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Fungsi tabel

Tabel untuk menyajikan b

Data dg penekanan padaData dg penekanan pada
yg tepat (gambar lebih 
kan kecenderungan atakan kecenderungan ata

Sejumlah besar nilai num
mampatmampat.

Rangkuman informasi.

Informasi yg terlalu rum
mudah atau singkat dlm
gambar. 

Isi tabel harus dapat dimIsi tabel harus dapat dim

berbagai macam informasi:

a penyampaian nilai numerik a penyampaian nilai numerik 
efektif untuk menggambar-
u proporsi).u proporsi).

merik dalam bentuk yang

mit untuk dapat dijelaskan dg
m teks atau ditunjukkan dg

mengerti dg cepat dan tepatmengerti dg cepat dan tepat.



Pedoman pembuatan tab

Tabel harus cukup lengkap
tanpa harus mengacu pada pa a u ga u pad
tetapi hanya mengandung
isinya dapat dipahami pemy p p p

Tabel harus dibuat secara 
akan disajikan tidak memuakan disajikan tidak memu
tabel dg struktur sederhan
dengan susunan yg teratudengan susunan yg teratu

Dalam pembuatan tabel h
d l  t  t  ldalam penentuan urutan l

bel:

p untuk dapat dimengerti 
da teks secara terus-menerus, da a a u u ,
g data yg diperlukan agar 
mbaca dg cepat.g p

 sederhana.  Bila informasi yg
ungkinkan untuk membuat ungkinkan untuk membuat 
na, tabel perlu disajikan
ur dan logis walaupun rumitur dan logis, walaupun rumit.

arus digunakan dasar yg logis
j  d  b iajur dan baris.



Pedoman pembuatan tabel

Satuan, lambang, dan da
konsisten dg yang terdap

Beberapa tabel yang men
harus memiliki format yaharus memiliki format ya

Data yang sama tidak pe
d l b t k t b l d  dalam bentuk tabel dan g

Data tidak perlu disajikan
dapat diterangkan secara
kalimat di dalam teks.  H
hanya berisi 2 atau 3 bar

l (lanjutan)

ata dalam tabel harus 
pat di dalam teks.

ngandung informasi sejenis  
ng seragamng seragam.

erlu disajikan sekaligus
bgambar.

n dalam bentuk tabel bila 
a jelas hanya dg beberapa 
al ini berlaku bila tabel 

ris dan hanya 1 atau 2 lajur.



Pedoman pembuatan tabel

Bila rancangan tabel tida
ulang keseluruhan tabel ku a g u u a ab
daripada bersusah-payah
telah jadi menjadi bentuktelah jadi menjadi bentuk

l (lanjutan)

k memuaskan, merancang 
kadang-kadang lebih mudah ada g ada g b uda
h menyunting tabel yang 
k yang lebih baik.k yang lebih baik.



Bagian-bagig g

Nomor dan 

Judul lajur (

Pias (berisi j( j

Bidang data

C t t  k kCatatan kak

ian tabel

judul

(kolom)

judul baris)j )

a (berisi data)

kiki



Nomor dan judul tabel

Setiap tabel dalam naska
judul yang khas.judul yang khas.

Nomor tabel ditulis denga
urutan sesuai dengan ururutan sesuai dengan ur
teks.

Kata "Tabel“ dan nomorn
(tanpa tanda titik) dari j

Judul tabel tidak perlu dia
ada kalimat yg memberi

ah harus diberi nomor dan

an angka Arab, dengan 
rutan pengacuan di dalamrutan pengacuan di dalam

ya dipisahkan dua ketukan
udul tabel.

akhiri dg tanda titik, kecuali
kan keterangan tambahan.



Nomor dan judul tabel (lan

Judul tabel harus khas, s
merupakan frasa (phrasep (p
sekedar merupakan daft
sebaiknya menunjukkany j
semua peubah dalam ta

Hanya huruf pertama daHanya huruf pertama da
dg huruf kapital, kecuali
istilah-istilah tertentu ygistilah-istilah tertentu yg
kapital.

I til h  di k  d lIstilah yg digunakan dala
dg yg digunakan di dala

njutan)

singkat, dan informatif;
e), bukan kalimat; bukan ), ;
tar judul lajur tabel;
n kategori yg mencakupg yg p
abel.

ri judul tabel yg perlu ditulisri judul tabel yg perlu ditulis
i untuk nama-nama atau
g harus diawali dg hurufg harus diawali dg huruf

 j d l t b l h  am judul tabel harus sama
m teks.



