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BAB 1  

Pendahuluan 

 

 

Sebagai permulaan, saya akan menjabarkan mengapa saya menulis ebook ini. Seperti yang 

mungkin anda ketahui, di jaman yang sudah maju ini, menulis sebuah laporan tidak sulit 

seperti pada jaman dahulu yang menggunakan mesin ketik dan membutuhkan waktu yang 

lumayan lama. Dengan kemajuan teknologi terutama teknologi komputer (software) telah 

muncul suatu tool yang mampu membantu di dalam penulisan sebuah laporan. Tool ini 

adalah Microsoft word. Tool ini dibuat dengan tujuan agar penggunanya memperoleh 

kemudahan untuk membuat sebuah dokumen.  

Namun ternyata kegunaan tool ini tidak banyak diketahui orang. Saya bilang begitu karena 

banyaknya pelajar, mahasiswa, bahkan sampai karyawan kantor yang masih tidak tahu 

bagaimana menggunakan Word untuk membuat sebuah laporan yang rapih dan otomatis. 

Banyak orang yang tidak mengetahui bahwa Word, yang biasanya digunakan untuk 

membuat tugas, laporan, dan dokumen lainnya bisa digunakan dengan mudah dan efektif. 

Kemudahan ini membuat anda bisa memperpendek waktu yang dibutuhkan  di dalam 

membuat sebuah laporan dan dokumen lainnya. 

Dengan menggunakan tool yang ada di word secara efektif, anda bisa membuat laporan 

yang rapih, hemat waktu dan biaya pengetikan. Kenapa saya bilang bisa menghemat waktu 

dan biaya. Dengan menggunakan cara yang saya akan jabarkan anda akan bisa melihat 

bahwa tidaklah sulit jika anda ingin membuat sebuah dokumen sendiri tanpa bantuan orang 

lain. Saya bilang begini karena kebanyakan orang lebih memilih menggunakan jasa tukang 

ketik untuk membuat laporan daripada membuat sendiri laporan tersebut padahal jika 



TRIK WORD 2007 2 

 

2 
 

membuat laporan sendiri pasti hasilnya lebih memuaskan dan bisa melatih keterampilan 

kita sendiri di dalam memanfaatkan word untuk membuat laporan. Keterampilan ini tidak 

akan sia-sia karena keterampilan ini akan terpakai bahkan ketika anda akan bekerja. 

Baiklah tanpa basa-basi lebih panjang lagi, saya akan memulai menjabarkan isi ebook ini. 

 

1.1 Mengapa Anda Mau Menulis Sebuah Laporan 

Pada dasarnya semua manusia itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa diperintah atau 

mendesak karena kebutuhan. Begitu pula ketika akan membuat sebuah laporan, 

kemungkinan akan terpikir pikiran bahwa laporan itu rumit, ribet, dan tidak menyenangkan, 

anda mungkin berpikir lebih baik bermain dan mengerjakan hal lain yang menyenangkan. 

Namun jika anda berpikir seperti itu tidak akan membuat anda maju dan berkembang 

malahan akan membuat anda semakin terpuruk ke dalam kemalasan.  

Untuk itu ketika anda akan memulai dan menulis sebuah laporan bahkan ketika anda akan 

mengerjakan sesuatu alangkah baiknya bila anda berpikir positif. Pikirkanlah bahwa 

tindakan yang akan anda lakukan itu bisa berdampak baik dan mengembangkan 

kemampuan anda. Demikian pula ketika anda akan membaca ebook ini, tanamkanlah 

pikiran positif di kepala anda bahwa dengan membaca ebook ini kemampuan anda akan 

meningkat di dalam hal membuat laporan. 

Dengan berpikir positif maka anda akan merasa bahwa menulis adalah hal yang sangat 

menyenangkan. Dengan demikian anda akan lebih menghargai hasil pekerjaan anda dan 

saya yakin pekerjaan yang anda kerjakan akan berhasil.  

Selain itu, memiliki pemikiran yang menyenangkan akan membuat anda akan lebih 

maksimal dalam menulis laporan dan tentu saja kemampuan anda juga akan meningkat 

seiring banyaknya kreasi yang bisa anda lakukan di dalam sebuah penulisan laporan. 
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1.2 Manfaat Penulisan Laporan 

Dengan menulis sebuah laporan, anda akan memiliki banyak banyak manfaat yang akan 

anda peroleh dan diharapkan manfaat ini dapat mendorong anda melihat menulis laporan 

adalah kegiatan yang menyenangkan dan membuat kemampuan anda meningkat. Berikut 

adalah manfaat yang bisa anda peroleh dengan menulis sebuah laporan: 

1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif 

2. Melatih ntuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber 

3. Mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan 

4. Meningkatkan pengorganisasian fakta dan data secara jelas dan sistematis 

5. Memperoleh kepuasan intelektual  

6. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan 

Dengan melihat manfaat yang akan anda peroleh diharapkan dapat mengubah pandangan 

anda mengenai kegiatan menulis terutama dalam menulis sebuah laporan. 

 

1.3 Asumsi dalam Ebook Ini 

Di dalam penulisan ebook ini, saya memiliki beberapa asumsi terhadap pembaca ebook 

saya. Asumsi ini didasarkan dari kriteria status pembaca yang mungkin membutuhkan ilmu 

yang akan saya paparkan. 

Pertama, anda mungkin berstatus SMP. Di tingkat ini umumnya anda sudah mengerti dasar-

dasar microsoft office terutama word. Namun anda tidak terlalu mengerti fungsi-fungsi 

word yang diajarkan di sekolah untuk membuat sebuah laporan. Untuk anda, ebook ini 

dapat menjadi panduan anda sebagai pengetahuan tambahan karena pada tingkat SMP 

umumnya jarang membuat sebuah laporan. 

Kedua, anda adalah pelajar SMA. Pada tingkat ini anda sudah mengerti lebih lanjut 

penggunaan tool pada word sebagai lanjutan pelajaran ketika anda SMP. Anda sudah belajar 

mengenai apa itu laporan dan dasar bagaimana membuat sebuah laporan. Namun anda juga 

masih belum mengerti sekali pemanfaatan tools yang ada di word untuk membuat sebuah 

laporan. 
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Ketiga, anda adalah mahasiswa. Pada tingkat ini anda sudah sering membuat laporan 

namun belum mengerti benar cara membuat laporan yang cepat dan otomatis. Dengan 

membaca ebook ini anda akan lebih dimudahkan dalam membuat sebuah laporan dan 

diharapkan anda akan lebih senang mengerjakan laporan anda sendiri dibandingkan 

menyewa jasa tukang ketik untuk membuat laporan anda. 

Keempat, anda adalah seorang karyawan kantor. Anda masih belum bisa menggunakan tool 

yang ada di word secara efektif. Anda menginginkan sebuah panduan supaya kerja anda 

dalam menulis laporan menjadi lebih ringan.  

Anda jangan khawatir karena apapun status anda tidak ada kata terlambat untuk belajar. 

