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PRAKTEK PERTAMA
PENGALAMAN :
– Memahami komponen dasar OpenOffice.org
– Memahami kotak dialog
– Penggunaan mouse
– Menggunakan baris menu, toolbar dan menu help
– Menggunakan OpenOffice.org Calc 
– Membuka lembaran kerja OpenOffice.org Calc 
– Penanda atau penunjuk sel 

TARGET :
– Dapat memahami komponen dasar OpenOffice.org
– Dapat memahami kotak dialog dan menggunakannya
– Dapat menggunakan mouse, baris menu, toolbar, dan menu help
– Dapat membuka lembaran kerja OpenOffice.org Calc 
– Memahami penanda atau penunjuk sel 

MEMAHAMI KOMPONEN DASAR OPENOFFICE.ORG

Kita  perlu  mengenal  beberapa  komponen  dasar  dari  ruang  kerja 
OpenOffice.org agar dapat dengan cepat menggunakan ruang tersebut 
secara maksimal. Perhatikan gambar dibawah ini:
 1.Panel  Bar,  berisi  tombol  Main  Menu dan  tombol-tombol  ikon  Quick 

Launcher (penampil  cepat) aplikasi,  ruang kerja aktif,  Task Bar,  dan 
ruang virtual windows

 2.Icon, adalah suatu simbol yang merujuk kepada suatu drive, folder, 
aplikasi dan dokumen. Membukanya cukup dengan klick icon tersebut.

 3.Tombol ikon  task bar aktif adalah suatu ruang aplikasi yang sedang 
aktif atau non aktif.

 4.Baris judul atau Title Bar, berisi nama aplikasi dan juga nama file yang 
sedang aktif.

 5.Tombol ukuran (Sizing Button), biasanya terdiri dari 3 tombol;
a. Tombol Maximize, untuk memperbesar
b. Tombol Minimize, untuk memperkecil
c. Tombol Close, untuk menutup

 6.Baris  Menu  (Menu bar),  adalah  baris  di  ruang  aplikasi  yang  berisi 
menu-menu dan fungsi  utama dari  sebuah aplikasi  tertentu,  seperti 
File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Windows, dan Help.

 7.Toolbars, adalah baris yang berisi tombol-tombol dengan ikon aplikasi 
yang  digunakan  untuk  menjalankan  suatu  fungsi  perintah  dengan 
cepat dan mudah,  terutama berkaitan dengan perintah yang sering 
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digunakan.
 8.Paragraph  style atau  Stylish merupakan  ruang  terpisah  yang 

berfungsi mengatur paragraf teks.
 9.Scroll Bar, baris penggulung, untuk menggeser layar ke atas dan ke 

bawah dengan  Vertical Scroll  Bar atau ke kiri  dan ke kanan dengan 
Horizontal Scroll Bar. 

 10.Office  Assistant,  ditampilkan  dalam  rupa  gambar  animasi  lampu 
pada sisi kanan ruang aplikasi. Office Assistant adalah fungsi bantuan 
dalam penggunaan OpenOffice.org

 11.Status  Bar,  menampilkan  informasi  mengenai  aktifitas  yang 
berlangsung  di  aplikasi  aktif,  menyangkut  banyak  halaman, 
penyimpanan.

MEMAHAMI KOTAK DIALOG
Kotak dialog  akan tampil jika kita memilih fungsi perintah di  Menu Bar 
atau Tool Bar. Kotak ini memberikan pesan mengenai langkah perintah 
kerja. Hal-hal berkaitan Kotak dialog:
1.Tab, berfungsi menampilkan pilihan lain dalam kotak dialog.
2.Tombol  Help,  menampilkan  keterangan  bantuan  dari  setiap  kotak 

dialog.
3.Kotak Daftar Pilihan, berisi pilihan perintah dalam bentuk daftar. Kita 

boleh  menggunakan  scroll  untuk  menggulung  daftar  perintah 
tambahan lainnya.

4.Tombol Eksekusi, untuk mengakses, melaksanakan atau membatalkan 
operasi.

5.Check  Box, tombol  pilihan,  berbentuk  kotak  dan  bulat  yang  akan 
menampilkan  tanda  titik  hitam  di  tengahnya  jika  item  tersebut 
pilihannya.

6.Tombol  Daftar pilihan  disebut  juga dengan tombol  drop down yang 
menampilkan daftar pilihan perintah tambahan.

7.Kotak   Isian,  untuk  mengetikkan  sesuatu  sesuai  dengan  keinginan, 
misalnya, halaman yang akan dicetak, batas margin, ukuran font, dsb.

PENGGUNAAN MOUSE
Tombol sebelah kiri untuk pemilihan dan eksekusi, sebelah kanan untuk 
menampilkan menu tambahan suatu file atau aplikasi.

Istilah dalam penggunaan mouse;
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Istilah Keterangan

Pilih (point) Memindahkan kursor mouse (pointer mouse) pada posisi 
tertentu

Klik (click) Menekan tombol mouse satu kali 

Klik  dua  kali 
(double klik)

Menekan tombol kiri mouse dua kali berurutan secara 
cepat dan tanpa memindah mouse

Geser Menekan  tombol  mouse  dan  menahan  (tidak 
melepaskan)  serta  kemudian  menggerakkan  posisi 
kursor mouse ke posisi yang diinginkan.

MENGGUNAKAN BARIS MENU
Penggunaan menu dan perintah di baris menu sangatlah mudah, yaitu 
pertama  dengan  cara  memilih dan  mengklik  perintah pada  menu 
tersebut dengan mouse. Kedua, dengan menekan Alt ditambah dengan 
menekan  huruf  yang bergaris  bawah pada kalimat  perintah  tersebut. 
Misalnya,  kita  ingin  mengaktifkan  perintah  Edit,  maka  tekan  Alt 
ditambah menekan huruf E, maka menu akan tampil.

MENGGUNAKAN BARIS TOOLBAR
OpenOffice.org  menyediakan  baris  toolbar  yang  lengkap  dan  mudah 
untuk  mempercepat  dan  mempermudah  kerja  kita.  Selain  secara 
default, boleh juga kita mengaktifkan atau tidak sebuah perintah pada 
toolbar, dengan cara:
1.Klik View, kemudian Toolbars
2.Pilih toolbar yang kita inginkan untuk ditampilkan atau disembunyikan
3.Untuk mengatur toolbar kita menekan Customize.

MENGGUNAKAN MENU HELP
Tata urut:
1.Tekan menu Help, kemudian Content, atau
2.Klik Office Assistant, yang terletak di sisi kanan bawah

MENGGUNAKAN OPENOFFICE.ORG CALC

OpenOffice  Calc  merupakan aplikasi  spreadsheet (lembaran/hamparan 
kerja), yang dilengkapi dengan fungsi untuk menghitung, , menganalisa, 
mewakilkan data di dalam sebuah lembaran kerja.
Ketika pertama membuka OpenOffice Calc, maka akan muncul semacam 
buku kerja baru yang masih kosong. Buku kerja baru tersebut terdiri dari 
3 lembaran kerja berupa sheet yang diwakili melalui tab lembaran kerja 
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(sheet tab) yang terletak di ruang kerja paling bawah.
Lembaran kerja itu mempunyai 256 kolom (coloumns) dan 65536 baris 
(rows),  di mana kolom diwakili  dengan huruf A sampai IV, sedangkan 
baris diwakili dengan angka 1 sampai 65536. 
Perbatasan  memotong antara  kolom dan baris  dinamakan   sel  (Cell). 
Nama sel menurut pada posisi lokasi kolom dan baris. Contoh: sel A26 
adalah perbatasan memotong antara kolom A dengan baris 26. 