Nomor dan judul tabel (lan

Bila digunakan singkatan 
kepanjangan dari singkata
dijelaskan sebelumnya di

Jarak antara baris terakhiJarak antara baris terakhi
horizontal pertama dari ta

Judul lajur

Judul lajur menerangkan Judul lajur menerangkan 

Setiap lajur dalam tabel, 
paling kiri) harus diberi ju

njutan)

 pada judul tabel, 
an tsb harus sudah 
dalam teks.

ir judul tabel dg garisir judul tabel dg garis
abel 3 pt TNR 12.

lema (entry) dlm lajur tabellema (entry) dlm lajur tabel.

termasuk tunggul (lajur
udul.



Judul lajur (lanjutan)

Judul tunggul diketik rata
lain ditempatkan di tenga
rata kanan.

Lajur dan judulnya sering
peubah tak bebas yg disa
data sejenis dibandingkan

Judul lajur terdiri atas seb
yg menjelaskan lema di dyg menjelaskan lema di d
sesuai, yg ditulis dalam ta

Hanya huruf pertama judHanya huruf pertama jud
huruf kapital, kecuali untu
harus diawali dg huruf kaharus diawali dg huruf ka

 kiri (left-justified), judul lajur 
ah lebar lajur, rata kiri atau

g digunakan utk menampilkan
ajikan di dalam tabel, sehingga
n ke bawah sepanjang lajur.

buah kata atau frasa singkat 
dalam lajur  diikuti satuan yg dalam lajur, diikuti satuan yg 
anda kurung.

ul lajur yg perlu ditulis dg ul lajur yg perlu ditulis dg 
uk istilah-istilah tertentu yg 
pitalpital.



Judul lajur (lanjutan)

Judul lajur harus ditulis dg
lambang saja (misal, tulislambang saja (misal, tulis
“Jumlah serangga uji” dar

Singkatan dan lambang ySingkatan dan lambang y
tabel (tidak di dalam teks
catatan kakicatatan kaki.

Unsur-unsur yg sama dar
d d b k k d ldapat digabungkan ke dal
Satuan dituliskan pada jud

b  b l k  k tersebut berlaku untuk se
judul perentang.

g jelas; hindari penggunaan
s “Jumlah contoh” atau s Jumlah contoh  atau 
ripada “n” atau “N”).

g hanya digunakan di dalamg hanya digunakan di dalam
) harus diterangkan pada

i judul lajur yg berdekatan 
l d llam judul perentang.  
dul perentang bila satuan 
i  l j   di k  l hetiap lajur yg dicakup oleh



Judul lajur (lanjutan)

Setiap lajur di bawah judSetiap lajur di bawah jud
subjudul sendiri-sendiri.

Antara judul perentang d
dipisahkan oleh garis men

Tunggul

Lajur paling kiri dari tabe
di atasnya juga terdapat j
lain di dalam tabel.

Tunggul berisi judul barisTunggul berisi judul baris
frasa yg menjelaskan lem
berlaku untuk baris, atauberlaku untuk baris, atau
percobaan.

ul perentang harus memilikiul perentang harus memiliki

an subjudul di bawahnya
ndatar (garis perentang).

el disebut tunggul (stub), yg
judul lajur seperti lajur-lajur 

, yg merupakan kata atau, yg merupakan kata atau
ma di dalam baris, satuan yg 

 informasi tentang kondisi informasi tentang kondisi



Tunggul (lanjutan)

H f  j d l b iHuruf pertama judul baris
dan satuan yg mengikuti j
t d ktanda kurung.

Baris dan judul baris serin
menampilkan peubah beb
tabel.

Bila 2 atau 3 lajur pertam
informasi yg tetap atau koinformasi yg tetap atau ko
tersebut dimasukkan dala
subjudul.subjudul.

 di li  d  h f k i l  s ditulis dg huruf kapital, 
judul baris ditulis dalam

ng digunakan untuk
bas yg disajikan di dalam

ma dari tabel mengandung
ondisi percobaan, informasiondisi percobaan, informasi
am tunggul menggunakan



Bidang data

Bidang data atau tubuh ta
mengandung informasi ygmengandung informasi yg
pengarang.