Yang perlu anda persiapkan adalah niat dan pikiran bahwa anda akan bisa lebih baik lagi dan 

saya yakin anda akan berhasil dalam menerapkan langkah-langkah yang saya akan jabarkan 

dan akan membuat cara penulisan anda menjadi lebih baik. 

 

1.4 Kerangka Sebuah Laporan 

Kerangka laporan adalah susunan umum pengelompokan fakta yang akan menjadi sebuah 

kesatuan yang bertautan. Jelasnya adalah ini adalah kerangka dari apa-apa saja yang anda 

inginkan ada di dalam laporan anda.  

Berikut ini saya perlihatkan salah satu contoh kerangka laporan. Dalam kasus ini kerangka 

laporan ilmiah. Kerangka laporan ilmiah terdiri dari hal-hal sebagai berikut: 
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Sebagai catatan, kerangka pikiran seperti di atas akan berperan pada pembagian section 

menggunakan page breaks dan styles. 

 

1.5 Isi Ebook 

Di dalam membuat laporan menggunakan word tidaklah sulit yang penting adalah anda 

mempunyai niat dan waktu untuk memulai membuatnya. Pada bagian isi ini saya 

menjabarkan langkah-langkah yang akan dilakukan di dalam pembuatan sebuah laporan 

menjadi beberapa sub bab. Berikut adalah langkah-langkah tersebut: 

1. Penentuan margin yang digunakan di dalam penulisan laporan 

2. Membagi laporan menjadi beberapa bab/bagian 

3. Pembuatan daftar isi 

4. Pembuatan cover 

5. Pembuatan daftar gambar 

6. Pembuatan daftar tabel 

7. Pembuatan nomor halaman  

Lembar Pengesahan 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar Singkatan 
Daftar Tabel 
BAB I   PENDAHULUAN 
               1.1      Latar Belakang Masalah 
               1.2      Pembatasan Masalah 
               1.3      Tujuan Penelitian 
               1.4      Kerangka Teori 
               1.5      Sumber Data 
               1.6      Sistematika Penulisan 
BAB II  LANDASAN TEORI 
BAB III METODE PENELITIAN DAN KAJIAN 
BAB IV ANALISIS DATA 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
DAFTAR PUSTAKA 
DAFTAR KAMUS 
LAMPIRAN 
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BAB 2  

Mengenal Microsoft Word  

 

Sekarang anda akan memulai membaca langkah-langkah yang harus anda lakukan sebelum 

membuat sebuah laporan secara mudah dan cepat. Namun sebelum anda memulai 

membuat laporan ada baiknya anda  mengenal tools yang akan digunakan. 

Sebenarnya versi word yang tidak digunakan tidak terlalu bermasalah baik itu versi 2003 

atau 2008. Secara garis besar tools yang ada dikedua versi tersebut tidak berbeda. Yang 

membedakan keduanya adalah tampilan software dan peletakan tools tersebut di dalam 

software. Namun pada ebook ini yang dipakai sebagai contoh adalah word 2008.  

Berikut ini adalah tools yang umum dipakai dalam pembuatan laporan pada word 2008. 

 

2.1 Tab Home  

Di dalam word 2008, tools terbagi dalam beberapa kategori berikut ini adalah tools yang 

umum dipakai dan tergabung pada tab home di word 2008: 

 

 

  

Gambar 2-1 Tab Home 

4 

1 3 2 

6 7 5 8 
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1. Office button   

Di dalam tools  ini terdapat fasilitas untuk membuka file baru (anda bisa dengan cara 

singkat tanpa mengklik tombol ini cukup dengan menekan ctrl+N), meng-save 

pekerjaan (untuk cara cepat, cukup menekan ctrl+S), mengeprint hasil pekerjaan 

(cara cepat, tekan ctrl+P), dan melihat dokumen-dokumen yang baru dibuka. Sebagai 

tambahan, ketika anda meng-save hasil pekerjaan, jangan lupa untuk mengubah tipe 

filenya ke dalam bentuk word 97-2003 document seperti tampilan di bawah ini. 

 

Gambar 2-2 Tampilan Window Save As 

2. Font style   

Di sini anda bisa memilih jenis huruf yang akan digunakan dan ukuran hurufnya. 

Umumnya laporan menggunakan jenis huruf Times New Roman dan ukuran huruf 

12. 

3. Bullet and Numbering 

Pada tools ini, anda bisa memilih penggunaan angka atau symbol untuk menulis 

point-point dari suatu persoalan. 
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                      Number               Bullet 

Gambar 2-3 Contoh Aplikasi Kolom 

4. Format Painter 

Ini adalah tools yang sangat bermanfaat di dalam penyusunan sebuah laporan. 

Dengan tools ini anda tidak perlu repot mengedit ulang format pada suatu tulisan. 

Cukup blok tulisan yang formatnya anda inginkan, klik sekali pada tools ini lalu klik 

pada tulisan yang format penulisannya ingin anda samakan maka format tulisan 

tersebut akan otomatis sama dengan format tulisan yang dijadikan panutan 

sedangkan untuk mengcopy format tulisan dari satu panutan ke beberapa tulisan 

lainnya, anda harus memposisikan kursor di posisi tulisan yang akan dijadikan 

panutan kemudian double klik di tools format painter. Setelah itu anda tinggal 

mengklik di tulisan-tulisan yang ingin dirubah format penulisannya. 

 

sebelum 

 

 

 

 

sesudah 
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Gambar 2-4 Contoh Aplikasi Format Painter 

5. Bold, Italiq, dan Underline 

Ini adalah tools yang digunakan untuk menebalkan, memiringkan, dan 

menggarisbawahi suatu kata atau kalimat di dalam tulisan. Dengan tools ini anda 

dapat melakukan penekanan pada kata atau kalimat tertentu. 

6. Paragraph Style  

Dengan paragraph style, anda bisa memilih jenis paragraf yang akan digunakan. Pada 

word terdapat 4 jenis paragraf yaitu rata kiri, tengah, rata kanan, dan rata kiri-kanan. 

Anda dapat menyesuaikan penggunaan style paragraf ini sesuai dengan kebutuhan. 

7. Line spacing    

Tools ini berfungsi untuk menentukan jarak yang diinginkan di antara sebuah baris 

dengan baris lainnya. 

8. Styles  

Tool ini yang paling penting di dalam membuat laporan secara sistematis dan 

otomatis karena tool ini bisa menyamakan format kata dan kalimat yang baru anda 

buat dengan format kata atau kalimat yang telah anda buat sebelumnya. Mengenai 

cara penggunaan tool ini akan di bahas pada sub bab Styles. 

 

2.2 Tab Insert  

Di dalam tab insert banyak tools yang disediakan bagi pengguna untuk memasukan gambar 

dan tabel. Berikut ini akan dibahas secara singkat tools yang biasanya digunakan di dalam 

pembuatan laporan. 



