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MENGELOLA DOKUMEN PANJANG 
 

Pernahkah Anda melihat sebuah dokumen Word yang memiliki format orientasi dokumen yang 
berbeda misal halaman pertama vertikal dan halaman kedua horizontal?, atau pernahkan Anda 
menjumpai format page number yang berbeda terutama pada karya tulis yaitu halaman kata 
pengantar, daftar isi, daftar gambar menggunakan format huruf romawi kecil, sedangkan halaman 
isi menggunakan format angka? 

Itulah implementasi dari section, sebuah istilah yang cuk up penting berkaitan dengan 
pengaturan layout dokumen. Section membagi sebuah dokumen menjadi beberapa bagian yang 
mana masing- masing  bagian  bisa  kita  atur  layoutnya  secara  berbeda.  Sebuah  dokumen  Ms  
Word  minimal memiliki satu section. 
 

Section dalam Microsoft Word bisa menjadi sangat membantu apabila anda melakukan salah satu 
dari hal-hal berikut: 

 Menggunakan format penomoran halaman yang berbeda dan/atau dimulai pada nomor 1 
untuk setiap bagian dokumen (misalnya, bab yang berbeda dalam dokumen yang sama). 

 

 

 Menampilkan sebagian teks dalam dua kolom dan kemudian satu kolom setelahnya. 

 Menampilkan header dan footer yang berbeda pada tiap bagian dokumen. 

 Section membagi dokumen menjadi beberapa bagian yang berbeda, sehingga 
memungkinkan Anda untuk menerapkan format atau tata letak yang berbeda untuk setiap 
bagian tersebut. 
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Untuk melihat Section Breaks di dalam dokumen Anda, pada tab Home, di grup Paragraph, klik 
tombol Show/Hide ¶. Sebuah Section Breaks ditampilkan berupa garis-putus-putus-ganda dan 
menampilkan kata Section Breaks dan tipenya. 

 

 

Anda bisa menggunakan kotak pencarian yang ada di Navigation Pane untuk mencari Section 
Breaks. Pertama klik Show/Hide ¶ untuk menampilkan Section Breaks. Masukkan kode ^b pada 
kotak pencarian, dan klik tombol tanda-panah-keatas atau kebawah di panel untuk mencari Section 
Breaks. 

Jika Anda memasukkan Section Breaks tipe Continuous, lalu Anda mengubah orientasi atau ukuran 
halaman pada SectIon baru, maka Word akan otomatis mengubah tipe Section Start menjadi Next 
Page. 

 

Membuat Section Baru 

Untuk membuat section baru gunakan menu ribbon tab Page Layout  Breaks (pada group Page 
Setup)  pilih salah satu dari Section Breaks, misal pilih Next Page artinya section baru akan 
diimplementasikan pada halaman berikutnya. 
 

 

Untuk melihat apakah kita berhasil membuat section caranya adalah double klik header dokumen 
halaman kedua. 

Show/Hide ¶ 
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Mengatur Orientasi Yang Berbeda Antar Halaman 

Orientasi kertas pada dokumen biasanya berbentuk Portrait (memanjang ke bawah). Dan apabila 
dokumen memiliki tabel atau gambar yang lebar, maka orientasi kertas perlu dibuat ke bentuk 
Landscape (melebar ke samping). 

 

Untuk kasus seperti ini, mungkin ada yang membuat dokumen Microsoft Word tersendiri yang 
khusus berisi halaman Landscape. Hal ini tidak perlu dilakukan, karena dengan 
menggunakan section break, kita bisa membuat halaman Portrait dan Landscape dalam dokumen 
yang sama. 

1. Pisahkan halaman dengan section break, yaitu pada Page Layout tab, Page Setup grup, 
klik Breaks, dan pilih Section Breaks – Next Page. 