Jika diperhatikan lembaran kerja OpenOffice Calc hampir serupa dengan 
Excel dari Microsoft Office.
 
Catatan: pewakilan sel bukan 26A, tetapi A26 (kolom diikuti baris, bukan 
baris diikuti kolom)
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MEMBUKA LEMBARAN KERJA OPENOFFICE CALC
Tata urut:
1.Start  -->  Main Menu (K Menu) dalam Linux desktop KDE
2.Menu OpenOffice.org dan submenu OpenOffice Calc

PENANDA/PENUNJUK  SEL  
Setiap membuka dokumen baru, Penunjuk Sel berada di urutan pertama 
A1.  Untuk  memindahkannya  tidak  sukar  dan  sangat  mudah,  cukup 
menggunakan anak panah pada keyboard dan menggunakan penunjuk 
mouse. 
Berikut ini daftar penggunaan tombol keyboard selain anak panah:
1.Page Up, --> satu layar screen ke atas
2.Page Down, --> satu layar screen ke bawah
3.ENTER, --> sel ke bawah
4.Tab, --> satu ke kanan
5.Home ataupun End, --> pindah ke kolom A pada baris terpilih
6.Shift + ENTER, --> pindah satu sel ke atas
7.Shift + Tab, --> pindah satu sel ke kiri
8.Ctrl + Home, --> pindah ke sel A1 (seperti pertama membuka file)
9.Ctrl + PgUp, --> pindah dari satu tab lembaran kerja ke tab lembaran 

kerja sebelumnya
10.Ctrl + PgDn, --> pindah dari satu tab lembaran kerja ke tab lembaran 

kerja berikutnya.
11.Alt + PgUp, pindah satu layar screen ke kiri
12.Alt + PgDn, pindah satu layar screen ke kanan

PRAKTEK KEDUA
PENGALAMAN :
– Membuat file baru
– Membuat file yang compatible dengan MS Excel
– Pengetikan dalam OpenOffice.org Calc 
– Pengaturan text
– Mengedit data yang salah
– Menggunakan rumus dan fungsi penghitungan
– Menghitung rumus secara langsung
– Menghitung rumus dengan menulis sel 
– Memanfaatkan fungsi dalam penghitungan
– Menggunakan range area

TARGET :
– Dapat membuat file baru dan file yang compatible dengan MS Excel

LPK LAILY TERSONO BATANG                         Indonesian Goes Open Source 
/    5



www.suaramuhibbuddin.wordpress.com        Paket Pokok OpenOffice.org  Calc 

– Dapat mengatur text dan mengedit data yang salah
– Dapat menggunakan rumus penghitungan
– Dapat menghitung rumus secara langsung
– Dapat menghitung rumus dengan menulis sel 
– Dapat memanfaatkan fungsi dalam penghitungan
– Dapat menggunakan range area

MEMBUAT FILE BARU

Tata urut:
1.File --> New --> Speadsheet. 
2.Ketiklah dokumen dan simpan file tersebut dengan memilih menu File 

diikuti Save
3.Dalam kotak dialog Save, tentukan lebih dulu direktori dan folder yang 

dimaksud, kemudian tulis nama file dan tekan OK untuk pengesahan.

MEMBUAT FILE YANG COMPATIBLE DENGAN MS EXCEL
Tata urut:
1.File --> Save As
2.Kotak dialog Save As, terdapat kotak isian Save as type, tekan tanda 

Drop Down dan pilih Extention file untuk MS Excel, yaitu .XLS
3.Tentukan direktori dan folder, kemudian tulis nama file dan tekan OK 

untuk  pengesahan.  Maka file  yang dibuat  di  OpenOffice Calc  (Linux 
atau Windows) dapat dibuka dalam Program MS Excel (Windows).

PENGETIKAN DALAM OPENOFFICE CALC

Pengetikan tidak seperti dalam OpenOffice Writer yang tidak terikat oleh 
sel. Lembaran kerja dalam OpenOffice Calc terikat oleh adanya sel-sel 
sehingga  kadang  perlu  melebarkan  ataupun  menyempitkan  sel  lebih 
dulu sebelum mengetikkan data.

Tata urut:
1.Pilih sel untuk memasukkan data
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2.Ketiklah data sesuai keinginan dan sesuai lebar sel
3.Tekan ENTER atau tombol pindah sel lainnya untuk pindah kursor ke 

sel berikutnya

PENGATURAN TEXT
Tata urut:
1.Letakkan Insert Point pada sel bersangkutan
2.Klik kanan mouse dan pilih Format Cells
3.Pada Kotak dialog, terdapat beberapa tab dan kotak isian pengaturan 

text sesuai keperluan 
4.Setelah pengaturan dilakukan tekan OK untuk pengesahan

MENGEDIT DATA YANG SALAH

Tata urut:
1.Letakkan penunjuk sel pada sel yang salah datanya
2.Tekan  F2 atau double klik pada sel bersangkutan
3.Editlah data dan ENTER setelah diperbaiki.

MENGGUNAKAN RUMUS DAN FUNGSI PENGHITUNGAN
Fungsi tersebut adalah  + untuk penjumlahan, - untuk pengurangan,  * 
untuk pengalian, / untuk pembagian dan  ^  untuk perpangkatan. Fungsi 
yang terdapat dalam lembaran kerja secara default adalah penjumlahan. 
Berikut  ini format menggunakan fungsi dalam OpenOffice Calc:
1.=sum(A1+A2)  untuk  penjumlahan,  secara  default  =sum(A1:A2), 

artinya sama, penjumlahan
2.=sum(A1-A2) untuk pengurangan
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3.=sum(A1*A2) untuk pengalian
4.=sum(A1/A2) untuk pembagian
5.=sum(A1^A2) untuk perpangkatan

Tata urut:
1.Letakkan  kursor  mouse  di  sel  tujuan  penghitungan,  tekan  sekali. 

Kemudian tekan toolbar Sigma untuk mengaktifkannya
2.Setelah aktif, muncul rumus dan sel yang aktif untuk penghitungan.
3.Penunjuk  sel  A1  dan  A2  adalah  contoh  sel  aktif  yang  di  dalamnya 

terdapat  angka  bilangan  untuk  dibuat  penghitungan  atasnya  dan 
diletakkan pada sel tujuan penghitungan.

4.Secara default, Sigma menampilkan kode penjumlahan (=sum(A1:A2), 
bermakna  Penjumlahan.  Untuk  menggantinya  dengan  penghitungan 
lain,  cukup  dengan  mengganti  karakter  “:”.  Jadi,  kode  Sigma  akan 
berubah menjadi (sekedar contoh) =sum(A1*A2) untuk penghitungan 
perkalian. Selanjutnya perhatikan penjelasan dari pelatih!

