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MENYUSUN 
ARTIKEL ILMIAH

cara penyajian tabel dan gambar

CPL – CPMK – sub CPMK

▪ CPL: Mampu merancang komponen sistem, sistem, proses, 
dan/atau produk untuk memenuhi kebutuhan dalam kendala yang 
realistik dengan menerapkan metode, ketrampilan, dan alat 
keteknikan moderen dalam praktek teknik agroindustri cerdas yang 
berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan berwawasan global.

▪ CPMK: Mahasiswa mampu menulis artikel ilmiah hasil penelitian. 

▪ Mahasiswa memahami cara penyajian tabel dan gambar (Sub-
CPMK 16)

▪ Pustaka: Katz, M.J., 2009. From research to manuscript: A guide to 
scientific writing. Springer Science & Business Media
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Penyajian Tabel

▪ Data hasil penelitian sering kali sangat banyak

▪ Angka-angka yang diperoleh kadang membikin pusing sehingga dapat
mematahkan semangat untuk menulis dan akibatnya naskah tidak
selesai

▪ Data sebenarnya mudah kita tata apabila kita memahami metode
yang kita gunakan.

▪ Tabel sebaiknya disusun berdasarkan metode dan perlakuan yang 
kita gunakan

▪ Tabel dapat dibuat sebelum data muncul agar kita tidak dibingungkan
oleh data

▪ Tabel yang dibuat dengan cermat adalah titik awal untuk semua
analisis ilmiah, mulai dari diskusi kualitatif hingga presentasi statistik
dan grafik yang canggih.

Macam tabel

▪ Macam:
▪ Tabel satu dimensi

▪ Tabel dua dimensi dst

▪ Setiap bilangan dalam satu hasil percobaan disebut variabel
percobaan. 

▪ Tabel satu dimensi menyajikan hasil yang melaporkan hanya satu
variabel eksperimen, dan tabel dua dimensi menyajikan hasil yang 
melaporkan dua variabel eksperimen.

▪ Tidak ada batasan teoretis untuk jumlah variabel yang dapat diukur
dan dilaporkan dalam percobaan.
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Tabel satu dimensi

▪ 'Satu dimensi' berarti bahwa
setiap pengamatan individu
atau poin data Anda setara: 
semuanya adalah jawaban
untuk pertanyaan yang sama, 
"Apa yang terjadi jika saya
melakukan Eksperimen A?"

Tabel dua dimensi

▪ Tabel dua dimensi menunjukkan dua fitur dari setiap hasil.
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Poin-poin penting dalam membuat tabel

▪ Tabel selalu menjadi dasar yang baik untuk organisasi dan analisis
hasil numerik.

▪ Bangun tabel Anda dari variabel eksperimental yang sah, yaitu angka
yang berasal langsung dari rperlakuan di bagian Bahan dan Metode
makalah Anda.

▪ Di dalam tabel Anda, susun data dalam urutan numerik

▪ Jika diperlukan, di bawah tabel dapat ditambahkan keterangan 
dengan simbol pada tabel
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GAMBAR

Gambar

▪ berbagai macam gambar—foto, diagram, gambar, grafik—dapat menjadi figur
dalam sebuah karya ilmiah. 

▪ Konten mereka akan menentukan lokasi mereka dalam teks. 

▪ Gambar yang menggambarkan teknik termasuk dalam bagian Bahan dan 
Metode, 

▪ gambar data termasuk dalam bagian Hasil, dan 

▪ gambar konsep sintetik, abstraksi, teori, dan model termasuk dalam bagian
Pembahasan. 

▪ Seperti halnya tabel, gambar harus dirujuk dan dijelaskan dalam teks, dan Anda 
harus memberi nomor pada gambar secara berurutan sesuai urutan kutipan
teksnya.

▪ Gambar harus jelas dan informatif.
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Gambar metode

Gambar untuk hasil
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Gambar hasil data bentuk grafik

Gambar Grafik
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Gambar Grafik

Gambar untuk pembahasan abstraksi
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Gambar pembahasan - model


