilaksanakan melalui tatap muka. Karena itu, penulis berupaya
menghadirkan Paket Unit Analisis Data Berbasis Aplikasi Lembar Sebar dan
Unit Kalkulasi Data yang terkait dengan Kompetensi Dasar mata pelajaran
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Informatika jenjang SMP berdasarkan permendikbud nomor 37 tahun 2018
tentang KI-KD.
Kegiatan pembelajaran pada Unit Kalkulasi Data ini dirancang sebagai
contoh pengembangan pembelajaran yang mengintegrasikan Pembelajaran
Berfikir Tingkat Tinggi (HOTs) dan menggunakan model pembelajaran
berbasis problem based learning dimana peserta didik diarahkan untuk
membangun

konsep

berdasarkan

permasalahan.

Langkah-langkah

pembelajaran dalam kegiatan ini juga dirancang dengan mengintegrasikan
penguatan karakter dan literasi.
Penulis berharap dengan kehadiran Unit Kalkulasi Data ini dapat
dimanfaatkan guru dalam pengembangan kompetensi pembelajaran yang
berorientasi pada Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi (HOTs) yang
terintegrasi penguatan pendidikan karakter.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar (KD)
Kelas VII Mata Pelajaran Informatika jenjang SMP sebagaimana tertuang
dalam Permendikbud No. 37 Tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 1
berikut:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar

Target KD

3.2. Mengenal data berupa angka 3.2.1 Mengenal format data berupa
dan hasil perhitungan rumus,

angka dalam lembar sebar

dan cara menyimpan, serta 3.2.2 Mengenal perhitungan rumus
mengaksesnya.

dalam lembar sebar
3.2.3 Mengenal cara menyimpan
hasil perhitungan rumus
dalam lembar sebar
3.2.4 Mengenal cara mengakses
hasil perhitungan rumus
dalam lembar sebar

4.2 Membuat sebuah sheet yang
mengandung data, rumus dan
hasil pemakaian beberapa
fungsi

4.2.1 Membuat sebuah sheet yang
mengandung data
4.2.2 Membuat sebuah sheet yang
mengandung rumus
4.2.3 Membuat sebuah sheet yang
mengandung hasil pemakaian
beberapa fungsi dalam
formula
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) merupakan turunan dari Kompetensi
Dasar (KD) Kelas VII Mata Pelajaran Informatika jenjang SMP seperti disajikan
pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas VII

IPK Pendukung
3.2.5 Mengenal sel dalam lembar kerja
pada sebuah buku kerja
3.2.6 Mengenal fill handle dalam
lembar sebar
3.2.7 Mengenal operator matematika
dalam lembar sebar
3.2.8 Mengenal format penomoran
dalam lembar sebar
3.2.9 Mengenal format penulisan
rumus dalam lembar sebar
IPK Kunci
3.2.10 Mengenal format data berupa
angka dalam lembar sebar
3.2.11 Mengenal perhitungan rumus
dalam lembar sebar
3.2.12 Mengenal cara menyimpan hasil
perhitungan rumus dalam
lembar sebar
3.2.13 Mengenal cara mengakses hasil
perhitungan rumus dalam
lembar sebar
3.2.14 Memahami cara kerja
perhitungan rumus dalam
lembar sebar
IPK Pengayaan

IPK Pendukung
4.2.1 Menerapkan cara kerja sheet
yang mengandung data
4.2.2 Menerapkan cara kerja sheet
yang mengandung rumus
4.2.3 Menerapkan cara kerja sheet
yang mengandung hasil
pemakaian beberapa fungsi

IPK Kunci
4.2.4 Membuat sebuah sheet yang
mengandung data
4.2.5 Membuat sebuah sheet yang
mengandung rumus
4.2.6 Membuat sebuah sheet yang
mengandung hasil pemakaian
beberapa fungsi dalam formula

IPK Pengayaan

3.2.15 Mengidentifikasi formula yang 4.2.7 Membuat diagram grafik hasil
tepat sesuai dengan kasus yang
pengolahan data
terjadi
4.2.8 Membuat diagram grafik hasil
pengolahan rumus
4.2.9 Membuat diagram grafik hasil
pemakaian beberapa fungsi
dalam formula
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A. Kalkulasi Data Menggunakan Fungsi Sederhana

Gambar 1 Kalkulasi Data Sederhana

Sumber : halatujuku.blogspot.com
Pernahkan Anda dibuat pusing saat membuat daftar hadir siswa dengan
jumlah siswa lebih dari 100 orang ? atau pernahkan Anda kesulitan membuat
daftar nilai dengan memberikan peringkat pada siswa berdasarkan urutan
nilai tertinggi? Atau Anda diminta membuat laporan penjualan barang dengan
melaporkan jumlah barang yang telah terjual per hari? Atau melaporkan
jumlah stok barang yang tersedia hari ini?
Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di perkantoran, di bidang usaha
pertokoan, dan sebagainya kita sering dihadapkan pada tuntutan laporan
keuangan, laporan persediaan barang, daftar hadir, daftar tabel yang berisi
data yang membutuhkan perhitungan matematika dan statistik yang sangat
sederhana misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, jumlah total, nilai
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minimal-maksimal tetapi jika dikerjakan secara manual akan membutuhkan
waktu yang panjang,
Dengan kemampuan aplikasi lembar sebar semua permasalahan yang terjadi
di atas akan teratasi.

Aplikasi lembar sebar merupakan aplikasi untuk

melakukan pengolahan data otomatis untuk berbagai keperluan. Secara garis
besar aplikasi lembar sebar dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat
rumus, melakukan perhitungan, fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel,
membuat grafik dan alat bantu untuk manajamen data.

B. Kalkulasi Data dengan Penggabungan Beberapa Fungsi

Gambar 2 Kalkulasi Data dengan Penggabungan Fungsi
Sumber : http://umardanny.com/cara-menggunakan-rumus-vlookup-mid-left-di-microsoft-excel/ dan blogkenyut.blogspot.com

Pernahkan Anda membuat sebuah tabel, daftar atau laporan keuangan pada
lembar sebar yang pada kolom tertentu membutuhkan informasi pengisian
dari sumber lain? Bagaimana Anda menyelesaikannya?
Aplikasi lembar sebar memungkinkan pengguna untuk mengakses tabel
sumber dari mana saja atau dari spreadsheet mana saja. Pengambilan sumber
informasi dari tabel lain dapat diintegrasikan dengan menggunakan
penggabungan beberapa formula.

Dengan kemampuan ini maka akan

memudahkan dalam menyelesaikan masalah-masalah pekerjaan yang ribet.
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A. Soal Lainnya
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini dengan
memperhatikan petunjuk setiap soal.
Pada Sekolah Menengah Pertama terdapat seorang guru bernama Pak Surya
ingin mengolah data nilai siswanya. Pak Surya membuat sebuah tabel di
aplikasi lembar sebar seperti pada format di bawah ini.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VII
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Mengenal data berupa
Nomor
angka dan hasil
Soal
perhitungan rumus, dan
cara menyimpan, serta
1
mengaksesnya.
LINGKUP MATERI :
Analisis Data
MATERI :
Kalkulasi Data
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan kasus peserta Jawaban
didik dapat mengenali data
B
berupa
angka
dalam
aplikasi lembar sebar
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PAKET - …

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan Ganda
: Hukmiah Arif
Pengetahuan/
Aplikasi

Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pada Cell B5 (Kolom NISN) Pak Surya ingin
mengisi kolom NISN siswanya, tetapi
setiap kali Pak Surya mengetikkan NISN :
0050190001 lalu menekan enter, maka
yang tampil adalah NISN : 50190001
(angka 00 di depan hilang). Mengapa hal
tersebut bisa terjadi dan apa yang harus
Pak Surya lakukan agar 2 digit angka 00
pada NISN tersebut bisa tampil?
a. Awalan 0 pada NISN dikenal oleh
aplikasi lembar sebar sebagai angka
yang digunakan untuk perhitungan
sehingga Pak Surya tidak harus
mengetikkan angka 0 di awal NISN.
b. Awalan 0 pada NISN dikenal oleh
aplikasi lembar sebar sebagai teks
bukan sebagai angka yang digunakan
untuk perhitungan sehingga Pak Surya
harus mengetikkan tanda petik ( ‘ ) di
awal NISN.
c. Awalan 0 pada NISN dikenal oleh
aplikasi lembar sebar sebagai teks
bukan sebagai angka yang digunakan
untuk perhitungan sehingga Pak Surya
harus mengetikkan tanda sama dengan
( = ) di awal NISN.
d. Awalan 0 pada NISN dikenal oleh
aplikasi lembar sebar sebagai teks
bukan sebagai angka yang digunakan
untuk perhitungan sehingga Pak Surya
harus mengetikkan tanda plus ( + ) di
awal NISN.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VII
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Mengenal data berupa
Nomor
angka dan hasil
Soal
perhitungan rumus, dan
cara menyimpan, serta
2
mengaksesnya.
LINGKUP MATERI :
Analisis Data
MATERI :
Kalkulasi Data
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan kasus peserta Jawaban
didik dapat mengenali data
B
berupa
angka
dalam
aplikasi lembar sebar

PAKET - …

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun : Hukmiah Arif
 Pengetahuan/
Aplikasi
Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pada Cell A5 (kolom No.) Pak Surya ingin
memasukkan nomor urut sebanyak 32
nomor secara cepat. Bagaimana Pak Surya
melakukannya ?
a. Mengetikkan angka 1 sampai angka 32
di setiap baris secara manual
b. Mengetikkan angka 1 dan angka 2 Blok Cell A5:A6 (Angka 1 dan 2) Arahkan pointer mouse pada ujung
kanan bawah garis pembatas sehingga
pointer mouse berubah menjadi tanda
plus (Fill Handle) - Klik dan drag Fill
Handle ke area sel yang diinginkan.
Misal, A5:A36 lalu lepaskan mouse.
c. Mengetikkan angka 1 dan angka 2 - Klik
Cell A5 (Angka 2) - Arahkan pointer
mouse pada ujung kanan bawah garis
pembatas sehingga pointer mouse
berubah menjadi tanda plus (Fill
Handle) - Klik dan drag Fill Handle ke
area sel yang diinginkan. Misal, A6:A36
lalu lepaskan mouse.
d. Mengetikkan angka 1 – klik Cell A5
(Angka 1) - Arahkan pointer mouse
pada ujung kanan bawah garis
pembatas sehingga pointer mouse
berubah menjadi tanda plus (Fill
Handle) - Klik dan drag Fill Handle ke
area sel yang diinginkan. Misal, A5:A36
lalu lepaskan mouse
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

PAKET - …
Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: Informatika

Nama Penyusun

: Hukmiah Arif

KOMPETENSI DASAR :
Mengenal data berupa
angka dan hasil
perhitungan rumus, dan
cara menyimpan, serta
mengaksesnya.

RUMUSAN BUTIR SOAL

Soal

Pak Surya ingin menghitung rata-rata hasil
penilaian harian mata pelajaran (HPH)

3

rumus untuk menghitung rata-rata nilai
HPH

INDIKATOR SOAL :

Kunci
peserta Jawaban

mengenali

perhitungan rumus dalam
aplikasi lembar sebar
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yaitu

AVERAGE.

penulisan rumus yang benar?

Kalkulasi Data

dapat

pada Kolom O untuk siswa bernama
Ahmad, maka Pak Surya memasukkan

MATERI :

kasus

Penalaran

Nomor

Analisis Data

didik

Aplikasi

Keterampilan

LINGKUP MATERI :

Disajikan

 Pengetahuan/

Buku Sumber:

D

a. EVERAGE(O5)
b. AVERAGE(E5:N8)
c. AVERAGE(O5:O8)
d. AVERAGE(E5:N5)

Bagaimana

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VII
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Mengenal data berupa
Nomor
angka dan hasil
Soal
perhitungan rumus, dan
cara menyimpan, serta
4
mengaksesnya.
LINGKUP MATERI :
Analisis Data

PAKET - …

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun : Hukmiah Arif
 Pengetahuan/
Aplikasi
Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pak Surya telah menghitung rata-rata hasil
penilaian harian mata pelajaran (HPH)
pada Kolom O untuk siswa bernama
Ahmad sebesar 81.22.
Setelah
diperhatikan ternyata terdapat kekeliruan
pada hasil HPH harusnya 81,10
disebabkan karena hasil perhitungan
MATERI :
rumus hanya menghitung nilai pada kolom
Kalkulasi Data
E s.d M, sedangkan kolom N pada nilai
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan kasus peserta Jawaban informatika belum terhitung. Bagaimana
cara Pak Surya memperbaiki rumus untuk
didik dapat mengenali cara
A
nilai HPH (Kolom O)?
menyimpan
hasil
a. Klik 2 kali pada Cell O5 untuk
perhitungan rumus dalam
memunculkan rumusnya lalu rubahlah
aplikasi lembar sebar
E5:M5 menjadi E5:N5
b. Klik 2 kali pada Cell O5 untuk
memunculkan rumusnya lalu rubahlah
E5:M5 menjadi E5:N8
c. Klik 2 kali pada Cell N5 untuk
memunculkan rumusnya lalu rubahlah
E5:M5 menjadi E5:N8
d. Klik 2 kali pada Cell N5 untuk
memunculkan rumusnya lalu rubahlah
E5:M5 menjadi E5:N8
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: Pilihan Ganda

Mata Pelajaran

: Informatika

Nama Penyusun

: Hukmiah Arif

KOMPETENSI DASAR :
Mengenal data berupa
angka dan hasil
perhitungan rumus, dan
cara menyimpan, serta
mengaksesnya.

Buku Sumber:

RUMUSAN BUTIR SOAL

Soal

Pak Surya ingin menghitung rata-rata hasil
penilaian harian mata pelajaran (HPH)

5

perhitungan rumus dalam
aplikasi lembar sebar

Bagaimana

Pak

Surya

melakukannya?
a. Mengetikkan kembali rumus fungsi
statistik yaitu AVERAGE pada setiap

Kalkulasi Data

mengakses hasil

pada kolom O untuk siswa lain selain
Ahmad.

MATERI :

didik dapat mengenali cara

Penalaran

Nomor

Analisis Data

Disajikan kasus peserta

Aplikasi

Keterampilan

LINGKUP MATERI :

INDIKATOR SOAL :

 Pengetahuan/

Kunci
Jawaban
C

siswa selain Ahmad
b. Mengetikkan rumus fungsi statistik
yaitu SUM pada siswa selain Ahmad
c. Menggunakan fungsi COPY formula
pada siswa Ahmad dan fungsi PASTE
pada siswa selain Ahmad
d. Mengetikkan kembali rumus fungsi
statistik yaitu AVERAGE pada siswa
bernama Ahmad

B. Analisis Soal
Analisis soal berdasarkan soal-soal tersebut di atas dapat kita jabarkan
sebagai berikut :
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Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

Tabel 3 Analisis Soal Lainnya Mata Pelajaran Informatika Kelas VII
Nomor Level
Indikator yang
Diketahui
Soal
Kognitif
bersesuaian
1
L1
3.2.1 Mengenal
Awal 00 pada
format data sebuah data
berupa
agar bisa
angka
tetap tampil
dalam
lembar
sebar

2

L1

3

L1

4

L1

Ditanyakan

Pada Cell B5 (Kolom
NISN) Pak Surya ingin
mengisi kolom NISN
siswanya, tetapi setiap
kali
Pak
Surya
mengetikkan NISN :
0050190001
lalu
menekan enter, maka
yang tampil adalah
NISN : 50190001
(angka 00 di depan
hilang). Mengapa hal
tersebut bisa terjadi
dan apa yang harus
Pak Surya lakukan
agar 2 digit angka 00
pada NISN tersebut
bisa tampil?
3.2.1 Mengenal
Menampilkan Pada Cell A5 (kolom
format data deret angka No.) Pak Surya ingin
berupa
secara cepat memasukkan nomor
angka
urut sebanyak 32
dalam
nomor secara cepat.
lembar
Bagaimana Pak Surya
sebar
melakukannya ?
3.2.2 Mengenal
Rumus
Pak
Surya
ingin
perhitungan menghitung menghitung rata-rata
rumus
nilai ratahasil penilaian harian
dalam
rata
mata pelajaran (HPH)
lembar
pada Kolom O untuk
sebar
siswa
bernama
Ahmad, maka Pak
Surya
memasukkan
rumus
untuk
menghitung rata-rata
nilai
HPH
yaitu
AVERAGE. Bagaimana
penulisan rumus yang
benar?
3.2.3 Mengenal
Menyimpan Pak
Surya
telah
cara
rumus dan
menghitung rata-rata
menyimpan
hasil penilaian harian
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Nomor Level
Soal
Kognitif

5

L1
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Indikator yang
Diketahui
Ditanyakan
bersesuaian
hasil
menampilkan mata pelajaran (HPH)
perhitungan
rumus
pada Kolom O untuk
rumus
siswa bernama Ahmad
dalam
sebesar 81.22. Setelah
lembar
diperhatikan ternyata
sebar
terdapat kekeliruan
pada
hasil
HPH
harusnya
81,10
disebabkan
karena
hasil
perhitungan
rumus
hanya
menghitung nilai pada
kolom E s.d M,
sedangkan kolom N
pada nilai informatika
belum
terhitung.
Bagaimana cara Pak
Surya
memperbaiki
rumus untuk nilai HPH
(Kolom O)?
3.2.4 Mengenal
Mengakses Pak
Surya
ingin
cara
rumus
menghitung rata-rata
mengakses
hasil penilaian harian
hasil
mata pelajaran (HPH)
perhitungan
pada kolom O untuk
rumus
siswa
lain
selain
dalam
Ahmad.
Bagaimana
lembar
Pak
Surya
sebar
melakukannya?

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran pada kegiatan pembelajaran Analisis Data berbasis
Lembar Sebar ini dirancang sebagai contoh pengembangan pembelajaran
yang mengintegrasikan HOTS. Langkah-langkah pembelajaran dalam aktivitas
ini menggunakan pembelajaran berbasis problem based learning (peserta
didik membangun konsep berdasarkan permasalahan). Langkah-langkah
pembelajaran dalam kegiatan ini juga dirancang dengan mengintegrasikan
penguatan karakter dan literasi.
Unit pembelajaran kalkulasi data ini disampaikan dalam 4 jam pelajaran (dua
kali pertemuan ), dengan rincian :
Pertemuan ke-1 (2 X 40 menit): Kalkulasi data dengan penggunaan fungsi
fill handle, operator dan formula sederhana
Pertemuan ke-2 (2 X 40 menit) : Kalkulasi data dengan penggabungan
beberapa fungsi.
1. Aktivitas 1 Kalkulasi data dengan penggunaan rumus sederhana
Guru memberikan pertanyaan arahan (Guide Questions) :
-

Untuk membuat sebuah daftar tabel langkah apa saja yang harus
dilakukan ?

-

Dapatkah peserta didik menjelaskan langkah-langkah yang harus
dilakukan ?

Langkah pembelajaran kalkulasi data dengan penggunaan rumus sederhana
berbasis Problem-based Learning yang berpusat pada siswa sebagai berikut :
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Tabel 4 Langkah Pembelajaran Kalkulasi Data dengan Penggunaan Rumus
Sederhana berbasis PBL
Langkah Kerja
Orientasi peserta
didik pada
masalah

Mengorganisasikan
peserta didik
untuk belajar
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Aktivitas Guru
1. Guru
menyampaikan
masalah dengan
cara menayangkan
2 gambar tabel
tentang kalkulasi
data dengan
penggunaan rumus
sederhana
2. Guru menugaskan
siswa agar
membentuk
kelompok
sebanyak 4 - 6
kelompok. Masingmasing kelompok
diberikan tugas
membaca dan
meringkas
buku/bahan
bacaan yang
diberikan.
3. Guru memberikan
masalah melalui
lembar kegiatan
secara
berkelompok

4. Guru memberikan
kesempatan siswa
bertanya dan
menanyakan
tentang materi
yang belum
dipahami
Guru memastikan
setiap anggota
memahami tugas

Alokasi
Waktu
1.1 Peserta
didik
20 “
mengamati
dan
memahami masalah
yang
disampaikan
guru
1.2 Peserta
didik
membuat
deskripsi
gambar
yang
ditayangkan
2.1 Peserta
didik
membentuk kelompok
dan membaca bahan
bacaan yang diberikan
Aktivitas Siswa

3. Peserta didik (dalam
kelompok) mengamati
dan
memahami
masalah
yang
disampaikan guru dan
menentukan masalah
yang
akan
diselesaikan.
4. Peserta didik bertanya
tentang materi yang
belum dipahami

Peserta didik berdiskusi
dan membagi tugas untuk
mencari
data/formula

20”

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

Langkah Kerja

Aktivitas Guru

Alokasi
Waktu

Aktivitas Siswa

Membimbing

masing-masing
kelompok
Guru memantau

yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah
Peserta didik melakukan

penyelidikan

keterlibatan peserta

penyelidikan

individu maupun

didik selama proses

data/formula)

kelompok

pengerjaan masalah

bahan

(penyelidikan)

menyelesaikan masalah

Guru memantau

Kelompok

Mengembangkan

(mencari
untuk

diskusi

dan

melakukan

dan menyajikan hasil diskusi dan

diskusi

untuk

karya

membimbing

menghasilkan

solusi

pembuatan laporan

pemecahan masalah dan

sehingga karya setiap

hasilnya dipresentasikan/

kelompok siap untuk

disajikan dalam bentuk

dipresentasikan

karya

1. Guru membimbing

1. Setiap

Menganalisis dan

kelompok

mengevaluasi proses

presentasi dan

melakukan presentasi,

pemecahan masalah

mendorong

kelompok yang lain

kelompok

memberikan apresiasi.

memberikan
penghargaan serta
masukan kepada
kelompok lain.
2. Guru bersama

20”

2. Bersama-sama

guru

peserta didik

merangkum/membuat

menyimpulkan

kesimpulan

materi

dengan masukan yang

sesuai

diperoleh

dari

kelompok lain
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10 “

10 “

2. Aktivitas 2 Kalkulasi data dengan penggabungan beberapa fungsi
Guru memberikan pertanyaan arahan (Guide Questions) :
-

Bagaimana menurut peserta didik jika untuk mengisi sebuah daftar tabel
dengan menggunakan bantuan tabel yang lainnya ?

-

Bagaimana menurut peserta didik jika melakukan kalkulasi data dengan
menggabungkan beberapa fungsi ?

-

Dapatkah peserta didik menjelaskan langkah-langkah yang harus
dilakukan ?

Langkah pembelajaran kalkulasi data dengan penggabungan beberapa fungsi
berbasis Problem Based Learning sebagai berikut :
Tabel 5 Langkah Pembelajaran Kalkulasi Data dengan Penggabungan
Beberapa Fungsi berbasis PBL
Langkah Kerja
Orientasi peserta

Aktivitas Guru
1. Guru

Alokasi

Aktivitas Siswa
1.3 Peserta

Waktu

didik

didik pada

menyampaikan

mengamati

dan

masalah

masalah dengan

memahami

masalah

cara menayangkan

yang

2 gambar tabel

guru

tentang kalkulasi

1.4 Peserta

data dengan

membuat

penggabungan

gambar

beberapa fungsi

ditayangkan

2. Guru menugaskan

2 Peserta

didik
deskripsi
yang
didik

siswa agar

membentuk kelompok

membentuk

dan membaca bahan

kelompok

bacaan yang diberikan

sebanyak 4 - 6
kelompok. Masing-
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disampaikan

20 “

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

Langkah Kerja

Aktivitas Guru

Alokasi

Aktivitas Siswa

Waktu

masing kelompok
diberikan tugas
membaca dan
meringkas
buku/bahan
bacaan yang
diberikan.
3. Guru memberikan

3. Peserta didik (dalam

masalah melalui

kelompok) mengamati

lembar kegiatan

dan

secara

masalah

berkelompok

disampaikan guru dan

memahami
yang

menentukan masalah
yang

akan

diselesaikan.
4. Guru memberikan

4. Peserta didik bertanya

kesempatan siswa

tentang materi yang

bertanya dan

belum dipahami

menanyakan
tentang materi
yang belum
dipahami
Mengorganisasikan

Guru memastikan

Peserta didik berdiskusi

peserta didik

setiap anggota

dan membagi tugas untuk

untuk belajar

memahami tugas

mencari

masing-masing

yang diperlukan untuk

kelompok

menyelesaikan masalah

data/formula
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20”

Langkah Kerja

Aktivitas Guru

Alokasi

Aktivitas Siswa

Waktu

Membimbing

Guru memantau

Peserta didik melakukan

penyelidikan

keterlibatan peserta

penyelidikan

individu maupun

didik selama proses

data/formula)

kelompok

pengerjaan masalah

bahan

(penyelidikan)

menyelesaikan masalah

Guru memantau

Kelompok

Mengembangkan

(mencari
untuk

diskusi

dan

melakukan

dan menyajikan hasil diskusi dan

diskusi

untuk

karya

membimbing

menghasilkan

solusi

pembuatan laporan

pemecahan masalah dan

sehingga karya setiap

hasilnya dipresentasikan/

kelompok siap untuk

disajikan dalam bentuk

dipresentasikan

karya

1. Guru membimbing

1. Setiap

Menganalisis dan

kelompok

mengevaluasi proses

presentasi dan

melakukan presentasi,

pemecahan masalah

mendorong

kelompok yang lain

kelompok

memberikan apresiasi.

memberikan
penghargaan serta
masukan kepada
kelompok lain.
2. Guru bersama

2. Bersama-sama

guru

peserta didik

merangkum/membuat

menyimpulkan

kesimpulan

materi

dengan masukan yang
diperoleh
kelompok lain
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20”

sesuai
dari

10 “

10 “

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1 (Untuk Kelompok 1 dan 3)
Kalkulasi data dengan penggunaan fungsi sederhana
1. Buatlah tabel seperti format di bawah ini :

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

33

34

2. Kolom Tempat Lahir = diisi dengan menggunakan fungsi IF dengan ketentuan :
-

JK adalah Kota Jakarta

-

MK adalah Kota Makassar

3. Hasil Penilaian Harian = Rata-Rata dari seluruh mata pelajaran
4. Hasil Penilaian Akhir (HPA) = (50% x HPH) + (25% x HPTS) + ( 25% x HPAS)
5. Pembulatan = diisi dengan ketentuan pembulatan ke atas jika angka dibelakang koma bernilai 50 ke atas
6. Predikat = diisi dengan menggunakan fungsi IF dengan ketentuan :
-

Nilai Akhir (HPA) di atas 90 maka predikat A

-

Nilai Akhir (HPA) di atas 85 maka predikat B

-

Nilai Akhir (HPA) di atas 80 maka predikat C

-

Nilai Akhir (HPA) di bawah 80 maka predikat D

7. Peringkat diisi dengan menggunakan fungsi RANK berdasarkan Hasil Penilaian Akhir (HPA)
8. Rata-Rata diisi dengan menggunakan fungsi AVERAGE
9. Nilai Tertinggi diisi menggunakan fungsi MAX
10. Nilai Terendah diisi menggunakan fungsi MIN
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Lembar Kerja Peserta Didik 1 (Untuk Kelompok 2 dan 4)
Kalkulasi data dengan penggunaan fungsi sederhana
1. Buatlah tabel seperti format di bawah ini :

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

35

36

2. Kolom Jenis Barang = diisi dengan menggunakan fungsi IF dengan ketentuan :
-

SB adalah Sabun

-

HB adalah Handbody

3. Total Harian = Jumlah hasil penjualan harian
4. Total Penjualan = Total Harian X Harga Satuan
5. PPN = setiap barang dikenakan pajak 10%
6. Penghasilan Bersih = Total Penjualan dikurangi PPN
7. Bonus Pegawai = diisi dengan menggunakan fungsi IF dengan ketentuan :
-

Total Harian di atas 200 maka Bonus Pegawai Rp. 10.000

-

Total Harian di atas 150 maka Bonus Pegawai Rp. 75.000

-

Total Harian di atas 100 maka Bonus Pegawai Rp. 5.000

-

Total Harian di bawah 100 maka tidak ada Bonus Pegawai

8. Rating Penjualan diisi dengan menggunakan fungsi RANK berdasarkan Total Penjualan Harian
9. Rata-Rata diisi dengan menggunakan fungsi AVERAGE
10. Nilai Penjualan Tertinggi diisi menggunakan fungsi MAX
11. Nilai Penjualan Terendah diisi menggunakan fungsi MIN
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 (Untuk Kelompok 1 dan 3)
Kalkulasi data dengan penggabungan beberapa fungsi
1. Buatlah tabel seperti format di bawah ini !