5.Tekan ENTER setelah penghitungan

MENGHITUNG RUMUS SECARA LANGSUNG
Menghitung  secara  langsung  suatu  bilangan  akan  mempercepat  dan 
mempermudah,  tetapi  berlaku  hanya  untuk  satu  sel  saja.  Rumusnya 
sama  dengan  perhitungan  kalkulator  hanya  ditambah  carakter  “=”, 
“sama dengan” sebelum rumus penghitungan.
Tata urut:
1.Letakkan kursor pada sel tertentu (satu sel saja)
2.Untuk  penjumlahan  tulis  “=5+5”.  Setelah  itu  tekan  ENTER,  maka 

secara otomatis akan terhitung dan tertampil dalam sel angka 10
3.Untuk  perkalian,  tulis  “=5*5”.  Tekan  ENTER,  maka  akan  secara 

otomatis  terhitung  dan  tampil  dalam  sel  angka  25.  Demikian  juga 
untuk penghitungan lainnya.

OpenOffice Calc akan memberitahukan jika terjadi kesalahan pengetikan 
rumus.

MENGHITUNG RUMUS DENGAN MENULIS SEL 
Secara langsung, beberapa sel dapat juga dihitung dengan rumus.
Tata urut:
1.Tentukan dulu  dalam khayalan sel  mana yang berisi  bilangan yang 

akan dihitung
2.Letakkan  kursor  pada  sebuah  sel  tertentu  yang  menjadi  tujuan 

penghitungan
3.Tulis = (sama dengan), lalu tulis sel awal berisi bilangan, diikuti tulis 

juga  rumus  yang  hendak  dipakai  (+,-,*,/).  Pada  setiap  sel  ditulis 
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rumusnya  satu  persatu,  dan  tidak  boleh  sekali  beberapa sel  hanya 
menggunakan satu  rumus.  Maksudnya,  apabila  selnya ada 5,  maka 
rumusnya  ada  4  yang  ditulis  di  antara  tiap  sel.  Contoh: 
=A1+A2+A3+A4-A3

4.Lalu ditutup dengan akhir sel yang berisi bilangan
5.Tekan ENTER

MEMANFAATKAN FUNGSI DALAM PENGHITUNGAN
Fungsi  merupakan  rumus-rumus  yang  sudah  siap  pakai  untuk 
penghitungan.  Fungsi  harus  diikuti  argumen yang penulisannya diapit 
dengan tanda kurung, semacam angka, label, rumus, range, atau alamat 
sel.
Beberapa fungsi:
➢ =sum(A1:C1), maknanya hitung jumlah sel dari sel A1 sampai sel C1
➢ =sum(A1*B1,B1/A1,A1+C1),  maknanya  hitung  isi  sel  A1  kali  B1,B1 

bagi A1 dan A1 ditambah C1
➢ Selain  itu,  juga  dapat  menggunakan  menu  Insert  diikuti  Function, 

untuk penulisan secara otomatis
Langkah-langkah
1.Menu Insert diikuti Function
2.Muncul Kotak dialog AutoPilot
3.Pada tab Function, isilah kotak isian Category dengan drop down, pilih 

Mathematical
4.Pada  kotak  isian  Function,  isilah  kotak  isian  tersebut  dengan  drop 

down dan pilih SUM
5.Klik  Next,  maka  akan  muncul  kotak  dialog  berikutnya.  Perhatikan 

kotak isian Number dan Formula menjadi aktif.
6.Terdapat ikon  Shrink  (tanyakan Pelatih,  untuk  menunjukkan apa itu 

ikon Shrink). Setiap lajur Number diisi dengan sel yang akan dihitung) 
atau dengan drop down terhadap  Shrink itu,  kemudian akan masuk 
dalam lembaran kerja dan tentukan sel yang akan dihitung. 

7.Selepas itu tekan ENTER, maka pada kotak isian Result atau Function 
result akan terlihat hasil dari penghitungan tadi.

8.Atau pada satu lajur Shrink, isilah seluruh sel yang akan dihitung 
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MENGGUNAKAN RANGE AREA
Range merupakan beberapa sel yang berdekatan satu dengan lainnya, 
dan tertulis hanya dengan dua sel saja, yang mengandungi beberapa sel 
aktif. Misal: A1:E5, mewakili range yang meliputi A1 sampai A5 dan E1 
sampai E5, semacam penghitungan luas M2, meter persegi.
Membuat  range  dengan  dua  cara,  dengan  mouse  dan  keyboard. 
Perhatikan penerangan dari Pelatih untuk keduanya. Blok hitam dalam 
gambar di bawah ini disebut Range Area.
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PRAKTEK KETIGA
PENILAIAN 1.
1. Buatlah data di bawah ini!

2.Buatlah data sesuai keinginan anda!
3.Buatlah  data di  OpenOffice.org  Calc  terhadap keadaan karyawan di 

sebuah  pabrik  sesuai  kreasi  anda!  Data  itu  termasuk  No,Nama, 
Alamat, Gaji, No.HP, Keterangan.

4.Sebuah pabrik telah menerima beberapa karyawan baru. Buatlah data 
dari  Karyawan  baru  tersebut.  Kreasi  terserah  anda,  dan  yang 
terpenting adalah bawah Tema dan isi  nya tertulis dalam data yang 
anda buat!
Tema adalah DAFTAR KARYAWAN BARU DI PABRIK ......
Isi  adalah  No,  nama,  alamat,  pendidikan  terakhir,  Permintaan  gaji, 
Keterangan.
Setelah  semua tertulis,  buat  juga jumlah  total  dari  Permintaan Gaji 
karyawan baru itu.
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PRAKTEK KEEMPAT
PENGALAMAN :
– Menghapus sel
– Pengurutan bilangan data 
– Pengaturan fill series
– Penggagalan  perintah/undo
– Penggagalan undo/redo
– Memprotek file dan dokumen
– Mengatur lebar kolom 
– Mengatur lebar kolom sesuai kalimat terpanjang
– Pengaturan baris dan grid

TARGET :
– Dapat menghapus sel
– Dapat mengurut bilangan data 
– Dapat mengatur fill series
– Dapat menggagalkan perintah baru
– Dapat menggagalkan penggagalan perintah
– Dapat memprotek file dan dokumen
– Dapat mengatur lebar kolom 
– Dapat mengatur lebar kolom sesuai kalimat terpanjang
– Dapat mengatur baris dan grid

MENGHAPUS DATA SEL
 Tata urut:
1.Letakkan kursor pada sel terkait
2.Edit --> Contents 
3.Beberapa pilihan dalam kotak dialog:

Delete All, --> hapus data dan formatnya
Strings and Notes, --> hapus String dan komentarnya 
Numbers, --> hapus angka dan datanya
Date & Time, --> hapus waktu saja
Formula, --> hapus rumus dan formulanya saja
Formats, --> hapus formatnya
Objects, --> hapus objek saja

PENGURUTAN BILANGAN DATA 
Dengan menu Autofill, maka data dapat diurutkan menurut besar angka 
dan kalender.
Tata urut:
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1.Pada sel tertentu, tulis angka tertentu misal 2
2.Kemudian arahkan kursor mouse pada sudut sel sebelah kanan bawah 

sampai muncul tanda + (plus)
3.Klik kiri mouse, dan arahkan kursor ke sel yang hendak disambungkan 

angka tadi
4.Lepaskan tekanan pada kiri mouse,maka akan terlihat angka menjadi 

2, 3, 4, 5 dan seterusnya.

