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Pembuatan Tabel dalam Wordpress 

 

Untuk pembuatan tabel di dalam wordpress ada 2 cara yaitu : 

1. Dengan Menggunakan HTML 

2. Dengan Menggunakan Macromedia Dreamweaver MX 2004 atau yang terbaru. 

Mungkin Komputer Anda tidak di Instalasi Macromedia Dreamweaver 2004 maka saya pakai 

cara yang lebih mudah dengan cara mengetik langsung Tag HTML nya. Baiklah saya akan 

melampirkan sedikit tag HTML  dari Halaman Prajab 2004 : 

 

<html> 

<body> 

<p>Prajabatan 2004</p> 

<p>Inilah daftar teman-temanku pada saat prajabatan Tahun 2004 Golongan III Angkatan ke 

II dengan Ketua Kelas saat itu adalah Pak Bambang Irawansyah dan Wakil Ketua Pak Idham 

Khalid, sengaja aku ketik kembali daftar ini supaya kami tetap kompak dan kekompakan itu 

tetap kami pelihara dengan diadakan arisan prajabatan sejak tahun 2004 sampai sekarang 

dengan bendahara arisan Mbak Suhada. </p> 

<table width="664" border="1"> 

  <tr> 

    <td width="30"><div align="center">1.</div></td> 

    <td width="152">Nama Lengkap </td> 

    <td width="16"><div align="center">:</div></td> 

    <td width="438">Bambang Irwansyah </td> 

  </tr> 

<tr> 

    <td><div align="center"></div></td> 

    <td>Nama Panggilan </td> 

    <td><div align="center">:</div></td> 

    <td>Lex'si</td> 

  </tr> 

  </table> 

</body> 

</html> 

 

Penjelasan sedikit tentang Tag HTML : 

1. Tag   <html> untuk mengawali pembuatan HTML dan tag ini harus ada dalam setiap 

pembuatan suatu HTML 

2. Tag <Body> harus ada juga dalam pembuatan HTML 

3. Tag <p> dan </p> untuk pembuatan paragraph dalam HTML 

4. Tag <tabel width=”664” border=”1”>  untuk pembuatan tabel dengan lebar 664 dan 

garis bernilai 1 ( garis bernilai 0-20 silahkan di coba ) 
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5. Tag <tr> untuk pembuatan garis dari tabel 

6. Tag <td width="30"><div align="center">1.</div></td> artinya segala informasi yang 

ada dalam tabel diletakkan antara Tag <td> dan </td> dimana kolom pertama lebarnya 

30 dengan perataan tengah dan informasi yang akan ditampilkan adalah angka 1. 

7. Tag <td width="152">Nama Lengkap </td> artinya kolom ke dua lebarnya 152 

dengan informasi yang ditampilkan adalah Nama Lengkap 

8. Tag <td width="16"><div align="center">:</div></td> artinya kolom ke tiga lebarnya 

16 dengan informasi yang ditampilkan adalah : 

9. Tag  <td width="438">Bambang Irwansyah </td> artinya kolom ke empat lebarnya 

438 dengan informasi yang ditampilkan adalah Bambang Irawansyah 

10. Tag </tr> artinya akhir dari pembuatan baris pertama dari tabel 

11. Untuk selanjutnya lebar kolom tidak perlu disebutkan karena sudah disebutkan pada 

baris yang pertama  

12. Tag </tabel > artinya akhir dari pembuatan tabel 

13. Tag </body> artinya akhir dari isi html 

14. Tag </html> artinya akhir dari html 

 

Semua kode html tersebut di ketik dengan menggunakan Notepad kemudian di simpan 

dengan extension html. Setelah itu jalankan dengan menggunakan salah satu browser seperti 

Internet Explorer, Mozilla Firefox atau Safari dll 

Output dari kode html di atas adalah : 
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Kemudian supaya bisa di posting di Wordpress maka copylah tag html tersebut ke dalam  

 

 
 

 

Setelah tercopy maka tekanlah tab Visual untuk melihat hasilnya kalau lebar kolom tidak 

sesuai atau melebihi batas dari tampilan di  area postingan maka rubahlah. 

 

kalau masih sulit karena tidak biasa dengan coding maka buatlah dengan menggunakan 

Macromedia Dreamweaver MX 2004 atau versi terbaru.  

 


