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BEKERJA DENGAN TABULASI  
 

Tabulasi digunakan untuk mengatur posisi teks sesuai dengan keinginan, tabulasi biasa juga di gunakan untuk 
pembuatan Daftar Isi, dimana titik-titik pada daftar isi tidaklah diketik secara manual melainkan dengan 
menggunakan tabulasi. Tabulasi ini berada di pertemuan antara Ruler Horizontal dengan Ruler Vertikal pada 
bagian atas dan kiri Lembar kerja. 

Tabulasi yang paling sering di pakai ada 4 bentuk yaitu : 

a.   Left Tab (Tabulasi Rata Kiri) 

b.  Center Tab (Tabulasi Rata Tengah) 

c.   Right Tab (Tabulasi Rata Kanan) 

d.  Decimal Tab (Tabulasi Khusus Bilangan Desimal/Berkoma) 

Untuk memilih bentuk-bentuk tabulasi di atas kita cukup mengklik Icon Tab yang terdapat di pojok kiri dari 
pertemuan Ruler Horizontal dan Ruler Vertikal, Lihat Gambar berikut ini 

 

Cara Menggunakan Tabulasi: 

a.   Tampilkan Icon Tab yang akan di gunakan. 

b.   Klik pada Ruler dengan menentukan Posisi dimana tabulasi akan di Tempatkan, Lihat Gambar berkut : 

 

c. Untuk Mengarahkan Kursor pada Posisi tabulasi yang telah kita tempatkan cukup tekan tombol   pada 
Keyboard. 

d. Untuk memindahkan posisi tabulasi kita tinggal mengarahkan mouse ke posisi tabulasi yang akan di geser, 
bila sudah tepat Drag (Klik Tahan) dan Geser ke posisi yang kita Inginkan. 

e. Untuk menghapus tabulasi cukup kita arahkan mouse ke posisi tabulasi yang akan di hapus dan Drag (klik 
tahan) tarik ke bawah dan lepaskan mousenya. Untuk menghapus seluruh tabulasi yang ada pada 
ruler/mistar tekan tombol  + . 

 

Beberapa Contoh Penggunaan Tabulasi : 

a. Pembuatan Kepala Surat model Lama, perhatiakan Gambar Berikut : 
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b. Membuat Bentuk Data Berkolom, perhatikan Gambar Berikut : 

 

 

c. Membuat daftar isi 
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Praktik 4A  
 

LATIHAN 4A 
1. Ukuran kertas A4, Margin Default, Font Times New Roman 12pt, Space Before 6pt, Spasi pengetikan 

1,5pt. 
2. Masukan data tabulasi dengan Tab Stop sebagai berikut: 

a. 2cm aligment left, leader None 
b. 3cm aligment left, leader none 
c. 15cm, aligment left, leader 2 …… 
d. 16cm, aligment right, leader none 

3. Simpan dengan nama Lat4A-NIM.DOCX 
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Praktik 4B  
 

LATIHAN 4B 
1. Ukuran kertas A4, Margin Default, Font Times New Roman 12pt, Spasi pengetikan 1pt. 
2. Masukan data tabulasi dengan Tab Stop sebagai berikut: 

a. aligment left untuk ( : ) ,  leader none dan aligment left untuk ( Judul, ISBN, dan Author ) 
b. aligment left untuk ( Rp. ), leader 2 ….. 
c. aligment right untuk Harga, leader none 

3. Simpan dengan nama Lat4B-NIM.DOCX 
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Praktik 4C (Tugas) 
 

LATIHAN 4C 
1. Gunakan fasilitas tanda Margin dan Tabset untuk membuat tabel faktur 
2. Atur margin kanan, kiri, atas, dan bawah secara default. Ukuran kertas A4 
3. Simpan dengan nama Lat4C-NIM.DOCX 
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Bekerja dengan Tabel 
 

Membuat tabel di Word merupakan satu materi penting untuk dipelajari. Sebab tabel merupakan salah satu 
format yang sering sekali dibutuhkan dalam penulisan. Penyajian data yang paling mudah dipahami yaitu ketika 
menggunakan tabel.  

Membuat tabel juga masih menggunakan menu yang sama yaitu “Insert”. Dari toolbar menu ini kita dapat 
memasukkan / menyisipkan berbagai macam jenis ornamen dalam tulisan kita. Salah satunya yang akan kita 
pelajari di kesempatan ini yaitu cara menyisipkan tabel di Microsoft Word. Secara umum bentuk tabel yaitu 
terdiri dari kolom dan baris. Kolom adalah ruas yang arahnya menyamping, sedangkan baris yaitu ruas yang 
arahnya ke bawah.  
 
Pada Microsoft Word, anda dapat memasukkan sebuah tabel dengan tiga cara, yaitu :  

 Memilih dari sebuah gallery dari preformatted table templates. 

 Menggunakan menu  Table untuk menentukan banyaknya kolom dan baris. 

 Menggunakan kotak dialog Insert Table. 

 

Membuat Tabel 

Cara Membuat Tabel di Komputer dengan Microsoft Word: 

1. Open (buka) lembar kerja Microsoft Word anda di komputer, tempatkan Insertion Kursor pada lokasi 
dokumen di mana Tabel akan ditempatkan. 

2. Pada toolbar menu klik Insert  Table 

3. Pilih salah satu dari beberapa opsi untuk membuat tabel 

 

Keterangan : 

1. Pertama membuat tabel tercepat, seperti matrik. Anda tinggal sorot kursor untuk memilih berapa jumlah 
kolom dan baris yang anda butuhkan. Ke arah samping insert kolom, ke bawah insert baris 

2. Insert Table, memasukkan jumlah kolom dan jumlah baris 

3. Draw Table yaitu menggambar sendiri table sesuai yang diinginkan Jika anda pilih menu ini, kursor akan 
berubah menjadi “pen” 

4. Excel Spreadsheet yaitu memasukkan kolom dan baris tabel yang ada pada Ms Excel. 

5. Quick Table yaitu membuat table dengan memilih template (tema) atau format yang telah disediakan. 

Setidaknya ada 5 menu yang diberikan oleh software ini agar kita bisa membuat tabel sesuai dengan keinginan 
kita. Kita mulai dari yang pertama. 
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1. Menu Table 

Menu pertama di sini saya namakan matrik tabel. Karena kita membuat tabel hanya dengan meletakkan kursor 
pada kotak matrik insert table. Geser ke kanan untuk menambah jumlah kolom, geser ke kiri untuk menambah 
jumlah baris. 

 

Contoh pada gambar di atas adalah membuat tabel dengan matrik “6 x 4 Table” yang ini berarti tabel yang kita 
buat, memiliki 6 kolom dan 4 baris. Klik sekali untuk memasukkan ke dalam lembar kerja. 

 

2. Menu Insert Table 

Langkah membuat tabel di Word bisa juga dengan memilih Insert Table. Ketika kita klik, akan muncul jendela 
insert table dengan beberapa opsi. 

 

Keterangan 

1. Mengatur jumlah kolom yang akan dibuat (Number of columns) 

2. Mengatus jumlah baris yang akan dibuat (Number of rows) 

3. Custom lebar kolom tabel yang ingin dibuat, klik anak panah ke atas dan ke bawah untuk mengatus 
berapa lebar kolon yang diinginkan (Autofit. 

4. AutoFit to content maksudnya adalah otomatis menyesuaikan isi tulisan yang ada di dalam kolom table 

5. AutoFit to windows artinya tabel yang akan dibuat menyesuaikan dengan lebar jendela kerja yang 
digunakan. 

Kebanyakan orang termasuk juga saya hanya menggunakan opsi pertama dan kedua. Yaitu hanya memilih 
berapa jumlah kolom yang akan dibuat dan berapa jumlah barisnya. Setelah itu klik “Ok” 
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3. Menu Draw Table 

Mungkin menu ini jarang digunakan karea terhitung cukup sulit. Yaitu dengan menggambar sendiri tabel sesuai 
dengan kemauan kita. Lebar kolom dan juga lebar baris dapat kita atur semau kita. Setelah anda klik di “Draw 
Table”, secara otomatis kursor akan berubah menjadi pensil yang siap anda gunakan untuk membuat sebuah 
tabel.  Kelemahan menggunakan menu ini yaitu anda hanya bisa membua table tiap satu kolom dan satu baris. 
Jadi untuk membuat table dengan 10 kolom dan 10 baris anda harus menggambar satu persatu kolom dan 
barisnya. 