TRIK WORD 2007 10 

 

10 
 

 

 

Gambar 2-5 Tampilan Tab Insert 

1. Table   

Tool ini berfungsi untuk memasukan tabel ke dalam laporan yang anda buat. Anda 

bisa mengatur jumlah kolom dan barisnya dengan mudah untuk membuat tabel 

menggunakan tools ini. Namun tidak seperti tabel pada exel, tool ini tidak bisa 

menggunakan formula rumus yang bisa digunakan pada excel. 

2. Illustrations 

Tools ini disediakan bagi pengguna word untuk dapat memasukan gambar ke dalam 

pekerjaannya dengan berbagai macam cara bisa menggunakan picture yang bisa 

memasukan gambar yang ada di dalam hard disk anda, clip art yang bisa memasukan 

gambar kecil yang disediakan word ke dalam pekerjaan anda, shapes (memasukan 

berbagai bentuk bangun dasar yang bisa digunakan untuk membuat sebuah 

ilustrasi), smartart (yang bisa digunakan untuk membuat diagram), dan chart (bisa 

digunakan untuk membuat grafik).  

3. Cross-reference 

Tool ini berfungsi untuk memasukan daftar tabel dan daftar gambar secara otomatis 

ke dalam pekerjaan anda. 

4. Header & Footer 

Tool ini berfungsi untuk mengatur bentuk header dan footer pada pekerjaan anda 

sekaligus memasukan halaman ke dalam laporan anda. Aplikasi tool ini akan dibahas 

di bab selanjutnya. 

2.3 Tab Page Layout  

Tab ini berisi hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan halaman baik dari segi margin, 

section, indent, dan spacing.  

1 2 3 4 
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Gambar 2-6 Tampilan Tab Page Layout 

1. Margins 

Tool ini berperan untuk mengatur jarak dari atas, bawah, kiri, dan kanan dari sisi 

kertas sampai ke area penulisan.  

2. Breaks 

Dengan menggunakan breaks, anda bisa melakukan pembagian section pada laporan 

anda sehingga pengaturan pada section yang satu tidak akan mempengaruhi 

pengaturan pada section yang lain. 

3. Spacing 

Tool spacing berperan untuk mengatur jarak dari satu baris ke baris lainnya pada 

setiap paragraf. 

 

2.4 Tab References  

Tools yang berada pada tab ini memiliki peranan untuk membuat daftar dari list yang 

dikenali dari style heading dan caption yang digunakan di dalam laporan sehingga dapat 

ditampilkan ketika akan membuat daftar baik daftar isi maupun daftar gambar dan tabel 

secara otomatis. 

 

 

 

Gambar 2-7 Tampilan Tab Reference 

 

1 2 3 

 

2 

1 

3 4 
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1. Table of contents 

Tool ini berperan sangat penting di dalam pembuatan daftar isi secara otomatis. Cara 

kerja tool ini sangat sederhana. Tool ini mengenali semua kata atau kalimat di dalam 

tulisan yang diformat menggunakan style heading lalu mengurutkannya menurut 

halaman kata atau kalimat yang diformat menurut heading tersebut berada menjadi 

sebuah daftar isi.  

2. Insert caption  

Tool ini berperan di dalam membuat tabel atau gambar dikenali pada saat 

pembuatan daftar gambar atau tabel. Tool ini berperan dalam membuat label pada 

gambar atau tabel yang ada di laporan anda kemudian secara otomatis memberi 

nomor bab secara otomatis (jika diinginkan). Kekurangannya adalah tool ini tidak 

bisa mendeteksi setiap gambar di dalam laporan dan langsung memberikan label 

pada gambar dan tabel tersebut secara otomatis. Jadi untuk memberikan label pada 

tabel dan gambar, anda harus mencari gambar tersebut secara manual dan baru 

menggunakan tool ini untuk memberikan label. 

3. Insert table of figures 

Tool ini berfungsi untuk mendeteksi label tertentu yang telah dibuat pada laporan 

anda dan membuat daftar label tersebut secara otomatis. 

4. Cross reference 

Tool ini berfungsi untuk membuat daftar berdasarkan style heading, footer, header, 

atau figure. 

 

2.5 Tab View  

Tools yang ada di tab ini berperan untuk memberikan beragam sudut pandang yang nyaman 

bagi penulis untuk melihat pekerjaan yang dibuatnya. Di sini ada beragam cara pandang dan 

alat bantu lain yang berguna mempermudah anda menulis. Tools tersebut dikelompokkan 

menjadi document views, show/hide, dan zoom. 
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Gambar 2-8 Tampilan Tab View 

1. Document views 

Tool ini berperan untuk mengatur cara pandang yang anda inginkan di dalam melihat 

tulisan yang anda buat. Di sini tersedia 5 pilihan cara pandang mulai dari print layout 

(tampilan pada saat akan diprint), tampilan full screen reading, web layout, outline, 

dan draft.  

2. Show/Hide 

Tool ini memperlihatkan atau menyembunyikan tool yang bisa membantu anda 

mengatur penulisan seperti ruler (penggaris, tool ini membantu di dalam 

menentukan besar tab yang dibutuhkan untuk menjorokkan tulisan ke bagian 

dalam), gridlines (tool ini berfungsi memberikan garis bantu yang bisa membantu 

keakuratan penempatan gambar yang anda tempatkan pada tulisan anda), 

document map (yang bisa membantu anda melihat garis besar tulisan anda, tool ini 

baru terlihat kegunaannya setelah anda menggunakan style heading di dalam 

penulisan), dan thumbnails (tool ini menunjukan tampilan seperti pada power point).  

3. Zoom 

Tool ini membantu memperbesar dan memperkecil pandangan tulisan tanpa 

mengubah format tulisan aslinya. Tool ini membantu mengatur jarak pandang yang 

nyaman untuk mata anda melihat hasil tulisan anda. 

1 2 3
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BAB 3  

Pembuatan margin 

 

Margin adalah salah satu hal penting yang harus dilakukan sebelum memulai pengetikan 

laporan karena margin mempengaruhi panjang dan lebar bagian kertas yang digunakan 

untuk menulis dan margin mempengaruhi jenis kertas yang digunakan. Untuk memulai 

pengaturan margin berikut langkah-langkahnya: 

1. Klik tab page layout 

2. Klik icon margin                 

3. Pilih custom margins  

Atau anda bisa mengklik 2 kali pada bagian biru ruler horizontal (untuk cara cepat) 

 

 Umumnya dalam pembuatan laporan ilimiah margin yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

Top:  4 cm 

Left:  4 cm  

Bottom: 3 cm 

Right:  3 cm 

Klik 2 
kali 
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  Gambar 3-1 Tampilan Window Page Set Up 

Selanjutnya setelah anda mengatur margin yang diiinginkan, langkah selanjutnya adalah 

mengatur jenis kertas pada tab paper seperti berikut: 

1. Pada window page setup, klik tab paper 

2. Atur jenis kertas yangdiinginkan  

3. Pilih whole document pada label apply to 

4. Klik ok   
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BAB 4  

Pembagian Bab 

 

Setelah anda melakukan pengaturan margin, langkah selanjutnya yang anda lakukan adalah 

membuat pembagian bab di dalam laporan anda. Ini adalah bagian yang terpenting di dalam 

membuat laporan anda bila anda ingin membuat laporan yang sistematis dan otomatis. 

