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Fungsi Vlookup & Hlookup 

Mungkin ada beberapa teman - teman officer yang 
senang menggunakan microsoft office excel untuk 
merangkum data absensi siswa, data NIM, dan nilai 
siswa. Terutama bagi anda yang kerja kantoran di 
sekolah sebagai Tata Usaha dan kurikulum. Pasti sudah 
sangat akrab menggunakan fungsi - fungsi pada excel. 
Kali ini, saya akan berikan sebuah tutorial fungsi- fungsi 
pada excel, mengenai fungsi vlookup, hlookup, dan 

lookup value pada Ms.Excel. Sebagai contoh, 
mengolah data nilai dengan fungsi - fungsi ini akan jauh 

lebih mudah. Kebanyakan memang sudah tahu apa fungsi - fungsi di atas, tetapi apa 
salahnya saya ikut share mengenai fungsi vlookup, hlookup, dan lookup value pada 
Ms.Excel, mungkin saja bisa berguna bagi anda para excel pemula maupun excel expert. 
 
Pertama - tama kita harus tahu apa itu fungsi vlookup, hlookup, dan lookup value pada 
Ms.Excel. 
 
Fungsi Vlookup 
Fungsi vlookup merupakan fungsi bantuan references. Fungsi Vlookup dipakai untuk 
menghasilkan nilai pada tabel secara vertikal. 
Penulisannya : 
=VLOOKUP(nama_baris;tabel;kolom_pencarian;range_lookup) 
 
Lihat contoh di bawah ini : 
 
 

 

 

 

 

 

 

solusinya : 
Pada A8 masukkan nilai NIM terlebih dahulu yang terdapat pada tabel NIM-Nama. 
kemudian pada B8 ketikkan formula =VLOOKUP(A8;$A$2:$B$5;2;0). 
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Fungsi Hlookup 
Fungsi Hlookup merupakan fungsi bantuan references juga. bedanya Fungsi Hlookup 
dipakai untuk menghasilkan nilai pada tabel secara horizontal. 
 
Penulisannya : 
=HLOOKUP(nama_kolom;tabel;baris_pencarian;range_lookup) 
 
Lihat contoh di bawah ini : 
 
 

 

 

 

 

 

 

solusinya : 
Pada C6 ketikkan formula =HLOOKUP(B6;$B$1:$F$3;2;0). 
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Lookup value 
Pada prinsipnya sama dengan Vlookup, namun pada lookup value ini memungkinkan kita 
untuk mengambil beberapa data dari tabel lain sabagai referensi / patokan. 
 
Lihat contoh dibawah ini : 
Dari 2 tabel yakni tabel peminjaman dan tabel buku akan dibuat Daftar Peminjaman 
Buku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

solusinya : 
– Nama pada cell B11 adl =VLOOKUP(A11;$A$2:$D$5;2;0) 
– Perihal pada cell D11 adl = VLOOKUP(C11;$F$2:$H$5;2;0) 
– Judul pada cell E11 adl = VLOOKUP(C11;$F$2:$H$5;3;0) 
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Membuat Grafik & Kurva 
 

Ms. Excel merupakan salah satu aplikasi yang sering 
kita gunakan dalam kehidupan sehari - hari. Bahkan 
tidak hanya anak SMP atau SD saja yang di sekolahnya 
diajarkan materi Excel, bahkan para pekerja kantor pun 
dituntut untuk menguasai dan belajar Microsoft Excel. 
Berikut mari kita mulai cara membuatnya, see bellow 
blogger. 
 
Berikut ini disajikan bagaimana cara membuat grafik 
dengan menggunakan Microsoft excel, merubah data 

menjadi sebuah grafik, memilih model grafik, seperti grafik batang, grafik lingkaran, dll. 
 
Dalam contoh cara pembuatan grafik ini kami menggunakan Microsoft excel 2003, 
 
1. Langkah yang paling awal tentunya adalah membuka program Microsoft excel, klik 
start, all program, Microsoft office, Microsoft excel. 
 
2. Siapkan sebuah data sederhana saja, untuk kamu sajikan menjadi grafik. Contohnya 
adalah seperti di bawah ini. 
 

 
3. Setelah kamu membuat data sederhana seperti di atas, blok lah seluruh data dalam 
tabel tersebut.  
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4. setelah kamu blok data dalam tabel tersebut, klik menu insert, Chart. 

 
5. setelah kamu klik menu Chart, maka nanti akan muncul jendel Chart Wizard seperti 
gambar di bawah ini. 
 

 
6. setelah muncul jendela seperti di atas, maka kamu tinggal pilih model grafik yang 
kamu inginkan, pada kolom Chart tipe (Jenis Grafik) sudah tersedia banyak pilihan, mau 
pilih grafik kolom, yang contohnya seperti gambar di atas, atau grafik Bar, atau grafik 
garis, atapun grafik lingkaran dan lain-lain. 
 
Dalam contoh pembuatan grafik ini kita pilih saja Chart TIpe Column dan Chart Sub-type 
yang bermodel dua dimensi. 
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7. Setelah kamu klik next nanti akan muncul seperti gambar di bawah ini. 

 
Gambar jendela diatas adalah chart wizard pada tahap kedua, pada Series in pada pilihan 
columns maka grafik akan tapil renggang, tapi jika dalam pilihan Rows maka grafik akan 
tampak menepel seperti gambar di bawah ini. 

 
Dalam contoh ini kita pake saja pada pilihan columns, kemudian klik Next 
 
8. setelah kamu klik next maka akan tampil jendela seperti di bawah ini. 

 
Kolom Chart Title adalah untuk mengisi Judul Grafik kamu, Category X axis adalah 
untuk mengisi keterangan pada garis horizontal (dalam hal ini adalah bulan), sedangkan 
kategori Value (Y) axis untuk mengisi keterangan pada garis vertical (dalam hal ini 
adalah isian angka nya) 
 
Sebagai contoh kita isi saja judulnya adalah “GRAFIK PERKEMBANGAN 
PENGUNJUNG” sedangkan category X kita isi “BULAN” dan value Y adalah 
“JUMLAH” 
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Sehingga hasilnya seperti ini : 
 

 
9. setelah diisi semuanya kemudian klik tombol next, maka nanti akan muncul jendela 
seperti gambar di bawah ini. 
 

 
Klik tombol finish, grafik anda sudah jadi 
 

 
 
 
 
 
 