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

37

38

2. Jabatan diisi dengan mengambil 1 karakter dari karakter ke-3 menggunakan fungsi IF dan MID dengan ketentuan :
-

Jika Kode "1" maka "Kepala"

-

Jika Kode "2" maka "Staf"

-

Jika Kode "3" maka "Operator"

3. Status diisi dengan mengambil 1 karakter terakhir menggunakan fungsi IF dan RIGHT dengan ketentuan :
-

Jika Kode "S" maka Single

-

Jika Kode "M" maka Menikah

4. Divisi diisi dengan mengambil 1 karakter pertama dan divisi berdasarkan tabel bantu (VLOOKUP dan LEFT)
5. Gaji Pokok diisi berdasarkan tabel bantu (VLOOKUP dan LEFT)
6. Tunjangan Anak diisi dengan ketentuan :
-

Jika Status menikah dan mempunyai anak maka masing-masing anak mendapat Rp. 25.000

-

Jika Status single maka tidak mendapat tunjangan

7. Total Gaji diisi berdasarkan gaji pokok dan tunjangan anak
8. Total Pembayaran Gaji diisi dengan fungsi SUM
9. Gaji Terbesar diisi dengan fungsi MAX
10. Gaji Terendah diisi dengan fungsi MIN
11. Gaji Rata-Rata diisi dengan fungsi AVERAGE
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12. Jumlah Data diisi dengan fungsi COUNT

Lembar Kerja Peserta Didik 2 (Untuk Kelompok 2 dan 4)
Kalkulasi data dengan penggabungan beberapa fungsi
1. Buatlah tabel seperti format di bawah ini !

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

39

40

2. Jenis Bus diisi dengan mengambil 1 karakter dari karakter ke-3 menggunakan fungsi IF dan MID dengan ketentuan :
- Jika Kode "1" maka "Big Bus"
- Jika Kode "2" maka "Medium Bus"
- Jika Kode "3" maka "Mini Bus"
3. Setoran Wajib diisi dengan mengambil 1 karakter terakhir menggunakan fungsi IF dan RIGHT dengan ketentuan :
- Jika Kode "B" maka 200000
- Jika Kode "M" maka 150000
- Jika Kode "C" maka 100000
4. Kelas diisi dengan mengambil 1 karakter pertama dan Kelas berdasarkan tabel bantu (HLOOKUP dan LEFT)
5. Upah Sopir diisi berdasarkan tabel bantu (HLOOKUP dan LEFT)
6. Kelebihan = jumlah setoran - setoran wajib
7. Bonus Sopir dan Bonus Perusahaan diisi dengan ketentuan :
- Jika Kelebihan di atas 200000 maka mendapat bonus sopir 50% dan perusahaan 50% dari jumlah kelebihan setoran
- Jika Kelebihan di atas 150000 maka mendapat bonus sopir 30% dan perusahaan 70% dari jumlah kelebihan setoran
- Jika Kelebihan di atas 100000 maka mendapat bonus sopir 10% dan perusahaan 90% dari jumlah kelebihan setoran
- Jika Kelebihan di bawah 100000 maka sopir tidak mendapat bonus dan bonus perusahaan 100% dari jumlah
kelebihan setoran
8. Penghasilan Sopir = Upah Sopir + Bonus Sopir
9. Penghasilan Perusahaan = Setoran Wajib + Bonus Perusahaan
10. Total Penghasilan diisi dengan fungsi SUM
11. Penghasilan Terbesar diisi dengan fungsi MAX
12. Penghasilan Terendah diisi dengan fungsi MIN
13. Penghasilan Rata-Rata diisi dengan fungsi AVERAGE
14. Jumlah Data diisi dengan fungsi COUNT
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C. Bahan Bacaan

1. Mengenal Dasar Formula
Sama seperti kalkulator, Excel dapat menambah, mengurangi, mengalikan,
dan membagi angka. Excel menggunakan operator standar untuk rumus,
seperti tanda plus untuk penambahan (+), tanda minus untuk pengurangan
(-), tanda bintang untuk perkalian (*), garis miring untuk pembagian (/), dan
tanda sisipan (^) untuk eksponen/pangkat. Semua rumus di Excel harus
dimulai dengan tanda sama dengan (=). Anda akan menggunakan alamat sel
untuk membuat formula. Hal ini dikenal dengan referensi sel. Dalam rumus di
bawah, sel A3 akan menambahkan nilai-nilai sel A1 dan A2 dengan referensi
sel.

Membuat Formula
a. Pilih sel yang akan berisi formula. Misal, pilih sel D12.

b. Tuliskan tanda sama dengan (=). Perhatikan, tanda ini akan muncul baik
di sel dan rumus bar.
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c. Ketik sel alamat dari sel yang ingin direferensikan ke dalam rumus. Misal,
sel D10. Garis pembatas biru akan muncul di sekitar sel yang
direferensikan.

d. Ketik operator matematika yang ingin digunakan. Misal, ketik tanda (+).
e. Ketik alamat sel dari sel yang ingin direferensikan ke dalam formula.
Misal, sel D11. Garis pembatas merah akan muncul di sekitar sel yang
direferensikan.

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

f. Tekan Enter pada keyboard. Rumus akan dihitung dan nilai akan
ditampilkan dalam sel. Jika Anda memilih sel lagi, sel akan menampilkan
hasilnya, sedangkan formula bar menampilkan formula.

Jika hasil dari formula terlalu besar untuk ditampilkan dalam sel, maka yang
ditampilkan adalah tanda #######. Ini berarti kolom tidak cukup lebar
untuk menampilkan isi sel. Cukup dengan melebarkan kolom untuk
menampilkan datanya.
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Memodifikasi Nilai dengan Referensi Sel
Menggunakan referensi sel memungkinkan Anda untuk memperbarui data
yang ada pada lembar kerja tanpa harus menulis ulang formula. Misal,
memodifikasi nilai sel B1 dari $ 1.200 sampai $ 1.800. Rumus di B3 secara
otomatis akan menghitung ulang dan menampilkan nilai baru dalam sel B3.

Membuat Formula Menggunakan Metode Point and Click
Metode ini dapat menghemat banyak waktu dan usaha saat membuat formula.
a. Pilih sel yang akan berisi formula. Misal, pilih sel D4.

b. Tuliskan tanda sama dengan (=).
c. Pilih sel yang ingin direferensikan pertama kali ke dalam rumus. Misal, sel
B4. Alamat sel akan muncul dalam formula.

d. Ketik operator matematika. Misal, ketik tanda perkalian (*).
e. Pilih sel yang ingin direferensikan kedua kali ke dalam formula. Misal, sel
C4. Alamat sel akan muncul dalam formula.
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f. Tekan Enter pada keyboard. Rumus akan dihitung dan nilai akan
ditampilkan dalam sel.

Unit Pembelajaran
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Menyalin Formula dengan Fill Handle
Formula juga dapat disalin ke sel yang berdekatan dengan mengisi fill handle
sehingga lebih menghemat banyak waktu dan usaha. Fill handle adalah kotak
kecil di sudut kanan bawah sel yang dipilih.
a. Pilih sel yang berisi formula yang akan disalin. Klik dan tarik fill handle.

b. Setelah Anda melepaskan mouse, rumus akan disalin ke sel yang dipilih.
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Mengubah Formula
a. Pilih sel yang berisi formula yang ingin diubah. Misal, pilih sel D12.

b. Klik formula bar untuk mengubah formula. Anda dapat juga klik dua kali
sel tersebut untuk melihat dan mengubah formula langsung di dalam sel.

c. Garis pembatas akan muncul di sekitar sel yang direferensikan. Misal,
mengubah bagian pertama dari rumus untuk referensi sel D10 lalu D9.

d. Setelah selesai, tekan Enter pada keyboard atau pilih perintah Enter dalam
formula bar.
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e. Rumus pada formula bar akan diperbarui dan nilai baru akan ditampilkan
dalam sel.
Anda dapat menekan Esc pada keyboard atau klik perintah Cancel dalam
formula bar untuk membatalkan perubahan.

2. Membuat Perhitungan Formula yang Kompleks

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

Excel akan menghitung rumus berdasarkan urutan operasi:
a. Operasi tertutup dalam tanda kurung (Parentheses)
b. Eksponensial perhitungan (3 ^ 2, Exponential)
c. Perkalian dan pembagian (Multiplication and Division)
d. Penjumlahan dan pengurangan (Addiction and Substraction)

Contoh di bawah, menunjukkan bagaimana Excel menggunakan urutan
operasi untuk memecahkan rumus yang lebih kompleks. Misal, menghitung
biaya pajak penjualan untuk katering faktur. Untuk melakukan hal ini, Anda
akan menulis rumus dengan =(D3+D4+D5)*0.075 dalam sel D6 . Formula ini
akan menambahkan harga barang-barang, kemudian kalikan nilai dengan
tarif pajak 7,5% (yang ditulis sebagai 0,075) untuk menghitung jawabannya.
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Excel mengikuti urutan operasi, pertama dengan menambahkan nilai-nilai di
dalam kurung: (45,80+68,70+159,60)=274,10. Kemudian mengalikan nilai
dengan tarif pajak: 274.10*0.075. Hasilnya akan menunjukkan bahwa pajak
penjualan adalah $20,56.

Jika kurung tidak disertakan, perkalian akan dihitung pertama kali dan
hasilnya tidak benar. Kurung adalah cara terbaik untuk menentukan mana
perhitungan yang akan dilakukan kali pertama dalam Excel.

Contoh di bawah, menggunakan referensi sel bersama dengan nilai-nilai
numerik untuk membuat formula kompleks yang akan menghitung subtotal
untuk katering faktur. Rumus yang ada akan menghitung biaya setiap item
menu pertama, kemudian ditambahkan nilai-nilai ini.
a. Pilih sel yang berisi formula. Misal, pilih sel C5.

b. Masukkan formula. Misal, ketik =B3*C3+B4*C4. Formula ini akan
mengikuti urutan operasi, pertama melakukan perkalian: 2.79*35=97,65
dan 2,29*20=45,80. Kemudian akan menambahkan nilai untuk
menghitung total: 97,65+45,80.
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c. Periksalah rumus Anda untuk apakah benar, kemudian tekan Enter pada
keyboard. Rumus akan menghitung dan menampilkan hasilnya. Misal,
hasilnya menunjukkan bahwa subtotal untuk order $ 143,45.

Anda dapat menambahkan tanda kurung untuk membuatnya lebih mudah
dibaca. Meskipun tidak akan mengubah hasil dari rumus dalam contoh,
melampirkan operasi perkalian dalam tanda kurung memperjelas bahwa
nilai tersebut akan dihitung sebelum penambahan.

Unit Pembelajaran
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3. Menerapkan Sifat Relatif dan Absolut untuk Referensi Sel
Ada dua jenis referensi sel: relative dan absolute. Relative berubah ketika
formula disalin ke sel lain. Absolute akan tetap konstan.

Referensi Relative

Secara default, semua referensi sel adalah referensi relatif. Ketika disalin di
beberapa sel, mereka berubah berdasarkan posisi relatif baris dan kolomnya.
Misalnya, jika Anda menyalin rumus =A1+B1 dari baris 1 ke baris 2, rumus
akan menjadi =A2+B2.
a. Pilih sel yang berisi formula. Misal, pilih sel D4.
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b. Masukkan rumus untuk menghitung nilai yang diinginkan. Misal, ketik
=B4*C4.

c. Tekan Enter pada keyboard. Rumus akan dihitung dan hasilnya akan
ditampilkan dalam sel.
d. Cari fill handle di sudut kanan bawah sel yang diinginkan. Misal, pada sel
D4.

e. Klik dan tarik fill handle. Misal, pilih sel D5: D13.

f. Lepaskan mouse. Rumus akan disalin ke sel yang dipilih dengan referensi
relative dan menampilkan hasil dalam setiap sel.
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Referensi Absolute
Tidak seperti referensi relative, referensi absolute tidak akan berubah ketika
disalin atau diisi. Anda dapat menggunakan referensi ini untuk membuat baris
dan/atau kolom menjadi konstan. Referensi absolute ditetapkan dalam
formula dengan penambahan tanda dolar ($).

Contoh di bawah, akan menggunakan sel E2 (yang berisi tarif pajak 7,5%)
untuk menghitung pajak penjualan pada setiap item dalam kolom D. Untuk
memastikan referensi untuk tarif pajak tetap konstan bahkan ketika formula
disalin.
a. Pilih sel yang berisi formula. Misal, pilih sel D4.

Unit Pembelajaran
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b. Masukkan rumus untuk menghitung nilai yang diinginkan. Misal, ketik
=(B4 C4*)*$E$2, membuat $E$2 menjadi referensi absolute.

c. Tekan Enter pada keyboard. Rumus akan dihitung dan hasilnya akan
ditampilkan dalam sel.
d. Cari fill handle di sudut kanan bawah sel yang diinginkan. Misal, sel D4.

50

e. Klik dan tarik fill handle untuk sel D5: D13.

f. Lepaskan mouse. Rumus akan disalin ke sel yang telah dipilih dengan
referensi absolute.

Anda dapat klik dua kali pada sel untuk memeriksa kebenaran formula.
Referensi absolute harus sama untuk setiap sel.

51

Pastikan untuk menyertakan tanda dolar ($) setiap kali Anda membuat
referensi absolute di beberapa sel. Jika tanda dolar dihilangkan akan membuat
Excel untuk menafsirkannya sebagai referensi relatif dan menghasilkan hasil
yang salah ketika disalin ke sel lain.

Menggunakan Referensi Sel dengan Beberapa Lembar Kerja

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

Excel memungkinkan Anda untuk merujuk pada setiap sel pada lembar kerja.
Anda hanya perlu menggunakan referensi sel dengan nama lembar kerja yang
diikuti dengan tanda seru titik (!). Misalnya, jika Anda ingin referensi sel A1
pada Sheet1, referensi sel yang akan ditulis Sheet1! A1. Contoh di bawah ini,
akan merujuk ke sel dengan nilai yang dihitung di antara dua lembar kerja.
Hal ini akan menggunakan nilai yang sama persis pada dua lembar kerja yang
berbeda tanpa menulis ulang rumus atau menyalin data.
a. Tentukan sel yang ingin direferensikan. Misal, sel E14 pada Menu Order.

b. Arahkan ke bagian lembar kerja yang diinginkan. Misal, pilih Catering
Invoice.
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c. Cari dan pilih sel lain di mana nilai yang diinginkan untuk tampil. Misal,
sel B4.

d. Ketik tanda sama dengan (=) , lalu nama lembar kerja diikuti dengan
tanda seru (!), dan alamat sel. Misal, ketik ='Menu Orde'!E14.

e. Tekan Enter pada keyboard. Nilai dari sel yang direferensikan akan
muncul. Sekarang, setiap nilai sel E14 berubah pada lembar kerja Menu
Order, maka akan diperbarui secara otomatis pada lembar kerja Catering
Invoice.

Jika Anda mengubah nama lembar kerja Anda, referensi sel akan diperbarui
secara otomatis dengan nama lembar kerja baru. Jika Anda memasukkan
nama lembar kerja yang salah, #REF! Error akan muncul dalam sel. Untuk
mengubah, mengabaikan, atau melihat kesalahan, klik tombol Error pada
pilihan opsi menu.
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4. Menggunakan Function
Function atau fungsi adalah rumus yang telah ditetapkan untuk melakukan
perhitungan dengan nilai-nilai tertentu dalam urutan tertentu. Excel memiliki
banyak fungsi umum yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah, ratarata, menghitung nilai maksimum, dan nilai minimum untuk berbagai sel.
Fungsi harus ditulis dengan cara yang disebut sintaks. Sintaks dasar untuk
fungsi adalah tanda sama dengan (=), nama fungsi (misalnya, SUM), dan
argumen. Argumen berisi informasi yang ingin dihitung. Fungsi pada contoh
di bawah ini akan menambah nilai dari A1 sampai rentang sel: A20.

Unit Pembelajaran
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Argumen merujuk pada sel-sel individu, rentang sel dan harus ditutup dengan
tanda kurung. Anda dapat menuliskan satu argumen atau lebih, tergantung
pada sintaks yang diperlukan untuk fungsi.
Misalnya, fungsi =AVERAGE(B1:B9) akan menghitung rata-rata dari nilai-nilai
dalam rentang sel B1:B9. Fungsi ini hanya berisi satu argumen.

Fungsi dengan argumen tunggal harus dipisahkan oleh tanda koma. Misalnya,
fungsi =SUM (A1:A3, C1:C2, E1) akan menambah nilai-nilai semua sel dalam
tiga argumen.

Tipe Fungsi
Ada berbagai fungsi yang tersedia di Excel. Berikut adalah beberapa fungsi
yang paling umum digunakan
- SUM : Fungsi ini menambahkan semua nilai dari sel-sel dalam argumen.
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-

-

RATA-RATA : Fungsi ini menentukan rata-rata dari nilai-nilai yang berada
dalam argumen dengan menghitung jumlah dari sel-sel tersebut dan
kemudian membagi nilai tersebut dengan jumlah sel dalam argumen.
COUNT : Fungsi ini menghitung jumlah sel dengan data numerik dalam
argumen. Berguna untuk menghitung item dalam berbagai sel.
MAX : Fungsi ini menentukan nilai sel tertinggi sel dalam argumen.
MIN : Fungsi ini menentukan nilai sel terendah dalam argumen.

Membuat Fungsi Menggunakan Perintah AutoSum
Perintah AutoSum memungkinkan Anda untuk secara otomatis memasukkan
fungsi yang paling umum ke dalam rumus, termasuk SUM, AVERAGE, COUNT,
MIN, dan MAX. Contoh di bawah, akan menggunakan fungsi SUM untuk
menghitung total biaya dari daftar item yang baru dipesan.
a. Pilih sel yang berisi fungsi. Misal, pilih sel D13.

b. Pada grup Editing di tab Home, klik tanda panah di sebelah perintah
AutoSum. Selanjutnya, pilih fungsi yang diinginkan dari menu drop-down.
Misal, pilih Sum.

c. Excel akan memasukkan fungsi pada sel dan secara otomatis memilih
rentang sel untuk argumen. Misal, secara otomatis sel-sel D3:D12 yang
dipilih; nilai-nilai akan ditambahkan untuk menghitung total biaya. Jika
Excel memilih rentang sel yang salah, Anda dapat secara manual
memasukkan sel yang diinginkan ke argumen.
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d. Tekan Enter pada keyboard. Fungsi akan dihitung dan hasilnya akan
muncul dalam sel. Misal, jumlah dari D3:D12 adalah $ 765,29.

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

Perintah AutoSum dapat diakses dari tab Formula pada Ribbon.

Memasukkan Fungsi Manual
Jika Anda sudah tahu beberapa nama fungsi, Anda dapat mengetiknya sendiri.
Contoh di bawah (penghitungan penjualan kue), akan menggunakan
AVERAGE fungsi untuk menghitung rata-rata jumlah unit yang terjual oleh
masing-masing jenis kue.
a. Pilih sel yang berisi fungsi. Misal, pilih sel C10.
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b. Ketik tanda sama dengan (=) dan masukkan nama fungsi yang diinginkan.
Anda dapat memilih fungsi yang diinginkan dari daftar fungsi yang
disarankan di bawah sel. Misal, ketik = AVERAGE.

c. Masukkan rentang sel untuk argumen dalam kurung. Misal, ketik (C3:C9).
Formula ini akan menambah nilai sel C3:C9, kemudian membagi nilai
tersebut dengan jumlah total nilai dalam kisaran.

d. Tekan Enter pada keyboard. Fungsi akan dihitung dan hasilnya akan
muncul dalam sel. Misal, rata-rata jumlah unit yang terjual oleh setiap
pasukan adalah 849.
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Function Library
Ada ratusan fungsi dalam Excel. Tidak perlu untuk belajar semua fungsi yang
ada, cukup mengetahui fungsi umum berdasarkan kategori seperti untuk
keuangan, teks, tanggal dan waktu. Untuk mengakses Function Library, pilih
tab Formula pada Ribbon.

b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.
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a.

Insert Function, membantu menemukan fungsi dengan menggunakan kata
kunci.
AutoSum Command, memungkinkan menggunakan fungsi umum seperti
SUM, AVERAGE, dan COUNT.
Recently Used, melihat fungsi yang baru saja Anda gunakan.
Financial, fungsi untuk perhitungan seperti pembayaran dan suku bunga.
Logical, fungsi untuk pengecekan nilai. Sebagai contoh, jika pesanan lebih
dari $50, akan kena biaya pengiriman $4,99; jika lebih dari $100, tidak
dikenakan biaya untuk pengiriman (IF).
Text, fungsi untuk melakukan tugas berisi teks, seperti mengubah teks
menjadi huruf kecil (lower) atau mengganti teks (replace).
Date & Time, fungsi yang berkaitan dengan tanggal dan waktu
Lookup & Reference, fungsi untuk menemukan referensi informasi.
Misalnya, Anda dapat menambahkan hyperlink ke sel (hyperlink) atau
mengembalikan nilai dari baris tertentu dan persimpangan kolom (index).
Math & Trig, fungsi untuk nilai numerik.
More Functions, fungsi tambahan seperti statistik, teknik, dan
kompatibilitas.
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Contoh di bawah, akan menggunakan fungsi COUNTA untuk menghitung
jumlah total item di kolom Item. Tidak seperti COUNT, COUNTA dapat
digunakan untuk menghitung sel yang berisi data apa pun, bukan hanya data
angka.
a. Pilih sel yang berisi fungsi. Misal, pilih sel B17.

b. Klik tab Formula pada Ribbon untuk mengakses Function Library.
c. Dari kelompok Function Library, pilih kategori fungsi yang diinginkan.
Misal, pilih More Functions, lalu arahkan mouse ke Statistical.

d. Pilih fungsi yang diinginkan dari menu drop-down. Misal, pilih fungsi
COUNTA yang akan menghitung jumlah sel-sel di kolom Item yang tidak
kosong.
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e. Kotak dialog Function Argument akan muncul. Pilih Value1, kemudian
masukkan atau pilih sel yang diinginkan. Misal, masukkan rentang sel
A3:A12. Anda dapat terus menambahkan argumen di Value2, tetapi dalam
kasus ini kita hanya ingin menghitung jumlah sel dalam kisaran sel A3:
A12.
f. Klik OK.
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g. Fungsi akan dihitung dan hasilnya akan muncul dalam sel. Misal, hasilnya
menunjukkan bahwa total 10 item telah dipesan.
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Menyisipkan Perintah Function
Contoh di bawah, akan mencari fungsi yang menghitung jumlah hari kerja
yang dibutuhkan untuk menerima item setelah dipesan. Gunakan tanggal di
kolom E dan F untuk menghitung waktu pengiriman dalam kolom G.
a. Pilih sel yang berisi fungsi. Misal, pilih sel G3.

b. Klik tab Formula pada Ribbon, kemudian klik perintah Insert Function.

c. Kotak dialog Insert Function akan muncul.
d. Ketik beberapa kata kunci yang ingin Anda perhitungkan, kemudian klik
Go. Misal, ketik count days, tetapi Anda juga dapat mencari dengan
memilih kategori dari daftar drop-down.

e. Tentukan fungsi yang dicari, lalu klik OK. Misal, pilih networkdays yang
akan menghitung jumlah hari kerja antara tanggal dipesan dan tanggal
diterima.
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f. Kotak dialog Function Argument akan muncul. Misal, masukkan E3 di
Start_date dan F3 di End_date.
g. Klik OK.

Unit Pembelajaran
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h. Fungsi akan dihitung dan hasilnya akan muncul dalam sel. Misal, hasilnya
menunjukkan bahwa butuh empat hari kerja untuk menerima pesanan.
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Fungsi Logika IF
Dari semua fungsi logika yang terdapat dalam aplikasi Excel, fungsi IF adalah
fungsi logika yang paling banyak diaplikasikan, terutama dalam penerapan
formula lanjutan yang melibatkan banyak data dan keputusan bercabang.
Kegunaan dari fungsi IF ini sebetulnya sangat sederhana, fungsi ini akan
mengambil suatu kondisi tertentu kemudian menentukan nilai TRUE atau
FALSE. Nilai TRUE adalah nilai dimana kondisi tersebut terpenuhi dan nilai
FALSE adalah nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi.
Aturan penulisan fungsi IF ini adalah sebagai berikut:
=IF(kondisi;nilai_TRUE;nilai_FALSE)




kondisi merupakan kriteria acuan yang dijadikan pembanding
nilai_TRUE merupakan nilai untuk kondisi yang terpenuhi
nilai_FALSE merupakan nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi

Agar lebih jelas dalam memahami penggunaan fungsi IF ini, perhatikan contoh
pada tabel berikut ini.

Pada tabel tersebut kolom Status akan diisi dengan kata LULUS atau GAGAL.
Namun untuk mengisinya ada kondisi yang harus dipenuhi, misalkan saja
siswa akan lulus jika nilainya diatas 60. Dari pernyataan ini maka didapat
beberapa point, yaitu:


Kondisi: Nilai diatas 60. Nilai ini berada pada sel C3 hingga C6. Dan
karena ada nilai acuan yaitu 60 sebagai pembanding maka Anda harus
menggunakan Operator Pembanding untuk melengkapi argumen pada
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kondisi ini. Operator pembanding yang digunakan tentunya tanda
lebih besar ">".
Kondisi 1: Jika nilai diatas 60, maka siswa Lulus. Kondisi ini
merupakan nilai untuk kondisi TRUE yaitu kondisi yang terpenuhi
Kondisi 2: Jika nilai dibawah 60, artinya tidak diatas 60, maka
siswa Gagal. Kondisi ini adalah nilai untuk kondisi FALSE yaitu
kondisi yang tidak terpenuhi.