 

4.1 Page Breaks 

Page breaks ini anda lakukan agar perubahan yang anda lakukan pada section yang satu 

tidak mempengaruhi section yang lain sehingga laporan yang anda buat akan terlihat rapih.  

Langkah yang harus anda lakukan adalah membagi laporan tersebut menggunakan page 

breaks. Berikut langkah-langkahnya: 

1. Klik tab page layout 

2. Klik icon breaks    

3. Lalu pilih pada bagian section breaks pilihan next page (lakukan hal ini sampai 

terdapat jumlah halaman yang sama dengan jumlah bab yang anda buat termasuk 

cover, daftar isi, daftar pustaka,dll) 

Contoh: anda ingin membuat laporan mencakup cover, daftar isi, daftar tabel, daftar 

pustaka, dan 4 bab yang terdiri dari bab 1,2,3,4 maka anda harus melakukan langkah 

ke 3 sebanyak 7 kali untuk menghasilkan 8 section yang berbeda pada laporan anda.  

Sedangkan dalam penulisannya anda menempatkan posisi daftar isi pada halaman 

pertama sedangkan halaman selanjutnya anda isi dengan bab kemudian cover lalu 

daftar tabel, dan daftar pustaka. 
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Pembagian urutan penulisan ini tidak mutlak, anda bisa mendesainnya sesuai 

dengan kenyamanan anda mengetik. 

 

4.2 Styles 

Selanjutnya anda akan mengatur style yang ada di dalam window style. Styles berfungsi 

untuk melakukan format penulisan secara otomatis dan berperan penting di dalam 

pembuatan daftar isi secara otomatis. Styles sangat bermanfaat jika anda ingin memformat 

tulisan atau kata dengan format yang sama secara berulang-ulang tanpa harus melakukan 

pengaturan format dari awal. Dengan menggunakan styles anda cukup melakukan 

pemformatan cukup dengan sekali klik pada styles yang diinginkan pada dokumen yang 

anda tulis.  

 

4.2.1 Pengaturan Format Styles 

Untuk melakukan pemformatan styles ada beberapa langkah yang harus anda lakukan. 

Berikut adalah langkah-langkah pengaturan style yang ada pada tool styles secara umum:  

1. Klik icon tanda panah miring pada tools styles untuk memunculkan window styles. 

Styles dapat diatur lewat tools pada tab home namun pengaturan tersebut kurang 

praktis jadi lebih baik pengaturan styles dilakukan pada windownya. Pemunculan 

windows style juga dapat dilakukan dengan menekan tombol alt+O+S atau 

ctrl+alt+shift+S. 

 

 

Gambar 4-1 Tampilan Window Styles 
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2. Setelah muncul window styles ini anda tinggal mengatur styles yang ada atau 

membuat styles baru. Pertama saya akan memperlihatkan bagaimana mengatur 

styles yang sudah ada. Berikut caranya: 

 Klik salah satu style yang tersedia pada window styles dan klik bagian 

tersebut sekali lagi sampai memperlihatkan bagian drop list. 

 Klik modify sehingga memunculkan window modify style. 

 Atur jenis huruf dan ukuran huruf yang diinginkan serta perubahan lainnya 

pada window modify style.  

        

Gambar 4-2 Tampilan Modify Style 

Untuk melakukan perubahan pada style, anda juga bisa menggunakan tools yang ada 

di tab toolbar. Berikut caranya: 

 Klik kembali salah satu style yang ada pada window style kemudian ubah 

jenis huruf atau ukuran huruf atau style numbering yang diinginkan atau 

bentuk paragraf. 

 Klik kembali style yang anda telah pilih sebelumnya sampai memunculkan 

drop list. 

 Dan klik pilihan update style to match selection. 
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Styles yang anda buat juga bisa anda gunakan ulang berkali-kali pada dokumen lain. 

Cara untuk melakukannya adalah sebagai berikut. 

 Pertama atur styles (di sini maksudnya adalah anda atur terlebih dahulu 

semua style yang ada pada window styles). 

 Klik tanda drop down list pada tulisan change styles. 

 Klik pada pilihan style set kemudian klik save as quick style set.  

Dengan melakukan cara di atas maka akan muncul quick style yang baru sesuai 

dengan nama yang telah anda buat. Jadi bila anda akan membutuhkan pengaturan 

style yang sama berulang-ulang, anda cukup mensave style tersebut menjadi quick 

style dan anda bisa gunakan lagi di dokumen lain yang anda buat menggunakan 

word.   

Untuk melakukan pengaturan format pada kepala bab, sub bab, dan kepala judul suatu 

lampiran seperti daftar isi, daftar pustaka, kata pengantar, dll wajib dilakukan pada pilihan 

heading di styles. Hal ini dikarenakan pada tools yang digunakan pada pembuatan daftar isi 

secara otomatis, pilihan heading pada styles adalah satu-satunya pilihan yang tercantum 

pada menu table of contents. Untuk mengetahui bagaimana format yang dilakukan pada 

styles heading ini akan diberikan pada sub bab selanjutnya. 

 

4.2.2 Pengaturan Style Heading dengan Penulisan BAB Manual 

Di dalam pengaturan heading style ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk 

menghasilkan sebuah daftar isi yang sistematis. Ada yang menggunakan tool numbering 

untuk melakukan penulisan bab dan ada yang tidak menggunakannya. Pertama saya akan 

menjabarkan bagaimana penulisan heading tanpa menggunakan tool numbering.  

Dasar pemikiran pembuatan heading ini cukup sederhana yaitu anda melakukan pengaturan 

style heading tanpa menggunakan numbering sebagai alternatif penulisan babnya. Dengan 

cara ini maka semua kata dan tulisan yang diformat dengan heading ini akan dikenali secara 

otomatis oleh tool table of content dan akan dimunculkan pada bagian daftar isi.  
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Berikut ini akan dijabarkan bagaimana melakukan pengaturan style heading tanpa 

melibatkan penggunaan tool numbering. 

1. Pertama buat kata atau kalimat yang akan menjadi kepala bab beserta dengan 

tulisan babnya atau angka babnya. Pada umumnya judul bab berada di bawah tulisan 

babnya dan biasanya orang menggunakan enter membuat penulisan bab berada di 

bawah tulisan babnya. Namun bila anda ingin agar penulisan bab dan judul bab tidak 

terpisah pada saat menggunakan penulisan daftar isi otomatis, anda tidak bisa 

menggunakan enter biasa untuk memisahkan baris bab dan judul babnya karena ini 

akan membuat bab dan judulnya terpisah pada penulisan daftar isi secara otomatis. 

Untuk mengatasi ini pada saat anda akan menekan enter untuk memisahkan baris 

bab dan judulnya, anda tekan dan tahan shift. Dengan cara ini bab dan judulnya akan 

terpisah menjadi 2 baris namun tool table of content akan mengenalinya sebagai 

satu kesatuan yang ditulis pada baris yang sama sehingga penulisan di daftar isi 

otomatis tidak akan terpisah. 