 

2. Selanjutnya kita akan membuat orientasi Landscape untuk tabel. Klik pada halaman section 
tersebut, kemudian pada Page Layout tab, Page Setup grup, klik Orientation dan 
pilih Landscape. 

https://www.computer1001.com/2011/04/cara-sisipkan-gambar-dan-nomor-halaman.html
https://www.computer1001.com/2008/11/gunakan-section-break-untuk-mengatur.html
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Sekarang dokumen akan memiliki halaman Portrait dan Landscape. 

 

3. Untuk membuat halaman berikutnya kembali menjadi Portrait, pisahkan lagi halaman 
dengan section break. Caranya seperti pada Langkah 1 di atas. 

4. Kemudian pada Page Layout tab, Page Setup grup, klik Orientation dan pilih Portrait. 
 

Hasilnya: 

 
 

Mengatur Penomoran Halaman 
 

Bagian ini membahas cara membuat nomor halaman di Microsoft Word dengan berbagai format 
serta cara mengatur posisi nomor halaman yang berbeda dalam satu dokumen (file) Word yang 
sama. 

 

Orientasi Portrait 

Orientasi Landscape 
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Format dan posisi nomor halaman yang berbeda biasanya digunakan pada laporan seperti skripsi 
atau dokumen yang berisi halaman sampul, daftar isi, isi yang terdiri dari beberapa bab, serta daftar 
pustaka dan lain-lain.  

 

MEMBUAT NOMOR HALAMAN PADA DOKUMEN 

1. Pada tab Insert   group Header & Footer, klik Page Number. 

 

2. Pilih letak nomor halaman: 

 Top of Page, untuk menempatkan nomor halaman di bagian atas (header). 

 Bottom of Page, untuk menempatkan nomor halaman di bagian bawah (footer). 

 Page Margins, untuk menempatkan nomor halaman di dekat marjin halaman. 

 Current Position, untuk menempatkan nomor halaman di posisi kursor. 

3. Klik bentuk nomor halaman yang diinginkan dari galeri. 

4. Tutup header/footer dengan mengklik ganda pada area dokumen atau klik tombol Close 
Header and Footer. 

  

MERUBAH FORMAT NOMOR HALAMAN 

Misalnya, merubah format nomor halaman dari 1,2,3 ke format i,ii,iii. 

1. Klik ganda pada header/footer tempat nomor halaman berada untuk memunculkan Header 
& Footer Tools. 

2. Pada tab Design  group  Header & Footer  klik tombol Page Number, dan kemudian 
klik Format Page Numbers. 

 
3. Di kotak dialog PageNumber Format, bagian Number format, klik tanda panah dan pilih tipe 

penomoran yang diinginkan. 
4. Klik OK. 

https://www.computer1001.com/2011/04/download-10-set-template-word-2007.html
https://www.computer1001.com/2009/01/membuat-daftar-isi-table-of-contents-di.html
https://www.computer1001.com/2009/05/cara-membuat-kutipan-dan-daftar-pustaka.html
https://www.computer1001.com/2009/05/cara-membuat-kutipan-dan-daftar-pustaka.html
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MERUBAH PENOMORAN HALAMAN 

1. Klik ganda pada header/footer untuk memunculkan Header & Footer Tools. 

2. Pada Design tab, Header & Footer, klik Page Number, dan kemudian klik Format Page 
Numbers. 

3. Di kotak dialog PageNumber Format, bagian Page numbering, pillih: 

1. Continue from previous section, untuk melanjutkan nomor halaman dari section 
sebelumnya. 

2. Start at dan isi nomor pada kotak di sampingnya, untuk memulai penomoran dari nomor 
tertentu. 

4. Klik OK. 

  

MEMBUAT LETAK NOMOR HALAMAN YANG BERBEDA DI HALAMAN GANJIL DAN GENAP 

 
Seperti contoh di atas, kita akan membuat halaman ganjil memiliki nomor halaman di sebelah 
kanan. Pada halaman genap, nomor halaman di sebelah kiri. 