Keterangan:
--> ke atas, pengurutan berkurang/menurun, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya
--> ke bawah, pengurutan bertambah/menaik 4, 5 , 6, 7 dan 
seterusnya

PENGATURAN FILL SERIES
Cara lain untuk mengurutkan angka data. 
Tata urut:
1.Tentukan sel, minimal 2 sel berurutan/bersebelahan 
2.Edit --> Fill dan Series
3.Pada kotak dialog, terdapat beberapa parameter:

Direction, menentukan arah urutan data dari  atas  (Up)yang terkecil 
atau sebaliknya (Down)
Series Type, menentukan cara pengisian secara otomatis, linear atau 
kalender. Cara ini dapat dibuat ke bawah dan ke samping.
Time Units, menentukan unit waktu seperti:

Days, --> kenaikan tanggal perhari
Weekdays, --> kenaikan tanggal perminggu
Month, --> kenaikan tanggal perbulan
Year, --> tanggal pertahun

PENGGAGALAN PERINTAH (UNDO)
Apabila  terjadi  kesalahan  ketika  memberi  perintah  kerja,  maka 
kesalahan itu dapat diperbaiki semula menjadi keadaan seperti sebelum 
perintah itu diberikan.
Tata urut:
Edit --> Undo (Ctrl + Z) 

PENGGAGALAN PERINTAH UNDO
Apabila  menginginkan  perintah  yang  digagalkan  itu  hendak 
dikembalikan, maka lakukan langkah di bawah ini. 
Tata urut:
Edit --> Redo (Ctrl + Y)

MEMPROTEK FILE DAN DOKUMEN

LPK LAILY TERSONO BATANG                         Indonesian Goes Open Source 
/    13



www.suaramuhibbuddin.wordpress.com        Paket Pokok OpenOffice.org  Calc 

Data dan file perlu diproteksi dan dilindungi dari kehilangan data atau 
dibuka oleh orang tidak bertanggungjawab.
Tata urut:
1.Bukalah dokumen atau file
2.Tools --> Protect Document --> Sheet atau Document
3.Kotak  dialog  tampil,  dan  berupa  isian  kosong  untuk  dimasukkan 

password (kata kunci) dan dilanjutkan konfirmasi password tersebut. 
4.Isilah keduanya, OK --> pengesahan.

Perintah  memberi  password  akan  aktif  setiap  kali  membuka  file 
bersangkutan.

MENGATUR LEBAR KOLOM
Secara  default,  lebar  kolom adalah  0,89 inch  atau  kira-kira  2,27  cm. 
Lebar  sekecil  itu  kadang  tidak  cukup  untuk  menulis  kalimat  yang 
panjang-panjang. Berikut cara melebarkan kolom.
Langkah-langkah dengan menggunakan menu bar:
1.Letakkan kursor mouse pada sel bersangkutan
2.Format --> Columns --> Width. 
3.Pada kotak dialog Column Width
4.Isilah parameter pada kotak isian tersedia
5.OK --> pengesahan

Langkah-langkah dengan menggunakan mouse:
1.Letakkan kursor/panah penunjuk mouse di sebelah kanan atas kolom, 

sampai  terlihat  garis  panah  berlawanan   warna  hitam.  Perhatikan 
penjelasan dari pelatih!

2.Kemudian klik kiri mouse dan tarik ke kanan untuk melebarkan atau 
ke kiri untuk menyempitkan

MENGATUR LEBAR KOLOM SESUAI KALIMAT TERPANJANG
Kolom  akan  diatur  sesuai  dan  cukup  untuk  kalimat  dalam  sel,  dan 
tentunya kolom yang lain yang ada pada lajur kolom sel yang sama juga 
akan berubah mengikutinya.
Tata urut:
1.Letakkan  panah  mouse  pada  sel  bersangkutan,  yang  ada  padanya 

kalimat yang panjang tersebut
2.Format --> Column --> Optimal Width
3.OK --> pengesahan

PENGATURAN BARIS
Tata urut:
1.Letakkan anak panah mouse pada sel terkait
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2.Format -->  Row --> Height.
3.Pada Row Height, tulis parameter yang diinginkan, --> OK
Cara  lainnya  yang  lebih  cepat  adalah  dengan  menggunakan  mouse. 
Untuk cara ini, perhatikan penjelasan dari pelatih!

PENGATURAN GRID
Grid  adalah  garis  pembatas  yang tertayang antar  tiap sel  kolom dan 
baris,  yang  berguna  untuk  memudahkan  pembaca  menyaksikan 
perbatasan  sel.  Grid  dapat  diatur  sesuai  keinginan.  Grid  tidak  untuk 
dicetak.
Tata urut:
1.Tools -->  Option
2.Pada Kotak dialog --> Spreadsheet 
3.--> plus (+) --> View
4.Pada selanjutnya, ada kotak isian Visual aids, hilangkan tanda right ( √ 

)pada Grid Lines, --> OK. 

PRAKTEK KELIMA
PENGALAMAN :
– Pengaturan tayangan angka, tanggal dan waktu
– Pengaturan tampilan huruf
– Membuat border
– Pengaturan penampilan data kalimat
– Menampilkan background
– Membuang gambar background
– Pewarnaan sel 
– Menambah dan menghapus komentar 

TARGET :
– Dapat mengatur tayangan angka, tanggal dan waktu
– Dapat mengolah dan mengatur penampilan huruf
– Dapat membuat garis batas/border
– Dapat mengatur penampilan data kalimat
– Dapat menampilkan dan membuang gambar background
– Dapat mewarnai sel-sel
– Dapat memberi dan menghapus komentar sebagai kenangan 

PENGATURAN TAYANGAN ANGKA
Angka yang ditulis pada sel akan tertayang sesuai aturan tertentu dalam 
OpenOffice  Calc.  Penampilan  angka  dapat  diatur  sesuai  keinginan 
sendiri.
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Tata urut:
1.Pilih sel bersangkutan
2.Format --> Cells
3.Pada kotak dialog pilih tab Number 
4.Pada kotak isian Category, isilah parameter sesuai keinginan. 
5.Format  boleh  berupa  Percent atau  Number.   Kategori  yang  umum 

adalah menggunakan kategori Currency.
6.Kita dapat mengklik Rp Indonesian untuk kategori anak Indonesia 
7.Tentukan bahasanya pada kotak isian Language 
8.Pada kotak isian Option, boleh mengisi parameter Decimal places dan 

tentukan  kotak  check  box  Negative  numbers  red.  Jika  ingin  secara 
default  juga  boleh.  Perhatikan  perubahan  parameter  yang  terlihat 
pada tayangan preview di bawah kotak dialog tersebut!.

9.OK untuk pengesahan

Cara lain dengan menggunakn tool bar.

Berikut format penampilan angka:
Currency, --> lambang uang
Percent Style, --> persen
Comma Style, ---> tanda koma di antara ribuannya
Increase Decimal, --> tambah jumlah angka desimal
Decrease Decimal, --> kurangi jumlah angka desimal

Perhatikan perubahan format penampilan angka dari pelatih!