Berikutnya Anda tinggal menerapkan point-point tersebut pada fungsi IF
disesuaikan dengan aturan penulisannya. Dan karena data tiap-tiap siswa
bervariasi, maka tabel akan diisi untuk siswa yang pertama dulu yaitu Siti
Nurhaliza. Formulanya sebagai berikut:
D3=IF(C3>60;"LULUS";"GAGAL")
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Arti dari formula tersebut jika diterjemahkan dalam kalimat biasa adalah "Jika
nilai dalam sel C3 lebih besar dari 60, maka tuliskan kata LULUS pada sel D3.
Namun jika nilainya ternyata tidak lebih besar dari 60 maka tuliskan kata
GAGAL pada sel D3".
Contoh hasilnya dapat Anda lihat pada gambar berikut ini:

Untuk memeriksa apakah formula yang dituliskan sudah benar, cobalah untuk
mengganti nilai pada sel C3, misalnya menjadi 40, lalu perhatikan hasilnya.
Jika tertulis GAGAL maka artinya formula yang digunakan sudah benar.
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Dan hasilnya semua kolom Status kini telah terisi dengan nilai yang benar.

Fungsi Logika IF Bercabang
Pada dasarnya aturan penulisan fungsi IF bercabang ini sama saja dengan IF
tunggal, yaitu:
=IF(kondisi;nilai_TRUE;nilai_FALSE)




kondisi merupakan kriteria acuan yang dijadikan pembanding
nilai_TRUE merupakan nilai untuk kondisi yang terpenuhi
nilai_FALSE merupakan nilai untuk kondisi yang tidak terpenuhi

Karena kondisi-nya lebih dari satu, maka untuk nilai_FALSE digunakan
kembali fungsi IF berikutnya. Misalnya jika kondisi-nya ada 2, maka aturan
penulisannya menjadi:
=IF(kondisi_1;nilai_TRUE1;(IF(kondisi_2;nilai_TRUE2;nilai_FALSE)))
Jika dijabarkan, maka formula tersebut berarti:





Lihat kondisi_1, jika terpenuhi maka gunakan nilai_TRUE1.
Jika kondisi_1 tidak terpenuhi, maka lihat kondisi_2.
Jika kondisi_2 terpenuhi, maka gunakan nilai_TRUE2.
Jika kondisi_2 tidak terpenuhi, maka gunakan nilai_FALSE.

Fungsi IF bercabang ini tentunya tidak hanya untuk 2 kondisi saja, misalnya
jika ada 3 kondisi maka aturan penulisannya menjadi:
=IF(kondisi_1;nilai_TRUE1;(IF(kondisi_2;nilai_TRUE2;(IF(kondisi_3;nila
i_TRUE3;nilai_FALSE)))))
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Atau jika kondisinya ada 4 maka aturan penulisannya menjadi:
=IF(kondisi_1;nilai_TRUE1;(IF(kondisi_2;nilai_TRUE2;(IF(kondisi_3;nila
i_TRUE3;(IF(kondisi_4;nilai_TRUE4;nilai_FALSE)))))))
Dan demikian seterusnya.
Agar penggunaan fungsi IF bercabang ini lebih jelas, perhatikan contoh tabel
berikut ini.
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Misalkan saja pada tabel daftar barang tersebut Anda diminta untuk mengisi
nilai diskon pada sel C3 hingga C6, dengan kondisi bahwa produk Mouse dan
produk Keyboard akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Diluar produk
tersebut tidak diberikan diskon.
Analisa dari kasus tersebut adalah ada 2 kondisi yang menjadi acuan, yaitu
Mouse diskon 5% serta Keyboard diskon 5%. Kedua kondisi ini tentunya
harus dimasukan kedalam formula IF satu persatu, boleh diawali dengan
kondisi untuk Mouse ataupun untuk Keyboard. Sebagai contoh diambil kondisi
untuk Mouse terlebih dahulu. Untuk memperjelas pembahasan, berikut ini
dituliskan kembali aturan penulisan fungsi IF.
C3=IF(kondisi;nilai_TRUE;nilai_FALSE)
Kondisi pertama adalah Mouse dengan diskon 5%. Mouse serta produkproduk lainnya berada pada kolom 3 dan diawali dengan alamat sel B3. Maka
formulanya akan menjadi:
C3=IF(B3="Mouse";nilai_TRUE;nilai_FALSE)
Nilai jika B3 adalah Mouse merupakan nilai_TRUE yaitu 5%, maka
formulanya menjadi:
C3=IF(B3="Mouse";5%;nilai_FALSE)
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Nilai_FALSE digunakan jika ternyata isi sel bukan Mouse, artinya produk
lainnya. Dan karena ada satu kondisi lagi yaitu Keyboard maka kita masukan
kondisi tersebut sebagai kondisi pada fungsi IF berikutnya:
C3=IF(B3="Mouse";5%;(IF(B3="Keyboard";nilai_TRUE2;nilai_FALSE)))
Jika B3 adalah Keyboard maka nilai_TRUE2 adalah 5% karena kondisinya
terpenuhi. Sehingga formulanya akan menjadi:
C3=IF(B3="Mouse";5%;(IF(B3="Keyboard";5%;nilai_FALSE)))
Jika ternyata B3 tidak berisikan Mouse ataupun Keyboard, maka tidak
diberikan diskon sama sekali atau diskon sama dengan 0. Nilai ini tentunya
merupakan nilai_FALSE untuk semua kondisi yang telah dibandingkan.
Dengan demikian formula akhirnya adalah sebagai berikut:
C3=IF(B3="Mouse";5%;(IF(B3="Keyboard";5%;0)))
Dan formula tersebut jika dijalankan pada sel C3 tentunya akan menghasilkan
nilai yang benar seperti tampak pada gambar berikut ini.

Dan untuk mengisi sel-sel berikutnya seperti biasa Anda dapat menggunakan
Auto Fill.
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Mengenal Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP
Fungsi VLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang
disusun

dalam

format

vertikal.

Bentuk

penulisan

fungsinya

=VLOOKUP(lookup_value, tabel_array, col_index_num) atau bisa juga dibaca
=VLOOKUP(Nilai Kunci, letak table, nomor kolom). Sedangkan fungsi
HLOOKUP digunakan untuk menampilkan data dari sebuah tabel yang disusun
dalam

format

horizontal.

Bentuk

penulisan

fungsinya

=HLOOKUP(lookup_value, tabel_array, row_index_num) atau bisa juga dibaca
=HLOOKUP(nilai kunci, letak table, nomor baris).
Contoh Soal VLOOKUP dan HLOOKUP
Bukalah ms. office excel anda lalu ketikkan soal di bawah ini :

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data
Melihat contoh soal di atas, yang harus anda isikan adalah menghitung gaji
pokok, tunjangan, transportasi, total gaji, pajak, gaji bersih dan total.
1). Menghitung Gaji pokok
Untuk menghitung gaji pokok gunakan fungsi vlookup di sel D5. Setelah
mengisi formula disel D5, copy formula atau drag hingga sel D9. Bentuk
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penulisan fungsinya sama dengan yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu,
=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num).
Yang perlu anda ketahui lookup_value, diisi dengan nilai sebagai dasar (nilai
kunci) pembacaan tabel data. Table_array merupakan range data yang
disusun tegak atau vertikal yang berfungsi sebagai tabel bantu yang akan
dibaca. Col_index_num, nomor urut kolom untuk pembacaan tabel yang
dimulai dari kolom paling kiri.
Catatan: karena posisi “tabel gaji” yang akan dibaca diposisinya tetap, untuk
menghindari kesalahan pada saat copy formula atau drag tambahkan $,
untuk mengabsolutkan sel/range. Proses pengerjaannya bisa anda lihat
seperti gambar di bawah ini :

2). Menghitung Tunjangan
Untuk menghitung tunjangan gunakan fungsi VLOOKUP di sel E5. Setelah
mengisi formula di sel E5, copy formula atau drag hingga sel E9. Seperti
gambar di bawah ini:
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3). Menghitung transportasi
Gunakan fungsi VLOOKUP di sel F5. Setelah mengisi formula di sel F5, copy

Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data

formula atau drag hingga sel F9. Lihat gambar di bawah ini, untuk hasilnya:

4). Menghitung total gaji
Untuk menghitung total gaji gunakan fungsi SUM di sel G5, penulisan
rumusnya =SUM(D5:F5). Setelah mengisi formula di sel G5, copy formula
atau drag hingga sel G9. Atau bisa juga dengan langsung menjumlahkannya di
sel G5 menjadi seperti ini: =D5+E5+F5, kemudian copy ke bawah.
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5). Menghitung Pajak
Untuk menghitung pajak gunakan fungsi HLOOKUP di sel H5, copy formula
atau drag hingga sel H9. Seperti gambar di bawah ini.

6). Menghitung Gaji Bersih
Gunakan fungi SUM di sel i5 seperti ini =sum(G5-H5), copy formula atau drag
hingga sel I9. Atau anda juga bisa gunakan perintah =G5-H5, kemudian copy
atau drag ke bawah sampai sel I9.
Perintah terakhir adalah menghitung “total” masing-masing bagian yang
telah Anda kerjakan sebelumnya, dengan menggunakan fungsi SUM di sel
D10, copy formula atau drag ke samping kanan sampai ke I10. Hasil akhir
semua pengerjaan di atas, bisa di lihat seperti gambar di bawah ini:
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Unit Pembelajaran
Kalkulasi Data
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A. Pembahasan Soal-soal
Perhatikan tabel di bawah ini

1. Pada Cell B5 (Kolom NISN) Pak Surya ingin mengisi kolom NISN
siswanya, tetapi setiap kali Pak Surya mengetikkan NISN : 0050190001
lalu menekan enter, maka yang tampil adalah NISN : 50190001 (angka
00 di depan hilang). Mengapa hal tersebut bisa terjadi dan apa yang
harus Pak Surya lakukan agar 2 digit angka 00 pada NISN tersebut bisa
tampil?
Penjelasan :
Di dalam aplikasi lembar sebar dikenal dua jenis angka yaitu angka
sebagai teks dan angka yang digunakan untuk perhitungan. Awalan 0
pada NISN dikenal oleh aplikasi lembar sebar sebagai teks bukan
sebagai angka yang digunakan untuk perhitungan sehingga Pak Surya
harus mengetikkan tanda petik ( ‘ ) di awal NISN.
2. Pada Cell A5 (kolom No.) Pak Surya ingin memasukkan nomor urut
sebanyak 32

nomor

secara

cepat.

Bagaimana

Pak

Surya

melakukannya?
Penjelasan :
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-

Mengetikkan angka 1 dan angka 2

-

Blok Cell A5:A6 (Angka 1 dan 2)

-

Arahkan pointer mouse pada ujung kanan bawah garis pembatas
sehingga pointer mouse berubah menjadi tanda plus (Fill Handle)

-

Klik dan drag Fill Handle ke area sel yang diinginkan. Misal, A5:A36
lalu lepaskan mouse.

3. Pak Surya ingin menghitung rata-rata hasil penilaian harian mata
pelajaran (HPH) pada Kolom O untuk siswa bernama Ahmad, maka Pak
Surya memasukkan rumus untuk menghitung rata-rata nilai HPH yaitu
AVERAGE. Bagaimana penulisan rumus yang benar?
Penjelasan :
Dalam rumus sederhana menghitung rata-rata suatu data digunakan
rumus AVERAGE. Berdasarkan tabel di atas, maka data siswa bernama
Ahmad berada di baris ke-5, kolom yang akan dihitung rata-ratanya
adalah mulai kolom E sampai N, maka rumus menghitung rata-rata nilai
HPH siswa Ahmad adalah AVERAGE(E5:N5).
4. Pak Surya telah menghitung rata-rata hasil penilaian harian mata
pelajaran (HPH) pada Kolom O untuk siswa bernama Ahmad sebesar
81.22. Setelah diperhatikan ternyata terdapat kekeliruan pada hasil
HPH harusnya 81,10 disebabkan karena hasil perhitungan rumus
hanya menghitung nilai pada kolom E s.d M, sedangkan kolom N pada
nilai informatika belum terhitung.

Bagaimana cara Pak Surya

memperbaiki rumus untuk nilai HPH (Kolom O)?
Penjelasan :
Pada pembahasan soal no. 3 di atas telah dijelaskan bahwa rumus
menghitung rata-rata nilai HPH siswa bernama Ahmad adalah
AVERAGE(E5:N5), tetapi dari soal no. 4 ini ternyata terdapat
kekeliruan dimana hasil perhitungan rumus hanya menghitung nilai
pada kolom E s.d M, sedangkan kolom N pada nilai informatika belum
terhitung sehingga untuk memperbaiki rumus tersebut adalah Klik 2
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kali pada Cell O5 untuk memunculkan rumusnya lalu rubahlah E5:M5
menjadi E5:N5
5. Pak Surya ingin menghitung rata-rata hasil penilaian harian mata
pelajaran (HPH) pada kolom O untuk siswa lain selain Ahmad.
Bagaimana Pak Surya melakukannya?
Penjelasan :
Untuk memasukkan rumus yang sama pada baris berikutnya dapat
Menggunakan fungsi COPY formula pada siswa Ahmad dan fungsi
PASTE pada siswa selain Ahmad.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Untuk menulis butir soal HOTS, penulis soal dituntut untuk dapat menentukan
perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan
dasar pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku
yang diharapkan. Selain itu uraian materi yang akan ditanyakan (yang
menuntut penalaran tinggi) tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh
karena itu dalam penulisan soal HOTS, dibutuhkan penguasaan materi ajar,
keterampilan dalam menulis soal (kontruksi soal), dan kreativitas guru dalam
memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar
satuan pendidikan. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soalsoal HOTS.
1. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS
Terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal
HOTS. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOTS. Guruguru secara mandiri atau melalui forum KKG/MGMP dapat melakukan
analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS.
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2. Menyusun kisi-kisi soal
Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk para guru dalam
menulis butir soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk
memandu guru dalam:
memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS
merumuskan IPK
memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji
merumuskan indikator soal
menentukan level kognitif
Menentukan bentuk soal dan nomor soal
3. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong peserta
didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya baru,
belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus kontekstual
berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan seharihari, menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks
Ujian Sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau
daerah setempat.
4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal
Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal
HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS, agak berbeda dengan kaidah
penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek
materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap
butir soal ditulis pada kartu soal, sesuai format terlampir.
5. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban
Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman
penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk
soal uraian. Sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan
ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah, ya/tidak), dan isian singkat.
Penting diingat!!
Soal HOTS dimulai dari level kognitif 3. Yaitu C4 (analisis), C5
(Evaluasi) dan C6 (Mengkreasi)
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Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di perkantoran, di bidang usaha
pertokoan, dan sebagainya kita sering dihadapkan pada tuntutan laporan
keuangan, laporan persediaan barang, daftar hadir, daftar tabel yang berisi
data yang membutuhkan perhitungan matematika dan statistik yang jika
dikerjakan secara manual akan membutuhkan waktu yang panjang.
Dengan kemampuan aplikasi lembar sebar semua permasalahan yang terjadi
di atas akan teratasi.

Aplikasi lembar sebar merupakan aplikasi untuk

melakukan pengolahan data otomatis untuk berbagai keperluan. Secara garis
besar aplikasi lembar sebar dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat
rumus, melakukan perhitungan, fungsi-fungsi, pengolahan data dan tabel,
membuat grafik dan alat bantu untuk manajamen data.
Dengan meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pengelolaan lembar
sebar sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar (KD) yang tertuang dalam
Permendikbud No. 37 Tahun 2018 maka diharapkan melalui pembelajaran ini
maka peserta didik memiliki kompetensi yang dapat diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Tabel 6 Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspek

1

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta
didik yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
Memahami Konten secara menyuluh dengan baik
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total

Keterangan
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Pedoman Penskoran

Kriteria
2
3

4

1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai

Skor = Jumlah Total X 100
40

4 = Sangat Menguasai
Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

70-79

80-89

> 90

Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
anda memahaminya.
Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
baik.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman
lain di MGMP untuk membelajarkan unit ini.
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Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di kampus, di perkantoran,
di bidang usaha pertokoan, dan sebagainya kita sering dihadapkan pada
tuntutan tugas-tugas sekolah, kampus, pekerjaan di perkantoran berupa
laporan tabel, presentasi dan aktivitas keseharian yang tidak terlepas dari
penggunaan aplikasi Microsoft Office. Dengan mengetahui aplikasi dalam
Microsoft Office Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher dan sebagainya
serta mengetahui bagaimana representasinya, maka akan memudahkan kita
dalam menyelesaikan semua tugas-tugas pekerjaan kita.

Begitupun saat

bekerja menggunakan aplikasi pengolah angka, kadang pesan error atau nilai
yang dibutuhkan tidak tampil atau tidak sesuai. Hal itu mungkin terjadi
kesalahan dalam pengetikan formula excel sehingga tampil kode error
#VALUE, kesalahan dalam penentuan referensi tabel dengan kode error #REF!
atau kolom cell terlalu kecil sehingga muncul kode error ########.
Untuk mengatasi pesan kesalahan yang tampil tersebut, penulis telah
menyusun unit berjudul “Pesan Kesalahan dan Troubleshooting” yang
merujuk pada Permendikbud RI Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan
atas Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang KI-KD Mata Pelajaran pada
Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dimana dalam
permendikbud tersebut diatur kedudukan mata pelajaran informatika pada
jenjang SMP/MTsN, SMA/MAN dapat dilaksanakan melalui tatap muka.
Karena itu, penulis berupaya menghadirkan Paket Unit Analisis Data Berbasis
Aplikasi Lembar Sebar dan unit Pesan Kesalahan dan Troubleshooting yang
terkait dengan Kompetensi Dasar mata pelajaran Informatika jenjang SMP
berdasarkan permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD.
Kegiatan

pembelajaran

pada

Unit

Pesan

Kesalahan

dan

Troubleshooting ini dirancang sebagai contoh pengembangan pembelajaran
yang mengintegrasikan Pembelajaran Berfikir Tingkat Tinggi (HOTs) dan
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menggunakan model pembelajaran berbasis problem based learning dimana
peserta

didik

diarahkan

untuk

membangun

konsep

berdasarkan

permasalahan. Langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan ini juga
dirancang dengan mengintegrasikan penguatan karakter dan literasi.
Penulis

berharap

dengan

kehadiran

Unit

Pesan

Kesalahan

dan

Troubleshooting ini dapat dimanfaatkan guru dalam pengembangan
kompetensi pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berfikir
Tingkat Tinggi (HOTs) yang terintegrasi penguatan pendidikan karakter.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar (KD)
Kelas IX Mata Pelajaran Informatika jenjang SMP sebagaimana tertuang dalam
Permendikbud No. 37 Tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
3.4.

4.4.

Kompetensi Dasar
Target Kompetensi
Memahami bahwa setiap 3.4.1 Memahami
aplikasi
aplikasi menyimpan data
penyimpanan data pengolah
sesuai representasinya (wordkata sesuai representasinya.
doc, excel- tabel, ppt- slides).
3.4.2 Memahami
aplikasi
penyimpanan data pengolah
angka sesuai representasinya.
3.4.3 Memahami
aplikasi
penyimpanan data presentasi
sesuai representasinya.
Mengolah
data
dengan 4.4.1 Mengolah
data
dengan
pengolah
angka
untuk
pengolah
angka
untuk
menghilangkan
error,
menghilangkan error
menyatakan hubungan, atau 4.4.2 Mengolah
data
dengan
memudahkan untuk diproses
pengolah
angka
untuk
komputer.
menyatakan
hubungan
data/rumus dengan error
4.4.3 Mengolah
data
dengan
pengolah
angka
untuk
memudahkan data diproses
komputer

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) merupakan turunan dari Kompetensi
Dasar (KD) Kelas IX Mata Pelajaran Informatika jenjang SMP seperti disajikan
pada tabel 2 berikut ini:
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Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IX

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.4.1 Mengenal penyimpanan data 4.4.1 Memahami pesan kesalahan
aplikasi pengolah kata

pada aplikasi lembar sebar

3.4.2 Mengenal penyimpanan data 4.4.2 Memahami
aplikasi lembar sebar

untuk

3.4.3 Mengenal penyimpanan data
aplikasi presentasi

fungsi

formula

mengatasi

pesan

kesalahan
4.4.3 Memahami

troubleshooting

untuk mengatasi pesan error
formula
IPK Kunci
3.4.4 Memahami

IPK Kunci
aplikasi 3.4.4 Mengolah

data

dengan

penyimpanan data pengolah

pengolah

kata sesuai representasinya.

menghilangkan error

3.4.5 Memahami

aplikasi 3.4.5 Mengolah

penyimpanan data pengolah

pengolah

angka sesuai representasinya.

menyatakan

3.4.6 Memahami

aplikasi

angka
data
angka

untuk
dengan
untuk
hubungan

data/rumus dengan error

penyimpanan data presentasi 3.4.6 Mengolah

data

sesuai representasinya.

angka

pengolah

dengan
untuk

memudahkan data diproses
komputer
IPK Pengayaan
3.4.7 Memahami

IPK Pengayaan

penyimpanan 4.4.7 Mentransfer sebuah file ke file

data pada aplikasi lainnya

tertentu dengan ekstension

sesuai representasinya.

tertentu

94

Unit Pembelajaran
Pesan Kesalahan dan Troubleshooting

A. File dan Refresentasinya

Gambar 1 Ekstensi File
Sumber : https://agungpanduan.blogspot.com/2018/08/pesan-kesalahan-pada-microsoft-excel.html

Pernahkan Anda membuka kumpulan file dalam Document Explore dan
menemukan berbagai file yang dibelakang nama filenya muncul nama .doc,
.xls, .ppt, .pdf, .bmp, .jpeg. dan lainnya.
Dapatkan Anda mengenali file-file berdasarkan ekstensi file tersebut tanpa
harus membukanya terlebih dahulu?
Apakah yang dimaksud dengan ekstensi file dan mengapa file harus ada
ekstensi filenya?

Gambar 2 File dan Ekstensi File
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Ekstensi file (file extension) adalah huruf terakhir setelah titik pada nama file
dan menunjukan jenis file. Misalkan nama file kamus.doc mempunyai ekstensi
file .doc, dan merupakan file dokumen yang dibuat dengan MS Word.
Pernahkah memperhatikan nama-nama file (berkas) yang ada di komputer?
Pada nama-nama file (berkas) tersebut banyak akhiran file (berkas) yang
mungkin belum diketahui artinya. Misalnya saja membuat file yang dibuat
dengan program aplikasi Microsoft Word kemudian disimpan dengan nama
"contoh". Maka jika dilihat nama file tersebut dari windows explorer akan
menjadi "contoh.doc". Akhiran .doc inilah yang disebut dengan ekstensi file
(nama ekstensi berkas). Jadi filename extension atau akhiran nama berkas
digunakan untuk menandakan isi atau format dari berkas tersebut.

B. Pesan Kesalahan dan Troubleshooting

Gambar 3 Tampilan Pesan Kesalahan
Sumber : https://agungpanduan.blogspot.com/2018/08/pesan-kesalahan-pada-microsoft-excel.html

Pernahkan Anda dibuat pusing saat bekerja dengan pengolah angka, ketika
Anda memasukkan sebuah formula tiba-tiba dilayar muncul symbol-symbol
seperti #NULL, #VALUE, #DIV/0! atau #REF! dan simbol lainnya.
Mengapa simbol-simbol tersebut bisa muncul ?
Bagaimana cara mengatasi atau menghilangkan simbol-simbol tersebut ?
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Saat berkerja menggunakan aplikasi pengolah angka, kadang pesan error atau
nilai yang dibutuhkan tidak tampil atau tidak sesuai. Hal itu mungkin terjadi
kesalahan yang dikarena berbagai macam. Seperti halnya kesalahan dalam
pengetikan formula excel dengan kode error #VALUE. Untuk mengatasi
berbegai macam pesan error mungkin lebih baik kita mengetahui beberapa
maksud, arti dan penyebabnya. Dengan begitu saat terjadi kesalahan dengan
munculnya pesan error kita dapat mengatasinya dengan cepat.

Gambar 4 Tampilan Pesan Kesalahan Karena Tanda Tertentu
Sumber : https://agungpanduan.blogspot.com/2018/08/pesan-kesalahan-pada-microsoft-excel.html

Pernahkan Anda melihat pesan kesalahan seperti gambar di atas ?
Mengapa pesan kesalahan seperti di atas bisa muncul? Apa penyebabnya? Dan
bagaimana cara mengatasi atau memperbaikinya ?
Terjadi kesalahan pada saat menggunakan aplikasi pengolah angka selalu
akan menampilkan sebuah pesan error namun pastinya setiap pesan
kesalahan ini muncul akan menampilkan keterangan apa yang terjadi. Namun
yang jadi masalah apakah kita tahu dan paham cara menangani masalah
tersebut. Untuk itu aplikasi pengolah angka menyediakan beberapa bantuan
yang dapat kita gunakan untuk menangani terjadinya kesalahan atau
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Troubleshooting dalam penerapan formula Microsoft excel. Beberapa
diantaranya akan kita bahas disini.
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A. Soal Lainnya
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini dengan
memperhatikan petunjuk setiap soal.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VIII
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Memahami bahwa setiap
Nomor
aplikasi menyimpan data
Soal
sesuai representasinya
(word-doc, excel- tabel,
1
ppt- slides)..
LINGKUP MATERI :
Analisis Data
MATERI :
Pesan
Kesalahan
dan
Troubleshooting
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan kasus peserta Jawaban
didik dapat memahami
C
bahwa setiap aplikasi
menyimpan data preentasi
sesuai representasinya

PAKET - …

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan Ganda
: Hukmiah Arif
Pengetahuan/
Aplikasi

Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pak Didik adalah kepala TU di SMP Jaya
diberi tugas oleh Kepala Sekolah untuk
membuat profil sekolah yang akan
disajikan pada rapat komite sekolah dalam
bentuk video. Pada Laptop Pak Didik
hanya berisi aplikasi Microsoft Office.
Bagaimana Pak Didik menyelesaikan tugas
yang diberikan?
a. Berterus terang pada kepala sekolah
bahwa Pak Didik tidak bisa
menyelesaikan tugasnya
b. Membuat profil sekolah pada aplikasi
powerpoint sesuai kemampuannya.
c. Membuat profil sekolah pada aplikasi
powerpoint
dan
menyimpannya
dengan type MP4.
d. Menyerahkan tugas tersebut pada
orang lain.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VIII
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Memahami bahwa setiap
Nomor
aplikasi menyimpan data
Soal
sesuai representasinya
(word-doc, excel- tabel,
2
ppt- slides)..
LINGKUP MATERI :
Analisis Data
MATERI :
Pesan
Kesalahan
dan
Troubleshooting
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan kasus peserta Jawaban
didik dapat memahami
D
bahwa setiap aplikasi
menyimpan data pengolah
kata
sesuai
representasinya.
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PAKET - …

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan Ganda
: Hukmiah Arif
Pengetahuan/
Aplikasi

Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pak Didik adalah kepala TU di SMP Jaya
diberi tugas oleh Kepala Sekolah untuk
membuat surat undangan rapat komite
untuk dikirimkan kepada orang tua siswa
melalui aplikasi Whatsapp. Pada Laptop
Pak Didik hanya berisi aplikasi Microsoft
Office. Bagaimana Pak Didik membuat file
surat yang bisa dibuka oleh seluruh
undangan pada aplikasi whatsapp?
a. Menyerahkan tugas tersebut pada
orang lain.
b. Berterus terang pada kepala sekolah
bahwa Pak Didik tidak bisa
menyelesaikan tugasnya
c. Membuat surat undangan pada
aplikasi
microsoft
word
dan
mengirimkan filenya ke whatsapp.
d. Membuat surat undangan pada
aplikasi
microsoft
word,
lalu
menyimpannya dengan type Pdf dan
mengirimkan filenya ke whatsapp

Unit Pembelajaran
Pesan Kesalahan dan Troubleshooting

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VIII
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Mengolah data dengan
Nomor
pengolah angka untuk
Soal
menghilangkan error,
menyatakan hubungan,
3
atau memudahkan untuk
diproses komputer
LINGKUP MATERI :
Analisis Data
MATERI :
Pesan
Kesalahan
dan
Troubleshooting
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan kasus peserta
Jawaban
didik dapat Mengolah data
B
dengan pengolah angka
untuk menghilangkan
error, menyatakan
hubungan, atau
memudahkan untuk
diproses komputer

PAKET - …

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan Ganda
: Hukmiah Arif
Pengetahuan/
Aplikasi

Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pak Didik adalah kepala TU di SMP Jaya
diberi tugas oleh Kepala Sekolah untuk
membuat proposal renovasi toilet sekolah.
Ketika Pak Didik mengisi nilai 700000
pada kolom tanggal kegiatan di Microsoft
Excel muncul nilai ####. Mengapa symbol
tersebut muncul ?
a. Simbol #### muncul karena lebar
kolom yang sempit
b. Simbol #### muncul karena nilai yang
dimasukkan angka pada kolom format
tanggal
c. Simbol #### muncul karena nilai yang
dimasukkan tanggal pada kolom
format waktu
d. Simbol #### muncul karena lebar
kolom yang terlalu lebar

B. Analisis Soal
Analisis soal berdasarkan soal-soal tersebut di atas dapat kita jabarkan
sebagai berikut :
Tabel 3 Analisis Soal Lainnya Mata Pelajaran Informatika Kelas IX
Nomor Level
Indikator yang
Soal
Kognitif
bersesuaian
1
L1
3.4.3 Memahami
aplikasi
penyimpan
an
data
presentasi
sesuai

Diketahui

Ditanyakan

Membuat
profil sekolah
pada aplikasi
powerpoint
dan
menyimpanny

Pak Didik adalah
kepala TU di SMP Jaya
diberi tugas oleh
Kepala Sekolah untuk
membuat
profil
sekolah yang akan

101

Nomor Level
Soal
Kognitif

Indikator yang
bersesuaian
representa
sinya.

Diketahui

Ditanyakan

a dengan type
MP4

disajikan pada rapat
komite sekolah dalam
bentuk video. Pada
Laptop Pak Didik
hanya berisi aplikasi
Microsoft
Office.
Bagaimana Pak Didik
menyelesaikan tugas
yang diberikan?
Pak Didik adalah
kepala TU di SMP
Jaya diberi tugas oleh
Kepala Sekolah untuk
membuat surat
undangan rapat
komite untuk
dikirimkan kepada
orang tua siswa
melalui aplikasi
Whatsapp. Pada
Laptop Pak Didik
hanya berisi aplikasi
Microsoft Office.
Bagaimana Pak Didik
membuat file surat
yang bisa dibuka oleh
seluruh undangan
pada aplikasi
whatsapp?
Pak Didik adalah
kepala TU di SMP Jaya
diberi tugas oleh
Kepala Sekolah untuk
membuat proposal
renovasi
toilet
sekolah. Ketika Pak
Didik mengisi nilai
700000 pada kolom
tanggal kegiatan di
Microsoft
Excel
muncul nilai ####.
Mengapa
symbol
tersebut muncul ?

2

L1

3.4.1 Memahami
aplikasi
penyimpan
an
data
pengolah
kata sesuai
representa
sinya

Membuat
surat
undangan
pada aplikasi
microsoft
word,
lalu
menyimpanny
a dengan type
Pdf

3

L3

4.4.1 Mengenal
perhitungan
rumus
dalam
lembar
sebar

Simbol ####
muncul
karena nilai
yang
dimasukkan
angka
pada
kolom format
tanggal
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A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran pada kegiatan pembelajaran Analisis Data berbasis
Lembar Sebar ini dirancang sebagai contoh pengembangan pembelajaran
yang mengintegrasikan HOTS. Langkah-langkah pembelajaran dalam aktivitas
ini menggunakan pembelajaran berbasis problem based learning (peserta
didik membangun konsep berdasarkan permasalahan). Langkah-langkah
pembelajaran dalam kegiatan ini juga dirancang dengan mengintegrasikan
penguatan karakter dan literasi.
Unit Pembelajaran Pesan Kesalahan dan Troubleshooting ini disampaikan
dalam 2 jam pelajaran (satu kali pertemuan ).

1. Aktivitas 1 Menyimpan File Dengan Beberapa Type File
Guru memberikan pertanyaan arahan (Guide Questions) :
-

Bagaimana menurut peserta didik jika file pengolah angka akan disimpan
ke tipe yang lain ? Dapatkah hal tersebut dilakukan?

-

Dapatkah peserta didik menjelaskan langkah-langkah yang harus
dilakukan ?

Langkah pembelajaran aktivitas 1 menyimpan file dengan beberapa type file
berbasis Problem-based Learning sebagai berikut :
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Tabel 4 Aktivitas Pembelajaran Menyimpan File Dengan Beberapa Type File
Langkah Kerja
Orientasi peserta

Aktivitas Guru
1. Guru

Alokasi

Aktivitas Siswa
1.1 Peserta

Waktu

didik

didik pada

menyampaikan

mengamati

dan

masalah

masalah dengan

memahami

masalah

cara menayangkan

yang

3 file yang terdiri

guru

dari 1 file word, 1

1.2 Peserta

disampaikan

file excel dan 1

membuat

file ppt untuk di

gambar

simpan/dikonvert

ditayangkan

didik
deskripsi
yang

dalam format file
yang berbeda.
2. Guru menugaskan

didik

siswa agar

membentuk kelompok

membentuk

dan membaca bahan

kelompok

bacaan yang diberikan

sebanyak 3 - 6
kelompok. Masingmasing kelompok
diberikan tugas
membaca dan
meringkas
buku/bahan
bacaan yang
diberikan.
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2 Peserta

20 “
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Langkah Kerja

Aktivitas Guru
3. Guru memberikan

Alokasi

Aktivitas Siswa

Waktu

3. Peserta didik (dalam

masalah melalui

kelompok) mengamati

lembar kegiatan

dan

secara

masalah

berkelompok

disampaikan guru dan

memahami
yang

menentukan masalah
yang

akan

diselesaikan.
4. Guru memberikan

4. Peserta didik bertanya

kesempatan siswa

tentang materi yang

bertanya dan

belum dipahami

menanyakan
tentang materi
yang belum
dipahami
Mengorganisasikan

Guru memastikan

Peserta didik berdiskusi

peserta didik

setiap anggota

dan membagi tugas untuk

untuk belajar

memahami tugas

mencari

masing-masing

yang diperlukan untuk

kelompok

menyelesaikan masalah

Membimbing

Guru memantau

Peserta didik melakukan

penyelidikan

keterlibatan peserta

penyelidikan

individu maupun

didik selama proses

data/formula)

kelompok

pengerjaan masalah

bahan

(penyelidikan)

menyelesaikan masalah

Guru memantau

Kelompok

Mengembangkan

data/formula

20”

(mencari
untuk

diskusi

dan

melakukan

dan menyajikan hasil diskusi dan

diskusi

untuk

karya

menghasilkan

solusi

membimbing

20”
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10 “

Langkah Kerja

Menganalisis dan

Aktivitas Guru

Alokasi

Aktivitas Siswa

Waktu

pembuatan laporan

pemecahan masalah dan

sehingga karya setiap

hasilnya dipresentasikan/

kelompok siap untuk

disajikan dalam bentuk

dipresentasikan

karya

1. Guru membimbing

1. Setiap

kelompok

mengevaluasi proses

presentasi dan

melakukan presentasi,

pemecahan masalah

mendorong

kelompok yang lain

kelompok

memberikan apresiasi.

memberikan
penghargaan serta
masukan kepada
kelompok lain.
2. Guru bersama

2. Bersama-sama

merangkum/membuat

peserta didik

kesimpulan

menyimpulkan

dengan masukan yang

materi

diperoleh
kelompok lain
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guru
sesuai
dari

10 “
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2. Aktivitas 2 Pesan Kesalahan dan Troubleshooting
Guru memberikan pertanyaan arahan (Guide Questions) :
-

Ketika Anda memasukkan sebuah rumus dalam aplikasi pengolah
angka, tiba-tiba muncul simbol-simbol seperti #NULL, #VALUE,
#DIV/0! atau #REF! dan simbol lainnya. Dapatkah kamu memahami
maksud dari simbol-simbol tersebut ?

-

Jika-jika simbol-simbol tersebut tampil maka apa saja yang harus
dilakukan ?

-

Dapatkah peserta didik menjelaskan langkah-langkah yang harus
dilakukan ?

Langkah pembelajaran Pesan Kesalahan dan Troubleshooting berbasis
Problem-based Learning yang berpusat pada siswa sebagai berikut :
Tabel 5 Aktivitas Pembelajaran Pesan Kesalahan dan Troubleshooting
Langkah Kerja
Orientasi peserta
didik pada
masalah

Aktivitas Guru
1. Guru
menyampaikan
masalah dengan
cara menayangkan
2 gambar tabel
tentang Pesan
Kesalahan dan
Troubleshooting
2. Guru menugaskan
siswa agar
membentuk
kelompok
sebanyak 4 - 6
kelompok. Masingmasing kelompok
diberikan tugas
membaca dan
meringkas
buku/bahan
bacaan yang
diberikan.

Alokasi
Waktu
1.1 Peserta
didik
20 “
mengamati
dan
memahami masalah
yang
disampaikan
guru
1.2 Peserta
didik
membuat
deskripsi
gambar
yang
ditayangkan
2.1 Peserta
didik
membentuk kelompok
dan membaca bahan
bacaan yang diberikan
Aktivitas Siswa
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Langkah Kerja

Aktivitas Guru
3. Guru memberikan
masalah melalui
lembar kegiatan
secara
berkelompok

Alokasi
Waktu

Aktivitas Siswa
3. Peserta didik (dalam
kelompok) mengamati
dan
memahami
masalah
yang
disampaikan guru dan
menentukan masalah
yang
akan
diselesaikan.
4. Peserta didik bertanya
tentang materi yang
belum dipahami

Membimbing

4. Guru memberikan
kesempatan siswa
bertanya dan
menanyakan
tentang materi
yang belum
dipahami
Guru memastikan
setiap anggota
memahami tugas
masing-masing
kelompok
Guru memantau

penyelidikan

keterlibatan peserta

penyelidikan

individu maupun

didik selama proses

data/formula)

kelompok

pengerjaan masalah

bahan

(penyelidikan)

menyelesaikan masalah

Guru memantau

Kelompok

Mengorganisasikan
peserta didik
untuk belajar

Mengembangkan

Peserta didik berdiskusi
dan membagi tugas untuk
mencari
data/formula
yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah
Peserta didik melakukan
untuk

diskusi

dan

melakukan

diskusi

untuk

karya

membimbing

menghasilkan

solusi

pembuatan laporan

pemecahan masalah dan

sehingga karya setiap

hasilnya dipresentasikan/

kelompok siap untuk

disajikan dalam bentuk

dipresentasikan

karya

1. Guru membimbing

1. Setiap

mengevaluasi proses

presentasi dan

pemecahan masalah

mendorong
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20”

(mencari

dan menyajikan hasil diskusi dan

Menganalisis dan

20”

kelompok

melakukan presentasi,

10 “

10 “
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Langkah Kerja

Aktivitas Guru

Alokasi
Waktu

Aktivitas Siswa

kelompok

kelompok yang lain

memberikan

memberikan apresiasi.

penghargaan serta
masukan kepada
kelompok lain.
2. Guru bersama

2. Bersama-sama

guru

peserta didik

merangkum/membuat

menyimpulkan

kesimpulan

materi

dengan masukan yang

sesuai

diperoleh

dari

kelompok lain
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1 (Untuk Kelompok 1 dan 4)
(Microsoft Word dan Representasinya)
1. Buatlah file di bawah ini dengan menggunakan Microsoft Word:

Ekstensi File
Ekstensi file (file extension) adalah huruf terakhir setelah titik pada nama
file dan menunjukan representasi jenis file. Misalkan nama file kamus.doc
mempunyai ekstensi file .doc, dan merupakan file dokumen yang dibuat
dengan menggunakan aplikasi pengolah kata, misalnya Microsoft Office
Word.
Filename extension atau akhiran nama berkas digunakan untuk
menandakan isi atau format dari berkas tersebut atau menandakan
representasi dari file tersebut.
Terdapat banyak sekali jenis ekstensi yang berbeda, beberapa contoh
umum yang mungkin sering anda lihat.


doc/docx : Sebuah dokumen Microsoft Word. DOC adalah ekstensi asli
yang digunakan untuk dokumen Word, tetapi Micrososft mengubah
format ketika Word versi 2007 memulai debutnya. Dokumen Word
sekarang didasarkan pada format XML, sehingga ada penambahan X di
akhir ekstensi.



xls/xlsx : Ekstensi untuk Microsoft Excel spreadsheet.



ppt/pptx : Ekstensi untuk Microsoft Power Point



HTM/HTML: Format HyperTest Markup Languange untuk membuat
halaman web online.



PNG: Portable Network Graphics, format file gambar.



PDF: Portable Document Format yang berasal dari Adobe, dan
digunakan untuk menjaga format dalam dokumen yang terdistribusi.
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2. Simpanlah file dengan nama word-latih1
3. Lalu simpan kembali mengunakan Save As dengan nama yang sama
dengan type PDF !
4. Bukalah file PDF yang telah Anda buat. Apakah ada perubahan setelah
Anda menyimpan ke dalam type PDF ?
5. Hapuslah file word-latih1.docx !
6. Aktifkan aplikasi microsoft word, lalu bukalah file word-latih1.pdf
menggunakan microsoft word. Apakah file word-latih1.pdf bisa terbuka
pada aplikasi microsoft word? Apakah ada perubahan isi filenya setelah
Anda membukanya?
7. Simpanlah file tersebut dengan nama word-latih2 dengan type docx
8. Presentasikan langkah-langkah yang telah Anda lakukan!
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Lembar Kerja Peserta Didik 1 (Untuk Kelompok 2 dan 5)
(Microsoft Excel dan Representasinya)
1. Buatlah file di bawah ini dengan menggunakan Microsoft Excel:

2. Simpanlah file dengan nama Excel-latih1
3. Lalu simpan kembali mengunakan Save As dengan nama yang sama
dengan type PDF !
4. Bukalah file PDF yang telah Anda buat. Apakah ada perubahan setelah
Anda menyimpan ke dalam type PDF ?
5. Hapuslah file Excel-latih1.docx !
6. Aktifkan aplikasi Microsoft Excel, lalu bukalah file Excel-latih1.pdf
menggunakan Microsoft Excel. Apakah file Excel-latih1.pdf bisa terbuka
pada aplikasi Microsoft Excel? Apakah ada perubahan isi filenya setelah
Anda membukanya?
7. Simpanlah file tersebut dengan nama Excel-latih2 dengan type xlsx
8. Presentasikan langkah-langkah yang telah Anda lakukan!
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Lembar Kerja Peserta Didik 1 (Untuk Kelompok 3 dan 6)
(Microsoft Powerpoint dan Representasinya)
1. Buatlah file di bawah ini dengan menggunakan Microsoft Power Point:
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2. Simpanlah file dengan nama Point-latih1
3. Lalu simpan kembali mengunakan Save As dengan nama yang sama
dengan type PDF !
4. Bukalah file PDF yang telah Anda buat. Apakah ada perubahan setelah
Anda menyimpan ke dalam type PDF ?
5. Buka kembali file Point-latih1.pptx
6. Lalu simpan kembali mengunakan Save As dengan nama yang sama
dengan type MP4 !
7. Bukalah file MP4 yang telah Anda buat. Apakah videonya bisa berjalan dan
apakah ada perubahan setelah Anda menyimpan ke dalam type MP4 ?
8. Hapuslah file Point-latih1.pptx !
9. Aktifkan aplikasi Microsoft Powerpoint, lalu bukalah file Point-latih1.pdf
menggunakan Microsoft Powerpoint. Apakah file Point-latih1.pdf bisa
terbuka pada aplikasi Microsoft Powerpoint? Apakah ada perubahan isi
filenya setelah Anda membukanya?
10. Simpanlah file tersebut dengan nama Point-latih2 dengan type pptx
11. Presentasikan langkah-langkah yang telah Anda lakukan!
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 (Untuk Kelompok I dan 3)
(Pesan Kesalahan dan Troubleshooting)
1. Perhatikan tabel di bawah ini :

2. Mengapa tabel pada kolom E (Kolom Biaya Inap) tercantum simbol
#NAME? dan bagaimana formula yang benar ?
3. Mengapa tabel pada kolom F (Kolom Biaya Layanan) tercantum simbol
#REF! dan bagaimana formula yang benar ?
4. Mengapa tabel pada kolom G (Kolom Biaya Persalinan) tercantum simbol
########? dan bagaimana formula yang benar ?
5. Mengapa tabel pada kolom H (Kolom Total) tercantum simbol #NAME?
dan bagaimana formula yang benar ?
6. Mengapa tabel pada kolom B (Biaya Inap) tercantum simbol #########?
dan bagaimana memperbaikinya ?
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Lembar Kerja Peserta Didik 2 (Untuk Kelompok 2 dan 4)
(Pesan Kesalahan dan Troubleshooting)

1. Perhatikan tabel di bawah ini :

2. Mengapa tabel pada kolom E (Kolom Biaya Inap) tercantum simbol
#NAME? dan bagaimana formula yang benar ?
3. Mengapa tabel pada kolom F (Kolom Biaya Layanan) tercantum simbol
#REF! dan bagaimana formula yang benar ?
4. Mengapa tabel pada kolom G (Kolom Makan) tercantum simbol #NAME?
dan bagaimana formula yang benar ?
5. Mengapa tabel pada kolom H (Kolom Total) tercantum simbol #NAME?
dan bagaimana formula yang benar ?
6. Mengapa tabel pada kolom B (Biaya Inap) tercantum simbol #########?
dan bagaimana memperbaikinya ?
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C. Bahan Bacaan

1. File dan Representasinya

Gambar 5. File dan Ekstensi File

Pernahkah memperhatikan nama-nama file (berkas) yang ada di komputer?
Pada nama-nama file (berkas) tersebut banyak akhiran file (berkas) yang
mungkin belum diketahui artinya.
Perhatikan tiga huruf belakang yang dilingkari pada setiap nama file. Tiga
huruf tersebut dinamakan ekstensi file (file extension). Ekstensi file (file
extension) adalah huruf terakhir setelah titik pada nama file dan menunjukan
representasi jenis file. Misalkan nama file kamus.doc mempunyai ekstensi file
.doc, dan merupakan file dokumen yang dibuat dengan menggunakan aplikasi
pengolah kata, misalnya Microsoft Office Word. Filename extension atau
akhiran nama berkas digunakan untuk menandakan isi atau format dari
berkas tersebut atau menandakan representasi dari file tersebut.

Gambar 6 Berbagai Jenis Ekstensi File
Sumber : https://www.pugam.com/17481/apa-yang-dimaksud-denganekstensi-pada-file/
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Terdapat banyak sekali jenis ekstensi yang berbeda, beberapa contoh umum
yang mungkin sering anda lihat.


doc/docx : Sebuah dokumen Microsoft Word. DOC adalah ekstensi
asli yang digunakan untuk dokumen Word, tetapi Micrososft
mengubah format ketika Word versi 2007 memulai debutnya.
Dokumen Word sekarang didasarkan pada format XML, sehingga ada
penambahan X di akhir ekstensi.



xls/xlsx : Ekstensi untuk Microsoft Excel spreadsheet.



ppt/pptx : Ekstensi untuk Microsoft Power Point



HTM/HTML: Format HyperTest Markup Languange untuk membuat
halaman web online.



PNG: Portable Network Graphics, format file gambar.



PDF: Portable Document Format yang berasal dari Adobe, dan
digunakan untuk menjaga format dalam dokumen yang terdistribusi.



EXE: Format yang dapat anda gunakan untuk menjalankan program
atau format dari program-program yang sifatnya executable (dapat
dieksekusi/dijalankan).

Representasi Aplikasi Pengolah Kata
Salah satu aplikasi pengolah kata adalah Microsoft Office Word. Microsoft
Word adalah perangkat lunak pengolah kata (word processor) andalan
Microsoft. Microsoft Word dipergunakan untuk membantu pembuatan
dokumen berupa laporan ataupun makalah. Dan didalam Microsoft Word
terdapat fungsi-fungsi yaitu : Pembuatan Outline, Pemakaian Break
Section, Penomoran Halaman,Pembuatan Daftar Tabel, Pembuatan Daftar Isi,
dan Editing dengan Document Map
Dalam kehidupan sehari-hari Microsoft Word mempunyai banyak manfaat
diantaranya :
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1. Untuk menyimpan dokumen dalam ukuran yang kecil dengan format yang
beragam contohnya bisa menambahan warna, menyisipkan gambar, dan
sebagainya.
2. Untuk menyimpan berbagai format. Misalnya format: .XML, .HTML, dan
.RTF dan .TXT
3. Bisa ditambahkan addon. Misalnya pada microsoft word 2003 kita tidak
bisa membuka atau menyimpan dokumen dalam format .docx atau format
office 2007. Maka kita bisa menginstall sebuah addon yang bisa berfungsi
untuk menyimpan dalam format .docx dengan office 2003. atau juga bisa
membuka dokumen .docx dalam office 2003.
4. Dengan Microsoft word kita bisa memformat tulisan/ dokumen kita
beragam, misalnya cetak tebal, mewarnai, menyisipkan gambar,
mengubah ukuran huruf, menyisipkan simbol, dan lain-lain. Dengan kata
lain, microsoft word ini formatnya sangat lengkap.
5. Bisa membuat dokumen web. Misalnya anda mau membuat file
berformatkan .HTML anda bisa menggunakan microsoft word. Dan
mengupload ke server hosting anda. Namun ada sedikit kelemahan, yaitu:
tata letaknya kurang bagus.
6. Bisa melihat tampilan cetak. Dengan fitur ini anda bisa memastikan
tulisan/ dokumen anda sudah sempurna baik dalam formatnya ataupun
dalam tata letak halamannya.
Berikut penyimpanan Microsoft Word dalam berbagai type :
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Gambar 7. Type Penyimpanan Word
Berdasarkan gambar di atas, berikut penjelasan tipe penyimpanan file di
Microsoft Word :
Tabel 6 Format Penyimpanan Microsoft Word
Format file

Deskripsi

Dokumen Word
(.docx)

Format dokumen berbasis XML untuk Word 2008
untuk Mac, Word untuk Mac 2011, Word 2016 untuk
Mac, Word 2007 untuk Windows, Word 2010 untuk
Windows, Word 2013 untuk Windows, dan Word
2016 untuk Windows default.

Dokumen Word 972004 (.doc)

Format dokumen yang kompatibel dengan Word 98
hingga Word 2004 untuk Mac dan Word 97 hingga
Word 2003 untuk Windows.

Template Word
(.dotx)

Menyimpan dokumen sebagai template berbasis XML
yang bisa Anda gunakan untuk memulai dokumen
baru. Menyimpan konten dan pengaturan dokumen
seperti gaya, tata letak halaman, entri TeksOtomatis,
penetapan pintasan papan ketik kustom, dan menu.

Template Word 972004 (.dot)

Menyimpan dokumen sebagai template yang bisa
Anda gunakan untuk memulai dokumen baru.
Menyimpan konten dan pengaturan dokumen seperti
gaya, tata letak halaman, entri TeksOtomatis,
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Format file

Deskripsi
penetapan pintasan papan ketik kustom, dan menu.
Kompatibel dengan Word 97 hingga Word 2003
untuk Windows dan Word 98 hingga Word 2004
untuk Mac.

Rich Text Format
(.rtf)

Mengekspor konten dan pemformatan dokumen ke
format yang kompatibel dengan aplikasi lainnya,
termasuk program Microsoft, bisa membaca dan
menafsirkan.

Teks Biasa (.txt)

Mengekspor konten dokumen ke file teks dan
menyimpan teks tanpa pemformatan. Pilih format ini
hanya jika program tujuan tidak bisa membaca
semua format file lainnya yang tersedia.
Menggunakan kumpulan karakter Mac Extended
ASCII.

Halaman Web
(.htm)

Menyimpan dokumen untuk ditampilkan di Web.
HTML adalah format web default dan dapat
ditampilkan dengan browser Macintosh dan
Windows.

PDF

Mengekspor dokumen ke file PDF, yang terlihat sama
di komputer Macintosh dan Windows.

Dokumen Word
dengan Makro Aktif
(.docm)

Format dokumen berbasis XML yang
mempertahankan kode makro VBA. Makro VBA dapat
digunakan di Word 2016 untuk Mac dan Word untuk
Mac 2011, tetapi tidak dapat digunakan di Word
2008.

Template Word
dengan Makro Aktif
(.dotm)

Menyimpan dokumen sebagai templat berbasis XML
yang mempertahankan kode makro VBA. Makro VBA
dapat dijalankan di Word 2016 untuk Mac dan Word
untuk Mac 2011, tetapi tidak dapat dijalankan di
Word 2008.

Dokumen XML
Word (.xml)

Mengekspor konten dokumen ke file XML.
Mengonversi semua pemformatan dan instruksi teks
ke XML. Kompatibel dengan Word 2007 untuk
Windows.

Dokumen XML
Word 2003 (.xml)

Mengekspor konten dokumen ke file XML.
Mengonversi semua pemformatan dan instruksi teks
ke XML. Kompatibel dengan Word 2003 untuk
Windows.
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Format file

Deskripsi

Single File Web Page
(.mht)

Menyimpan dokumen untuk ditampilkan di web
dengan membuat satu file yang mencakup semua
elemen halaman, seperti grafik. Menggunakan
Standar Internet MIME HTML.