1. Klik ganda pada header/footer tempat nomor halaman berada untuk memunculkan Header 
& Footer Tools. 

2. Pada Design tab, grup Options, centang kotak Different Odd & Even Pages 

 

3. Pada halaman ganjil, buat nomor halaman di sebelah kanan. 

4. Kemudian pindah ke halaman genap, dan buat nomor halaman dengan posisi di sebelah kiri. 

5. Selanjutnya setiap kita menambah halaman baru, maka posisi nomor halaman akan 
mengikuti format yang telah dibuat. 
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MEMBUAT LETAK NOMOR HALAMAN PERTAMA YANG BERBEDA PADA SETIAP BAB 

 
Seperti contoh pada gambar, halaman pertama pada setiap bab akan berbeda posisinya dengan 
halaman-halaman yang lain. Biasanya untuk pengaturan seperti ini, ada yang memisahkan setiap 
bab dalam dokumen yang berbeda. 
Tetapi dengan penggunaan section break maka kita dapat menggabungkan beberapa bab dalam 
satu dokumen yang sama. Lebih jelasnya tentang penggunaan section break dapat dibaca di 
halaman sebelumnya:  

1. Klik ganda pada header/footer untuk memunculkan Header & Footer Tools. 

 

2. Pada tab Design , grup Options, centang kotak Different First Page. 

3. Pada halaman pertama, buat nomor halaman seperti contoh pada gambar. 

  

4. Kemudian pindah ke halaman kedua, dan beri nomor halaman di kanan atas. 

5. Selanjutnya kita akan membuat section baru untuk memisahkan antar bab. Tempatkan 
kursor di bagian yang ingin dibuat section baru (contoh pada gambar: di tulisan Chapter 2). 

(A) Area Footer 
(B) Area Header 
(A) Tab Design  
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6. Pada tab Page Layout , Page Setup, klik Breaks. 

7. Dalam grup Section Breaks, pilih jenis break Next Page. Sekarang lihat format nomor 
halaman pada section 2 akan sama dengan section 1. 

 

8. Selanjutnya bila kita ingin menambahkan bab baru, ikuti langkah 5-7. 

  

MEMBUAT FORMAT NOMOR HALAMAN YANG BERBEDA DALAM DOKUMEN YANG SAMA 

 
Seperti contoh pada gambar, halaman Daftar Isi menggunakan format angka romawi (i, ii, iii, dan 
seterusnya) sedangkan isi menggunakan angka arab (1, 2, 3, dan seterusnya). Pada bagian ini juga 
akan digunakan Section Break. 

1. Pisahkan antar bagian (Daftar Isi dan The Article) dengan section break. Pilih tipe break Next 
Page. 

Tip: Kita bisa membuat section break dahulu, baru kemudian mengetikkan isi dokumen. 
Tandai dengan judul masing-masing section. 

2. Pada tab Insert  Header & Footer  klik Page Number dan pilih Format Page Numbers. 

   

https://www.computer1001.com/2008/11/19/gunakan-section-break-untuk-mengatur/
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3. Pada bagian Number format, pilih format angka romawi. Klik OK. 

4. Pada Insert tab, Header & Footer, klik Page Number dan sekarang pilih Bottom of 
Page untuk menyisipkan nomor halaman. 

5. Klik ganda pada footer di Section 2 (bagian The Article). Lihat contoh pada gambar. 

 

6. Selanjutnya pada grup Header & Footer, klik Page Number dan pilih Format Page Numbers. 

7. Pada Page numbering klik Start At dan ketikkan angka 1. Klik OK. 
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MENGELOLA FORMAT DOKUMEN DENGAN STYLE 

Style merupakan nama untuk sekumpulan pengaturan format paragraf, karakter, link, tabel dan list. 
Jenis-jenis style secara default telah tersedia, namun kita juga bisa memodifikasinya menjadi style 
yang baru. Salah satu keuntungan penggunaan style adalah mengurangi waktu editing. Ketika anda 
menggunakan style misalnya untuk penulisan sub judul. Bila ada sebuah format tulisan yang harus 
diganti maka anda tinggal mengganti format pada style tersebut. Ketika format style berubah maka 
semua tulisan sub judul yang menggunakan format style tersebut juga akan ikut berubah. Sehingga 
kita tidak perlu mengubah satu persatu tulisan yang ada dalam dokumen. 