PENGATURAN TANGGAL DAN WAKTU
Pengaturan  penampilan  tanggal  dan  waktu  tidaklah  merubah  tanggal 
dan waktu, tetapi hanya variasi tampilan yang terlihat dan akan dicetak 
dalam kertas.
Tata urut:
1.Letakkan panah mouse pada sel bersangkutan
2.Tulis tanggal dan waktu tertentu
3.Format --> Cells
4.Kotak dialog, ada kotak isian Category 
5.Date --> format tanggal
6.Time --> format waktu
7.Pilih salah satu format di atas, dan saksikan preview pada Kotak isian 

Format Code, OK --> pengesahan

Untuk keseluruhan penampilan angka, dapat dilihat perubahannya pada 
kotak  dialog  Format  Cells lalu  tab  Numbers dan  kotak  isian 
Format.Sesuai  yang  terlihat,  maka   demikian  juga  yang  akan  terjadi 
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pada lembaran kerja.

PENGATURAN PENAMPILAN HURUF
Huruf  dapat  diatur  seperti  pada  OpenOffice.org  Writer.  Pengaturan 
meliputi  jenis  huruf,  besar  huruf,  warna  huruf,  efek  khusus  huruf,  
Underline, Bold, ataupun Italics.
Tata urut:
1.Letakkan panah mouse pada sel bersangkutan
2.Format --> Cells --> tab Font 
3.Pilih aturan sesuai keinginan
4.Saksikan perubahan pada layar preview di bawahnya
5.OK --> pengesahan

MEMBUAT BORDER
Tata urut:
1.Letakkan panah mouse pada sel bersangkutan
2.Format --> Cells --> tab Borders
3.Di  kotak  dialog,  aturlah  batas-batas  sel  sesuai  keinginan  tentang 

warna garis, besar  garis, bagian mana yang akan diberi  border dan 
sebagainya,  sambil  saksikan  tayangan  pada  preview  borders  di 
tepinya.

4.Klik OK untuk pengesahan

PENGATURAN PENAMPILAN DATA KALIMAT
Tata urut:
1.Letakkan penunjuk sel pada sel berkaitan
2.Format --> Cells  -->  tab  Alignment, aturlah sesuai  kotak isian yang 

tersedia  dalam kotak  dialog  dan  saksikan  hasil  dari  perubahan  itu 
pada  kotak preview di tepinya, OK --> pengesahan.

MENAMPILKAN BACKGROUND
Background  dapat  dicetak  dan  ditampilkan  sebagai  variasi  agar 
lembaran kerja tidak membosankan ketika pengetikan. 
Tata urut:
1.Tools --> Gallery
2.Pilih  salah  satu  dari  submenu  yaitu  3D Effects,  Background,Bullets,  

Homepage, My Theme dan Sounds. Drag dan drop gambar pilihan ke 
dalam lembaran kerja.

3.Lebarkan atau sempitkan gambar tersebut sesuai keinginan, dengan 
cara  klik  kanan  mouse,  pilih  Position  and  Size. Atau  cara  dengan 
panah mouse sesuai penjelasan dari Pelatih. Perhatikan!

4.Pada gambar aktif, klik kanan mouse dan pilih Arrange kemudian pilih 
to Background untuk menjadikan gambar itu sebagai background.
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Hati-hatilah dengan memasukkan gambar sebagai background, sebab 
akan  menyusahkan  kerja  jika  akan  mengedit  gambar  yang  sudah 
menjadi background tersebut.

MEMBUANG GAMBAR BACKGROUND
Tata urut:
1.Buatlah range area pada gambar bersangkutan
2.Klik kanan mouse --> Delete Contents --> tanda right pada kotak isian 

Object saja, OK --> pengesahan

PERWARNAAN SEL 
Untuk menambah penampilan lebih variatif, pewarnaan pada sel sangat 
membantu  selain  untuk  mempermudah  pembedaan  sebuah  bab  dan 
tema dalam pengetikan.
Tata urut:
1.Letakkan penunjuk sel atau buat area range
2.Format --> Cells
3.Dalam kotak dialog Format Cells --> tab Background
4.Tentukan  warna  disukai  untuk  menjadikannya  sebagai  warna 

background. Warna ini akan ikut dicetak, OK ---> pengesahan

MENAMBAH KOMENTAR
Komentar sangat penting untuk menulis kenangan atau komentar yang 
akan  ditampilkan  saat  panah  mouse  berada  di  sel  tersebut,  bagi 
pembuat data sendiri dan bagi pembaca lainnya.
Tata urut:
1.Letakkan panah mouse pada sel bersangkutan sampai sel aktif
2.Insert --> Note 
3.Tulis  catatan  dan komentar  secukupnya  pada kolom text  tersendiri 

(biasanya warna kuning)

MENGHAPUS KOMENTAR 
Tata urut:
1.Tentukan sel terkait
2.Edit --> Delete Contents
3.Tekan kotak isian/check box Notes, OK --> pengesahan

PRAKTEK  KEENAM
PENILAIAN 2
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1.Mengulang semua tata urut pelajaran yang lalu dengan cara buat satu 
atau  dua  baris  data  di  lembaran  kerja,  kemudian  aturlah  data 
tersebut,  menyangkut  huruf,  jenis  huruf,  bordernya,  format  kertas, 
lebar kolom dan baris, cara menghapus data yang sudah tertulis, dan 
sebagainya dan ulangi mengingat materi yang telah disampaikan. 
Yakinlah,  bahwa  tidak  ada  pengetahuan  yang  tidak  dapat 
dipelajari dan diiingat!

2.Jika  belum dapat  secara  cepat  membuat  data  di  komputer, 
buatlah dulu rancangan atau draf di  kertas biasa,  kemudian 
tinggal meniru di komputer.

3.Di  rumah,  buatlah  rancangan  data  yang  akan  dibuat  pada  latihan 
berikutnya.

4.Tanyakan pada pelatih materi yang belum dipahami!

PRAKTEK KETUJUH
PENGALAMAN :
– Menyisipkan sel
– Menghapus sel 
– Pengaturan lebar tayangan data  
– Meng-copy data 
– Pemindahan data  
– Meng-copy rumus 
– Menggunakan rumus  logika 
– Menggunakan fungsi statistika 
– Pencetakan dan mencetak berulang baris atau kolom

TARGET :
– Dapat menyisipkan dan menghapus sel
– Dapat mengatur lebar tayangan data 
– Dapat mengcopy dan memindah data 
– Dapat mengcopy rumus 
– Dapat menggunakan rumus logika dan statistika
– Dapat mencetak dokumen ke kertas dan melakukan cetak berulang

MENYISIPKAN SEL 
Menyisipkan  sel  baik  kolom  atau  baris  diperlukan  apabila  ada 
penambahan  data  pada  suatu  format  dokumen,  dengan  tidak 
membuang atau mengubah sel yang telah ada.
Tata urut:
1.Letakkan penunjuk sel pada sel tertentu
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2.Insert --> Rows,  untuk baris dan Columns,  untuk kolom. Untuk  Rows, 
sel disisipkan setelah baris (sebelah bawah baris yang ada sel aktif). 
Untuk kolom di sebelah kiri/sebelum sel aktif).

Atau langkah lainnya:
1.Letakkan penunjuk sel pada sel tertentu
2.Insert --> Cells
3.Pada kotak isian:

Entire Row --> tambah baris 
Entire Columns --> tambah kolom
Shift Cell Down, --> tambah  baris di atas sel terkait dan hanya untuk 
kolom tertentu menurut range, mendorong sel ke bawah 

4.Shift  Cell  Right  --> tambah  kolom  di  kiri  dan  hanya  untuk  baris 
tertentu menurut range, mendorong sel ke kanan, OK --> pengesahan.