Dokumen Word
Stationery (.doc)

Menyimpan dokumen dengan bendera Finder disetel
ke Stationery Pad, sehingga saat dibuka, file akan
terbuka sebagai dokumen baru tanpa judul.

Kamus Ejaan
Kustom (.dic)

Menyimpan konten dokumen sebagai file kamus
untuk menyimpan kata dan istilah yang tidak
disertakan dalam kamus utama.

Kamus
Pengecualian Ejaan
(.dic)

Menyimpan konten dokumen sebagai file kamus
untuk menentukan ejaan yang lebih disukai dari kata
yang dieja dengan benar. Pilih opsi ini untuk
menyimpan kata seperti "theater" ke kamus
pengecualian Anda sehingga Word tidak akan
menandainya sebagai kata yang salah eja.

Kompatibel Word
4.0-6.0/95 (.rtf)

Format RTF ini kompatibel dengan Word 4.0 hingga
Word 6.0 untuk Mac serta Word 6.0 dan Word 95
untuk Windows.

Tema Office (.thmx)

Menyimpan font, skema warna, dan latar belakang
file untuk digunakan sebagai tema baru.
Untuk menerapkan tema yang digunakan dalam satu
dokumen ke dokumen lain, pada tab Utama, di
bawah Tema, klik Telusuri Tema. Untuk
menyimpan tema yang dimodifikasi sebagai tema
baru, pada tab Utama, di bawah Tema, klik Simpan
Tema.

Sumber : https://support.office.com/id-id/article/format-file-untuk-menyimpan-dokumen88de3863-c9e5-4f89-be60-906f9065e43c diakses tanggal 12 Maret 2019

Representasi Aplikasi Pengolah Angka
Salah satu aplikasi pengolah angka adalah Microsoft Office Excel. Microsoft
Excel adalah perangkat lunak pengolah angka andalan Microsoft. Microsoft
Excel merupakan aplikasi untuk mengolah data secara otomatis yang berupa
perhitungan dasar, rumus, pemakaian fungsi-fungsi, pengolahan data dan
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tabel, pembuatan grafik dan manajemen data.
Kegunaan Microsoft Excel dalam kehidupan sehari-hari antara lain :
-

Membuat sebuah laporan keuangan.

-

Membuat Daftar Nilai.

-

Membuat daftar hadir.

-

Melakukan operasi kali,bagi, rerataan dengan cepat.

-

Menghitung Kurs Mata Uang.

-

Membuat Grafik dan Tabel dari suatu penghitungan.

-

Membuat diagram batang,diagram garis dan diagram lingkaran.

-

Membantu dalam menyelesaikan soal-soal logika dan matematika.

-

Menyajikan data secara tepat,rapi dan akurat.

-

Dan berbagai kemampuan pengolah angka lainnya

Disamping kegunaan-kegunaan tersebut di atas, Microsoft Excel memiliki
keunggulan dimana file pengolah angka ini dapat disimpan pada format file
yang berbeda, misalnya tabel yang dibuat di Microsoft excel dapat disimpan
pada format PDF, dan beberapa tipe file lainnya.
Berikut format tipe file pada penyimpanan Microsoft Excel :

Gambar 8. Type Penyimpanan Excel
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Berdasarkan gambar di atas, berikut penjelasan tipe penyimpanan file di
Microsoft Excel :
Tabel 7 Format Penyimpanan Microsoft Excel
Format

Ekstensi

Deskripsi

Buku Kerja Excel

.xlsx

Format file berbasis XML default
untuk Excel 2010 dan Excel 2007.
Tidak dapat menyimpan kode makro
Microsoft Visual Basic for Applications
(VBA) atau lembar makro Microsoft
Office Excel 4.0 (.xlm).

Buku Kerja Excel
yang Mendukung
Makro (kode)

.xlsm

Format file berbasis XML dan
mendukung makro untuk Excel 2016,
Excel 2013, Excel 2010, dan Excel
2007. Menyimpan kode makro VBA
atau lembar makro Excel 4.0 (.xlm).

Buku Kerja Biner
Excel

.xlsb

Format file biner (BIFF12) untuk
Excel 2010 dan Excel 2007.

Templat

.xltx

Format file default bagi templat Excel
untuk Excel 2010 dan Excel 2007.
Tidak dapat menyimpan kode makro
VBA atau lembar makro Excel 4.0
(.xlm).

Templat (kode)

.xltm

Format file yang mendukung makro
untuk templat Excel Excel 2010 dan
Excel 2007. Menyimpan kode makro
VBA atau lembar makro Excel 4.0
(.xlm).

Buku Kerja Excel 97Excel 2003

.xls

Format file Biner Excel 97 - Excel
2003 (BIFF8).

Templat Excel 97Excel 2003

.xlt

Format file Biner Excel 97 - Excel
2003 (BIFF8) untuk templat Excel.

Buku Kerja
Microsoft Excel
5.0/95

.xls

Format file Biner Excel 5.0/95
(BIFF5).

Lembar Kerja XML
2003

.xml

Format file Lembar Kerja XML 2003
(XMLSS).

Data XML

.xml

Format Data XML.

Add-In Excel

.xlam

Format Add-In berbasis XML dan yang
mendukung makro untuk Excel 2010
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Format

Ekstensi

Deskripsi
dan Excel 2007. Add-In adalah
program suplemen yang dirancang
untuk menjalankan kode tambahan.
Mendukung penggunaan proyek VBA
dan lembar makro Excel 4.0 (.xlm).

Add-In Excel 972003

.xla

Add-In Excel 97-2003, program
suplemen yang dirancang untuk
menjalankan kode tambahan.
Mendukung penggunaan proyek VBA.

Buku Kerja Excel 4.0

.xlw

Format file Excel 4.0 yang hanya
menyimpan lembar kerja, tabel bagan,
dan lembar makro. Anda dapat
membuka buku kerja di format file ini
di Excel 2010, namun Anda tidak
dapat menyimpan file Excel ke format
file ini.

Lembar bentang
Works 6.0-9.0

.xlr

Lembar bentang yang disimpan dalam
Microsoft Works 6.0-9.0.
Catatan: Format ini hanya didukung
di Excel Starter.

Format file teks
Format

Ekstensi

Deskripsi

Teks Terformat

.prn

Format Lotus yang dibatasi spasi. Hanya
menyimpan lembar yang aktif.

.txt

Menyimpan buku kerja sebagai file teks
dibatasi spasi untuk digunakan di sistem
pengoperasian
Microsoft
Windows
lainnya, dan memastikan bahwa karakter
tab, hentian garis, dan karakter lain
diintepretasikan dengan benar. Hanya
menyimpan lembar yang aktif.

.txt

Menyimpan buku kerja sebagai file teks
dibatasi tab untuk digunakan di sistem
pengoperasian
Macintosh,
dan
memastikan bahwa karakter tab, hentian
garis, dan karakter lain diintepretasikan

(Dibatasi spasi)
Teks
tab)

(Dibatasi

Teks
(Macintosh)
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Format

Ekstensi

Deskripsi
dengan benar. Hanya menyimpan lembar
yang aktif.

Teks (MS-DOS)

.txt

Menyimpan buku kerja sebagai file teks
dibatasi tab untuk digunakan di sistem
pengoperasian MS-DOS, dan memastikan
bahwa karakter tab, hentian garis, dan
karakter lain diintepretasikan dengan
benar. Hanya menyimpan lembar yang
aktif.

Teks Unicode

.txt

Menyimpan buku kerja sebagai teks
Unicode, standar pengodean karakter yang
dikembangkan oleh Unicode Consortium.

CSV
(dibatasi
koma)

.csv

Menyimpan buku kerja sebagai file teks
dibatasi koma untuk digunakan di sistem
operasi Windows lainnya, dan memastikan
bahwa karakter tab, hentian garis, dan
karakter lain diintepretasikan dengan
benar. Hanya menyimpan lembar yang
aktif.

CSV (Macintosh)

.csv

Menyimpan buku kerja sebagai file teks
dibatasi koma untuk digunakan di sistem
pengoperasian
Macintosh,
dan
memastikan bahwa karakter tab, hentian
garis, dan karakter lain diintepretasikan
dengan benar. Hanya menyimpan lembar
yang aktif.

CSV (MS-DOS)

.csv

Menyimpan buku kerja sebagai file teks
dibatasi koma untuk digunakan di sistem
pengoperasian MS-DOS, dan memastikan
bahwa karakter tab, hentian garis, dan
karakter lain diintepretasikan dengan
benar. Hanya menyimpan lembar yang
aktif.

DIF

.dif

Data
Interchange
Format.
menyimpan lembar yang aktif.

SYLK

.slk

Symbolic Link Format. Hanya menyimpan
lembar yang aktif.

Hanya

Catatan: Jika Anda menyimpan buku kerja di format teks apa pun, semua
pemformatan akan hilang.

126

Unit Pembelajaran
Pesan Kesalahan dan Troubleshooting

Format file lainnya

Format

Ekstensi

Deskripsi

DBF 3, DBF 4

.dbf

dBase III dan IV. Anda dapat membuka
format file berikut di Excel, tapi Anda
tidak dapat menyimpan file Excel ke
format dBase.

OpenDocument
Spreadsheet

.ods

Lembar Bentang OpenDocument. Anda
dapat menyimpan file Excel 2010 agar
dapat dibuka dalam aplikasi lembar
bentang yang menggunakan format
Lembar Bentang OpenDocument, seperti
Google Docs dan Calc di OpenOffice.org.
Anda juga dapat membuka lembar
bentang dalam format .ods di Excel 2010.
Pemformatan mungkin akan hilang saat
file .ods disimpan dan dibuka.

PDF

.pdf

Portable Document Format (PDF).
Format file ini mempertahankan
pemformatan
dokumen
dan
mengaktifkan berbagi file. Saat file
berformat PDF ditampilkan online atau
dicetak, file tersebut mempertahankan
format yang Anda maksud. Data di file
tidak dapat diubah dengan mudah.
Format PDF juga berguna untuk dokumen
yang akan direproduksi menggunakan
metode pencetakan komersial.
Catatan: Format ini tidak didukung di
Excel 2007.

Dokumen XPS

.xps

XML Paper Specification (XPS). Format
file ini mempertahankan pemformatan
dokumen dan mengaktifkan berbagi file.
Saat file XPS ditampilkan online atau
dicetak, file tersebut mempertahankan
format secara persis seperti yang Anda
maksud, dan data di file tersebut tidak
dapat diubah dengan mudah.
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Format

Ekstensi

Deskripsi
Catatan: Format ini tidak didukung di
Excel 2007.

Sumber : https://support.office.com/id-id/article/format-file-yang-didukung-di-excel0943ff2c-6014-4e8d-aaea-b83d51d46247, diakses tanggal 13 Maret 2019

Representasi Aplikasi Presentasi
Salah satu aplikasi presentasi adalah Microsoft Office Power Point. Microsoft
Power Point adalah perangkat lunak presentasi andalan Microsoft. Microsoft
Power Point merupakan aplikasi yang menawarkan berbagai macam fitur
yang dibutuhkan untuk keperluan presentasi.
Kegunaan Microsoft Power Point antara lain :
-

Membuat presentasi menjadi lebih mudah dipahami karena
ditampilkan dalam bentuk slide

-

Dengan model tampilan berbentuk slide, membuat pengguna lebih
mudah mengatur materi powerpoint yang dipresentasikan.

-

Adanya kemudahan penambahan video, gambar ataupun audio yang
akan membuat presentasi semakin menarik dan tampak hidup

-

Materi powerpoint yang berbentuk softcopy ini tentunya akan
memudahkan kita untuk mengakses ataupun men-share melalui
perangkat computer.

-

Adanya kemudahan mengedit video, gambar ataupun audio

-

Adanya kemudahan dalam mengkonversi file presentasi ke dalam
format lainnya.

Disamping kegunaan-kegunaan tersebut di atas, Microsoft Power Point
memiliki keunggulan dimana file Presentasi ini dapat disimpan pada format
file yang berbeda, misalnya tabel yang dibuat di Microsoft Power Point dapat
disimpan pada format Video, Format PDF, dan beberapa tipe file lainnya.
Berikut format tipe file pada penyimpanan Microsoft Power Point :
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Gambar 9. Type Penyimpanan Power Point
Berdasarkan gambar di atas, berikut penjelasan tipe penyimpanan file di
Microsoft Power Point :
Tabel 8 Format Penyimpanan Microsoft Power Point
Tipe file

Ekstensi

Gunakan untuk menyimpan

Presentasi
PowerPoint

.pptx

Presentasi yang Anda bisa membuka
pada PC di PowerPoint 2007 dan versi
yang lebih baru, atau Anda bisa
membuka di Mac di PowerPoint 2008
dan versi yang lebih baru.
Anda juga bisa membuka presentasi di
perangkat seluler apa pun yang
memiliki PowerPoint diinstal.

Presentasi
PowerPoint MakroDifungsikan

.pptm

Presentasi yang berisi Visual Basic for
Applications (VBA) kode.

Presentasi
PowerPoint 97-2003

.ppt

Presentasi yang bisa Anda buka di
PowerPoint 97 menjadi Office
PowerPoint 2003.

Format dokumen
PDF

.pdf

Format file berbasis PostScript yang
dikembangkan oleh Adobe sistem
yang mempertahankan format
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Tipe file

Ekstensi

Gunakan untuk menyimpan
dokumen dan mendukung
penggunaan file bersama.

Format dokumen XPS

.xps

Format kertas elektronik yang baru
untuk bertukar dokumen dalam
bentuk.

Templat desain
PowerPoint

.potx

Presentasi PowerPoint Templat yang
bisa Anda gunakan untuk memformat
presentasi yang akan datang.

Templat Desain
PowerPoint MakroDifungsikan

.potm

Templat yang menyertakan makro
sudah disetujui yang bisa Anda
tambahkan ke Templat untuk
digunakan dalam presentasi.

Templat desain
PowerPoint 97-2003

.pot

Templat yang bisa Anda buka di
PowerPoint 97 menjadi Office
PowerPoint 2003.

Tema Office

.thmx

Lembar gaya yang menyertakan
definisi tema warna, font tema, dan
efek tema.

Peragaan PowerPoint

.ppsx

Presentasi yang selalu terbuka dalam
tampilan peragaan Slide dan bukan
dalam tampilan Normal.

Peragaan PowerPoint
Makro-Difungsikan

.ppsm

Peragaan slide yang menyertakan
makro sudah disetujui yang bisa Anda
jalankan dari dalam peragaan slide.

Peragaan PowerPoint
97-2003

.pps

Peragaan slide yang bisa Anda buka di
PowerPoint 97 menjadi Office
PowerPoint 2003.

PowerPoint Add-In

.ppam

Add-in yang menyimpan perintah
kustom, Visual Basic for Applications
(VBA) kode, dan fitur khusus seperti
add-in.

PowerPoint 97-2003
Add-In

.PPA

Add-in yang bisa Anda buka di
PowerPoint 97 menjadi Office
PowerPoint 2003.

Presentasi
PowerPoint XML

.xml

Presentasi dalam format standar
berbasis XML file.
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Tipe file

Ekstensi

Gunakan untuk menyimpan

MPEG-4 Video

.mp4

Presentasi yang disimpan sebagai
video.
MP4 file format diputar di banyak
media player, seperti Windows Media
Player.

Windows Media
Video

.wmv

Presentasi yang disimpan sebagai
video.
WMV file format diputar di banyak
media player.
Catatan: Format ini hanya tersedia di
PowerPoint 2010 dan versi yang lebih
baru.

GIF (Graphics
Interchange Format)

.gif

Slide sebagai grafik untuk digunakan
pada halaman web.
GIF file format terbatas untuk
mendukung 256 warna. Oleh karena
itu, lebih efektif untuk gambar yang
dipindai seperti ilustrasi. GIF juga bisa
baik untuk gambar garis, hitam dan
putih gambar dan teks kecil yang
hanya beberapa piksel tinggi. GIF
mendukung animasi dan latar
belakang transparan.

FileFormat JPEG
(bersama fotografi
pakar grup)

.jpg

Format PNG
(Portable Network
Graphics)

.png

Slide sebagai grafik untuk digunakan
di halaman web.
JPEG file format mendukung 16 juta
warna dan paling cocok untuk foto dan
grafik yang kompleks.
Slide sebagai grafik untuk digunakan
pada halaman web.
PNG disetujui sebagai standar World
Wide Web Consortium (W3C) untuk
mengganti GIF. PNG tidak mendukung
animasi GIF Apakah, dan beberapa
browser yang lebih lama tidak
mendukung format file ini.
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Tipe file

Ekstensi

Gunakan untuk menyimpan

TIFF (Format File
gambar Tag)

.tif

Slide sebagai grafik untuk digunakan
pada halaman web.
TIFF adalah format file yang terbaik
untuk menyimpan gambar dipetakan
bit di komputer pribadi. Grafik TIFF
bisa resolusi apa pun, dan mereka bisa
hitam dan putih, skala abu-abu, atau
warna.

Perangkat
independen Bitmap

.bmp

Slide sebagai grafik untuk digunakan
pada halaman web.
Bitmap adalah representasi yang
terdiri dari baris dan kolom dari titiktitik, gambar grafik dalam memori
komputer. Nilai setiap titik (apakah itu
sudah diisi atau tidak) disimpan dalam
satu atau beberapa bit data.

Windows Metafile

.wmf

Slide sebagai grafik 16-bit (untuk
digunakan dengan Microsoft Windows
3.x dan yang lebih baru).

Metafile Windows
yang disempurnakan

.emf

Slide sebagai grafik 32-bit (untuk
digunakan dengan Microsoft Windows
95 dan yang lebih baru).

Kerangka RTF

.rtf

Kerangka presentasi sebagai dokumen
hanya teks yang menyediakan ukuran
file lebih kecil dan kemampuan untuk
berbagi file bebas makro dengan
orang lain yang mungkin tidak
memiliki versi yang sama PowerPoint
atau sistem operasi yang Anda miliki.
Semua teks di panel catatan tidak
disimpan dengan format file ini.

Presentasi
PowerPoint gambar

.pptx

Presentasi PowerPoint tempat setiap
slide telah dikonversi menjadi gambar.
Menyimpan file sebagai presentasi
PowerPoint gambar akan mengurangi
ukuran file. Namun, beberapa
informasi akan hilang.

Presentasi tepat
Open XML

.pptx

Presentasi di versi tepat ISO dari
format file presentasi PowerPoint.
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Tipe file

Ekstensi

Gunakan untuk menyimpan

Presentasi
OpenDocument

.ODP

Anda bisa menyimpan file PowerPoint
sehingga mereka bisa dibuka di
aplikasi presentasi yang menggunakan
format presentasi OpenDocument,
seperti dokumen Google dan
OpenOffice.org mengesankan. Anda
juga bisa membuka presentasi dalam
format .odp di PowerPoint. Beberapa
informasi mungkin hilang ketika
menyimpan dan membuka file .odp.

Single File Web Page

.mht;
.mhtml

Halaman Web sebagai file tunggal
dengan .htm file dan semua file
pendukung, seperti gambar, file suara,
lembar gaya kaskade, skrip, dan
lainnya. Baik untuk mengirim
presentasi dalam email
Catatan: Format ini hanya tersedia di
PowerPoint 2007.

Halaman Web

.htm;
.html

Halaman Web sebagai folder dengan
.htm file dan semua file pendukung,
seperti gambar, file suara, lembar gaya
kaskade, skrip, dan lainnya. Baik untuk
memposting di situs atau mengedit
dengan Microsoft Office FrontPage
atau editor HTML lainnya.
Catatan: Format ini hanya tersedia di
PowerPoint 2007.

Sumber : https://support.office.com/id-id/article/format-file-yang-didukung-di-powerpoint-252c6fa0a4bc-41be-ac82-b77c9773f9dc, diakses tanggal 13 Maret 2019.

2. Pesan Kesalahan dan Troubleshooting
Pesan Kesalahan
Saat bekerja dengan formula pada aplikasi Excel, mungkin saja ada kesalahan
yang dilakukan. Kesalahan ini akan ditampilkan oleh aplikasi Excel dalam
bentuk kode atau pesan kesalahan tertentu. Dengan mengetahui arti dari
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pesan-pesan kesalahan tersebut diharapkan bisa segera mencari solusi atau
memperbaikinya. Berikut ini beberapa pesan kesalahan yang akan
ditampilkan oleh Excel tersebut :
a.

#####

Pesan kesalahan ini umum disebut dengan istilah "Railroad tracks”. Beberapa
penyebab munculnya pesan kesalahan ini diantaranya adalah:


Anda menuliskan data yang panjang namun lebar kolomnya terlalu
sempit hingga sel tidak dapat menampilkan data tersebut.



Anda mengisi angka atau bilangan negatif pada suatu sel dimana sel
tersebut memiliki format sel Date (tanggal) atau Time (waktu).

b.

#REF!

REF bisa diartikan dengan REFERENCE atau referensi, hingga pesan kesalahan
ini umumnya berhubungan dengan kesalahan pada formula yang melibatkan
penggunaan tabel referensi sebagai acuan. Beberapa penyebab munculnya
pesan kesalahan ini diantaranya adalah:


Anda membuat suatu formula yang terhubung dengan suatu tabel
referensi namun kemudian tabel referensi tersebut terhapus.



Pada fungsi lookup atau referensi seperti misalnya VLOOKUP dan
HLOOKUP, Anda menggunakan nomor index kolom atau baris yang
lebih besar dari jumlah kolom atau baris pada tabel referensinya.



Data rujukan yang digunakan dalam formula dipindahkan ke tempat
lain.

c.

#VALUE!

VALUE bisa diartikan dengan nilai, hingga pesan kesalahan ini umumnya
berhubungan dengan kesalahan nilai yang digunakan pada formula. Beberapa
penyebab munculnya pesan kesalahan ini diantaranya adalah:
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Anda menggunakan parameter teks pada argumen suatu fungsi yang
seharusnya menggunakan parameter berupa angka atau bilangan.
Misalnya seperti =HLOOKUP(B8;C3:E4;"dua";FALSE).



Anda menjalankan formula perhitungan dengan Operator Dasar
ataupun fungsi perhitungan lain namun argumen yang digunakan
merujuk pada sel yang berisikan teks. Misalnya sel A1 berisikan data
KOTA dan sel A2 berisikan data BANDUNG. Jika Anda menjalankan
formula =A1+A2 maka hasilnya adalah pesan kesalahan ini.

d.

#DIV/0!

DIV/0 bisa diartikan dengan Divide by Zero atau dibagi dengan nol, hingga
pesan kesalahan ini umumnya berhubungan dengan proses pembagian
dengan bilangan nol. Beberapa penyebab munculnya pesan kesalahan ini
diantaranya adalah:


Formula yang Anda gunakan dibagi dengan angka nol.



Formula yang Anda gunakan dibagi dengan sel yang kosong atau
belum ada data apapun didalamnya.

e.

#NULL!

NULL bisa diartikan dengan kosong atau belum ditentukan hingga pesan
kesalahan ini umumnya berhubungan dengan argumen atau simbol yang
hilang, atau bisa juga karena ada posisi penempatan simbol yang kosong.
Beberapa penyebab munculnya pesan kesalahan ini diantaranya adalah:


Tidak ada tanda pemisah titik-dua (:) pada alamat range. Misalnya
seharusnya tertulis A1:C1 tapi Anda menuliskannya (A1 C1).



Terdapat spasi diantara alamat sel atau range. Hal ini jelas tidak
diperkenankan karena diantara alamat sel atau range setidaknya
Anda harus menggunakan Operator Dasar atau tanda pemisah
argumen koma atau titik-koma.

135

f.

#NUM!

NUM bisa diartikan dengan number atau bilangan hingga pesan kesalahan ini
umumnya berhubungan dengan kesalahan yang terkait dengan bilangan.
Beberapa penyebab munculnya pesan kesalahan ini diantaranya adalah:


Hasil perhitungan formula melebihi batas nilai yang dikenali Excel.



Anda menggunakan fungsi iteratif seperti misalnya fungsi IRR dan
formula yang Anda gunakan tidak dapat menemukan hasilnya.

g.

#NAME?

NAME bisa diartikan dengan nama yang maksudnya ditujukan untuk nama sel.
Jadi pesan kesalahan ini umumnya berhubungan dengan kesalahan pada
penamaan alamat suatu sel atau range. Beberapa penyebab munculnya pesan
kesalahan ini diantaranya adalah:


Penulisan alamat range yang disatukan atau tidak dipisahkan tanda
titik-dua. Misalkan range A1:D1 namun Anda tuliskan dengan A1D1.



Nama suatu alamat range yang tidak ditemukan karena belum dibuat
atau kesalahan dalam penulisan nama range tersebut.



Nama fungsi yang Anda gunakan salah, misalnya saja HLOOKUP tapi
Anda menuliskannya HHLOKUP.



h.

Teks pada suatu formula yang tidak diapit tanda kutip.

#N/A!

N/A bisa diartikan dengan Not Available atau tidak tersedia. Pesan kesalahan
ini akan ditampilkan jika:


Anda menggunakan fungsi lookup atau referensi seperti misalnya
VLOOKUP atau HLOOKUP dalam suatu formula dan nilai yang dicari tidak
ditemukan dalam tabel referensi atau tabel yang dijadikan acuan.
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Pesan ini juga merupakan pesan kesalahan generik atau umum dimana
kesalahan yang terjadi tidak dapat diwakili oleh pesan-pesan kesalahan
sebelumnya, misalnya seperti data yang hilang, nama fungsi yang tidak
dikenali, penerapan nilai dalam suatu argumen yang salah, atau nilai yang
Anda coba cari dari formula yang Anda gunakan ternyata tidak ada atau
tidak berhasil ditemukan.

Mengatasi Pesan Kesalahan (#NA, #DIV/0, #REF)
Saat berkerja menggunakan Microsoft Excel, kadang pesan error atau nilai
yang dibutuhkan tidak tampil atau tidak sesuai. Hal itu mungkin terjadi
kesalahan yang dikarenakan berbagai macam. Seperti halnya kesalahan dalam
pengetikan formula excel dengan kode error #N/A, #DIV/0, #REF dan lainlain. Seperti Tabel pembuatan Scrollbar Vba Macro di bawah ini,

Gambar Pesan Kesalahan
Sumber : https://agungpanduan.blogspot.com/2018/08/fungsi-formula-excel-mengatasi-pesan.html

Namun kesalahan tersebut dapat diabaikan dengan cara menghilangkan
pesan-pesan tersebut dengan menggantinya dengan data kosong atau tulisan
“Data

Tidak

Ditemukan”.

Dimana

caranya

dengan

menggunakan

formula IFNA, IFERROR, IF(ISNA()), IF(ISERROR()) dan lain-lain.
a.

Fungsi IFNA Formula Microsoft Excel
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Fungsi ini berfungsi untuk menghilangkan error dengan pesan #N/A! pada sel
yang menggunakan fungsi VLOOKUP dimana aturan penulisannya adalah
sebagai berikut
=IFNA(value;value_if_na)
Keterangan:


Value adalah argument yang ingin diperiksa apakah ada kesalahan
#N/A! atau tidak. Di Argumen inilah fungsi formula VLOOKUP
diterapkan.