Dengan kata lain manfaat styling pada aplikasi word processor adalah untuk memudahkan kita 
menyeragamkan bentuk dan jenis tulisan pada dokumen yang kita buat. Karena styling sifatnya 
mengatur format tulisan secara keseluruhan sehingga apabila ada perubahan aturan dalam format 
penulisan artikel, kita tidak perlu mengubah tulisan itu satu persatu, cukup ubah stylenya, maka 
semuanya akan ikut berubah. 

Jika kita ingin menulis karya ilmiah, tentu isi artikel kita akan terurut dan terstruktur yang ditandai 
dengan adanya judul bab, sub bab, dan bagian-bagian lainnya. Dalam menulis sebuah artikel kita 
selalu diminta untuk menulis dengan aturan-aturan tertentu. Misalkan huruf yang digunakan Times 
New Roman ukuran 12, spasi 1,5. Untuk judul harus ditebalkan dengan ukuran 14. Nah, hal-hal 
semacam inilah yang bisa diselesaikan dengan styling. Sehingga jika suatu saat ada perubahan 
format tulisan, kita tinggal mengubah stylenya saja, maka semua teks kita akan otomatis berubah. 

 

MENGGUNAKAN STYLES 

1. Pilih teks yang ingin diberi style. 

2. Pada Home tab, Styles group, klik style yang diinginkan (misalnya, Heading 1). Klik 

tombol More  untuk melihat pilihan style yang lain dalam galeri Quick Styles. 
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MEMODIFIKASI STYLE DOKUMEN 

Adakalanya komponen style yang disediakan kurang sesuai dengan yang kita inginkan, maka kita 
bisa memodifikasinya.  

1. Klik kanan komponen style yang ingin diubah 

 

2. Pada menu dropdown, pilih Modify… 

 

3. Pada jendela Modify Style, lakukan modifikasi: 

  

4. Untuk pengaturan lebih lanjut, kita bisa klik tombol format, lalu 
pilih salah satu menu yang muncul. 
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MENAMBAHKAN STYLE DOKUMEN 

Kita bisa membuat komponen style dokumen sendiri, caranya: 

1. Tulis  suatu  teks,  lalu  lakukan  pengaturan  format  teks  (misalnya:  ukuran  huruf,  warna, 
ketebalan, jenis huruf, spasi, dsb) 

2. Seleksi teks yang telah diformat 

 
3. Pada tab Home, group Styles, klik tombol panah ke bawah di kanan bawah 
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4. Pada menu yang muncul, klik Save Selection as a New Quick Style… 

 

5. Pada kolom Name, tuliskan nama stylenya. 

 

6. Klik OK, klik tombol Modify untuk melakukan pengaturan lebih lanjut. 
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Praktik 6 : Menyusun Format Laporan Karya Ilmiah 

 

LATIHAN 6 
1. Silahkan unduh materi file laporan di Server sebagai bahan latihan 
2. Ukuran kertas A4.  Margin Atas + Kiri 4cm dan Margin Bawah + Kanan 3cm 
3. Modifikasi format Style berikut ini: 

 Normal : Font Times New Roman 12pt, Space Before 6pt, dan Space 1.5, Justify 

 Heading 1 :  Times New Roman 14pt Bold, Space Before + After 6pt, Center 

 Heading 2 :  Times New Roman 13pt Bold, Space Before 6pt, Left 

 Heading 3 :  Times New Roman 12pt Bold, Space Before 6pt, Left 
4. Tambahkan Section Break pada setiap awal bab dan halaman awal laporan 
5. Simpan dengan nama Lat6-NIM.DOCX 
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Membuat Daftar Isi 

Daftar isi merupakan index atau peta dari dokumen panjang, yang akan memudahkan pembaca 
dalam menjelajahi  dokumen tersebut. Dalam bahasa inggris  daftar isi  disebut dengan Table 
of Content (TOC). 