MENGHAPUS SEL 
Menghapus sel termasuk menghapus data dalam sel tersebut dan akan 
menggeser sel-sel di sebelahnya.
Tata urut:
1.Letakkan penunjuk sel di sel tertentu menurut range area
2.Edit --> Delete Cells
3.Pada kotak dialog terdapat:

Shift Cells up, untuk menghapus sel terkait dan menggantinya dengan 
sel di bawahnya
Shift Cells left, menghapus sel terkait dan menggantikannya dengan 
sel di sebelah kanannya
Delete Entire row(s), menghapus seluruh lajur baris
Delete Entire coloumn(s), menghapus seluruh lajur kolom

4.Klik OK untuk pengesahan

PENGATURAN LEBAR TAYANGAN DATA
Tidak mempengaruhi pencetakan, hanya tampilan pada monitor saja.
Tata urut:
1.View --> Zoom
2.Pilih  lebar  layar  sesuai  angka  tersedia  dan  isilah  parameter  jika 

menghendaki.  Pada kotak dialog, terdapat  Page Width yaitu,  aturan 
lebar disesuaikan dengan lebar data yang sudah tertulis

3.Klik OK untuk pengesahan

MENG-COPY DATA 
Tata urut:
1.Sorot sel terkait
2.Edit --> Copy

LPK LAILY TERSONO BATANG                         Indonesian Goes Open Source 
/    20



www.suaramuhibbuddin.wordpress.com        Paket Pokok OpenOffice.org  Calc 

3.Arahkan dan aktifkan sel tujuan peng-copian
4.Edit --> Paste atau perintah lebih khusus Paste Special. Paste Special 

berisi beberapa parameter untuk dipilih-tentukan dan diikutkan dalam 
peng-copian.  Pengcopian  beserta  format  yang  berada  pada  sel 
tersebut, sesuai pilihan pada kotak isian.

5.Klik OK untuk pengesahan
PEMINDAHAN DATA 
Tata urut:
1.Letakkan dan aktifkan sel terkait menurut range terpilih
2.Edit --> Cut
3.Arahkan panah mouse ke sel tertentu untuk pemindahan data, tanpa 

pengaktifan sel tersebut
4.Edit --> Paste

Pemindahan dengan mouse yaitu Drag dan Drop juga dapat. Perhatikan 
penjelasan dari Pelatih!

MENG-COPY RUMUS 
Rumus  dapat  dicopykan  ke  sel  lainnya.  Tetapi  copy rumus  ini  hanya 
untuk  penghitungan  sel  yang  sama  lajurnya.  Menjumlahkan  sel  D4 
sampai D9 apabila dicopy maka akan mengcopy sel F4 dan F9, dalam 
arti untuk satu lajur saja, tidak kolom. Jika yang dihitung adalah D4 dan 
E4 maka pengcopyan untuk D5 dan E5.

Pengcopyan  lebih  cepat  dengan  Fill  Handle. Dengan  meng-range  sel 
tertentu berisi rumus, dan mengarahkan panah mouse ke sebelah kanan 
bawah sel sampai terlihat tanda plus (+) hitam, kemudian tarik sesuai 
keinginan (tentunya satu lajur).

MENGGUNAKAN RUMUS  LOGIKA
Diperlukan ekspresi dan pernyataan untuk menggunakan fungsi Logika. 
Perlu operator pembanding,seperti:
=, sama dengan
<, lebih kecil dari
>, lebih besar dari
<=, lebih kecil atau sama dengan
>=, lebih besar atau sama dengan
<>,tidak sama 

Bentuk  penulisan  Logika  sebagai  berikut: 
=IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)
Artinya yaitu Jika ekpresi  logika benar; maka perintah di value_if_true 
yang  akan  dijalankan.  Jika  salah  maka   value_if_false  yang  akan 
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dijalankan.

Contoh: jika angka lebih kecil dari 8 pada  kolom B2 maka akan tertulis 
“Coba lagi nggak?” dan jika angka lebih besar atau sama dengan angka 
8  pada  kolom  B2,  maka  akan  tertulis  “LPK  LAILY  Ok!”  Penulisannya 
adalah: =IF(B2>=8;”LPK LAILY Ok!!”;”Coba lagi nggak?”)

Untuk menulis rumus logika dengan menu bar,
1.Insert --> Function.
2.Kotak isian Category, pilih Logical --> Function --> IF
3.Masukkan sel dan rumus di kotak isian Test, misal B2>=8
4.Tentukan  perintah  yang harus  dikerjakan  di  kotak  isian  Then_value 

jika  ekspresi  logika  di  dalam  logical_test  bernilai  TRUE (benar). 
Contohnya “LPK LAILY Ok!!”

5.Tentukan perintah yang harus dikerjakan jika ekpresi logika di dalam 
logical_test  bernilai  FALSE  (salah)  di  kotak  isian 
Otherwise_valuelogical_test. Contohnya “Coba lagi nggak?”

6.Jika perintah berupa text, maka text harus ditulis dalam tanda kutip 
“......”

7.Klik OK untuk pengesahan

MENGGUNAKAN FUNGSI STATISTIKA
Fungsi ini antara lain: 

Count --> hitung banyak data,  caranya =Count(sel_a:sel_b)
SUM --> hitung penjumlahan, caranya =SUM(sel_a:sel_b)
AVERAGE --> hitung rata-rata, caranya =AVERAGE(sel_a:sel_b)
MAX -->  hitung  nilai  maksimal/terbesar  data,  caranya 

=MAX(sel_a:sel_b)
MIN  -->  hitung  nilai  minimal/terkecil  data,  caranya 

=MIN(sel_a:sel_b)

PENCETAKAN
1.Tentukan range area lebih dulu (area untuk dicetak)
2. File --> Print
3.Dalam kotak  dialog  printing,  tentukan  Print  range  yang  terdiri  dari 

beberapa isian:
All --> cetak seluruh halaman kerja
Pages --> cetak halaman tertentu dan tulis angkanya pada kotak isian
Selection --> cetak halaman tertentu yang diseleksi/pilih dengan sorot 
atau range dengan mouse atau keyboard

4.Pada kotak isian  Copies diikuti  Number of copy, isilah jumlah lembar 
untuk dicetak, OK --> pengesahan
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MENCETAK BERULANG BARIS ATAU KOLOM 
Proses ini untuk memudahkan dan mempercepat pencetakan, di mana 
baris atau kolom tertentu yang selalu ingin dicetak, dengan perintah ini 
akan selalu tercetak secara otomatis walau tidak diseleksi  ketika mau 
mencetak. Ini disebut Mencetak Berulang.
Tata urut:
1.Format --> Print Ranges --> Edit
2.Pada  Rows to repeat  atau  Column to repeat,  buat baris  atau kolom 

untuk diulang ketika mencetak. Shrink --> tentukan seleksi range. 

