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XII. TEKNIK PENYAJIAN GAMBAR DAN TABEL 

A. DASAR TEORI 

1. Cara Penyajian Tabel  

Penggunaan tabel dapat dipandang sebagai salah satu cara yang sistematis untuk 

menyajikan data statistik dalam kolom-kolom dan lajur, sesuai dengan klasifikasi masalah. 

Dengan menggunakan tabel, pembaca akan dapat memahami dan menafsirkan data secara 

cepat, dan mencari hubungan-hubungannya. 

Tabel yang baik seharusnya sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide. Memasukkan 

terlalu banyak data dalam suatu tabel dapat mengurangi nilai penyajian tabel. Lebih baik 

menggunakan banyak tabel daripada menggunakan sedikit tabel yang isinya terlalu padat. Tabel 

yang baik harus dapat menyampaikan ide dan hubungan-hubungannya secara efektif. Jika suatu 

tabel cukup besar (lebih dari setengah halaman), maka tabel harus ditempatkan pada halaman 

tersendiri; dan jika tabel cukup pendek (kurang dari setengah halaman) sebaiknya diintegrasikan 

dengan teks. 

Tabel harus diberi identitas (berupa nomor dan nama tabel) dan ditempatkan di atas 

tabel. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan perujukan. Jika tabel lebih dari satu halaman, 

maka bagian kepala tabel (termasuk teksnya) harus diulang pada halaman selanjutnya. Akhir 

tabel pada halaman pertama tidak perlu diberi garis horisontal. Pada halaman berikutnya, 

tuliskan Lanjutan Tabel... pada tepi kiri, tiga spasi dari garis horisontal teratas tabel. Hanya 

huruf pertama kata tabel ditulis dengan menggunakan huruf besar. Kata "Tabel" ditulis di 

pinggir, diikuti nomor dan judul tabel. Judul tabel ini ditulis dengan huruf besar pada huruf 

pertama setiap kata kecuali kata hubung. Jika judul tabel lebih dari satu baris, baris kedua dan 

seterusnya ditulis sejajar dengan huruf awal judul dengan jarak satu spasi. Judul tabel tanpa 

diakhiri tanda titik. Berilah jarak 3 spasi (6 point) antara teks sebelum tabel dan teks sesudah 
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tabel. Nomor tabel ditulis dengan angka Arab sebagai identitas tabel yang menunjukkan bab 

tempat tabel itu dimuat dan nomor urutnya dalam bab yang bersangkutan. Dengan demikian 

untuk setiap bab nomor urut tabel dimulai dari nomor 1. 

Pengacuan tabel menggunakan angka, bukan dengan menggunakan kata tabel diatas 

atau tabel di bawah. Garis yang paling atas dari tabel diletakkan 3 spasi (6 point) di bawah 

nama tabel. Kolom pengepalaan (heading), dan deskripsi tentang ukuran atau unit data harus 

dicantumkan. Istilah-istilah seperti nomor, persen, frekuensi, dituliskan dalam bentuk 

singkatan/lambang: No., %, cm, kg, dll. Data yang terdapat dalam tabel ditulis dengan 

menggunakan spasi tunggal. Garis akan digunakan jika dipandang lebih mempermudah 

pembacaan tabel, tetapi garis vertikal di bagian kiri, tengah, dan kanan tabel tidak diperlukan. 

Tabel yang dikutip dari sumber lain wajib diberi keterangan mengenai nama akhir penulis, 

tahun publikasi, dan nomor halaman tabel asli di bawah tabel dengan jarak tiga spasi dari garis 

horisontal terbawah, mulai dari tepi kiri. Jika diperlukan catatan untuk menjelaskan butir-butir 

tertentu yang terdapat dalam tabel, gunakan simbol-simbol tertentu dan tulis dalam bentuk 

superskrip. Catatan kaki untuk tabel ditempatkan di bawah tabel, dua spasi di bawah sumber, 

bukan pada bagian bawah halaman. Contohnya Tabel dan Cara Merujuk Tabel dapat dilihat 

pada Gambar 4.  

2. Penyajian Gambar 

Istilah gambar mengacu pada foto, grafik, chart, peta, sket, diagram, bagan, dan gambar 

lainnya. Gambar dapat menyajikan data dalam bentuk-bentuk visual yang dapat dengan mudah 

dipahami. Gambar tidak harus dimaksudkan untuk membangun deskripsi, tetapi dimaksudkan 

untuk menekankan hubungan tertentu yang signifikan. Gambar juga dapat digunakan untuk 

menyajikan data statistik berbentuk grafik. 

Beberapa pedoman penggunaan gambar dapat dikemukakan seperti berikut:  

1) Judul gambar ditempatkan di bawah gambar, bukan di atasnya. Cara penulisan judul 

gambar sama dengan penulisan judul tabel.  

2) Gambar harus sederhana untuk dapat menyampaikan ide dengan jelas dan dapat dipahami 

tanpa harus disertai penjelasan tekstual.  

3) Gambar harus digunakan dengan hemat. Terlalu banyak gambar dapat mengurangi nilai 

penyajian data.  
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4) Gambar yang memakan tempat lebih dari setengah halaman harus ditempatkan pada 

halaman tersendiri.  

5) Penyebutan adanya gambar seharusnya mendahului gambar.  

 

Gambar 4. Contoh Bentuk Tabel dan Cara Merujuk Tabel 

6) Gambar diacu dengan menggunakan angka, bukan dengan menggunakan kata gambar di 

atas atau gambar di bawah.  

7) Gambar dinomori dengan menggunakan angka Arab seperti pada penomoran tabel.  
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Contoh penyajian gambar dapat dilihat pada Gambar 5.  

 

Gambar 1. Contoh Cara Penyajian Gambar dan Merujuk Gambar 
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B. ALAT DAN BAHAN 

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah alat tulis menulis, panduan 

praktikum, lembar kerja praktikum, perangkat komputer yang dilengkapi dengan LCD. 

C. PELAKSANAAN 

1) Praktikan menyediakan contoh Tabel dan Gambar yang akan disajikan dalam tulisan 

ilmiah. Praktikan juga menyediakan masing-masing satu artikel atau makalah yang 

berisi tabel dan gambar. 

2) Praktikan diminta melakukan kegiatan berikut. 

a. Praktikan menyajikan dalam bentuk tulisan Tabel dan Gambar yang telah 

disediakan. 

b. Praktikan menyajikan dalam bentuk tulisan Tabel dan Gambar yang telah 

disediakan. 

c. Praktikan menganalisis bentuk penyajian tabel dan gambar dalam artikel atau 

makalah ilmiah yang disediakan, kemudian menyusun kembali bentuk penyajiannya 

berdasarkan pemahamannya tentang teknik penyajian gambar dan tabel. 

d. Praktikan menganalisis bentuk penyajian tabel dan gambar dalam artikel atau 

makalah ilmiah yang disediakan, kemudian menyusun kembali bentuk penyajiannya 

berdasarkan pemahamannya tentang teknik penyajian gambar dan tabel. 

D. EVALUASI 

Laporan hasil kegiatan dalam bentuk Lembar Kerja Kegiatan Praktikum 
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