Microsoft Word memiliki fitur untuk membuat daftar isi secara otomatis melalui style heading yang 
di dokumen tersebut. Word akan mengindek semua heading (defaultnya dari heading 1 sampai 
heading 3) kemudian membuat link-link menuju ke heading-heading tersebut. Heading merupakan 
style teks untuk judul, sub judul, dst. 

Oleh karena itu dokumen yang baik hendaknya menggunakan style heading untuk mengatur judul 
atau subjudul sehingga daftar isi bias dibuat secara otomatis. Ada dua cara membuat daftar isi yaitu 
dengan menggunakan template daftar isi build-in atau bawaan dan membuat secara kustom. 

MENGGUNAKAN DAFTAR ISI BUILD-IN 

1. Siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading di dalamnya. 

2. Arahkan kursor pada halaman kosong sebagai tempat untuk meletakkan daftar isi. 

3. Pada menu ribbon tab References, pilih Tabel of Content 

 

4. Pilih salah satu dari template daftar isi yang tersedia, misalkan Automatic Table 2. 
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MEMBUAT DAFTAR ISI  SECARA KUSTOM 

1. Siapkan sebuah dokumen panjang yang terdapat style heading di dalamnya. 

2. Arahkan kursor pada halaman kosong sebagai tempat untuk meletakkan daftar isi. 

3. Pada menu ribbon tab References, pilih Tabel of Content, lalu pilih Insert Tabel of Content. 

 

4. Pada kotak dialog Table  of  Content,  kita  bisa  mengatur  apakah  nomor halaman  
dicantumkan  dalam  daftar  isi,  apa  karakter  yang  digunakan  untuk menghubungkan nomor 
halaman dan heading, format tampilannya (gunakan Formal), serta berapa level heading yang 
akan ditampilkan dalam daftar isi (default: 3). 

 

5. Untuk pengaturan lebih lanjut, kita bisa klik tombol Options. Disini kita bisa menentukan 
sendiri TOC Level untuk style, secara default Heading 1 adalah TOC Level 1, Heading 2 adalah 
TOC Level 2, dan Heading 3 adalah TOC Level 3, dst. 

Sehingga kita bisa membuat style sendiri kemudian memunculkannya ke dalam daftar isi 
dengan cara mengatur TOC Level pada style tersebut. 
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6. Klik OK. 

 

MENGUPDATE DAFTAR ISI 

Daftar  isi  yang  telah  dibuat  tidak  otomatis  update  menyesuaikan  dengan  perubahan  konten 
dokumen, melainkan harus kita update secara manual. 

1. Klik kanan pada daftar isi, kemudian klik Update Field. 

 

2. Pada  jendela  dialog  Update  Table  of  Contents,  klik  Update  page  numbers  only  (update 
nomor halaman saja) atau Update entire table (update konten dan nomor halaman). 
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Membuat Kutipan dan Daftar Pustaka 

Anda mungkin sering bingung cara menulis kutipan, daftar pustaka atau bibliografi yang tepat 
walaupun sudah ada petunjuknya. Microsoft Word memiliki fasilitas untuk menulis kutipan, daftar 
pustaka atau bibliografi, yaitu dengan menyediakan fitur Citations & Bibliography. 

Manfaat fasilitas ini antara lain: 

 Word mendukung 10 gaya penulisan, seperti APA, MLA, dan sebagainya. Word dapat 
mengubah dari satu gaya ke gaya penulisan yang lain hanya dengan beberapa klik saja. 