PRAKTEK KEDELAPAN
PENGALAMAN :
– Menambah sheet
– Menghapus sheet 
– Menamakan sheet 
– Penentuan ukuran kertas cetak  
– Pengaturan margin halaman 
– Mengatur header dan footer 
– Menampilkan preview 
– Menampilkan  nomor halaman 
– Membuat grafik 
– Mengedit grafik 
– Grafik 3 dimensi 
– Mengapus grafik 
– Mengubah data dalam grafik yang sudah dibuat

TARGET :
– Dapat menambah, menghapus dan menamakan sheet
– Dapat menentukan ukuran kertas ketika mencetak
– Dapat mengatur margin halaman, header dan footer 
– Dapat menampilkan preview dan nomor halaman
– Dapat membuat, mengedit dan menghapus grafik
– Dapat membuat grafik 3 dimensi
– Dapat mengubah data dalam grafik yang sudah dibuat

MENAMBAH SHEET
1.Insert --> Sheet --> Insert Sheet
2.Pada kotak isian ada parameter:

Before current sheet, --> sheet sebelum sheet aktif 
After current sheet, --> sheet setelah sheet aktif 

3.Tambah sheet baru, pilih New Sheet dan juga dapat diberi nama sheet 
tersebut
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MENGHAPUS SHEET
1.Letakkan panah mouse pada lembaran kerja sebelah kiri bawah yang 

terdapat pintu untuk sheet (perhatikan penjelasan pelatih)
2.Klik kanan mouse, pilih Delete sheet, dan 
3.Muncul pertanyaan, tekan Yes

MENAMAKAN SHEET
1.Pilih menu Format diikuti Sheet,
2.Pilih Rename
3.OK untuk pengesahan

PENENTUAN UKURAN KERTAS CETAK
1.Format --> Page
2.Kotak dialog Page Style akan muncul, klik tab Page 
3.Pilih  submenu  Format dan  klik  jenis  ukuran  kertas  sesuai  kertas 

cetakan, pada kotak isian Paper Format.
4.Tentukan  Width untuk  lebar,  dan Height  untuk  panjang  kertas,  jika 

hendak secara user/sendiri, OK --> pengesahan.

Kotak  isian  Orientation untuk  menentukan  arah  kertas  yaitu  berdiri, 
Portrait  atau roboh, Landscape

PENGATURAN MARGIN HALAMAN 
Tata urut:
1.Format --> Page
2.Pada kotak dialog Page Style, pilih kotak isian Margin
3.Tentukan marginnya:

Left, batas kiri
Right, batas kanan 
Top, batas atas
Bottom, batas bawah 

4.Kotak isian Table alignment untuk menentukan agar cetakan berada di 
tengah halaman kertas cetak. Beri tanda check pada Horizontal atau 
Vertical. Perhatikan perubahan tayangan pada ruang preview

5.Klik OK untuk pengesahan 

MENGATUR HEADER DAN FOOTER
Secara default header berupa Sheet 1 dan Footer berupa Page 1. Semua 
itu dapat diatur.
Tata urut:
1.Format -->  Page
2.Pada kotak dialog Page Style, pilih tab Header atau Footer
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3.Klik Edit jika hendak mengedit Header atau Footer, terdapat isian
Left area, --> header di sebelah kiri
Center area, --> di tengah
Right area, --> di kanan 
Header dapat  menampilkan  informasi  nomor  halaman,  jumlah  total 
halaman, waktu, tanggal dan file, OK --> pengesahan.

MENAMPILKAN PREVIEW
Tata urut:
1.File --> Page Preview
2.Tekan Close Preview untuk menutup preview

MENAMPILKAN  NOMOR HALAMAN
Ini penting agar kita:
1.Dapat mengetahui seberapa banyak halaman yang kita telah buat.
2.Mengetahui di halaman berapa kita sedang mengetik
3.Ini  juga  untuk  mempermudah  dalam  pelebaran  atau  penyempitan 

halaman,  yaitu  dengan   meletakkan  panah  mouse  di  tepi  halaman 
kerja dan drag/tarik sesuai keinginan.

Tata urut:
1. View -->  Page break Preview
2.Maka  akan  tertayang  nomor  halaman  yang  akan  berganti  sesuai 

perpindahan halaman tertentu

MEMBUAT GRAFIK
Grafik  untuk  melengkapi  dokumen  dan  menerangkan  sebuah 
perhitungan dengan gambar visual.
Langkah-langkah membuat grafik dengan Chart Wizard:
1.Sorot range area, termasuk bagian-bagian yang berhubungan dengan 

hitungan yang akan dibuatkan grafik
2.Klik Insert diikuti Chart. Kotak dialog AutoFormat Chart muncul dengan 

menyediakan beberapa parameter untuk diisi. 
3.Pada kotak  isian  Selection,  isilah  range atau  sel-sel  (persegi)  berisi 

data terkait, klik next 
4.Pada  Data  Series  in,  masukkan  Rows atau  Columns sesuai  yang 

terdapat pada data terkait
5.Klik  Next, dan  muncul  dialog  untuk  memilih  jenis  grafik  yang 

diinginkan, di mana gambar preview tertayang dan siap dipilih. Pada 
tahap  ini,  ada  kotak  isian  Choose  a  varian,  yaitu  kita  diminta 
menentukan jenis diagram grafik batang dan menentukan garis grid, 
apakah  di  sudut  X (X Axis)  atau  Y (Y  Axis).  Secara  default,  adalah 
sudut Y (Y Axis)
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6.Klik Next, dan akan diminta mengisi nama grafik
7.Kemudian kita diminta membuat judul pada tiap sumbu X dan Y. Judul 

untuk X adalah horizontal dan Y adalah vertical.
8. Setelah menempuhi beberapa perintah  Next,  sampai pada perintah 

Create. Klik Create untuk membuat pengesahan pengaturan grafik.

MENGEDIT GRAFIK
Tata urut:
1.Aktifkan grafik terkait, hingga muncul tanda kotak (warna hijau) pada 

tiap sisi-sisinya
2.Klik kanan mouse, pilih edit.
3.Kotak aktif objek akan berubah menjadi warna kelabu
4.Klik  kanan  mouse  lagi,  tersedialah  beebrapa menu  untuk  mengedit 

dan merubah parameter dalam grafik.
5.Klik Create setelah betul

GRAFIK 3 DIMENSI
Tata urut:
1.Klik kanan mouse setelah mengaktifkan grafik
2.Letakkan panah mouse pada grafik kemudian klik kanan mouse
3.Pilih Chart Type
4.Pilih kotak isian 3D pada Chart Category
5.Klik OK setelah sesuai keinginan.