Informasi yg disajikan daInformasi yg disajikan da
atau lambang; informasi 
tecermin dg jelas pada jutecermin dg jelas pada ju

Setiap lema terdapat pad
d  b i  t t t  d  dan baris tertentu, dan pe
disebut "sel".

Setiap lajur lema harus d
masing-masing, baik rata
tengah.

abel atau medan informasi
g ingin disajikan olehg ingin disajikan oleh

pat berupa angka  teks  pat berupa angka, teks, 
yg disajikan harus 

udul tabeludul tabel.

da perpotongan antara lajur 
t  t b t erpotongan tersebut 

ijajarkan dg judul lajur 
a kiri, rata kanan, atau di



Bidang data (lanjutan)

Penjajaran lema (entry):

Bila lajur hanya berisi lBila lajur hanya berisi l
lema memiliki satuan y
pada tanda titik desimapada tanda titik desima
jumlah angka terbanya
rata kiri atau rata kanarata kiri atau rata kana

Bila sekurang-kurangny
bil l bih bbilangan yg lebih besar
pada semua lema deng
dib i i t k diberi spasi untuk peng
Angka desimal ditunjuk

ema numerik dan semua ema numerik dan semua 
yg sama, lema dijajarkan 
al dan lema yg memiliki al dan lema yg memiliki 
ak diletakkan di tengah sel,
anan.

ya satu lema merupakan
d 000r atau sama dengan 1000, 

gan 4 digit atau lebih perlu
l k  3 di it   gelompokan 3 digit.  

kkan dg tanda titik.



Bidang data (lanjutan)

Bila lema dlm suatu laj
sama, lema dijajarkan sama, lema dijajarkan 
dalam lajur tsb; bila te
seperti lambang ±, lemp g ,
tersebut.

Bilangan yg dijumlahkan Bilangan yg dijumlahkan 
lajur bukan dalam baris.

k l id kAngka total yg tidak tepat
dalam lajur harus dijelask
“J l h bil  d l  l“Jumlah bilangan dalam la
angka total akibat pembu

ur tidak memiliki satuan yg
 rata kiri, atau rata kanan  rata kiri, atau rata kanan 
erdapat unsur yg sama 
ma dijajarkan pada lambangj j p g

hendaknya disajikan dalamhendaknya disajikan dalam

d j l h bilt sama dg jumlah bilangan 
kan dg catatan kaki (misal, 

j  id k   d  ajur tidak tepat sama dg 
ulatan.")



Bidang data (lanjutan)

Lema teks:
Bila lema bidang data d
harus digunakan kata-
singkatnya.  Lema teks
kalimat (hanya huruf p
kapital).

Lema teks yg terdiri ata
diketik rata kiri dan be

Antarlema dalam tabel 
baris kosongbaris kosong.

dalam tabel merupakan teks,
kata yang sesingkat-.
s ditulis seperti menulis
pertama yg ditulis dg huruf

as beberapa baris harus 
rjarak satu spasi.j p

 yg hanya berisi teks diberi 



Sel kosong
Tanda hubung em (—) m
tidak dicatat.  Untuk me
taksa, pada catatan kak
misalnya, "Tanda hubung
bahwa pengukuran tidak

Sel kosong digunakan biSel kosong digunakan bi
dan baris tertentu tidak 
yg logis (tidak ada data yg logis (tidak ada data 
dalam sel tersebut).

menggantikan sel yg datanya
enghindari penafsiran yg
i harus diberi keterangan,
g em (—) menunjukkan 
k dilakukan.“

la perpotongan antara lajur la perpotongan antara lajur 
 mungkin memberikan lema 
 yg mungkin dimasukkan yg mungkin dimasukkan



Catatan kaki

Menambahkan informasi y
langsung di dalam tabel d
teks.

Catatan kaki ditunjukkan Catatan kaki ditunjukkan 
(superscript).

Urutan penentuan huruf uUrutan penentuan huruf u
Judul tabel — catatan k
data pada tabeldata pada tabel.

Judul lajur — mulai laju
kanan.

yg tidak dapat ditampilkan
dan tidak terdapat di dalam

 dg huruf kecil terangkat dg huruf kecil terangkat

untuk catatan kaki:untuk catatan kaki:
kaki berlaku untuk semua 

ur paling kiri (pias) ke arah



Catatan kaki (lanjutan)

Urutan penentuan huruf u

Bila tabel memiliki perep
dan setiap lajur dg judu
memiliki tingkat hirarki g
dan huruf catatan kaki 

Subjudul lajur tingkat pSubjudul lajur tingkat p
kemudian subjudul laju
dari kiri ke kanandari kiri ke kanan.

Tunggul tabel dan meda
b i  t  d  bbaris pertama dan berg
dian ke judul baris ke-2
dan seterusnya sampai dan seterusnya sampai 

ntuk catatan kaki (lanjutan)

ntang, perentang paling atas g, p g p g
ul yg tidak direntang 
 yg sama dg judul tunggul, yg g j gg ,
diurutkan dari kiri ke kanan.

ertama dari kiri ke kananertama dari kiri ke kanan,
r tingkat kedua (bila ada) 

an informasi, mulai judul
k k  h k  kerak ke arah kanan, kemu-

2 dan sepanjang baris tsb, 
 pada bagian akhir tabel pada bagian akhir tabel.



Catatan kaki (lanjutan)

Catatan kaki disusun men
garis dasar dari tabel, ma
baris baru. Huruf terangk
diletakkan sejajar dengan

Jarak antara baris pertam
dasar tabel 3 pt TNR 12dasar tabel 3 pt TNR 12.

Bila sumber rujukan data 
di eb tk n  b i  mbe  disebutkan, baris sumber 
sebelum catatan kaki lain

S b   S i h (1989)a Sumber:  Smith (1989).
a Sumber: Dihitung kemb

S ith (1989)Smith (1989).

nurut urutan abjad di bawah 
asing-masing dimulai pada
kat markah catatan kaki
n tepi kiri tabel.

ma catatan kaki dg garis 

 pada tabel perlu 
 j k n te eb t dit li k n rujukan tersebut dituliskan
nya.

.
bali dari Tabel 14 dalam



Catatan kaki (lanjutan)

Bil  d t  d  b i   bBila data pada baris yg be
rujukan yg berbeda, sumb
dit li k  d l  l j  tdituliskan dalam lajur ters

Penempatan tabel dalamPenempatan tabel dalam

Tabel ditampilkan di dalam
tabel tersebut diacu untutabel tersebut diacu untu

Tabel biasanya diletakkan
bawah halaman sehingga
halaman yg sama.

Bila panjang tabel lebih d
ditampilkan mulai pada bp p
kemudian dilanjutkan ke 

b d  b l d i berbeda berasal dari sumber
ber rujukan tersebut dapat

di i (l j  li  k )sendiri (lajur paling kanan).

m teksm teks

m teks di dekat tempat 
uk pertama kaliuk pertama kali.

 pada bagian atas atau 
a tidak memotong teks pada 

ari satu halaman, tabel tsb
bagian atas halaman tertentu g
 halaman berikutnya.



Penempatan tabel dalam te

Tabel yg panjangnya tida
tidak boleh dipenggal pp gg p

Tabel diletakkan di tengah
dan kanan halaman) paddan kanan halaman) pad

Jarak dari baris terakhir t
b h  t  d i b ibawahnya atau dari baris
baris pertama teks di baw

Tabel yg terlalu lebar haru
(landscape) dan halaman
disusun dengan judul tab
halaman.

eks (lanjutan)

k lebih dari satu halaman 
ada peralihan halaman.p

h (relatif terhadap tepi kiri 
da ruangan yg tersediada ruangan yg tersedia.

teks ke judul tabel di 
 t khi  t t  k ki k  s terakhir catatan kaki ke 

wahnya adalah 3 spasi.

us diketik memanjang
n yang berisi tabel tsb 
bel terdapat pada tepi kiri 



Tabel di bagian Tabel di bg
atas halaman bawah ha

bagian 

Tabel memanjang

g
laman



Pengetikan

Judul tabel 1 spasi.

Judul lajur 1 spasiJudul lajur 1 spasi.

Antarjudul baris dalam tu
d l  j d l b i   dalam judul baris yg sam

Data dalam medan inform
yg berupa teks (telah dije

Catatan kaki 1 spasi.p

Jenis dan ukuran font har
kecuali catatan kaki (TNRkecuali catatan kaki (TNR
(bila lebar halaman tidak 
horizontal)horizontal).

unggul 1 spasi; antarbaris 
 1 ia 1 spasi.

masi 1 spasi, kecuali lema
elaskan di atas).

rus sama dengan teks,
R 10 pt atau Arial 9 pt)R 10 pt atau Arial 9 pt)
 cukup, tabel harus dibuat