 Kita hanya perlu membuat data untuk sumber pada kotak isian yang sudah tersedia. Kotak isian 
yang muncul berbeda-beda berdasarkan tipe sumber yang dipilih, misalnya buku, jurnal, 
website, laporan, film dan sebagainya. 

 Data sumber kutipan akan disimpan di komputer untuk dapat digunakan kembali bila 
diperlukan dan dapat digunakan di dokumen yang lain juga. 

 Fitur ini akan membantu mencegah kesalahan penulisan kutipan dan daftar pustaka 
(bibliografi). Karena cara penulisan akan diatur oleh Word sesuai dengan gaya yang dipilih. 
Misalnya untuk membuat nama penulis yang lebih dari satu, tiga sampai lima penulis, dan 
sebagainya, cukup dengan mengisi nama penulis saja (First Name, Middle Name, dan Last 
Name). 

 Word akan membuat daftar pustaka (bibliografi) dengan cepat dan mudah berdasarkan 
sumber yang ada. Bila ada perubahan atau kesalahan, kita bisa mengeditnya dengan mudah. 

 

CARA MEMBUAT KUTIPAN DAN SUMBERNYA 

Catatan:  Membuat kutipan akan sekaligus menambah data untuk sumber yang akan muncul di 
daftar pustaka (bibliografi). 

1. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik tanda panah pada Style. 

 

2. Pilih gaya penulisan, misalnya APA atau MLA. 

3. Klik pada bagian di halaman dokumen yang akan disisipkan kutipan. 
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4. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik Insert Citation. 
5. Klik Add New Source untuk membuka kotak dialog Create Source. 

 

 

6. Pada Type of source, pilih tipe sumber. Misalnya Book, Journal Article, Web site dan 
sebagainya. Perhatikan kotak isian akan berubah sesuai tipe sumber yang dipilih. 

7. Ketik informasi yang diperlukan pada kotak isian. Perhatikan contoh yang muncul di bagian 
bawah kotak dialog. 

8. Pada beberapa bagian seperti Author akan muncul tombol Edit. Klik tombol ini untuk 
mempermudah menulis nama dan mengatur urutannya. 

9. Centang kotak Show All Bibliography Fields untuk menambah data lain. 

10. Klik OK bila sudah selesai. 

11. Pada dokumen sekarang sudah muncul kutipan yang dibuat. Bila Anda hanya ingin membuat 
daftar sumber untuk digunakan belakangan, hapus kutipan tersebut pada dokumen. 

 

CARA MENCARI SUMBER KUTIPAN YANG TERSEDIA 

Gunakan fitur ini untuk mencari kutipan pada daftar yang panjang atau untuk menemukan kutipan 
yang digunakan pada dokumen MS Word yang lain. 

1. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik Manage Sources. 

 

2. Perlu diperhatikan: 

 Bila membuka dokumen baru, semua sumber yang pernah digunakan pada dokumen 
sebelumnya akan muncul di bagian Master List. 

Sitasi Sumber Buku 

Sitasi Sumber Jurnal 
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 Jika membuka dokumen yang memiliki kutipan, sumber untuk kutipan tersebut akan 
muncul di bagian Current List. 

3. Untuk mencari sumber tertentu, lakukan hal berikut: 

 Pada kotak sortiran, pilih apakah sumber akan diurutkan berdasarkan tahun (Sort by Year), 
penulis (Sort by Author), judul (Sort by Title), atau berdasarkan tag (Sort by Tag). 

 Pada kotak Search, ketik judul atau nama penulis yang ingin dicari. 

4. Klik Close bila sudah selesai. 

  

CARA EDIT SUMBER KUTIPAN 

1. Cari sumber yang ingin diedit dengan cara di atas (menggunakan Manage Sources). 

2. Klik sumber tersebut di bagian Master List (bila ingin merubah data di Master List). Atau klik 
sumber di Current List bila ingin mengubah data di sini. 

3. Klik tombol Edit dan lakukan perubahan yang diinginkan. 

4. Klik OK bila sudah selesai. