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Membuat tabel standar
• Menyisipkan Tabel Baru

Microsoft Office juga dapat menyisipkan objek
berbentuk tabel ke dalam dokumen dengan
cara:
– Klik tab insert lalu klik icon table        pada grup

tables. tables. 
– Lalu sorot banyaknya kolom dan baris yang akan

disisipkan. 
– Apabila kolom dan baris pada tabel yang disisipkan

dalam jumlah banyak, maka setelah menekan icon 
table dilanjutkan dengan menekan insert table yang 
akan menampilkan kotak dialog Insert Table



Membuat tabel standar

• Pada number of columns, tentukan banyak kolom yang 
akan disisipkan. 

• Pada number of rows, tentukan banyak baris yang akan
disisipkan. 



Menyisipkan Baris Atau Kolom Baru

• Apabila dalam tabel yang telah dibuat
terdapat kekurangan baris atau kolom maka
kita dapat menyisipkan kolom atau baris baru. 
– Sorot kolom/baris pada tabel yang akan disisipi

dengan kolom atau baris baru. dengan kolom atau baris baru. 
– Pada Table Tools, klik tab Layout. Pada grup Rows 

& Columns kita dapat memilih pilihan berikut:   



• Insert Above untuk menyisipkan baris baru diatas
baris yang disorot.   baris yang disorot.   

• Insert Below untuk menyisipkan baris baru
dibawah baris yang disorot.   

• Insert Left untuk menyisipkan baris baru diatas
baris yang disorot.   

• Insert Below untuk menyisipkan baris baru
dibawah baris yang disorot.



Sortasi data 
• Kita dapat mengurutkan data yang berada dalam

tabel dengan cara:
– Sorot data pada tabel yang akan diurutkan.
– Pada Table Tools, kemudian tab Layout dan Grup Data,

klik perintah Sort . Dan akan memunculkan kotak
dialog Sort seperti berikut:



• Pada sort By, kita dapat menentukan kolom 
mana yang akan diurutkan.

• Tandai pilihan Ascending untuk mengurutkan
dari A s/d Z atau dari terkecil sampai terbesar, 
dan Descending untuk kebalikannya.

• Pada then by, bisa digunakan apabila akan
mengurutkan dari kolom yang lain.mengurutkan dari kolom yang lain.

• Pada My list has, tandai Header Row apabila
tabel akan memakai baris kepala tabel, atau
No Header Row apabila tidak akan memakai
baris kepala tabel.