MENGAPUS GRAFIK
Tata urut:
1.Range/sorot data dari grafik 
2.Klik grafik
3.Kemudian klik Delete pada keyboard atau Edit diikuti Cut

Cara lainnya:
1.Tentukan  range  area  pada  data   di  mana  grafik  itu  mempunyai 

datanya.
2.Edit --> Delete Contents 
3.Check box semua parameter dalam kotak dialog Delete Contents
4.Klik OK
5.Kemudian tekan Edit --> Undo
6.Kemudian aktifkan gambar grafik 
7.Klik kanan mouse dan tekan Cut

MENGUBAH DATA DALAM GRAFIK YANG SUDAH DIBUAT
Tata urut:
1.Range area data grafik
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2.Klik grafik
3.Klik kanan mouse
4.pilih edit
5.Klik lagi kanan mouse
6.Pilih  AutoFormat,  akan  muncul  kotak  dialog  dan  ubahlah  apa  yang 

ingin diubah
7.Klik Create setelah dirasa betul

PRAKTEK KESEMBILAN
PENGALAMAN :
– Pengaturan grafik (bukan merubah data intern grafik)
– Meletakkan grafik di lembaran kerja lain 
– Split dan freeze 
– Membuang split atau freeze 
– Database 
– Pengurutan database 
– Autofilter 
– Menghapus autofilter 
– Menghapus datapilot 
– Menghitung total data
– Menghapus subtotals

TARGET :
– Dapat mengatur grafik (yang bukan data intern grafik)
– Dapat meletakkan grafik di sheet lain 
– Dapat membuat dan membuang split dan freeze terhadap dokumen
– Dapat membuat dan mengurutkan database
– Dapat membuat dan menghapus autofilter
– Dapat menghapus data pilot 
– Dapat menghitung total data dan menghapus subtotals

PENGATURAN GRAFIK (BUKAN MERUBAH DATA INTERN GRAFIK)
Tata urut:
1.Klik grafik, diikuti klik kanan mouse
2.Maka muncul submenu berikut:

Position and Size, mengatur ukuran dan posisi grafik
Arrange, mengatur layout grafik; depan, atau belakang data lainnya di 
atas  lembaran kerja
Anchor, mengaktifkan grafik
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Name data range, memberi nama grafik
Modify data range, mengubah range data input atau masukkan grafik 
ke range yang lain. 

3.Pilih salah satunya untuk pengaturan tertentu pada grafik

MELETAKKAN GRAFIK DI LEMBARAN KERJA LAIN 
Tata urut:
1.Sorot area data yang dibuat grafik
2.Klik menu Insert diikuti Chart.
3.Kotak dialog AutoFormat muncul, dan pada kotak isian Chart Result in 

worksheet.  Pilih  tombol  dropdown  dan  pilih  new  sheet  atau  sheet 
tertentu yang dimaksudkan.

4.Klik Create, maka grafik akan berada pada sheet yang baru tersebut.

SPLIT DAN FREEZE
Yaitu membagi ruang kerja dari sudut sel sebelah kiri atas pada sel yang 
aktif. Membagi ruang jendela kerja sangat penting, supaya;
– Mudah mengecek data yang panjang sebab tetap menampilkan judul 

field walau datanya panjang
– Dapat  menscroll  dari  data  yang  tersisa  pada  ruang  kerja,  ke  atas 

bawah atau kiri kanan
– Judul kolom tertayang di seluruh halaman

Split atau Freeze ini tidak untuk pencetakan, hanya pengaturan dalam 
monitor saja.
Tata urut:
1.Pilih kolom atau baris yang akan displit
2.Klik Windows --> Freeze atau Split
3.Belahan kolom atau baris sudah muncul

MEMBUANG SPLIT ATAU FREEZE
Langkah-langkah;
1.Windows --> Freeze atau Split

DATABASE
Database dalam OpenOffice Calc berupa range kolom dan baris. Baris 
atau  kolom  berisi  data  yang  sejenis,  seperti  Nama,  Alamat,  Tanggal 
lahir,  Pekerjaan.  Dalam bahasa database, kolom atau baris seperti  itu 
dinamakan  FIELD. Setiap  FIELD mempunyai  nama  atau  judul  sendiri 
yang tertentu.
Beberapa cara dalam pembuatan database dalam OpenOffice Calc.
1.Buatlah No, Nama, Alamat, Tanggal lahir, Pekerjaan pada sel baris. Ini 

disebut FIELD
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2.Tulis data untuk mengisi FIELD tersebut
3.Simpan file

PENGURUTAN DATABASE
Tata urut:
1.Sorot seluruh range berisi data yang akan diurutkan
2.Klik menu Data dan pilih Sort. 
3.Pada kotak  dialog Sort,  tentukan kriteria  pengurutan  pada tab  Sort 

Criteria, kotak isian Sort by
4.Kotak  isian  Ascending,  untuk  pengurutan  dari  yang  kecil  ke  yang 

besar, sedang kotak isian Descending, adalah sebaliknya
5.Tab Option, menentukan aturan pengurutan tambahan:

Menggunakan Case sensitive
Memilih bahasa 
Mengatur arah pengurutan dari atas ke bawah (Sort rows) atau dari 
kiri ke kanan (Left to right)

6.Klik OK untuk pengesahan aturan
AUTOFILTER
AutoFilter  untuk  menyaring database dengan cepat dan tepat sesuai 
kriteria yang diinginkan.
Tata urut:
1.Buatlah area/range sebagai bidang penyaringan
2.Data --> Filter --> AutoFilter
3.Akan muncul tombol dropdown pada setiap field untuk memudahkan 

penyaringan data sesuai ukuran/parameter yang dicari

Catatan: 
Guna tombol dropdown adalah untuk menyaring data, yang akan aktif  
jika tombol itu ditekan dengan panah mouse. Data yang muncul sesuai  
dengan parameter yang diisikan pada kotak isian yang akan muncul 
saat menekan dropdown diikuti Standard. Kotak dialog Standard Filter  
lebih  tertentu/khusus  dengan kreteria  tidak  hanya satu  saja,  dalam 
menentukan kreteria pilihan.

MENGHAPUS AUTOFILTER
Tata urut:
1.Klik Data--> Filter ---> AutoFilter
2.Autofilter akan tidak aktif lagi

DATAPILOT
DataPilot adalah untuk menganalisa suatu data tanpa mempengaruhi isi 
data asal,  menambah data ke dalam dokumen tanpa mengubah data 
asli.
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Tata urut:
1.Data --> DataPilot ---> Start
2.Kotak  dialog  akan  muncul  dan  pada  isian  selection  pilih  Current 

Selection
3.Selanjutnya, pilih nama field atau judul kolom yang akan didrag dan 

drop pada layout
4.Klik, drag dan drop nama field yang sudah menjadi tombol dropdown 

tersebut pada kotak layout di sebelahnya
5.Kotak Option untuk memberi efek tambahan
6.Klik OK untuk pengesahan
MENGHAPUS DATAPILOT
Tata urut:
1.Klik data yang sudah dibuat dengan DataPilot
2.Data --> DataPilot --> Delete

MENGHITUNG TOTAL DATA
Tata urut:
1.Sorot data terkait
2.Klik Data diikuti Subtotal
3.Pada  kotak  dialog,  check  box Calculate  Subtotals  for,  untuk 

menentukan di kolom mana subtotals tersebut diguna-letakkan.
4.Pada Use Function, memilih fungsi yang akan digunakan
5.Klik OK untuk pengesahan

MENGHAPUS SUBTOTALS
Tata urut:
1.Sorot data terkait
2.Data --> Subtotals
3.Pada kotak dialog Subtotals, pilih Delete (sebelah kahan bawah)

PRAKTEK KESEPULUH 
PENILAIAN 3
1. Buatlah format seperti di bawah!
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2.Buatlah  Daftar  Gaji  dan  Grafik  seperti  di  bawah   ini!  Kemudian, 
tentukan gaji tertinggi, gaji terendah,rata-rata gaji, dan pesanannya!

3.Berlatihlah  dengan  giat,  akan  memudahkan  Anda  menguasai 
ketrampilan!!!
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1.Buatlah  gaji  tertinggi,  gaji  terendah,  rata-rata  gaji,  jumlah  untung 
total, dan buat pesanannya juga!

2.Buat rumus untuk menghitung untung ataupun rugi!
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