Value_if_na adalah nilai yang ditampilkan jika ternyata value-nya
menghasilkan pesan error #N/A!. Jika argument ini dikosongan dengan
mengetikan tanda kutip (“ ”) maka nilai yang akan ditampilkan pada sel
tersebut adalah kosong. Argument ini pun dapat menggunakan kalimat
lainnya seperti “Data Tidak Ditemukan”.

Contoh penerapan seperti berikut ini,
=IFNA(IF(B$11>A$2+B$11;HLOOKUP(B$11;Sheet1!$A$1:$K$14;3;FALS
E);VLOOKUP($A9;Sheet1!$A$1:$K$14;2+A$11;FALSE));"")
Yang berwarna merah adalah value, dan biru adalah value_if_na

Perhatikan tabel diatas pesan error #N/A sudah tidak tampil namun pesan
error #REF! masih ada untuk mengatasi pesan error #REF! maka gunakanlah
fungsi IFERROR.
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b.

Fungsi IFERROR

Fungsi ini berfungsi untuk menghilangkan error dengan pesan #N/A!, #REF!
dan lain-lain pada sel jadi fungsi IFERROR lebih banyak mencakup jenis pesan
kesalahan. Oleh karena itu gunakanlah fungsi IFERROR ini daripada IFNA.
Dimana aturan penulisanya adalah sebagai berikut,
=IFEEROR(value;value_if_na)
Keterangan:


Value adalah argument yang ingin diperiksa apakah ada kesalahan #N/A!,
#REF! dan lain-lain atau tidak. Di Argumen inilah fungsi formula
diterapkan.



Value_if_na adalah nilai yang ditampilkan jika ternyata value-nya
menghasilkan pesan error #N/A!. Jika argument ini dikosongan dengan
mengetikan tanda kutip (“ ”) maka nilai yang akan ditampilkan pada sel
tersebut adalah kosong. Argument ini pun dapat menggunakan kalimat
lainnya seperti “Data Tidak Ditemukan”.

Contoh penerapan seperti berikut ini,
=IFERROR(IF(B$11>A$2+B$11;HLOOKUP(B$11;Sheet1!$A$1:$K$14;3;FALSE);
VLOOKUP($A4;Sheet1!$A$1:$K$14;2+A$11;FALSE));"")
Yang berwarna merah adalah value, dan biru adalah value_if_na
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Perhatikan tabel pada contoh penggunaan fungsiIFERROR ini, kedua pesan
error yaitu #N/A! dan #REF!tidak tampil. Coba bandingkan pada tabel contoh
penggunaan fungsi IFNA sebelumnya.
c.

Fungsi ISNA dan ISERROR

Kedua fungsi ini memiliki fungsi yang sama dengan fungsi IFNA dan IFERROR
namun perbedaannya hanya pada aturan penulisannya. Dimana jika ISNA dan
ISERROR tidak digabungkan dengan fungsi IF maka nilai yang tampil hanya
TRUE dan FALSE saja. Namun jika digabungkan dengan fungsi IF maka nilai
yang ditampilkan adalah nilai yang diharapkan. Dengan aturan penuilisannya
adalah sebagai berikut,
=IF(ISNA(value);value_if_true;value_if_false)
=IF(ISERROR(value);value_if_true;value_if_false)
Keterangan:


Value adalah argumen yang ingin diperiksa apakah ada kesalahan #N/A!,
atau #REF! dan lain-lain atau tidak. Di Argumen inilah fungsi formula
diterapkan.



Value_if_true adalah nilai yang ditampilkan jika ternyata value-nya
menghasilkan pesan error #N/A!, #REF! dan pesan error lainnya. Jika
argument ini dikosongan dengan mengetikan tanda kutip (“ ”) maka nilai
yang akan ditampilkan pada sel tersebut adalah kosong. Argument ini pun
dapat menggunakan kalimat lainnya seperti “Data Tidak Ditemukan”.



Value_if_false adalah nilai yang ditampilkan jika ternyata value-nya tidak
menghasilkan pesan error #N/A!, #REF! dan pesan error lainnya. Dan
argumen ini diisi oleh formula yang dicari hasilnya misalkan diisi fungsi
VLOOKUP.

Contoh penerapan seperti berikut ini,
=IF(ISNA(IF(B$11>A$2+B$11;HLOOKUP(B$11;Sheet1!$A$1:$Z$14;3;FALSE)
;VLOOKUP($A3;Sheet1!$A$1:$Z$14;2+A$11;FALSE)));"";IF(B$11>A$2+B$11;
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HLOOKUP(B$11;Sheet1!$A$1:$Z$14;3;FALSE);VLOOKUP($A3;Sheet1!$A$1:$
Z$14;2+A$11;FALSE)))
=IF(ISERROR(IF(B$11>A$2+B$11;HLOOKUP(B$11;Sheet1!$A$1:$Z$14;3;FA
LSE);VLOOKUP($A3;Sheet1!$A$1:$Z$14;2+A$11;FALSE)));"";IF(B$11>A$2+
B$11;HLOOKUP(B$11;Sheet1!$A$1:$Z$14;3;FALSE);VLOOKUP($A3;Sheet1!$
A$1:$Z$14;2+A$11;FALSE)))
Yang bertanda orange adalah value, merah adalah value_if_true, biru adalah
value_if_false.

Troubleshooting
Ketika terjadi kesalahan pada saat menggunakan microsoft excel selalu akan
menampilkan sebuah pesan error namun pastinya setiap pesan kesalahan ini
muncul akan menampilkan keterangan apa yang terjadi. Namun yang jadi
masalah apakah kita tahu dan paham cara menangani masalah tersebut. Untuk
itu Microsoft excel menyediakan beberapa bantuan yang dapat kita gunakan
untuk menangani terjadinya kesalahan atau Troubleshooting dalam
penerapan formula Microsoft excel. Beberapa diantaranya sebagai berikut:
a.

Peringatan Kesalahan Karena Pengunaan Tanda Tertentu

Dalam beberapa kondisi, saat terjadi kesalahan dalam penulisan atau
penerapan formula misalnya penggunaan tanda “=” yang salah maka Microsoft
Excel akan memberi peringatan dengan menampilkan kotak dialog kesalahan
seperti ini,
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Jika kita mendapatkan pesan kesalahan seperti kotak dialog tersebut maka
periksalah penulisan formula yang kita gunakan
b. Dokumentasi Bantuan Cara Penggunaan Formula Microsoft Excel
Dalam penulisan formula selalu diberikan keterangan argumen seperti
penerapan formula SUMIF dibawah ini,

Pada keterangan yang diberikan tersebut terdapat tulisan Range, criteria, dan
sum_range. Untuk orang awam mungkin tidak paham apakah itu range. Oleh
karena itu Microsoft Excel menyediakan fasilitas cara penggunaan Formula
yaitu dengan menekan tombol Help on This Function.
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c. Melihat Seluruh Formula Pada Worksheet Microsoft Excel
Dalam lembar kerja atau worksheet Microsoft Excel, formula yang kita ketikan
tentunya tidak akan ditampilkan oleh Excel karena Excel hanya menampilkan
hasil dari penerapan formula tersebut. Namun kadang kala kita tidak yakin
dengan hasilnya maka untuk memeriksa kesalahan penerapan formula yang
mungkin kita ketikan sebelumnya pada setiap sel pada Lembar kerja Excel.
Dapat dilakukan dengan cara menekan tombol Formulas Tab>Formula
Auditing>Show Formulas.

d. Melihat Hasil Fungsi Pada Suatu Formula Microsoft Excel
Dalam penulisan formula yang cukup kompleks, terutama jika kita
mengabungkan beragam fungsi, yang pasti hasil setiap fungsi tersebut tidak
dapat dilihat karena kita hanya menuliskan argumennya saja. Agar kita yakin
dengan hasil pada setiap formula maka untuk memeriksanya dengan cara:
Klik pada sel yang akan kita periksa hingga formula yang digunakan tampil
pada Formula Bar.
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Pada Formula Bar, pilih dan sorot fungsi yang kita ingin lihat hasilnya

Tekan tombol F9 pada Keyboard dan Microsoft Excel akan menampilkan
hasilnya.

e. Trace Precedents dan Trace Dependents Microsoft Excel
Trace Precedents dan Trace Dependents adalah perintah bantuan untuk
memeriksa atau melacak hubungan antara data pada suatu sel dengan
formulanya. Tombol untuk menjalankan kedua perintah ini juga terdapat
padaFormulas Tab> Formula Auditing.
Trace Precedents digunakan untuk melihat sel-sel mana saja yang
mempengaruhi sel aktif berisikan formula. Untuk dapat menggunakan Trace
Precedents ini harusmemilih terlebih dahulu sel yang berisikan formula
setelah itu klik tombol Trace Precedents. Dengan begitu tanda panah warna
biru akan muncul untuk menunjukan arah dimana sel-sel yang digunakan
untuk mengisi sel yang berisikan formula seperti tampak pada tabel berikut,
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Trace Dependents digunakan untuk melihat sel-sel mana saja yang berisikan
formula yang menggunakan sel yang dipilih atau aktif. Untuk dapat
menggunakan Trace Dependents ini harus memilih terlebih dahulu sel yang
digunakan untuk sel berisikan formula setelah itu klik tombol Trace
Dependents. Dengan begitu tanda panah warna biru akan muncul untuk
menunjukan arah dimana sel-sel yang menggunakan sel yang dipilih atau aktif
seperti tampak pada tabel dibawah ini,

Setelah menggunakan perintah tersebut, untuk menghilangkan garis-garis
tanda panah warna biru yaitu dengan mengklik tombol Remove Arrows yang
terletak pada Formula Tabs>Formula Auditing.

Evaluasi Formula Microsoft Excel
Masih di dalam group perintah Formula Auditing terdapat sebuah tombol
perintah Evaluate Formula. Dimana perintah Evaluate Formula ini akan
melakukan evaluasi menyeluruh secara tahap demi tahap formula yang anda
ketikan pada sel-sel di dalam worksheet. Untuk menggunakan tombol perintah
ini diharuskan mengklik sel yang berisikan formula terlebih dahulu lalu klik
tombol Evaluate Formula.

145

Kotak dialog Evaluate Formula yang ditampilkan akan secara otomatis Excel
menampilkan dan menggaris bawahi fungsi pertama dalam proses formula.
Misalkan dalam suatu proses ada gabungan 2 fungsi yaitu fungsi IF dan
AverageIf dimana Averageif ada dalam argumen fungsi IF maka fungsi
pertama yang digaris bawahi oleh Evaluate Formula adalah AverageiF.

Klik tombol Evaluate untuk melihat hasil dari fungsi yang digaris
bawahitersebut.
jika
ternyata
fungsi
tersebut
memiliki
hubungan dengan fungsi atau sellainnya maka sel atau fungsi yang
berhubungan tersebut akan digaris bawahisetelah itu klik tombol Step
In untuk melihat hubungan-hubungan selanjutnya atau klik tombol Step
Out untuk kembali ke hubungan sebelumnya dan klik tombol Restart untuk
kembali ke fungsi pertama.
Perintah Evaluate Formula ini sangat berguna apabila kita menggunakan
formula yang rumit dan komplek dengan melibatkan banyak fungsi.
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Error Checking Untuk Menguji Kesalahan pada Formula
Microsoft Excel
Masih didalam group perintah Formula Auditing terdapat sebuah tombol
perintahError Checking. Perintah ini berfungsi untuk memeriksa sel yang
dipilih yang berisikan formula apakah formula yang digunakan terdapat
kesalahan atau tidak.

Jika tidak ada kesalahan maka pesan yang akan ditampilkan bertuliskan “The
Error check is complete for entire sheet dan The Trace Error command
required that the active cell contain an error value” seperti tampak
gambar dibawah ini,

Namun jika ternyata ada kesalahan pengetikan formula maka kotak dialog
Error Checking akan ditampilan seperti gambar dibawah ini,

Pesan Kotak Dialog tersebut akan tampil ketika sel yang berisikan pesan
kesalahan seperti #DIV/0!, #N/A! dan lain-lain. Pada kotak dialog tersebut kita
dapat melihat tombol dokumentasi bantuan atau Help on this error,
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tombol Show Calculation Steps untuk Evaluasi formula, tombol Ignore
Error untuk mengabaikan kesalahan, tombol Edit In Formula Bar untuk
mengedit formula yang salah.
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Pak Didik adalah kepala TU di SMP Jaya diberi tugas oleh Kepala
Sekolah untuk membuat profil sekolah yang akan disajikan pada rapat
komite sekolah dalam bentuk video. Pada Laptop Pak Didik hanya
berisi aplikasi Microsoft Office. Bagaimana Pak Didik menyelesaikan
tugas yang diberikan?
Penjelasan :
Microsoft Powerpoint memiliki kemampuan membuat design slide
yang menarik dan memiliki kemampuan membuat animasi yang
interaktif sehingga ketika file ppt di jalankan maka akan tampil slideslide yang menarik dan interaktif. Dengan kemampuan tersebut Pak
Didik bisa membuat profil sekolah yang menarik dan interaktif
kemudian menyimpan file tersebut dengan type .mp4.

2. Pak Didik adalah kepala TU di SMP Jaya diberi tugas oleh Kepala
Sekolah untuk membuat surat undangan rapat komite untuk
dikirimkan kepada orang tua siswa melalui aplikasi Whatsapp. Pada
Laptop Pak Didik hanya berisi aplikasi Microsoft Office. Bagaimana Pak
Didik membuat file surat yang bisa dibuka oleh seluruh undangan pada
aplikasi whatsapp?
Penjelasan :
Microsoft Word memiliki kemampuan melakukan pengolah kata
seperti membuat surat, naskah, dsb. Dengan kemampuan tersebut Pak
Didik bisa membuat surat undangan pada Microsoft Word. Agar file
tersebut memiliki kapasitas yang kecil dan bisa dikirim menggunakan
email ataupun whatsapp maka Pak Didik bisa menyimpan file tersebut
dengan type .Pdf.

3. Pak Didik adalah kepala TU di SMP Jaya diberi tugas oleh Kepala
Sekolah untuk membuat proposal renovasi toilet sekolah. Ketika Pak
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Didik mengisi nilai 700000 pada kolom tanggal kegiatan di Microsoft
Excel muncul nilai ####. Mengapa symbol tersebut muncul ?
Penjelasan :
Pesan Kesalahan dengan simbol #### dikenal dengan istilah “Railroad
Track”. Beberapa penyebabnya adalah
-

Lebar kolom yang terlalu sempit padahal data yang diketik begitu
panjang sehingga data yang ditampilkan hanya tanda #####.

-

Angka atau bilangan negatif di ketik pada sel yang memiliki
format Tanggal dan Waktu

B. Mengembangkan Soal HOTS
Untuk menulis butir soal HOTS, penulis soal dituntut untuk dapat menentukan
perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan
dasar pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku
yang diharapkan. Selain itu uraian materi yang akan ditanyakan (yang
menuntut penalaran tinggi) tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh
karena itu dalam penulisan soal HOTS, dibutuhkan penguasaan materi ajar,
keterampilan dalam menulis soal (kontruksi soal), dan kreativitas guru dalam
memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar
satuan pendidikan. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soalsoal HOTS.
1. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS
Terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal
HOTS. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOTS. Guruguru secara mandiri atau melalui forum KKG/MGMP dapat melakukan
analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS.
2. Menyusun kisi-kisi soal
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Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk para guru dalam
menulis butir soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk
memandu guru dalam:
a. memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS
b. merumuskan IPK
c. memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji
d. merumuskan indikator soal
e. menentukan level kognitif
f.

Menentukan bentuk soal dan nomor soal

3. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual
Stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong peserta
didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya baru,
belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus kontekstual
berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan seharihari, menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks
Ujian Sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau
daerah setempat.
4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal
Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal
HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS, agak berbeda dengan kaidah
penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek
materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap
butir soal ditulis pada kartu soal, sesuai format terlampir.
5. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban
Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman
penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk
soal uraian. Sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan
ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah, ya/tidak), dan isian singkat.
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Penting diingat!!
Soal HOTS dimulai dari level kognitif 3. Yaitu C4 (analisis), C5
(Evaluasi) dan C6 (Mengkreasi)
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Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di perkantoran, di bidang usaha
pertokoan, dan sebagainya kita sering dihadapkan pada tuntutan laporan,
tabel, presentasi dan aktivitas keseharian yang tidak terlepas dari penggunaan
aplikasi Microsoft Office. Dengan mengetahui aplikasi dalam Microsoft Office
Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher dan sebagainya serta mengetahui
bagaimana

representasinya,

maka

akan

memudahkan

kita

dalam

menyelesaikan semua tugas-tugas pekerjaan kita.
Saat bekerja menggunakan aplikasi pengolah angka, kadang pesan error atau
nilai yang dibutuhkan tidak tampil atau tidak sesuai. Hal itu mungkin terjadi
kesalahan yang dikarena berbagai macam. Seperti halnya kesalahan dalam
pengetikan formula excel dengan kode error #VALUE, kesalahan dalam
penentuan referensi tabel dengan kode error #REF! atau kolom cell terlalu
kecil sehingga muncul kode error ########. Untuk mengatasi berbegai
macam pesan error ada baiknya kita mengetahui beberapa maksud, arti dan
penyebabnya. Dengan begitu saat terjadi kesalahan dengan munculnya pesan
error kita dapat mengatasinya dengan cepat.
Dengan meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pengelolaan lembar
sebar sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar (KD) yang tertuang dalam
Permendikbud No. 37 Tahun 2018 maka diharapkan melalui pembelajaran ini
maka peserta didik memiliki kompetensi yang dapat diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari.
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Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Tabel 9 Lembar Persepsi Pemahaman Unit
No
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspek
Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta
didik yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
Memahami Konten secara menyuluh dengan baik
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total
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1

Kriteria
2
3

4
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Keterangan

Pedoman Penskoran

1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai

Skor = Jumlah Total X 100
40

4 = Sangat Menguasai
Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

70-79

80-89

> 90

Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
anda memahaminya.
Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
baik.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman
lain di MGMP untuk membelajarkan unit ini.
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Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di kampus, di perkantoran,
di bidang usaha pertokoan, dan sebagainya kita sering dihadapkan pada
tuntutan tugas-tugas sekolah, kampus, pekerjaan di perkantoran berupa
laporan tabel dan analisis data, keuangan dan pekerjaan yang menggunakan
microsoft excel yang lebih kompleks dan membutuhkan fitur tambahan untuk
melengkapi pembuatan tabel dan analisa data. Microsoft Excel adalah bagian
dari microsoft office 2016 dirilis pada tanggal 22 september 2015 dengan
beberapa fitur baru dan tambahan sebagai penyempurna versi microsoft office
sebelumnya, seperti untuk aplikasi microsoft excel 2016 ada beberapa fitur
baru yang ditambahkan untuk memudahkan kita dalam mengolah data.
Beberapa fitur tambahan dari microsoft excel adalah (1) Fitur
PivotTable yang berfungsi untuk menghitung, meringkas dan menganalisis
data, (2) Fitur Macro VBA Excel yang berfungsi untuk menghitung, meringkas
dan menganalisis data menggunakan aplikasi visual basic (3) Fitur database
query yang berfungsi sebagai pengolah data yang besar dari external data
source seperti SQL server dan Access, (4) Fitur Quick analysis tool sebagai cara
cepat untuk analisa data dengan mudah, ada beberapa pilihan analisa untuk
data dari formatting, rekomendasi chart, sparkline atau untuk menambahkan
formula secara otomatis. (5) Fitur Sharing dan Collaboration yaitu sharing
file excel dengan rekan kerja lewat email, sharepoint atau onedrive. (6) Fitur
Chart adalah suatu bentuk penyajian data dalam bentuk grafik untuk
menggambarkan tren suatu data. Pada excel 2016 ada enam tipe chart baru
yang dapat kita gunakan, tipe treemap, sunburst, pareto, histogram, box and
wishker dan waterfall. (7) Fitur “Tell me what you want to do?” kata ini yang
muncul pada searchbox. tools ini dapat digunakan Jika anda masih kesulitan
untuk mencari tools excel didalam ribbon, tools ini sangat bermanfaat sekali.
cukup ketikan nama tools pada search box atau dapat mengunakan shortcut
ALT+Q, maka excel akan merekomendasikan dan menampilkan tools tersebut.
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(8) Fitur 3D Power Maps sudah include didalam aplikasi standard. power
maps digunakan untuk compare atau membandingkan data misalkan suhu,
curah hujan, atau pertumbuhan penduduk suatu kota atau negara.
Materi Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar ini merujuk pada
Permendikbud RI Nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan atas
Permendikbud Nomor 24 tahun 2016 tentang KI-KD Mata Pelajaran pada
Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dimana dalam
permendikbud tersebut diatur kedudukan mata pelajaran informatika pada
jenjang SMP/MTsN, SMA/MAN dapat dilaksanakan melalui tatap muka.
Karena itu, penulis berupaya menghadirkan Paket Unit Analisis Data Berbasis
Aplikasi Lembar Sebar dan Unit Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar yang
terkait dengan Kompetensi Dasar mata pelajaran Informatika jenjang SMP
berdasarkan permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD.
Kegiatan pembelajaran pada Unit Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar
ini

dirancang

sebagai

contoh

pengembangan

pembelajaran

yang

mengintegrasikan Pembelajaran Berfikir Tingkat Tinggi (HOTs) dan
menggunakan model pembelajaran berbasis problem based learning dimana
peserta

didik

diarahkan

untuk

membangun

konsep

berdasarkan

permasalahan. Langkah-langkah pembelajaran dalam kegiatan ini juga
dirancang dengan mengintegrasikan penguatan karakter dan literasi.
Penulis berharap dengan kehadiran Unit Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar
ini dapat dimanfaatkan guru dalam pengembangan kompetensi pembelajaran
yang berorientasi pada Keterampilan Berfikir Tingkat Tinggi (HOTs) yang
terintegrasi penguatan pendidikan karakter.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar (KD)
Kelas IX Mata Pelajaran Informatika jenjang SMP sebagaimana tertuang dalam
Permendikbud No. 37 Tahun 2018, seperti terlihat pada Tabel 1 berikut:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

Kompetensi Dasar

Target KD

3.5.1 Memahami pengolahan data 3.5.1.1 Memahami pengolahan data
menggunakan

fitur

lanjut

aplikasi office.

menggunakan

fitur

lanjut

aplikasi office

3.5.2 Mengenal model komputasi 3.5.2.1 Mengenal model komputasi
umum
4.5 Merancang

umum
algoritma

untuk 4.5.1 Merancang algoritma untuk

mengotomasi pengumpulan data

mengotomasi pengumpulan

dan pengolahan data

data
4.5.2 Merancang algoritma untuk
mengotomasi

pengolahan

data

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) merupakan turunan dari Kompetensi
Dasar (KD) Kelas IX Mata Pelajaran Informatika jenjang SMP seperti disajikan
pada tabel 2 berikut ini:
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
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IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan
Kelas IX

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.5.1.1 Memahami
pengolahan 4.5.1 Menggunakan algoritma untuk
data menggunakan aplikasi
mengotomasi pengumpulan
pengolah angka
data
3.5.1.1 Mengenal
pengertian 4.5.2 Menggunakan algoritma untuk
komputasi umum
mengotomasi Pengolahan data
IPK Kunci

IPK Kunci

3.5.1.2 Mengidentifikasi fitur lanjut 4.5.3 Merancang algoritma untuk
aplikasi office yang dapat

mengotomasi

digunakan

data

pengolahan

dalam
data

pengumpulan

pada 4.5.4 Merancang algoritma untuk

aplikasi pengolah angka

mengotomasi pengolahan data

3.5.1.3 Menjelaskan fungsi setiap
fitur lanjut aplikasi office
yang dapat digunakan
dalam pengolahan data
pada aplikasi pengolah
angka
3.5.2.2 Mengenal model komputasi
umum
3.5.2.3 Memilih model komputasi
umum yang sesuai
IPK Pengayaan

IPK Pengayaan

3.5.1.3 Menerapkan pengolahan data 4.5.5 Merancang
menggunakan

fitur

lanjut

aplikasi office
3.5.2.3 Memahami model komputasi
umum
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dengan
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Fitur Lanjut berbasis Aplikasi Lembar Sebar

Gambar 1 PivotTable

Tahukah Anda bagaimana menyederhanakan sebuah tabel yang berisi ribuan
data menjadi sebuah tabel yang tampil hanya sesuai dengan tabel yang
diinginkan tanpa menghilangkan tabel aslinya? Atau tahukah Anda bagaimana
menampilkan hasil analisis data tertentu, misalnya dari tabel di atas, kita ingin
mengetahui jumlah setoran wajib setiap kelas mobil? jika kita perhatikan tabel
di atas, maka setiap nilai pada setoran wajib ada yang berulang, bagaimana
jika ingin mengetahui jumlah setoran wajib untuk kelas VIP maka cukup
menggunakan fitur PivotTable tanpa menghilangkan data pada tabel aslinya.
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Komputasi Menggunakan Algoritma dalam Excel

Gambar 2 Nasi Goreng
Sumber : https://www.dream.co.id/resep/cara-membuat-nasi-goreng1810254.html
Dapatkan Anda menggambarkan cara membuat nasi goreng? Jika cara
pembuatan nasi goreng tersebut kemudian dibahasakan menggunakan bahasa
yang dikenal oleh komputer atau menggunakan sistem komputasi bagaimana
Anda menguraikannya?
Komputasi diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan masalah
dari data input dengan menggunakan suatu algoritma. Teori
komputasi adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas
apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model
komputasi, menggunakan algoritma. Sedangkan yang dimaksud algoritma
adalah urutan instruksi-instruksi untuk menyelesaikan masalah yang disusun
secara logis dan sistematis.
Contoh sederhana untuk menguraikan teori komputasi dengan menggunakan
algoritma dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yaitu jika kita akan
membuat nasi goreng maka kita uraikan langkah-langkah membuat nasi
goreng yaitu :
- Siapkan nasi
- Siapkan bumbu
- Panaskan penggorengan
- Masukan minyak goreng ke dalam penggorengan
- Goreng bumbu
- Masukkan nasi
- Aduk sampai rata dan matang
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-

Tuangkan ke dalam piring

Jika dilihat tahapan-tahapan di atas, apakah nasi goreng akan tercipta jika
mengikuti langkah-langkah di atas ?
Jawabannya adalah “YA“. Urutan intruksi-intruksi di atas adalah algoritma
untuk menyelesaikan masalah pembuatan nasi goreng.
Apakah algoritma di atas sudah logis dan sistematis ?
Jawabannya : Perhatikan satu persatu instruksi di atas.

Apakah setiap

instruksinya bisa diterima oleh akal ? Misalkan instruksi ke empat diganti
“Masukkan air ke dalam penggorengan”, sehingga susunannya menjadi
sebagai berikut :
-

Siapkan nasi

-

Siapkan bumbu

-

Panaskan penggorengan

-

Masukan air ke dalam penggorengan

-

Goreng bumbu

-

Masukkan nasi

-

Aduk sampai rata dan matang

-

Tuangkan ke dalam piring

Bila urutan di atas dilakukan, apakah akan dihasilkan nasi goreng?, disini jelas
ada instruksi yang tidak logis jika yang ingin dibuat adalah nasi goreng
sedangkan yang dimasukkan ke dalam penggorengan adalah air. Karena itu
persyaratan sebuah algoritma adalah harus logis pada setiap instruksinya
sesuai masalah yang akan diselesaikan serta tahap-tahap dalam penyelesaian
masalah. Mengapa urutan dalam setiap tahapan penting karena tentu sangat
mustahil tercipta sebuah nasi goreng bila yang dilakukan adalah menggoreng
bumbu dan memasukkan nasi lebih dahulu daripada memanaskan minyak
goreng ke dalam penggorengan.

Karena itu susunan setiap instruksi

menentukan penyelesaian sebuah masalah.
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Jika algoritma dari tahapan pembuatan nasi goreng ini sudah ada maka
langkah selanjutnya adalah menerapkannya dalam system komputasi.
Dimana Komputasi ini diartikan sebagai cara untuk menemukan pemecahan
masalah dari data input dengan menggunakan algoritma.
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Unit Pembelajaran
Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar

A. Soal Lainnya
Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat di bawah ini dengan
memperhatikan petunjuk setiap soal.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Memahami pengolahan
Nomor
data menggunakan fitur
Soal
lanjut aplikasi office.

PAKET - …

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: Pilihan Ganda
Nama Penyusun : Hukmiah Arif
Aplikasi
Penalaran
Pengetahuan/
Keterampilan

RUMUSAN BUTIR SOAL
Santi sebagai seorang tenaga administrasi
di kantor CV. Rent Car diminta oleh
atasannya untuk membuat analisis jumlah
1
LINGKUP MATERI :
kendaraan yang dimiliki perusahaan.
Analisis Data
Untuk
memudahkan
maka
santi
menggunakan
fitur
PivotTable.
MATERI :
Bagaimana mengaktifkan PivotTable?
Fitur
Lanjut
Aplikasi
a. Buka File berisi Data – Klik Insert – Klik
Lembar Sebar
RecommendedPivotTables
INDIKATOR SOAL :
Kunci
b. Buka File berisi Data – Klik Insert – Klik
Disajikan kasus peserta Jawaban
Tables.
didik dapat Memahami
C
c. Buka File berisi Data – Klik Insert – Klik
pengolahan
data
PivotTables.
menggunakan fitur lanjut
d. Buka File berisi Data – Klik Insert – Klik
aplikasi office
BlankPivotTables.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Merancang algoritma
Nomor
untuk mengotomasi
Soal
pengumpulan data dan
pengolahan data.
2
LINGKUP MATERI :
Analisis Data
MATERI :
Fitur
Lanjut
Aplikasi
Lembar Sebar
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan kasus peserta Jawaban
didik dapat Merancang
B
algoritma
untuk
mengotomasi
pengumpulan data
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PAKET - …

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan Ganda
: Hukmiah Arif
Pengetahuan/
Aplikasi

Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Rafika adalah pengelola kantin pada SMP
KPTK Gowa.
SMP KPTK sedang
melaksanakan rapat persiapan ujian
sekolah yang diikuti oleh seluruh guru.
Oleh kepala sekolah Rafika diminta
membuat kopi susu untuk seluruh peserta
rapat.
Bagaimana tahapan-tahapan
algoritma membuat kopi susu.
e. Siapkan Gelas – Seduh Air Mendidik –
Masukkan Gula – Masukkan Kopi –
Masukkan
susu - Aduk Rata Hidangkan.
f. Siapkan Gelas – Masukkan Gula –
Masukkan Kopi - Masukkan susu Seduh Air Mendidik – Aduk Rata Hidangkan.
g. Siapkan Gelas – Masukkan Gula –
Masukkan Kopi - Masukkan susu Seduh Air hangat – Aduk Rata Hidangkan.
h. Siapkan Gelas – Masukkan Gula –
Masukkan Kopi - Masukkan susu Aduk Rata - Seduh Air Mendidik Hidangkan.

Unit Pembelajaran
Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Merancang algoritma
Nomor
untuk mengotomasi
Soal
pengumpulan data dan
pengolahan data.
3
LINGKUP MATERI :
Analisis Data
MATERI :
Fitur
Lanjut
Aplikasi
Lembar Sebar
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan kasus peserta Jawaban
didik dapat Merancang
C
algoritma
untuk
mengotomasi pengolahan
data

PAKET - …

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan Ganda
: Hukmiah Arif
Pengetahuan/
Aplikasi

Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Anak-anak di SMP KPTK sedang belajar
mengenai bangun ruang. Guru mereka
mengajarkan cara menghitung luas
segitiga.
Jika cara menghitung luas
segitiga tersebut dibuatkan sebuah
algoritma, maka algoritma yang benar
adalah
a. Input alas – Input tinggi – input ½ menghitung luas = (alas * tinggi) / 2 –
Tampilkan luas.
b. menghitung luas = (alas * tinggi) / 2 –
Tampilkan luas - Input alas – Input
tinggi.
c. Input alas – Input tinggi – menghitung
luas = (alas * tinggi) / 2 – Tampilkan
luas.
d. Input alas – Input tinggi – input luas =
(alas * tinggi) / 2 – Tampilkan luas.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran : Informatika
KOMPETENSI DASAR :
Buku Sumber:
Merancang algoritma
Nomor
untuk mengotomasi
Soal
pengumpulan data dan
pengolahan data.
4
LINGKUP MATERI :
Analisis Data
MATERI :
Fitur
Lanjut
Aplikasi
Lembar Sebar
INDIKATOR SOAL :
Kunci
Disajikan kasus peserta Jawaban
didik dapat Merancang
A
algoritma
untuk
mengotomasi pengolahan
data

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

: 2013
: Pilihan Ganda
: Hukmiah Arif
Pengetahuan/
Aplikasi

Keterampilan

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Anak-anak di SMP KPTK sedang belajar
mengenai bangun ruang. Guru mereka
mengajarkan cara menghitung luas
segitiga.
Jika cara menghitung luas
segitiga tersebut digambarkan dalam
sebuah flowchart, maka flowchart yang
benar adalah
a.

b.
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PAKET - …

Unit Pembelajaran
Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar

c.

d.
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B. Analisis Soal
Analisis soal berdasarkan soal-soal tersebut di atas dapat kita jabarkan
sebagai berikut :
Tabel 3. Analisis Soal Lainnya Mata Pelajaran Informatika Kelas IX
Nomor Level
Indikator yang
Diketahui
Soal
Kognitif
bersesuaian
1
L2
3.5.1.2
Buka File berisi Data –
Mengidentifikasi Klik
Insert
–
Klik
fitur
lanjut PivotTables
aplikasi office
yang
dapat
digunakan
dalam
pengolahan data
pada
aplikasi
pengolah angka

2

L3
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4.5.3 Merancang
algoritma untuk
mengotomasi
pengolahan data

Siapkan
Gelas
–
Masukkan
Gula
–
Masukkan Kopi - Seduh
Air Mendidik – Aduk Rata
- Hidangkan.

Ditanyakan
Santi sebagai
seorang
tenaga
administrasi
di kantor CV.
Rent
Car
diminta oleh
atasannya
untuk
membuat
analisis
jumlah
kendaraan
yang dimiliki
perusahaan.
Untuk
memudahkan
maka
santi
menggunakan
fitur
PivotTable.
Bagaimana
mengaktifkan
PivotTable?
Rafika adalah
pengelola
kantin pada
SMP
KPTK
Gowa.
SMP
KPTK sedang
melaksanakan
rapat
persiapan
ujian sekolah
yang diikuti

Unit Pembelajaran
Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar

Nomor Level
Soal
Kognitif

3

L3

Indikator yang
bersesuaian

Diketahui

Ditanyakan

oleh seluruh
guru.
Oleh
kepala
sekolah
Rafika
diminta
membuat kopi
susu
untuk
seluruh
peserta rapat.
Bagaimana
tahapantahapan
algoritma
membuat
kopi.
4.5.4 Merancang Input alas – Input tinggi – Anak-anak di
algoritma untuk menghitung luas = (alas * SMP KPTK
mengotomasi
tinggi) / 2 – Tampilkan sedang
pengolahan data luas.
belajar
mengenai
bangun ruang.
Guru mereka
mengajarkan
cara
menghitung
luas segitiga.
Jika cara
menghitung
luas segitiga
tersebut
dibuatkan
sebuah
algoritma,
maka
algoritma
yang benar
adalah
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Nomor Level
Indikator yang
Soal
Kognitif
bersesuaian
4
L3
4.5.4 Merancang
algoritma untuk
mengotomasi
pengolahan data
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Diketahui

Ditanyakan
Anak-anak di
SMP
KPTK
sedang belajar
mengenai
bangun ruang.
Guru mereka
mengajarkan
cara
menghitung
luas segitiga.
Jika
cara
menghitung
luas segitiga
tersebut
digambarkan
dalam sebuah
flowchart,
maka
flowchart
yang
benar
adalah

Unit Pembelajaran
Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pembelajaran pada kegiatan pembelajaran Analisis Data berbasis
Lembar Sebar ini dirancang sebagai contoh pengembangan pembelajaran
yang mengintegrasikan HOTS. Langkah-langkah pembelajaran dalam aktivitas
ini menggunakan pembelajaran berbasis problem based learning (peserta
didik membangun konsep berdasarkan permasalahan). Langkah-langkah
pembelajaran dalam kegiatan ini juga dirancang dengan mengintegrasikan
penguatan karakter dan literasi.
Sub Unit pembelajaran Fitur Lanjut Berbasis Lembar Sebar ini disampaikan
dalam 2 jam pelajaran (satu kali pertemuan )
1. Aktivitas 1 Membuat PivotTable
Guru memberikan pertanyaan arahan (Guide Questions) :
-

Tahukah peserta didik cara membuat PivotTable ?

-

Dapatkah peserta didik menguraikan tahapan-tahapan membuat
PivotTable ?

Langkah pembelajaran Fitur Lanjut Lembar Sebar berbasis Problem-based
Learning yang berpusat pada siswa sebagai berikut :
Langkah Kerja
Orientasi peserta
didik pada
masalah

Aktivitas Guru
1. Guru
menyampaikan
masalah dengan
cara menayangkan
Tabel berisi data
yang banyak agar
peserta didik dapat
menguraikan cara
menggunakan
PivotTable

Alokasi
Waktu
1.1 Peserta
didik
20 “
mengamati
dan
memahami masalah
yang
disampaikan
guru
1.2 Peserta
didik
membuat
deskripsi
table
yang
ditayangkan
Aktivitas Siswa
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Langkah Kerja

Alokasi
Waktu

Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

2. Guru menugaskan
siswa agar
membentuk
kelompok
sebanyak 4 - 6
kelompok. Masingmasing kelompok
diberikan tugas
membaca dan
meringkas
buku/bahan
bacaan yang
diberikan.
3. Guru memberikan
masalah melalui
lembar kegiatan
secara
berkelompok

2.1 Peserta
didik
membentuk kelompok
dan membaca bahan
bacaan yang diberikan

3. Peserta didik (dalam
kelompok) mengamati
dan
memahami
masalah
yang
disampaikan guru dan
menentukan masalah
yang
akan
diselesaikan.
4. Peserta didik bertanya
tentang materi yang
belum dipahami

Membimbing

4. Guru memberikan
kesempatan siswa
bertanya dan
menanyakan
tentang materi
yang belum
dipahami
Guru memastikan
setiap anggota
memahami tugas
masing-masing
kelompok
Guru memantau

penyelidikan

keterlibatan peserta

penyelidikan

individu maupun

didik selama proses

data/formula)

kelompok

pengerjaan masalah

bahan

(penyelidikan)

menyelesaikan masalah

Mengorganisasikan
peserta didik
untuk belajar
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Peserta didik berdiskusi
dan membagi tugas untuk
mencari
data/formula
yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah
Peserta didik melakukan
(mencari

diskusi

untuk
dan

20”

20”

Unit Pembelajaran
Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar

Langkah Kerja
Mengembangkan

Aktivitas Guru
Guru memantau

Alokasi
Waktu
melakukan
10 “

Aktivitas Siswa
Kelompok

dan menyajikan hasil diskusi dan

diskusi

untuk

karya

membimbing

menghasilkan

solusi

pembuatan laporan

pemecahan masalah dan

sehingga karya setiap

hasilnya dipresentasikan/

kelompok siap untuk

disajikan dalam bentuk

dipresentasikan

karya

1. Guru membimbing

1. Setiap

Menganalisis dan

kelompok

mengevaluasi proses

presentasi dan

melakukan presentasi,

pemecahan masalah

mendorong

kelompok yang lain

kelompok

memberikan apresiasi.

memberikan
penghargaan serta
masukan kepada
kelompok lain.
2. Guru bersama

2. Bersama-sama

guru

peserta didik

merangkum/membuat

menyimpulkan

kesimpulan

materi

dengan masukan yang
diperoleh

sesuai
dari

kelompok lain

2. Aktivitas 2 Membuat Algoritma
Guru memberikan pertanyaan arahan (Guide Questions) :
-

Tahukah peserta didik cara menghitung Luas dan keliling Persegi
Panjang ?
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10 “

-

Dapatkah peserta didik menguraikan tahapan-tahapan menghitung
Luas dan keliling Persegi Panjang ?

-

Tahukah peserta didik bahwa tahapan-tahapan menghitung luas dan
keliling persegi panjang yang telah diuraikan merupakan sebuah
algoritma?

-

Dapatkah

peserta

didik

menghubungkan

tahapan-tahapan

menghitung luas dan keliling persegi panjang dalam bentuk flowchart?
Langkah pembelajaran Fitur Lanjut Lembar Sebar berbasis Problem-based
Learning yang berpusat pada siswa sebagai berikut :
Langkah Kerja
Orientasi peserta
didik pada
masalah
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Aktivitas Guru

Alokasi
Waktu
1.3 Peserta
didik
20 “
mengamati
dan
memahami masalah
yang
disampaikan
guru
1.4 Peserta
didik
membuat
deskripsi
gambar
yang
ditayangkan
Aktivitas Siswa

5. Guru
menyampaikan
masalah dengan
cara menayangkan
gambar benda
berbentuk
persegi panjang
agar peserta didik
dapat menguraikan
algoritma
menghitung luas
dan keliling persegi
panjang
6. Guru menugaskan
2.2 Peserta
didik
siswa agar
membentuk kelompok
membentuk
dan membaca bahan
kelompok
bacaan yang diberikan
sebanyak 4 - 6
kelompok. Masingmasing kelompok
diberikan tugas
membaca dan
meringkas
buku/bahan
bacaan yang
diberikan.
7. Guru memberikan
5. Peserta didik (dalam
masalah melalui
kelompok) mengamati

Unit Pembelajaran
Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar

Langkah Kerja

Alokasi
Waktu

Aktivitas Guru

Aktivitas Siswa

lembar kegiatan
secara
berkelompok

dan
memahami
masalah
yang
disampaikan guru dan
menentukan masalah
yang
akan
diselesaikan.
6. Peserta didik bertanya
tentang materi yang
belum dipahami

Membimbing

8. Guru memberikan
kesempatan siswa
bertanya dan
menanyakan
tentang materi
yang belum
dipahami
Guru memastikan
setiap anggota
memahami tugas
masing-masing
kelompok
Guru memantau

penyelidikan

keterlibatan peserta

penyelidikan

individu maupun

didik selama proses

data/formula)

kelompok

pengerjaan masalah

bahan

(penyelidikan)

menyelesaikan masalah

Guru memantau

Kelompok

Mengorganisasikan
peserta didik
untuk belajar

Mengembangkan

Peserta didik berdiskusi
dan membagi tugas untuk
mencari
data/formula
yang diperlukan untuk
menyelesaikan masalah
Peserta didik melakukan

20”

(mencari
untuk

diskusi

dan

melakukan

dan menyajikan hasil diskusi dan

diskusi

untuk

karya

membimbing

menghasilkan

solusi

pembuatan laporan

pemecahan masalah dan

sehingga karya setiap

hasilnya dipresentasikan/

kelompok siap untuk

disajikan dalam bentuk

dipresentasikan

karya

3. Guru membimbing

3. Setiap

Menganalisis dan

20”

kelompok

mengevaluasi proses

presentasi dan

melakukan presentasi,

pemecahan masalah

mendorong

kelompok yang lain

kelompok

memberikan apresiasi.
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10 “

10 “

Langkah Kerja

Aktivitas Guru

Alokasi
Waktu

Aktivitas Siswa

memberikan
penghargaan serta
masukan kepada
kelompok lain.
4. Guru bersama

4. Bersama-sama

guru

peserta didik

merangkum/membuat

menyimpulkan

kesimpulan

materi

dengan masukan yang

sesuai

diperoleh

dari

kelompok lain

3. Aktivitas 3 Algoritma dan Komputasi dalam Macro VBA
Guru memberikan pertanyaan arahan (Guide Questions) :
-

Apakah yang dimaksud dengan Microsoft Visual Basic for Applications
(VBA) ?

-

Apakah yang dimaksud dengan macro ?

-

Dapatkah peserta didik menerapkan tahapan-tahapan menghitung luas
dan keliling persegi panjang dalam VBA for Microsoft Excel ?

Langkah pembelajaran Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar sebagai berikut :
Langkah Kerja
Orientasi peserta

Aktivitas Guru
1. Guru

Alokasi

Aktivitas Siswa
1.5 Peserta

Waktu

didik

didik pada

menyampaikan

mengamati

dan

masalah

masalah dengan

memahami

masalah

cara menayangkan

yang

gambar benda

guru
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disampaikan

20 “

Unit Pembelajaran
Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar

Langkah Kerja

Aktivitas Guru
berbentuk

Alokasi

Aktivitas Siswa
1.6 Peserta

persegi panjang

membuat

agar peserta didik

gambar

dapat menerapkan

ditayangkan

Waktu

didik
deskripsi
yang

komputasi
menggunakan
macro VBA
berdasarkan
algoritma
menghitung luas
dan keliling
persegi panjang
yang telah dibuat
pada aktivitas
sebelumnya
2. Guru menugaskan

2 Peserta

didik

siswa agar

membentuk kelompok

membentuk

dan membaca bahan

kelompok

bacaan yang diberikan

sebanyak 4 - 6
kelompok. Masingmasing kelompok
diberikan tugas
membaca dan
meringkas
buku/bahan
bacaan yang
diberikan.
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Langkah Kerja

Aktivitas Guru

Alokasi

Aktivitas Siswa

Waktu

3. Guru memberikan
masalah melalui
lembar kegiatan
secara
berkelompok

3. Peserta didik (dalam
kelompok) mengamati
dan

memahami

masalah

yang

4. Guru memberikan

disampaikan guru dan

kesempatan siswa

menentukan masalah

bertanya dan

yang

menanyakan

diselesaikan.

tentang materi

akan

4. Peserta didik bertanya

yang belum

tentang materi yang

dipahami

belum dipahami

Mengorganisasikan

Guru memastikan

Peserta didik berdiskusi

peserta didik

setiap anggota

dan membagi tugas untuk

untuk belajar

memahami tugas

mencari

masing-masing

yang diperlukan untuk

kelompok

menyelesaikan masalah

Membimbing

Guru memantau

Peserta didik melakukan

penyelidikan

keterlibatan peserta

penyelidikan

individu maupun

didik selama proses

data/formula)

kelompok

pengerjaan masalah

bahan

(penyelidikan)

menyelesaikan masalah

Guru memantau

Kelompok

Mengembangkan

data/formula

untuk

diskusi

dan

melakukan

diskusi

untuk

karya

menghasilkan

solusi
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20”

(mencari

dan menyajikan hasil diskusi dan
membimbing

20”

10 “

Unit Pembelajaran
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Langkah Kerja

Menganalisis dan

Aktivitas Guru

Alokasi

Aktivitas Siswa

Waktu

pembuatan laporan

pemecahan masalah dan

sehingga karya setiap

hasilnya dipresentasikan/

kelompok siap untuk

disajikan dalam bentuk

dipresentasikan

karya

1. Guru membimbing

1. Setiap

kelompok

mengevaluasi proses

presentasi dan

melakukan presentasi,

pemecahan masalah

mendorong

kelompok yang lain

kelompok

memberikan apresiasi.

memberikan
penghargaan serta
masukan kepada
kelompok lain.
2. Guru bersama

2. Bersama-sama

guru

peserta didik

merangkum/membuat

menyimpulkan

kesimpulan

materi

dengan masukan yang
diperoleh

sesuai
dari

kelompok lain
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10 “

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1 Membuat PivotTable
1. Buatlah Tabel di bawah ini

Gambar 3 Data PivotTable

2. Aktifkan PivotTable !
3. Tampilkan Table berisi Nama Sopir dan Jenis Busnya
4. Tampilkan jumlah sopir untuk setiap kelas mobil
5. Tampilkan jumlah setoran wajib untuk setiap kelas mobil
6. Tampilkan jumlah setoran wajib untuk setiap jenis bus

Lembar Kerja Peserta Didik 2 Membuat Algoritma
1. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini :

Gambar 4
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Televisi dan Bendera

Unit Pembelajaran
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2. Berbentuk apakah benda-benda tersebut di atas?
3. Peserta didik dibagi dalam 4 kelompok, 2 kelompok meghitung luas dan 2
kelompok menghitung keliling !
4. Tuliskan rumus menghitung luas dan keliling persegi panjang !
5. Uraikan tahapan-tahapan menghitung luas dan keliling persegi panjang
dalam bentuk algoritma!
6. Gambarkan flowchart tahapan-tahapan menghitung luas dan keliling
persegi panjang berdasarkan algoritma yang telah dibuat

Lembar Kerja Peserta Didik 3
Algoritma dan Komputasi dalam Macro VBA
1. Perhatikan gambar benda di bawah ini !

Gambar 5 Handphone dan Tikar

2. Berbentuk apakah benda-benda tersebut di atas?
3. Peserta didik dibagi dalam 4 kelompok, 2 kelompok menghitung luas dan
2 kelompok menghitung keliling
4. Berdasarkan algoritma yang telah peserta didik buat pada aktivitas
sebelumnya, buatlah program menghitung luas dan keliling persegi
panjang menggunakan macro VBA pada Microsoft Excel!
5. Tampilan form pada macro VBA sebagai berikut :
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Gambar 6

Menu Form

6. Buatlah form dengan menggunakan VBA UserForm :
-

-

-

label1 untuk menuliskan label judul program “Form Luas/Keliling
Persegi Panjang” (Tuliskan pada Properties – Caption)
label2 untuk menuliskan label "panjang" (Tuliskan pada Properties –
Caption)
label3 untuk menuliskan label "lebar" (Tuliskan pada Properties –
Caption)
label4 untuk menuliskan label "luas" (Tuliskan pada Properties –
Caption)
atau menuliskan label "keliling"
text1 untuk menampung input panjang, ganti Name menjadi
'inputPanjang'
text2 untuk menampung input lebar, ganti Name menjadi 'inputLebar'
text3 untuk menampung output luas, ganti Name menjadi 'luas'
atau text4 untuk menampung output keliling, ganti Name menjadi
'keliling'
command1 sebagai button 'hitung' untuk event hitung luas atau
keliling
command2 sebagai button 'selesai' untuk mereset kembali text input
dan output

7. double klik pada button “hitung” dan masukkan kode program berikut :
-

Menghitung Luas Persegi Panjang
Private Sub Hitung_Click()
Luas.Text = Val(InputPanjang.Text) * Val(InputLebar.Text)
End Sub
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atau
-

Menghitung Keliling Persegi Panjang
Private Sub Hitung_Click()
Keliling.Text = 2 * (Val(InputPanjang.Text) * Val(InputLebar.Text))
End Sub

8. double klik pada button “selesai” dan masukkan kode program berikut :
-

Selesai menghitung Luas Persegi Panjang
Private Sub selesai_Click()
InputPanjang.Text = ""
InputLebar.Text = ""
Luas.Text = ""
End Sub
Atau

-

Selesai menghitung Keliling Persegi Panjang
Private Sub selesai_Click()
InputPanjang.Text = ""
InputLebar.Text = ""
Keliling.Text = ""
End Sub

9. Jalankan program dan hasilnya akan tampil seperti berikut :

Gambar 7

Menu Form Luas Persegi Panjang
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10. Buatlah tombol form untuk menjalankan Form Luas/Keliling Persegi
Panjang dengan cara :
b. Buat macro untuk memanggil Form Luas/Keliling Persegi Panjang pada
modul baru dengan langkah :
-

Pada menu visual basic editor klik insert pilih module

-

Ketikkan kode berikut :
Sub luas_persegi()
UserForm1.Show
End Sub

c. Membuat tombol untuk memanggil Form Luas/Keliling Persegi
Panjang dengan menyisipkan pada worksheet :
-

Pada Worksheet Klik Tab Developer

-

Pada Grup Controls klik Insert

-

Pilih Button pada kelompok Form Controls

-

kemudian buatlah tombol tersebut pada workbook

-

Setelah itu akan muncul jendela Assign Macro

-

Pilih macro yang telah dibuat tadi (yaitu tampil)

-

Hasilnya seperti berikut :

11. Jalankan program tersebut !
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C. Bahan Bacaan
1. FITUR LANJUT APLIKASI LEMBAR SEBAR
Add-Ins memberikan perintah dan fitur tambahan pada Excel. Umumnya, AddIns tidak dapat secara langsung digunakan di Excel sehingga Anda harus
memasang dan mengaktifkan Add-Ins terlebih dahulu.

Mengenal Add-Ins

Beberapa contoh Add-Ins adalah seperti Solver dan Analysis ToolPak. Add-Ins
lainnya ada di bagian Download Center dan Anda harus mengunduhnya
terlebih dahulu. Lalu, ada Add-Ins yang dibuat oleh pihak ketiga, seperti
programmer dalam sebuah organisasi atau penyedia solusi perangkat lunak
yang dapat berupa Component Object Model (COM), Visual Basic for
Applications (VBA), dan DLL.
Add-Ins dapat dikategorikan menjadi tiga jenis:
•

Excel Add-Ins, ini biasanya meliputi Excel Add-Ins (.xlam), Excel 97-2003
AddIns (.xla), atau DLL Add-Ins (.xll). Beberapa Add-Ins, seperti Solver dan
Analysis ToolPak, mungkin akan langsung ada pada Excel Anda. Biasanya,
Anda hanya perlu mengaktifkan add-in ini untuk menggunakannya.

•

Downloadable Add-Ins, add-in tambahan untuk Excel yang dapat diunduh
dan di-install dari Download Center di Office.com.