2. Lalu anda buka menu heading dengan cara ketik alt+O+S (ini adalah cara yang saya 

suka dalam membuka window styles karena lebih cepat dan tidak perlu 

menggunakan mouse). 

3. Setelah tampilan window styles muncul, anda klik pilihan heading 1 kemudian anda 

klik kembali heading 1 tersebut di ujung kanannya sehingga memunculkan drop 

down list dan anda klik modify. 
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Gambar 4-3 Tampilan Pengaturan pada Heading 

4. Lakukan pengaturan pada format penulisan di window modify styles ini seperti 

pengaturan jenis huruf,  ukuran huruf, penekanan kata dengan bold, italiq, atau 

underline, paragrag (bisa di tab home atau dengan klik format di window modify 

styles). 

5. Setelah anda selesai dengan pengaturan pada style heading ini maka cukup klik ok. 

Dengan langkah yang anda lakukan di atas maka setiap kata atau kalimat yang anda format 

dengan style heading tersebut akan dikenali dan dapat dimunculkan oleh tool table of 

content sehingga dapat dimunculkan secara otomatis sebagai daftar isi. 

Dengan cara pengaturan style heading seperti di atas memiliki beberapa kekurangan seperti 

akan menambah pekerjaan anda dengan menulisnya secara manual, dari segi penulisan 

laporan juga akan tampak kurang otomatis karena semua nomornya ditulis secara manual 

tanpa menggunakan tool numbering, dan juga mengharuskan anda mengetik kembali 

semua kata seperti bab, gambar, tabel, dan kata lainnya yang bisa dimunculkan secara 

otomatis bila anda menggunakan tool numbering. Namun cara ini juga lebih sederhana 

dibandingkan bila anda melakukan penulisan bab secara otomatis dengan menggunakan 

numbering.  
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4.2.3 Pengaturan Style Heading dengan Penulisan BAB secara Otomatis 

Seperti yang tertulis pada sub bab sebelumnya, pengaturan style heading ini menggunakan 

tool numbering untuk melakukan penulisan bab secara otomatis baik tulisan babnya dan 

nomor babnya. Pengaturan ini sedikit lebih rumit dari penulisan bab secara manual namun 

tidak terlalu rumit untuk bisa dilakukan. Secara sederhana langkah-langkahnya akan saya 

paparkan sebagai berikut.  

1. Buat judul untuk bab utama misal pendahuluan, isi, dan penutup seperti gambar di 

bawah. 

Tulisan BAB 1 PENDAHULUAN dan Pendahuluan dibuat manual. Untuk tulisan BAB 1 

Pendahuluan atur juga spacing dengan cara klik kanan pada tulisan BAB 1 

PENDAHULUAN, klik kanan pada tulisan dan pilih paragraph. Pada bagian spacing 

ubah before menjadi 12 dan after menjadi 3. 

Alas an mengapa saya membuat 2 pendahuluan karena word tidak bisa 

menggunakan 2 jenis tipe numbering yang berbeda seperti 1 (Arabic) dan I 

(Romawi) secara terpisah pada pengaturan multilevel list. Karena itu bila anda 

menginginkan untuk menggunakan angka romawi dan arabic pada penulisan bab 

utama anda harus membuat 2 pendahuluan. Namun jika penulisan hanya 

menggunakan satu jenis angka (Arabic atau Romawi) maka cukup menulis kata 

pendahuluan dan tinggal ikuti langkah selanjutnya untuk membuat penulisan bab 

secara otomatis. 

 

 

Gambar 4-4 Tampilan Awal Sebelum Pengaturan Heading 

2. Arahkan kursor pada tulisan pendahuluan. 

3. Pilih style yang sudah ada (di sini saya memilih menggunakan style heading 1). 
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Gambar 4-5 Tampilan Pemilihan Style Heading 1 

4. Kemudian pada tab home anda pilih icon multilevel list.   

5. Lalu pilih salah satu model multilevel list (di sini yang saya pilih terlihat pada gambar 

dibawah. 

 

Gambar 4-6 Tampilan Pemilihan Numbering pada Multilevel List 

6. Setelah itu anda klik sekali lagi tools multilevel list, kemudian anda klik bagian define 

new multilevel list sehingga memunculkan window di bawah ini. 



TRIK WORD 2007 24 

 

24 
 

     

Gambar 4-7 Tampilan Window Define new Multilevel List 

7. Lalu ketik BAB di depan angka 1 pada bagian enter formatting for number. 

8. Setelah itu klik ok, lalu ubah jenis huruf menjadi cambria dan ukuran huruf 12 maka 

akan menghasilkan hasil seperti gambar di bawah ini. 

 

 Gambar 4-8 Tampilan Setelah Diformat Menggunakan Style Heading 1 

Dengan melakukan pengaturan heading menggunakan tool numbering maka anda bisa 

membuat kata bab dan angka pada setiap bab dengan otomatis dan tidak perlu repot 

mengingat jumlah sub bab yang telah anda buat untuk menulis angkanya.  

Dengan penggunaan numbering ini juga anda akan bisa melakukan pengaturan caption 

untuk gambar dan tabel yang selanjutnya digunakan untuk membuat daftar tabel dan daftar 

gambar. 



TRIK WORD 2007 25 

 

25 
 

Untuk pembuatan sub bab otomatis, gunakan style heading 2 dan ubah pada tool multilevel 

list, pilih change list level, kemudian pilih level 2 maka otomatis semua tulisan yang 

menggunakan style tersebut akan menjadi sub bab dari bab yang ada di atasnya. Hasil 

pengaturannya akan terlihat dari gambar di bawah ini. 

 

  

 

Untuk bagian pengaturan style heading yang digunakan untuk daftar isi, kata pengantar, 

daftar pustaka, dan yang lainnya, anda gunakan  style heading yang terakhir pada pilihan 
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heading. Misalkan anda akan membuat penomoran bab sampai level 4 maka yang style yang 

digunakan adalah heading 1, heading 2, heading 3, dan heading 4. Untuk penulisan kata 

pengantar anda gunakan style heading 5 dengan menghilangkan penggunaan nomornya. 

Contohnya sebagai berikut. 

 

 

 

Gambar 4-9 Tampilan Pengaturan Heading Tulisan  

Pengaturan heading untuk tulisan ini wajib anda lakukan bila anda ingin menampilkan kata 

tersebut pada daftar isi yang dibuat secara otomatis.
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BAB 5  

Pembuatan Daftar Isi 

 

Daftar isi adalah hal yang penting di dalam menulis sebuah laporan karena dengan daftar isi, 

seorang pembaca bisa dengan mudah mengetahui isi dari sebuah laporan, buku, dan karya 

tulis lainnya. Banyak orang yang menulis laporan tidak mengetahui bahwa word bisa 

membuat daftar isi secara otomatis. Namun hal ini tidak bisa terjadi jika penulisan laporan 

yang dibuat tidak ditulis secara sistematis menggunakan tool styles yang ada di word. Untuk 

bisa membuat daftar isi secara otomatis pada word, seorang penulis harus mengetahui 

dasar-dasar pembuatan styles yang menjadi kemudahan bagi penulis yang menggunakan 

word untuk membuat tulisannya menjadi sistematis dan rapih.  