 

a. Maka kursor mouse akan beruah menjadi gambar pensil.  

 

b. Drag dan tarik untuk membuat sebuah sel  

 

Maka jadi sebuah kolom  

 

c. Tambahkan kolom berikutnya dengan cara yang sama  
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4. Excel Spreadsheet 

Tidak hanya grafik dan diagram yang dapat terintegerasi dengan Microsoft Excel. Ternyat di word kita bisa 
memasukkan beberapa kolom di Excel sehingga akan mempermudah kita dalam proses perhitugan. Dengan 
mengeklik menu “Excel Spreadsheet” makan secara otomatis akan muncul jendela kolom excel 

 

Kolom ini bekerja layaknya Microsoft Excel yang dibuka secara langsung yaitu anda bisa melakukan perhitungan 
seperti pada lembar kerja microsoft excel. 

5. Quick Tables 

Fitur yang disediakan Software ini ternyata cukup lengkap. Pada menu yang kelima ini yaitu Quick Tables anda 
sudah dibuatkan berbagai macam template (contoh) yang tersedia pada software tersebut. Untuk membuat 
table dengan menu ini, cukup mudah sekali yaitu dengan cara memilih salah satu template tabel yang tersedia 
di sini. 

 

 

Memformat atau Mengedit Tabel 

Setelah kita membuat tabel, biasanya perlu dilakukan beberapa editing agar tabel sesuai dengan yang kita 
inginkan. Ada banyak pengaturan yang bisa kita lakukan di sini. Berikut beberapa opsi pengaturan yang biasa 
dilakukan pada tabel ms Word. 

Mengatur Lebar/Kecil Kolom atau Baris  

Insert tabel di ms Word, akan dihasilkan lebar kolom dan baris secara default. Untuk memperlebar ukuran kolom 
dan baris bisa dilakukan dari menu “Layout Tabel” pada toolbar menu. Adapun untuk mengatur lebar kolom 
adalah sbb: 
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Cara I 

1. Arahkan Mouse ke Garis Vertikal antar Kolom (untuk membesar/kecilkan Kolom) atau Garis Horizontal 
antar Baris (untuk membesar/kecilkan Baris) sampai ada tanda panah Kiri-Kanan atau Atas-Bawah.  

2. Kemudian Drag (Klik tahan Tarik) ke kiri atau kekanan untuk mengecilkan atau membesarkan kolom dan 
ke atas atau kebawah untuk mengecilkan atu membesarkan baris.  

Cara II 

Blok semua area tabel (klik pojok kiri atas) tabel, kemudian klik Tab Layout. Atur lebar baris dengan mengeklik 
anak panah pada icon Height, dan atur lebar kolom dengan mengeklik anak panah pada icon Width. 

 

Untuk mengatus lebar baris tertentu, letakkan kursor pada baris yang ingin diatur. Kemudian, klik tab Layout 
dan atur pada bagian Height. 

Demikian juag dengan lebar kolom, letakkan kursor pada kolom yang ingin diatur. Kemudian pada layout atur 
ukuran Widht. 

Cara III 

Cara lain untuk mengubah ukuran kolom tabel adalah dari Rule (penggaris). Tapi sebelum dilanjut apakah Rule 
Office Word Anda sudah tampil atau belum? Jika belum untuk menampilkannya adalah dari menu View Anda 
centang/checklist Rule. 

Jika Rule (penggaris) Office Word sudah tampil, untuk mengubah kolom tabel silakan Anda tempatkan kursor 
mouse pada salah satu kolom tabel yang akan diubah ukurannya. Kemudian Drag atau Tarik (klik & tahan) 
pada Horizontal Ruler diatas ke kanan untuk memperbesar ukuran kolom dan ke kiri untuk memperkecil ukuran 
kolom. 

 

 

Menambah atau Menghapus Kolom dan Baris  

Kita juga bisa menambahkan baris pada tabel dan juga kolom apabila kurang dan bisa kita juga bisa menghapus 
salah satu kolom atau baris apabila tidak diperlukan. Berikut langkah – langkahnya. 

1. Menambah baris dan kolom baru 

Seperti pada langkah diatas, letakkan kursor di kolom atau baris yang akan ditambahkan. Kemudian klik kanan 
lalu pilih opsi yang anda inginkan. 
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Keterangan : 

1. Menambahkan kolom ke sebelah kiri 
2. Menambahkan kolom ke sebelah kanan 
3. Menambahkan baris diatasnya 
4. Menambahkan baris dibawahnya 

 

Masih berada di menu Layout dan silakan perhatian Anda tertuju pada sub menu Rows & Columns. 

1. Insert Above = Untuk menambah jumlah Baris Tabel ke atas; 
2. Insert Below = Untuk menambah jumlah Baris Tabel ke bawah; 
3. Insert Left = Untuk menambah jumlah Kolom Tabel ke kiri; 
4. Insert Right = Untuk menambah jumlah Kolom Tabel ke kanan; 

 
2. Menghapus baris atau kolom 

Bagaimana kalau jumlah kolom atau baris tabel yang kita buat terlalu banyak lalu kita meski 
menghapusnya? Cara menghapus kolom & baris tabel di Office Word cukup mudah juga. Blok kolom atau baris 
yang akan Anda hapus kemudian klik pilih menu tab Layout   Delete  Delete Rows untuk menghapus baris 
tabel dan Delete Columns untuk menghapus kolom tabel. 

 

 Untuk menghapus kolom, terlebih dahulu blok semua kolom yang akan dihapus. Kemudian klik kanan 
dan pilih delete columns. 

 Sedangkan untuk menghapus baris, blok beberapa baris yang akan dihapus, lalu klik kanan pilih “delete 
cells”, setelah itu pilih opsi “delete entire row” dilanjutkan dengan klik “Ok” 
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Menggabung Kolom/Baris (Merge) 

Adakalanya kita harus menyatukan atau menggabungkan beberapa kolom dan baris tabel. Sebagai contoh pada tabel 
yang saya buat di awal artikel, disitu jelas terlihat kalau kolom ke 3 hingga kolom ke 5 pada baris ke 1 digabungkan. 

Untuk menyatukan beberapa kolom dan baris tabel di Office Word caranya sangat mudah, yaitu silakan Anda blok 
kolom atau baris yang akan satukan. Kemudian klik pilih menu Layout dan sub menu Merge kemudian Merge Cells.  

 

Cara cepatnya Anda bisa dengan melakukan klik kanan pada kolom atau baris tabel yang diblok dan klik pilih Merge 
Cells. 

 

Mengatur Perataan Teks dalam Cell 

Hal ini diperlukan ketika kolom pada tabel yang kita buat sudah berisi dengan teks. Agar format teks lebih rapih 
biasanya perlu diatur Aligmnment 

1. Blok semua kolom berisi teks yang akan diatur posisi (Alignment) 
2. Kemudian klik kanan dan pilih opsi “Cell Alignment” dan pilih format yang sesuai dengan keinginan anda. 
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Cara II 
1. Blok Teks yang akan di atur 
2. Klik Tab Menu Layout  Pada submenu Aligment, pilih tempatkan. 

 

 

Menggunakan Formula pada Tabel 

Dalam mengolah data pada pembahasan tabel ini ada beberapa hal perlu di ketahui yaitu:  

 Kolom pada tabel di wakili dengan huruf abjad A, B, C dan seterusnya. 

 Baris pada tabel di wakili dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. 

 Sedangkan pertemuan antara Kolom dengan Baris dinamakan Cells  

Untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan gambar berikut : 

  

 Setiap kotak pada tabel akan menjadi sel seperti pada lembar kerja Excel, yang merupakan gabungan 
dari baris (1,2, 3, dst) dan kolom (A, B, C, dst). 

 Untuk kolom pertama (A) dan baris 1 disebut sel A1, kolom kedua (B) dan baris 2 disebut sel B2, dan 
seterusnya (lihat gambar). 

Untuk memberikan contoh tentang pengolahan data, mari kita lihat ilustrasi contoh berikut : 

 

1. Letakkan kursor pada sel dimana sel tersebut tempat total jumlah. 

2. Lalu pilih pada Table Tool klik Layout dan pilih Formula 

 

3. Setelah itu pada Formula isikan rumus =A2*B2 dan pada Number format: pilih opsi  #.##0 dan klik OK

 
  

http://2.bp.blogspot.com/-hCcUjsjRo9U/TvGbH7dbbBI/AAAAAAAACEU/IFbMlEgOhrE/s1600/Image+001.jpg
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1. Misalnya kita akan melakukan penjumlahan. 

 
2. Klik sel pada tabel yang ingin ditempatkan hasil penjumlahan. Contoh di sini pada sel C2 atau di A4 (lihat 

gambar). 

3. Bila menggunakan: 

4. Pada tab Layout , Data group, klik Formula. 

5. Microsoft Word akan memberikan formula: 

a. =SUM(ABOVE) bila sel yang dipilih berada di bawah kolom angka. 

b. =SUM(LEFT) bila sel yang dipilih berada di sebelah kanan baris angka. 

  
6. Untuk mengatur format angka, pada Number Format, bila bentuk format yang diinginkan. 

7. Tekan OK, bila sudah selesai. 

 

Cara Melihat Tampilan Formula 

1. Klik pada sel yang berisi formula sehingga berwarna abu-abu (lihat gambar) dan tekan  + . 

2. Tekan kembali  +  untuk berpindah ke tampilan angka. 

 

Tip: Kita juga bisa menggunakan cara klik kanan pada sel dan pilih Toggle Field Codes. 

 

Cara Menggunakan Cell Reference 

 Tulisan LEFT atau ABOVE pada formula dapat diganti dengan cell reference (contoh: A1, A2, B1, dan 
sebagainya). 

 Misalnya kita ingin menjumlahkan sel A2 dengan sel B2. Formulanya adalah seperti 
berikut: =SUM(a2,b2). 

 Cara ini sangat bermanfaat untuk penjumlahan pada sel yang tidak berurutan ataupun terdapat teks di 
dekat sel sehingga dapat mengacaukan hasil formula apabila menggunakan LEFT atau ABOVE. 
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Cara Update Formula 

Bila ada perubahan nilai pada tabel, klik kanan pada sel yang berisi formula yang akan di-update dan pilih Update 
Field. 

Cara Mengganti Function pada Formula 

1. Untuk mengganti function, misalnya dari SUM menjadi MAX, klik kanan pada sel yang akan diganti 
function-nya. 

2. Pilih Edit Field. 
3. Pada kotak dialog Field, klik Formula. 
4. Pada kotak Formula, hapus function tersebut (tanda sama dengan (=) jangan dihapus). 
5. Kemudian pada kotak Paste function pilih function yang diinginkan. 

 
6. Klik OK, bila sudah selesai. 
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Praktik 5A (Tugas) 
 

LATIHAN 5B 
1. Buatlah tabel seperti pada contoh soal di bawah 
2. Buatlah formula pada “Total Price” adalah = Quality *Unit price  
3. Untuk formula pada kolom “Total price in rupiah” adalah = Total Price *9200 (nilai rupiah 

terhadap dollar saat ini) 
4. Untuk formula pada kolom “Harga jumlah” adalah = Unit *Harga Unit 
5. Simpan dengan nama “Lat5A-NIM”  
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Praktik 5B (Tugas) 

 

Simpan latihan di atas dengan nama Lat5B-NIM.DOCX 
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MAILING/ MAIL MERGE (SURAT MASAL) 
 

Surat Masal  (Mail Marge) merupakan fasilitas yang terdapat di dalam Microsoft Word 2010 yang biasa 
digunakan untuk Membuat Dokumen Masal (Banyak). Salah satu contoh yang paling sering kita jumpai adalah 
Surat Undangan, dimana di dalam Surat Undangan terdapat Isi yang sama, namun pada bagian tertentu seperti 
nama orang yang di tuju, alamat dan sebagainya yang tidak sama. Apabila kita menemukan dokumen atau 
naskah seperti ilustrasi diatas, maka akan lebih mudah bila kita gunakan Fasilitas Mailings atau Mail Marge yang 
ada pada Microsoft Word 2010 ini. 

Terdapat dua File berbeda dalam menggunakan Mail Marge yang pertama adalah File Master (bisa 
dicontohkan Surat nya) dan yang kedua adalah Data Source (bisa dicontohkan sebagai data orang yang akan 
menerima surat), File data ini bisa di buat secara langsung dalam Microsoft Word atau bisa juga di ambil dari 
File lain (File External) contoh data pada Microsoft Excel, Access, Word. 

 

Dari gambar diatas tampak bahwa penggabungan (merge) Dokumen Master dengan Data Source akan 
menyesuaikan dengan jumlah data penerima undangan. 

Dalam proses pembuatannya dapat dilakukan dari mana saja, baik dari Dokumen Master terlebih dahulu atau 
Sebaliknya. 

 

Membuat File Data/Data Source 

1. Buka File Surat (Bila Surat telah di ketik sebelumnya) atau Buat Lembar Baru 

2. Lembar Baru ini Merupakan Bakal Lembar Surat yang akan kita buat 

3. Klik Tab Menu Malilings  Pada submenu Start Mail Marge Klik Icon Select Recipients. 

4. Kemudian Pilih : 

 Type New List… : Untuk Membuat Data Baru (Bila data belum terbuat) 

 Use Exiting List..: Untuk Mengambil Data dari Luar (File Excel, Access atau Word) 
 

 
 

 Dalam Hal ini Kita Pilih Poin 1 : Type New List…, 

 Kemudian  Klik  tombol  Customize  Columns,  untuk  mengedit  Field  Data yang diperlukan. 
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 Hapus Seluruh Field yang ada dengan cara Meng Klik Tombol Delete dan Klik Yes.  

 

Catatan :  Untuk Menghapus Field berikutnya cukup tekan tombol D dan Y ((artinya Delete dan Yes), 
sampai Seluruh Field terhapus semua. 

 Jika telah selesai menghapus seluruh Field, langkah selanjutnya membuat Field-Field yang kita perlukan 
dalam hal ini kita contohkan ( Nama, Alamat dan Kota) 

 Klik Tombol Add  Ketik nama Field yang di perlukan Satu persatu 

 

 Jika selesai mengetikkan seluruh Field yang di perlukan klik tombol OK 

 Langkah Selanjutnya Isikan data-data Orang yang akan menerima surat, untuk menambah data baru klik 
tombol New Enteri, lihat gambar : 
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 Jika  telah selesai mengetikan seluruh data yang diperlukan, langkah selanjutnya klik OK 

 Simpan data ketempat yang di inginkan. 

Sampai di sini pembuatan Source Data selesai, selanjutnya membuat Dokumen Master (Surat) nya. 

 

Membuat File Master dan Menyisipkan Data. 

Untuk Membuat File Master (Surat) diketik seperti biasa, pada bagian terntentu seperti Nama, Alamat dan 
Kota kosongkan terlebih dahulu. 

Jika Surat telah di buat maka kita gabungkan antara Surat dengan Data Suratnya. Ikuti langkah-langkah berikut: 

1. Atur Posisi Kursor dimana data akan di Sisipkan. 

2. Klik tab menu Mailings  pada submenu Write & Insert Fields, klik icon Insert Marge Field  pilih Field 
yang akan di sisipkan. 

   
3. Lakukan hal yang sama pada bagian-bagian lain yang akan di sisipkan data mail marge nya. Lihat gambar 

dibawah contoh data yang telah di sisipkan : 

  
4. Untuk melihat data yang sebenarnya klik icon Preview Results. 

  
5. Untuk Melihat data berikutnya, Sebelumnya, data pertama dan terakhir, Lihat gambar berikut: 

  
6. Untuk  mencetak mail marge klik icon Finish  &  Marge   klik  Print Documents 
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 All = Untuk Mecetak Seluruh Data Mail, 

 Current Record = Untuk Mencetak data yang sedang di tampilkan,  

 From = Mencetak berdasarkan urutan dari Data ke berapa samapi ke berapa. 

7. Klik tombol OK untuk proses mail merge cetak printer 
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Praktik 6  
 

LATIHAN 6 
1. Buatlah dokumen surat seperti pada contoh 
2. Ukuran kertas A4, Margin Default, Times New Roman 12pt, Space 1,5 
3. Simpan dengan nama “Dokumen-NIM”  

 

 
 

DATA TUJUAN (Simpan dengan nama DATA-NIM) 

Nama Ruang Alamat Kota 
Dedet Rahman R22 Jl. Madang Dalam  Palembang 

Indah Mega Mulia R23 Jl. Salim Batubara Palembang 
Rudi Hartanto R24 Jl. Melati Pekanbaru 
Jeni Rehastika R22 Jl. Damai Pekanbaru 

 