•

Custom Add-Ins, berupa add-in dari pengembang dan penyedia solusi
perangkat lunak yang bisa disesuaikan seperti Component Object Model
(COM), otomatisasi, VBA, dan XLL. Add-Ins ini harus di-install terlebih
dahulu.
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Setelah Anda install atau mengaktifkan Add-Ins, perhatikan langkah berikut:
1) Tab Data. Setelah Anda install dan mengaktifkan Analysis ToolPak dan
Solver, perintah untuk Data Analysis dan Solver akan tampil pada bagian
kelompok Analysis.
2) Tab Formulas. Setelah Anda install dan mengaktifkan Euro Currency Tools,
perintah untuk Euro Conversion dan Euro Formatting akan tampil pada
bagian kelompok Solutions.
3) Tab Add-Ins. Add-in lainnya dapat ditambahkan ke tab Add-Ins. Tab ini
akan secara otomatis ditambahkan pada Ribbon ketika Anda menginstal
dan mengaktifkan add-In yang pertama. Jika Anda tidak melihat tab
AddIns, Anda harus keluar dan me-restart Excel.
Menambah atau Menghapus Excel Add-Ins
Mengaktifkan Excel Add-Ins
1) Klik tab File, klik Options, lalu klik kategori Add-Ins.
2) Pada kotak Manage, klik Excel Add-ins, kemudian klik Go sehingga kotak
dialog Add-Ins akan muncul.
3) Pilih kotak centang di sebelah add-in yang ingin diaktifkan dan kemudian
klik OK.
Jika Anda tidak menemukan add-in yang ingin diaktifkan dalam kotak, Anda
mungkin perlu install add-in tersebut.
Menginstal Excel Add-Ins
1) Untuk memasang add-in yang biasanya di-instal dengan Excel, seperti
Solver atau Analysis ToolPak, jalankan program tersebut pada Excel atau
Microsoft Office dan pilih opsi Ubah untuk memasang add-in. Setelah Anda
me-restart Excel, add-in akan muncul di kotak Add-Ins.
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2) Beberapa Excel Add-Ins yang terletak pada komputer Anda, dapat diinstal atau diaktifkan dengan mengeklik Browse (di kotak dialog Add-Ins)
untuk mencari add-in, dan kemudian klik OK.
3) Beberapa Excel Add-Ins membutuhkan proses instalasi. Anda mungkin
perlu mengunduh atau menyalin paket instalasi ke komputer Anda (paket
instalasi

biasanya

file

dengan

ekstensi

.msi),

dan

kemudian

menjalankannya.
4) Add-Ins yang tidak tersedia pada komputer Anda dapat diunduh dan
diinstal melalui Download Center atau dari situs lain.
Menonaktifkan Excel Add-Ins
1) Klik tab File, klik Options, lalu klik kategori Add-Ins.
2) Pada kotak Manage, klik Excel Add-ins, kemudian klik Go.
3) Dalam add-in yang tersedia di kotak, kosongkan centang pada kotak di
sebelah add-in yang ingin dinonaktifkan dan kemudian klik OK.
Ketika Anda menonaktifkan add-in, itu akan membuatnya dihapus dari grup
dan Anda mungkin perlu me-restart Excel. Menonaktifkan add-in tidak akan
menghapus add-in dari komputer Anda. Untuk menghapus add-in dari
komputer Anda, Anda harus uninstall add-in tersebut.
Menghapus Excel Add-Ins
1) Klik tab File, dan kemudian klik Exit.
2) Dalam Control Panel, klik Program and Features.
3) Lakukan salah satu dari yang berikut: - Jika Anda memasang Excel sebagai
bagian dari Microsoft Office, klik Microsoft Office dari daftar program yang
telah di-instal, dan kemudian klik tombol Change. - Jika Anda memasang
Excel secara sendiri, klik nama program dalam daftar program yang telah
di-instal, dan kemudian klik tombol Change Ubah. - Jika Anda memasang
add-in dari Download Center, klik nama program dalam daftar program
yang telah di-instal, dan kemudian klik tombol Uninstall.
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4) Ikuti petunjuk dalam program instalasi.
Menambah atau Menghapus COM Add-Ins
Menambahkan COM Add-Ins
1) Klik tab File, klik Options, lalu klik kategori Add-Ins.
2) Pada kotak Manage, klik COM Add-Ins, kemudian klik Go sehingga kotak
dialog COM Add-Ins muncul.
3) Dalam add-in yang tersedia di kotak, pilih centang kotak di sebelah add-in
yang ingin diinstal, dan kemudian klik OK.
Menghapus COM Add-Ins
1) Klik tab File, klik Options, lalu klik kategori Add-Ins.
2) Pada kotak Manage, klik COM Add-Ins, kemudian klik Go sehingga kotak
dialog COM Add-Ins muncul.
3) Dalam add-in yang tersedia di kotak, pilih centang kotak di sebelah add-in
yang ingin dihapus, dan kemudian klik OK.
Menambah atau Menghapus Otomatisasi Add-Ins
1) Klik tab File, klik Options, lalu klik kategori Add-Ins.
2) Pada kotak Manage, klik COM Add-Ins, kemudian klik Go sehingga kotak
dialog COM Add-Ins muncul.
3) Untuk menginstal otomatisasi add-in, di kotak server otomatisasi, klik
Automation, dan kemudian klik add-in yang diinginkan.
4) Untuk menghapus otomatisasi add-in, Anda harus menghapusnya dari
registry.
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Membuat PivotTable
1. Pilih sel yang Anda inginkan untuk membuat PivotTable.
Catatan: Data Anda tidak boleh memiliki baris atau kolom kosong. Data
hanya boleh memiliki judul baris tunggal.
2. Pilih Sisipkan > PivotTable.

3. Dalam Pilih data yang ingin Anda analisis, pilih Pilih sebuah tabel
atau rentang.

4. Dalam Tabel/Rentang, verifikasikan rentang sel Anda.
5. Di bawah Pilih tempat Anda ingin meletakkan laporan PivotTable,
pilih lembar kerja baru untuk meletakkan PivotTable di lembar kerja
baru atau lembar kerja yang ada lalu pilih lokasi yang diinginkan untuk
PivotTable.
6. Pilih OK.
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Mengembangkan PivotTable
1. Untuk menambahkan bidang ke PivotTable, centang kotak nama bidang
di panel Bidang PivotTable.
Catatan: Bidang yang dipilih akan ditambahkan ke area default: bidang
non-numerik akan ditambahkan ke Baris, hierarki tanggal dan waktu
akan ditambahkan ke Kolom, dan bidang numerik ditambahkan ke Nilai.

2. Untuk memindahkan bidang dari satu area ke yang lain, seret bidang ke
area target.
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Fitur baru excel 2016
Microsoft office 2016 rilis pada tanggal 22 september 2015 dengan beberapa
fitur baru dan tambahan sebagai penyempurna versi microsoft office
sebelumnya. untuk aplikasi microsoft excel 2016 ada beberapa fitur baru yang
ditambahkan untuk memudahkan kita dalam mengolah data. berikut daftar
fitur baru excel 2016.

Fitur baru excel 2016
1. Database Query
Fitur pertama adalah database query, Fitur ini berfungsi sebagai
pengolah data yang besar dari external data source seperti SQL server
dan Access. excel 2016 dapat digunakan untuk query tabel tabel yang
ada dalam database yang nantinya dapat diolah sebagai report dalam
excel.

Database query
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2. Quick analysis Tool
Quick analysis tool sebagai cara cepat anda untuk analisa data dengan
mudah, ada beberapa pilihan analisa untuk data dari formatting,
rekomendasi chart, sparkline atau untuk menambahkan formula secara
otomatis. ketika anda sudah membuat tabel data pada excel, seleksi
range yang akan kita analisa secara otomatis pop up analysis tools akan
muncul pada range kita dapat pilih salah satu sesai dengan kebutuhan.

Quick Analysis tools
3. Sharing dan Collaboration
Pada versi sebelumnya sharing file excel dengan rekan kerja lewat email,
sharepoint atau onedrive harus diakses melalui bacstage view (menu
file). pada excel 2016 untuk sharing file excel dengan rekan kerja sudah
sangat mudah, excel 2016 sudah menambahkan shortcut pada bagian
pojok kanan atas.
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Share and collaboration
4. Chart
Chart adalah suatu bentuk penyajian data dalam bentuk grafik untuk
menggambarkan tren suatu data. Pada excel 2016 ada enam tipe chart
baru yang dapat kita gunakan, tipe treemap, sunburst, pareto, histogram,
box and wishker dan waterfall salah satunya. fungsi dari tipe chart ini
berbeda untuk lebih lanjut tentang penjelasan dan cara pembuatanya
akan dibahas di halaman tersendiri

Waterfall chart
5. Tell Me
“Tell me what you want to do?” kata ini yang muncul pada searchbox.
tools ini dapat digunakan Jika anda masih kesulitan untuk mencari tools
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excel didalam ribbon, tools ini sangat bermanfaat sekali. cukup ketikan
nama tools pada search box atau dapat mengunakan shortcut ALT+Q,
maka excel akan merekomendasikan dan menampilkan tools tersebut.

Tell me you want to do?
6. 3D Power Maps
Fitur power map pada versi excel 2013 merupakan tolls add-in atau
program tambahan yang harus diinstall terpisah, pada excel 2016 power
maps sudah include didalam aplikasi standard. power maps digunakan
untuk compare atau membandingkan data misalkan suhu, curah hujan,
atau pertumbuhan penduduk suatu kota atau negara. berikut tampilan
3D maps excel.

3D maps Excel
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2. PENGENALAN KOMPUTASI UMUM
Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara
dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Data input disini adalah
sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Komputasi ini
merupakan bagian dari ilmu komputer berpadu dengan ilmu matematika.
Secara umum ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian
pada penyusunan model matematika dan teknik penyelesaian numerik serta
penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalahmasalah ilmu (sains). Dalam penggunaan secara umum, biasanya berupa
penerapan simulasi komputer atau berbagai bidang keilmuan, tetapi dalam
perkembangannya digunakan juga untuk menemukan prinsip-prinsip baru
yang mendasar terhadap bidang ilmu yang mendasari teori ini. Bidang ini
berbeda dengan ilmu komputer (computer science), yang mengkaji
komputasi, komputer dan pemrosesan informasi. Bidang ini juga berbeda
dengan teori dan percobaan sebagai bentuk tradisional dari ilmu dan kerja
keilmuan.
Dalam ilmu alam, pendekatan ilmu komputasi dapat memberikan berbagai
pemahaman baru, melalui penerapan model-model matematika dalam
program komputer berdasarkan landasan teori yang telah berkembang,
untuk menyelesaikan masalah-masalah nyata dalam ilmu tersebut.
Komputasi Modern
Komputasi modern bisa disebut sebuah konsep sistem yang menerima
intruksi-intruksi dan menyimpannya dalam sebuah memory, memory disini
bisa juga dari memory komputer. Oleh karena pada saat ini kita melakukan
komputasi menggunakan komputer maka bisa dibilang komputer merupakan
sebuah komputasi modern. Konsep ini pertama kali digagasi oleh John Von
Neumann (1903-1957). Dalam kerjanya komputasi modern menghitung dan
mencari solusi dari masalah yang ada, dan perhitungan yang dilakukan itu
meliputi:
1. Akurasi
2. Kecepatan
3. ProblemVolume Besar
4. Modelling
5. Kompleksitas
Ada tiga model komputasi, yaitu :
1. fungsional,
2. logika, dan
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3.

imperatif.

Sebagai tambahan terhadap satuan nilai-nilai dan operasi yang berhubungan,
masing-masing model komputasi memiliki satu set operasi yang digunakan
untuk menggambarkan komputasi.
Model Fungsional
Model ini terdiri dari satu set nilai, fungsi, dan operasi aplikasi fungsi dan
komposisi fungsi. Fungsi ini dapat mengambil fungsi lain sebagai argumentasi
dan mengembalikan fungsi tersebut sebagai hasil (higher-order function).
Suatu program adalah kumpulan definisi fungsi sedangkan suatu komputasi
adalah aplikasi fungsi.
Contoh model fungsional :
Fungsi linier y = 3x + 2 dapat didefinisikan sebagai berikut fx = 3*x + 2.
Model fungsional ini menjadi sangat penting karena telah dikembangkan dari
ratusan tahun yang lalu dan sebagai bentuk metode dasar dari sebagian besar
metode penyelesaian masalah.
Model Logika
Model ini terdiri dari satu set nilai, definisi hubungan, dan kesimpulan logis.
Program terdiri dari definisi hubungan dan suatu komputasi adalah suatu
bukti (suatu urutan kesimpulan).
Contoh model logika :
Fungsi linier y = 3x + 2 dapat didefinisikan sebagai berikut F(X,Y) if Y is 3*x +
2
Model logika penting karena merupakan perumusan proses pemberian
alasan dan itu berhubungan dengan relatioanl database dan expert system.
Model Imperatif
Model ini terdiri dari satu set nilai yang mencakup suatu keadaan dan operasi
tugas untuk memodifikasi pernyataan. Pernyataan adalah set pasangan nilainama dari konstanta dan variabel. Program terdiri dari urutan tugas dan
suatu komputasi terdiri dari urutan pernyataan.
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Contoh model imperatif :
Fungsi linier y = 2x + 3 dapat didefinisikan sebagai berikut y:= 2*x +3
Model imperatif penting karena model berubah dan perubahan adalah bagian
dari lingkungan. Model imperatif merupakan pendekatan yang paling tepat
untuk pemodelan perangkat keras yang mengeksekusi program.
3. PENGENALAN MACRO DASAR PADA VBA MICROSOFT EXCEL
Macro adalah sebuah script pada sebuah aplikasi, macro berfungi untuk
membuat otomatisasi berdasarkan script yang dibuat di bagian
pemrograman. Script inilah yang memerintahkan aplikasi melakukan
perintah secara berulang-ulang.
VBA adalah Visual Basic for Aplication, VBA Excel adalah Visual Basic berbasis
Microsoft Excel. Langkah-langkah menjalankan Macro adalah dengan terlebih
dahulu mengaktifkan tab Developer.
Mengaktifkan Tab Developer
Tab Developer adalah tampilan menu Ribbon di Microsoft Office yang berisi
menu-menu digunakan untuk melakukan aktivitas pembuatan program
menggunakan makro maupun VBA (Visual Basic for Appliction)

Gambar 6 Tampilan Tab Developer pada Excel 2016
Langkah-langkah mengaktifkan Tab Developer :
a. Jalankan Microsoft Excel 2016
b. Pada tab file, klik menu New dan pilih Blank Workbook
c. Klik tab File
d. Klik Option maka akan muncul tampilan sebagai berikut :
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Gambar 7 Tampilan Costumize Ribbon
e.

Pilih Costumize Ribbon, disebelah kanan akan muncul dialog costumize
, pada Main Tabs beri tanda  pada Developer lalu klik OK

Jenis-Jenis pada VBA
Beberapa jenis form yang dapat digunakan pada Excel 2016 adalah:
a. Data Form: adalah form yang dapat digunakan langsung dapat digunakan
di Excel untuk mengolah data yang terdapat pada suatu data range atau
table. Form ini memudahkan kita untuk menambahkan, mengubah
ataupun menghapus data terutama untuk data range yang banyak
kolomnya.
b. Worksheet dengan ActiveX Controls: adalah worksheet Excel yang dapat
dimasukkan elemen atau kontrol ActiveX seperti dropdown, tombol,
scroll bar, dan lain-lain. Tiap event atau peristiwa yang diakibatkan oleh
penekanan tombol atau perubahan nilai pada kontrol tersebut dapat
dihubungkan ke kode makro tertentu.
c. VBA UserForm: adalah form yang mesti dibuat di VBA Editor dan
dijalankan melalui kode-kode VBA.
Pada Sub Unit ini yang akan kita gunakan adalah jenis ketiga yaitu VBA
UserForm. 3
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Menambahkan Form
a. Tekan CTRL+F11 untuk membuka Visual Basic Editor. Jika penekanan
tombol tersebut tidak berhasil, klik tab Developer Tab dan pilih Visual
Basic

Gambar 8 Tampilan Visual Basic
b. Pada bagian jendela Project Explorer klik kanan pada node VBA Project
dan pilih menu insert UserForm

Gambar 9 Tampilan VBA Project
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c. Maka akan tampil UserForm beserta Toolbox Controls

Gambar10 Tampilan UserForm beserta Toolbox Controls
d. Silahkan membuat menu Formnya
Mengubah Judul Form melalui Properties
Setiap form dan control yang ada pada form memiliki apa yang dinamakan
property – suatu atribut yang melekat. Sebagai contoh: tinggi (height), judul
(caption), dan lain-lain. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubah
judul form yang telah kita tambahkan di atas
a. Klik kanan pada area form UserForm1 kemudian pilih Properties
b. Pada panel Properties, carilah Caption dan ubahlah teks UserForm1
menjadi Form Menghitung Luas Segitiga
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A. Pembahasan Soal-soal
1. Santi sebagai seorang tenaga administrasi di kantor CV. Rent Car
diminta oleh atasannya untuk membuat analisis jumlah kendaraan
yang dimiliki perusahaan.

Untuk memudahkan maka santi

menggunakan fitur PivotTable. Bagaimana mengaktifkan PivotTable?
Penjelasan :
Cara mengaktifkan PivotTable adalah
-

Buka File berisi Data

-

Klik Insert

-

Klik PivotTables.

2. Rafika adalah pengelola kantin pada SMP KPTK Gowa. SMP KPTK
sedang melaksanakan rapat persiapan ujian sekolah yang diikuti oleh
seluruh guru. Oleh kepala sekolah Rafika diminta membuat kopi susu
untuk seluruh peserta rapat. Bagaimana tahapan-tahapan algoritma
membuat kopi.
Penjelasan :
Tahapan-tahapan membuat kopi susu adalah
-

Siapkan gelas

-

Masukkan gula

-

Masukkan kopi

-

Masukkan susu

-

Seduh air mendidih

-

Aduk rata

-

Hidangkan

3. Anak-anak di SMP KPTK sedang belajar mengenai bangun ruang. Guru
mereka mengajarkan cara menghitung luas segitiga.

Jika cara
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menghitung luas segitiga tersebut dibuatkan sebuah algoritma, maka
algoritma yang benar adalah
Penjelasan :
-

Input alas

-

Input tinggi

-

Menghitung luas = (alas * tinggi) / 2

-

Tampilkan luas

4. Anak-anak di SMP KPTK sedang belajar mengenai bangun ruang. Guru
mereka mengajarkan cara menghitung luas segitiga.

Jika cara

menghitung luas segitiga tersebut digambarkan dalam sebuah
flowchart, maka flowchart yang benar adalah
Penjelasan :
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Untuk menulis butir soal HOTS, penulis soal dituntut untuk dapat menentukan
perilaku yang hendak diukur dan merumuskan materi yang akan dijadikan
dasar pertanyaan (stimulus) dalam konteks tertentu sesuai dengan perilaku
yang diharapkan. Selain itu uraian materi yang akan ditanyakan (yang
menuntut penalaran tinggi) tidak selalu tersedia di dalam buku pelajaran. Oleh
karena itu dalam penulisan soal HOTS, dibutuhkan penguasaan materi ajar,
keterampilan dalam menulis soal (kontruksi soal), dan kreativitas guru dalam
memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar
satuan pendidikan. Berikut dipaparkan langkah-langkah penyusunan soalsoal HOTS.
1. Menganalisis KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS
Terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal-soal
HOTS. Tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOTS. Guruguru secara mandiri atau melalui forum KKG/MGMP dapat melakukan
analisis terhadap KD yang dapat dibuatkan soal-soal HOTS.
2. Menyusun kisi-kisi soal
Kisi-kisi penulisan soal-soal HOTS bertujuan untuk para guru dalam
menulis butir soal HOTS. Secara umum, kisi-kisi tersebut diperlukan untuk
memandu guru dalam:
a. memilih KD yang dapat dibuat soal-soal HOTS
b. merumuskan IPK
c. memilih materi pokok yang terkait dengan KD yang akan diuji
d. merumuskan indikator soal
e.

menentukan level kognitif
f.

Menentukan bentuk soal dan nomor soal

3. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual
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Stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya mendorong peserta
didik untuk membaca stimulus. Stimulus yang menarik umumnya baru,
belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus kontekstual
berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan seharihari, menarik, mendorong peserta didik untuk membaca. Dalam konteks
Ujian Sekolah, guru dapat memilih stimulus dari lingkungan sekolah atau
daerah setempat.
4. Menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal
Butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal
HOTS. Kaidah penulisan butir soal HOTS, agak berbeda dengan kaidah
penulisan butir soal pada umumnya. Perbedaannya terletak pada aspek
materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap
butir soal ditulis pada kartu soal, sesuai format terlampir.
5. Membuat pedoman penskoran (rubrik) atau kunci jawaban
Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman
penskoran atau kunci jawaban. Pedoman penskoran dibuat untuk bentuk
soal uraian. Sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan
ganda, pilihan ganda kompleks (benar/salah, ya/tidak), dan isian singkat.
Penting diingat!!
Soal HOTS dimulai dari level kognitif 3. Yaitu C4 (analisis), C5
(Evaluasi) dan C6 (Mengkreasi)
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Unit Pembelajaran
Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar

Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di kampus, di perkantoran,
di bidang usaha pertokoan, dan sebagainya kita sering dihadapkan pada
tuntutan tugas-tugas sekolah, kampus, pekerjaan di perkantoran berupa
laporan tabel dan analisis data, keuangan dan pekerjaan yang menggunakan
microsoft excel yang lebih kompleks dan membutuhkan fitur tambahan untuk
melengkapi pembuatan tabel dan analisa data. Microsoft Excel adalah bagian
dari microsoft office 2016 dirilis pada tanggal 22 september 2015 dengan
beberapa fitur baru dan tambahan sebagai penyempurna versi microsoft office
sebelumnya, seperti untuk aplikasi microsoft excel 2016 ada beberapa fitur
baru yang ditambahkan untuk memudahkan kita dalam mengolah data.
Beberapa fitur tambahan dari microsoft excel adalah (1) Fitur PivotTable yang
berfungsi untuk menghitung, meringkas dan menganalisis data, (2) Fitur
Macro VBA Excel yang berfungsi untuk menghitung, meringkas dan
menganalisis data menggunakan aplikasi visual basic (3) Fitur database query
yang berfungsi sebagai pengolah data yang besar dari external data source
seperti SQL server dan Access, (4) Fitur Quick analysis tool sebagai cara cepat
untuk analisa data dengan mudah, ada beberapa pilihan analisa untuk data
dari formatting, rekomendasi chart, sparkline atau untuk menambahkan
formula secara otomatis. (5) Fitur Sharing dan Collaboration yaitu sharing
file excel dengan rekan kerja lewat email, sharepoint atau onedrive. (6) Fitur
Chart adalah suatu bentuk penyajian data dalam bentuk grafik untuk
menggambarkan tren suatu data. Pada excel 2016 ada enam tipe chart baru
yang dapat kita gunakan, tipe treemap, sunburst, pareto, histogram, box and
wishker dan waterfall. (7) Fitur “Tell me what you want to do?” kata ini yang
muncul pada searchbox. tools ini dapat digunakan Jika anda masih kesulitan
untuk mencari tools excel didalam ribbon, tools ini sangat bermanfaat sekali.
cukup ketikan nama tools pada search box atau dapat mengunakan shortcut
ALT+Q, maka excel akan merekomendasikan dan menampilkan tools tersebut.

213

(8) Fitur 3D Power Maps sudah include didalam aplikasi standard. power
maps digunakan untuk compare atau membandingkan data misalkan suhu,
curah hujan, atau pertumbuhan penduduk suatu kota atau negara.
Dengan meningkatkan kompetensi peserta didik melalui pengelolaan lembar
sebar sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar (KD) yang tertuang dalam
Permendikbud No. 37 Tahun 2018 maka diharapkan melalui pembelajaran ini
maka peserta didik memiliki kompetensi yang dapat diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari.
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Unit Pembelajaran
Fitur Lanjut Aplikasi Lembar Sebar

Dalam rangka mengetahui pemahaman terhadap sub unit ini, Saudara perlu
mengisi lembar persepsi pemahaman. Berdasarkan hasil pengisian instrumen
ini, Saudara dapat mengetahui posisi pemahaman beserta umpan baliknya.
Oleh karena itu, isilah lembar persepsi diri ini dengan objektif dan jujur.
Tabel 3 Lembar Persepsi Pemahaman Sub Unit

No
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aspek

1

Kriteria
2
3

Memahami indikator yang telah dikembangkan
berdasarkan Kompetensi Dasar
Mampu menghubungkan konten dengan
fenomena kehidupan sehari-hari
Merasa bahwa tahapan aktivitas pembelajaran
dapat mengembangkan HOTS peserta didik
Memahami tahapan aktivitas yang disajikan
dengan baik
Mampu dengan baik mengaplikasikan aktivitas
pembelajaran di dalam kelas
Memahami dengan baik Lembar Kerja peserta
didik yang dikembangkan
Mampu melaksanakan dengan baik Lembar Kerja
peserta didik yang dikembangkan
Memahami Konten secara menyuluh dengan baik
Memami prosedur penyusunan soal HOTS dengan
baik
Mampu membahas soal HOTS yang disajikan
dengan tepat
Jumlah
Jumlah Total
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4

Keterangan

Pedoman Penskoran

1=tidak menguasai
2 = cukup menguasai
3 = menguasai

Skor = Jumlah Total X 100
40

4 = Sangat Menguasai
Keterangan Umpan Balik
Skor
< 70

70-79

80-89

> 90

216

Umpan Balik
Masih banyak yang belum dipahami, di antara konten, cara
membelajarkannya, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara membaca ulang Unit ini dan
mendiskusikannya dengan dengan fasilitator di MGMP sampai
anda memahaminya.
Masih ada yang belum dipahami dengan baik, di antara konten,
cara membelajarkan, mengembangkan penilian dan melaksanakan
penilaian berorientasi HOTS. Saudara perlu mendiskusikan bagian
yang belum dipahami dengan fasilitator atau teman lain di MGMP.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
baik.
Memahami konten, cara membelajarkan, mengembangkan
penilian dan melaksanakan penilaian berorientasi HOTS dengan
sangat baik. Saudara dapat menjadi fasilitator bagi teman-teman
lain di MGMP untuk membelajarkan Unit ini.

Paket Unit Pembelajaran
Jaringan Komputer, Internet, Blog dan

Content Management System

Perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software)
komputer merupakan satu sistem komputer yang saling melengkapi untuk
mewujudkan bagi pengguna (brainware). Sistem komputer bukan hanya pada
peranti komputer desktop tetapi juga bagi telepon cerdas (smartphone).
Dengan demikian hardware dan software merupakan bagian dari dasar-dasar
komputer.
Dasar-dasar komputer dibutuhkan bagi guru dan peserta didik
jenjang SMP/MTsN berdasarkan Kompetensi Dasar mata pelajaran
Informatika yang dituangkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 37 tahun 2018 tentang KI-KD Kurikulum 2013. Dengan
demikian mata pelajaran Informatika dapat diajarkan pada jenjang
SD/SMP/MTsN/SMA/MA dan merupakan mata pelajaran pilihan.
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