
CARA MEMBUAT TABEL DENGAN TABLEPRESS 

Install terlebih dahulu Plugin : tablepress 

 

Cari dan buka plugin tablepress yang ada di side bar sebelah kiri untuk membuat tabel baru 

 

 

 

 

 

1. Search : tablepress 

2. Install dan aktifkan 

plugin 

1. Tambah baru 



Isi tabel sesuai yang di Inginkan dari mulai nama tabel, baris dan kolom 

 

Isi data tabel yang sudah kita buat, untuk pengisiannya opsional saja. Jangan lupa copy Shortcode 

untuk kita post di laman yang kita inginkan. Kemudian Simpan Perubahan 

 

 

 

 

 

 

1. Isi nama tabel 

3. Isi Kolom 

2. Isi baris 

4. tambahkan tabel 

1. Isi data tabel 

2. Copy Shortcode 

3. Simpan Perubahan 



Buka laman yang sudah ada atau buat laman baru yang mau kita buat tabel tersebut, Jadi opsional 

saja untuk di tahap ini. 

 

Disini kita pastekan shortcode yang telah kita copy saat membuat tabel tadi. 

 

 

 

 

 

1. Klik sunting pada 

laman untuk membuat 

tabel di laman tersebut 

1. Klik button “ + “ 

2. Klik shortcode 



Pastekan Shortcode yang sudah kita copy di tabel yang kita buat tadi. 

 

Selanjutnya kita buat tabel kedua untuk bisa internal link ke nama-nama biodata pribadi yang sudah 

kita buat. Contoh : Jadi semisal nama Donny Maulana kita klik nantinya akan terbuka laman baru 

tentang biodata pribadi. 

 

Selanjutnya ulangi dengan ikuti step yang sebelumnya untuk membuat tabel seperti step yang 

diatas. Hingga pembuatan laman dan copypaste shortcode ke laman. 

 

 

1. Paste Shortcode 

2. Pratinjau jika ingin 

melihat hasil dahulu 

3. Perbarui 

1. Tambahkan tabel 

baru 



Tabel pertama yang kita buat 

 

Tabel Kedua yang kita buat 

 

Selanjutnya kita akan hubungkan 2 tabel tersebut , supaya ketika kita klik nama profi staff akan 

muncul biodata staff tersebut. 

 

 

 

 



Selanjutnya buka tablepress 

 

Klik nama staff contoh Donny maulana---penyunting lanjutan---akan muncul jendela popup klik oke -

----klik nama Donny maulana lagi 

 

1. klik semua tabel, kita 

bisa lihat 2 tabel yang 

sudah kita buat tadi 

2. klik sunting pada 

tabel pertama yang kita 

buat. 

1. klik salah satu nama 

tersebut 

2. klik penyunting 

lanjutan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. klik OK 

4. klik lagi nama 

staffnya 



Selanjutnya, 

 

Selanjutnya, 

 

 

 

 

 

 

1. hapus nama 

kemudian klik link 

2. klik link 

1. cari laman tabel 

kedua untuk biodata 

staff yang sudah kita 

buat 

2. klik laman tersebut 

maka akan secara 

otomatis terisi ke URL 

dan Teks tautan 

3. klik tambahkan 

tautan 

4. ganti isi teks tautan 

menjadi nama staff 

contoh : Donny 

maulana. 



Selanjutnya, 

 

Selanjutnya kita tinggal cek apakah sudah oke.  

 

1. Jika di kolom nama 

yang sudah kita ubah tadi 

sudah seperti gambar “ a 

href = .....” maka sudah 

oke 

2. Klik simpan perubahan 

1. Klik nama staff jika 

nge.link ke laman 

selanjutnya berarti sudah 

berhasil 



 

Untuk Kolom staff kedua, ketiga dan selanjutnya kurang lebih sama sesuai dengan tutorial di atas. 

Terimakasih. 

2. Sudah Berhasil Muncul 