Seperti yang tertulis di bab sebelumnya untuk membuat sebuah daftar isi, anda harus bisa 

mengatur styles heading. Styles heading ini membantu tool word (table of contents) untuk 

mengenali kata atau kalimat yang ada di tulisan yang telah dibuat sebagai keterangan yang 

akan dilampirkan pada daftar isi. Seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya untuk 

membuat pengaturan pada styles heading ini ada dua cara yaitu melakukan penulisan setiap 

kata bab dan angka sub bab secara manual atau otomatis. Kedua cara ini memiliki 

keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu saya akan membahas kedua 

cara tersebut untuk memudahkan anda memilih cara yang terbaik yang sesuai dengan 

selera dan kebutuhan anda.  

Penulisan daftar isi secara otomatis ini hanya bisa dibuat bila anda telah melakukan 

penulisan yang sistematis dan otomatis menggunakan tool Styles pada pengaturan dan 

penggunaan style heading. Jika terdapat kesalahan di dalam penggunaan style heading 

untuk pengaturan kalimat bab dan sub bab maka ketika  anda menggunakan tool ini akan 

terjadi error (kesalahan). 

Membuat daftar isi otomatis menggunakan tool table of content ini sangat mudah. Berikut 

ini adalah langkah-langkah penggunaannya. 
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1. Arahkan kursor pada halaman pertama dan section pertama (hal ini tidak wajib, anda 

bisa membuatnya di halaman manapun di file laporan anda. Namun untuk 

memudahkan pengeditan laporan anda sebaiknya anda menaruh daftar isi ini di 

halaman pertama pada file laporan). 

2. Klik tab references 

3. Setelah terbuka, klik kembali tool table of content  

4. Klik pilihan model daftar isi yang anda inginkan (meskipun pilihan tersebut 

bertuliskan bahasa indonesi tidak masalah, pilih saja yang mana saja. Penulisan bisa 

dirubah secara manual ketika daftar isi otomatis tersebut telah muncul di dokumen 

anda) bila anda bingung, anda pilih saja pilihan pertama model daftar isi karena anda 

bisa mengaturnya lagi nanti. 

 

Gambar 5-1 Tampilan Drop Down List untuk Tipe Daftar Isi 

Setelah anda mengklik model daftar isi tersebut langsung akan muncul daftar isi 

otomatis sesuai dengan model daftar isi pilihan anda. 
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5. Jika anda telah membuat sub bab sampai tingkat keempat anda mungkin akan 

bingung karena tidak ditampilkan pada daftar isi anda. Anda tidak perlu cemas telah 

melakukan kesalahan pada heading karena secara default word membatasi 

menampilkan sub bab hanya sampai ke tingkat 3. Untuk menampilkan atau 

mengurangi tingkat sub bab anda klik sekali lagi tool table of contents dan pilih 

pilihan insert table of contents.  

 

Gambar 5-2 Tampilan Window of Contents 

Pada pilihan show levels di atas terlihat angka 3, anda cukup mengubahnya menjadi 

4 untuk membuat table of contents menunjukkan sub bab sampai tingkat ke 4 dan 

klik ok. 

Klik yes untuk mengganti keseluruhan daftar isi yang ada dengan daftar isi yang telah 

dirubah pengaturannya. 
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BAB 6  

Pembuatan Daftar Gambar Dan Daftar Tabel 

 

 

6.1 Pembuatan Daftar Gambar 

Pada pembuatan daftar gambar secara otomatis yang perlu anda perhatikan adalah 

pembuatan caption. Berbeda dengan tool table of contents, tool insert table of figures 

mengenali caption yang telah dibuat untuk memunculkannya pada daftar gambar. 

Untuk membuat dan mengatur caption berikut adalah langkah-langkahnya. 

1. Klik tab references  

2. Klik tool insert caption  sehingga memunculkan window caption. 

 

Gambar 6-1 Tampilan Window Caption 

3. Pada window caption, anda klik new label dan ketik kata gambar yang akan anda 

buat. Jika anda ingin pada kata tersebut muncul juga bab atau sub bab dimana 
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gambar tersebut tersimpan, anda klik tombol numbering dan check list pilihan 

include chapter number dan klik ok. 

4. Untuk membuat label gambar yang berikutnya muncul di bawah gambar yang 

lainnya, anda cukup mengarahkan kursor ke bawah gambar dan mengklik tool 

tersebut dan klik ok atau ketik alt+S+P dan enter maka tulisan gambar atau tabel 

beserta dengan sub babnya akan muncul secara otomatis. Anda bisa menambahkan 

keterangan gambar pada di caption atau setelah tulisan gambarnya muncul di 

laporan anda. 

Setelah anda membuat label gambar pada gambar di laporan anda, langkah selanjutnya 

adalah menggunakan tool insert table of figures untuk memunculkan daftar gambar anda 

secara otomatis. Berikut langkah-langkahnya. 

1. Klik tool insert table of figures  

 

2. Setelah muncul window table of figures, ubah caption label menjadi gambar dan klik 

ok maka daftar gambar otomatis akan muncul. 
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 Gambar 6-2 Tampilan Window Table of Figures 

 

6.2 Pembuatan Daftar Tabel 

Di dalam membuat daftar tabel tidak jauh berbeda dengan membuat sebuah daftar gambar. 

Perbedaannya hanya terletak pada label tulisan yang digunakan. Pada daftar gambar, label 

yang digunakan adalah label yang bertuliskan gambar sedangkan pada daftar tabel yang 

digunakan adalah label yang bertuliskan tabel. Cara pembuatan label yang bertuliskan tabel 

sama persis dengan cara pembuatan label yang bertuliskan gambar. Langkahnya sama persis 

seperti yang telah diuraikan di atas sedangkan langkah pemunculan daftar tabel otomatis 

tidak ada perbedaan dengan langkah pemunculan daftar gambar otomatis. 

Di dalam memasukan tabel ke word ada berbagai cara, anda bisa memasukkan tabel dari 

exel, membuat tabel sendiri yang dibuat di word, dan memasukan tabel dari excel ke dalam 

sebuah text box atau autoshape untuk variasi.  
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BAB 7  

Penomoran Halaman 

 

Di dalam melakukan penomoran halaman yang harus diperhatikan adalah section yang telah 

dibuat dengan menggunakan page breaks (untuk tipe penomoran yang berbeda misalkan 

halaman yang ada  babnya diberi nomor di tengah bawah sedangkan sisanya di kanan atas) 

dan penggunaan heading dan footer (untuk melakukan penomoran). Berikut ini adalah 

langkah-langkah yang dapat anda lakukan untuk melakukan penomoran. 

1. Arahkan kursor pada halaman pertama di bab 1 

2. Klik tab insert 

3. Klik tool page number  

4. Pilih pilihan posisi yang diinginkan untuk peletakan nomor halaman. (umumnya 

untuk laporan maka nomor halaman diletakkan di kanan atas halaman). 

Langkah-langkah di atas dapat dilakukan bila anda menggunakan satu macam jenis 

penomoran dan peletakan nomor halaman. Bila anda menginginkan  jenis nomor yang 

berbeda untuk bagian lain dari laporan seperti kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, 

dan daftar gambar serta terdapat posisi peletakan nomor halaman pada bagian halaman 

yang terdapat kepala bab maka berikut ini adalah lanjutan langkah penomorannya. 

5. Klik bagian footer pada salah satu halaman pada laporan anda setelah sebelumnya 

melakukan penomoran dengan cara di atas.  

6. Dengan melakukan langkah di atas maka anda akan memunculkan tab design seperti 

gambar di bawah ini 

 

Gambar 7-1 Tampilan Tab Design 
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7. Pada halaman yang ada kepala bab dan satu halaman sesudah bab tersebut, anda 

putuskan hubungannya dengan halaman sebelumnya dengan cara klik button link to 

previous. Dengan cara ini maka perubahan yang anda lakukan pada bagian kepala 

bab tidak akan mempengaruhi penomoran pada halaman lainnya. 

8. Selanjutnya anda gunakan pilihan peletakan nomor halaman di bagian bawah tengah 

halaman untuk bagian halaman yang ada kepala babnya (ini merupakan peletakan 

halaman yang umum untuk bagian kepala bab pada laporan). 

Untuk menggunakan jenis nomor yang berbeda pada bagian kata pengantar, daftar isi,  

daftar gambar, dan daftar tabel. Langkah  yang akan dilakukan adalah sebagai berikut 

(pemposisian kata pengantar, daftar gambar, dan daftar tabel berada di bagian akhir 

laporan sesuai dengan petunjuk pada sub bab page breaks mengenai peletakan posisi 

bab, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel pada sebuah laporan): 

1. Sorot kursor pada header bagian pertama halaman yang akan memiliki jenis 

nomor angka yang berbeda. 

2. Putuskan hubungan halaman tersebut dengan halaman sebelumnya dengan 

mengklik link to previous pada tab design yang akan muncul begitu anda 

mengklik 2 kali pada bagian atas halaman. 

3. Masukan jenis nomor halaman yang anda inginkan seperti penomoran halaman 

yang sebelumnya dan ganti jenis angka yang akan digunakan.  
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BAB 8  

Contoh Kasus Penulisan Laporan Ilmiah Sederhana 

 

Berikut ini akan saya jabarkan secara langsung penulisan menggunakan langkah-langkah 

yang telah saya jabarkan sebelumnya. Di bawah ini terlihat contoh penulisan sebuah laporan 

sederhana. Laporan ini adalah laporan yang pernah saya buat ketika SMA untuk memenuhi 

salah satu tugas pancasila. Ketika itu saya belum mengerti benar cara penggunaan word di 

dalam penulisan laporan sehingga penulisan laporan yang saya buat tidak praktis. Di bawah 

ini terlihat ada 2 file berbeda yang merupakan kesatuan dari satu laporan. Nanti saya akan 

tunjukkan bagaimana membuat 2 file ini menjadi 1 file  dengan cara yang telah saya 

jabarkan sehingga penulisan menjadi lebih praktis, cepat, sistematis dan otomatis.  

Pada contoh ini, saya tidak menyertakan cara pengaturan cover laporan karena pada 

umumnya cover laporan dibuat manual sesuai dengan selera masing-masing. Namun anda 

juga bisa membuatnya secara otomatis menggunakan tool yang ada di word meskipun 

format cover yang disediakan cukup terbatas. Caranya cukup singkat, anda cukup mengklik 

tab insert dan klik cover page. Tak lama kemudian akan muncul berbagai tampilan cover 

yang bisa anda jadikan sebagai format penulisan cover. Setelah anda pilih salah satu format 

tersebut, anda tinggal mengisi keterangan yang akan diperlihatkan pada cover di tempat 

yang telah disediakan oleh format cover otomatis yang telah anda pilih. Kelebihan dari cover 

otomatis ini adalah pada bagian judul. Jika anda menulis judul laporan anda dan 

menggunakan header and footer maka secara otomatis akan tertulis pada header laporan 

yang anda buat judul yang telah anda tulis pada format penulisan cover secara otomatis.  
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Gambar 8-1 Tampilan Window Explore Contoh 

Terlihat bukan Di bawah ini adalah isi file dari 2 file tadi sebelum mengalami perubahan 

format penulisan. Penulisan laporan manual tersebut seperti di bawah ini. 

 Tampilan pada file kata pengantar 
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Gambar 8-2 Tampilan Kata Pengantar 
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Gambar 8-3 Tampilan Daftar Isi 
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 Tampilan pada file isi laporan 

 

Gambar 8-4 Tampilan Isi Halaman 1 
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Gambar 8-5 Tampilan Halaman 2 
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Gambar 8-6 Tampilan Halaman 3 
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Gambar 8-7 Tampilan Halaman 4 
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Gambar 8-8 Tampilan Halaman 5 
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Gambar 8-9 Tampilan Halaman 6 
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Gambar 8-10 Tampilan Halaman 7 
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Gambar 8-11 Tampilan Halaman 8 
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Gambar 8-12 Tampilan Halaman 9 

 

Setelah anda melihat semua halaman di atas tentu anda akan merasa aneh bukan. Terlihat 

semua halamannya saya blok. Hal ini saya  sengaja lakukan untuk memperlihatkan 

bagaimana pengaruh pembuatan laporan  penulisan otomatis dendgan laporan di atas. 

Sekarang saya akan buat dahulu file baru untuk memperlihatkan secara langsung bagaimana 

anda bisa membuat laporan yang otomatis, cepat, dan praktis. Untuk membuat anda lebih 
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memahami langkah-langkah yang saya lakukan ada baiknya anda juga membuat contoh 

laporan ini menggunakan laporan  yang pernah anda buat. 

1. Pertama anda buat dokumen baru dengan menekan ctrl+N. 

2. Setelah dokumen baru muncul. Hal pertama yang perlu anda lakukan adalah 

mengatur margin. Pengaturan sama seperti yang telah dibahas di bab Karena ini 

adalah laporan ilmiah maka margin yang dibuat adalah top (4 cm), left (4cm), right 

(3cm), dan bottom (3cm). Atur juga jenis kertas yang akan digunakan, umumnya 

jenis kertas yang digunakan adalah A4 yang memiliki ukuran 210 x 297 mm. 

3. Langkah ketiga adalah pengaturan pembagian bab yang akan dibuat di dalam 

laporan. Pada laporan di atas bab yang dibuat adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buat semua kerangka laporan di atas pada halaman pertama di dokumen yang baru 

sebagai berikut. 

Kata pengantar 

Daftar Isi 

BAB I  Pendahuluan 

 1.1 Latar Belakang  

 1.2 Tujuan 

 1.3 Metode 

BAB II Pembahasan Masalah 

 2.1 Isi dan Prinsip Demokrasi Berdasarkan Pancasila 

2.2 Media-media Politik sebagai Pendukung Demokrasi 

2.3 Isi Dan Prinsip Dalam Kehidupan Oligarki, Anarki, Mobokrasi, dan Berbagai 

Bentuk Diktator serta Penilaian Dari Konsep Demokrasi Berdasarkan Pancasila 

2.4 Keunggulan-Keunggulan Demokrasi Berdasarkan Pancasila 

BAB III Penutup 

 3.1 Kesimpulan 

 3.2 Kritik dan Saran 

Daftar Pustaka 
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Gambar 8-13 Tampilan Contoh Penulisan Pembagian Kepala BAB 

Setelah selesai dibuat, anda bagi semua kepala bab di atas dengan page break. 

Seperti yang telah diberitahukan sebelumnya pembagian ini bertujuan supaya 

pengaturan yang dilakukan pada satu section tidak berpengaruh pada section yang 

lain. Pembagian tersebut terlihat sebagai berikut. Terlihat bukan, kerangka laporan  

di atas terbagi menjadi 6 section.  
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Gambar 8-14 Tampilan Pembagian Section secara Keseluruhan 

4. Selanjutnya adalah pembuatan style. Atur style heading mulai dari heading 1,2, dan 3 

dengan pembagian sebagai berikut heading 1 adalah untuk pembuatan kepala bab 

secara otomatis seperti BAB 1, BAB 2,  dan BAB 3. Heading 2 adalah sub bab dari 

kepala bab seperti 1.1, 1.2, 1.3, dst. Heading 3 adalah untuk pengaturan format 

kepala judul seperti kata pengantar dan daftar pustaka. 

5. Setelah anda menggunakan heading untuk setiap kepala bab dan sub bab maka 

selanjutnya anda buat daftar isi otomatis menggunakan tool table of content, table 

of content secara otomatis akan membuat daftar isi untuk laporan sampai dengan 

style heading level 3. Jadi bila anda menggunakan style heading lebih dari level 3 

maka ikuti langkah yang diberikan di bagian sub bab styles. Berikut adalah tampilan 

daftar isi otomatis untuk contoh laporan sederhana 
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Gambar 8-15 Tampilan Contoh Daftar Isi yang Dibuat secara Otomatis 

Terlihat rapih bukan bila dibandingkan dengan anda membuat sendiri secara manual 

daftar isinya. Pembuatan daftar isi secara otomatis juga memiliki keuntungan lain 

yaitu membuat link pada daftar isi sehingga untuk melihat bagian laporan yang 

tertera pada daftar isi anda cukup menekan control dan click pada bagian yang ingin 

dilihat.  

6. Pada langkah ini saya akan memindahkan isi laporan yang sebelumnya telah dibuat 

ke file baru ini.  

7. Pada laporan sederhana ini tidak ada gambar dan tabel jadi saya akan langsung 

menerangkan penomoran halaman pada laporan.    

a. Pertama klik dua kali pada bagian atas laporan. 

b. Klik pilihan link  to previous sehingga penomoran pendahuluan sampai 

penutup tidak tergantung pada kata pengantar dan daftar isi. 

c. Selanjutnya pada bagian halaman pendahuluan, klik tool page number, klik 

lagi format page number. 

d. Setelah muncul window page number format, check pilihan start at dan mulai 

penomoran dari nomor 1. 
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e. Untuk Kata pengantar dan daftar isi, cukup klik dua kali pada halaman kata 

pengantar (lakukan hal yang sama seperti pada penomoran pendahuluan 

hanya saja jenis angkanya romawi) 

f. Setelah selesai lakukan pengaturan terakhir pada heading satu dengan 

mengubah warna huruf menjadi putih sehingga yang terlihat adalah bab 

pendahuluan yang ditulis sebelumnya dengan angka romawi. 

g. Langkah terakhir adalah update kembali daftar isi yang telah dibuat sehingga 

halaman yang diperlihatkan sesuai dengan keberadaan halaman tersebut 

pada laporan.  

 

Berikut ini adalah hasil penulisan secara otomatis dengan word 2007. Terlihat berbeda 

bukan dengan penulisan sebelumnya yang masih manual.   
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Gambar 8-16 Tampilan Revisi Kata Pengantar Contoh 
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Gambar 8-17 Tampilan Revisi Daftar Isi Contoh 
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 Gambar 8-18 Tampilan Revisi Halaman 1 Contoh 
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 Gambar 8-19 Tampilan Revisi Halaman 2 Contoh 
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Gambar 8-20 Tampilan Revisi Halaman 3 Contoh 
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Gambar 8-21 Tampilan Revisi Halaman 4 Contoh 
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Gambar 8-22 Tampilan Revisi Halaman 5 Contoh  
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 Gambar 8-23 Tampilan Revisi Halaman 6 Contoh 
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Gambar 8-24 Tampilan Revisi Halaman 7 Contoh 
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Gambar 8-25 Tampilan Revisi Halaman 8 Contoh 
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 Gambar 8-26 Tampilan Revisi Halaman 9 Contoh 
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 Gambar 8-27 Tampilan Revisi Halaman 10 Contoh 
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Gambar 8-28 Tampilan Revisi Daftar Pustaka Contoh 

 



66 TRIK WORD 2008 

 

66 
 

 

Gambar 8-29 Tampilan Explore File Contoh yang Telah Direvisi Menjadi 1 File 

 

Dari tampilan langsung di atas terlihat jelas bukan betapa mudahnya membuat sebuah 

laporan secara cepat, sistematis, dan otomatis. Oleh karena itu jangan selalu mengandalkan 

orang lain untuk menulis laporan yang menjadi tugas anda. Dengan membuat dokumen 

sendiri baik itu laporan, makalah, skripsi sendiri, anda akan meningkatkan kemampuan anda 

dalam menulis dan tentu saja hasilnya akan lebih memuaskan.
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BAB 9  

Penutup 

 

Demikianlah ebook TRIKO ini saya buat untuk membantu anda di dalam penulisan laporan 

atau karya tulis lainnya sehingga anda bisa menggunakan word secara efektif dan efisien 

untuk menulis laporan secara sistematis dan otomatis. 

Saya sadar ebook ini masih memiliki banyak kekurangan. Untuk itu jangan sungkan untuk 

mengirimkan kritik dan saran sehingga ebook ini dapat lebih disempurnakan dan bisa 

bermanfaat lebih lagi bagi anda. 

Saran terakhir dari saya adalah cobalah ide anda menggunakan tool yang ada di word 

sehingga cara menulis dan pengetahuan anda dalam menggunakan word akan berkembang. 

Terima kasih.   

 

 

Selamat mencoba, 

 

Darmawan Hadiputra 

Untuk kritik dan Saran anda dapat menghubungi saya di darma_busterfans@yahoo.ca.
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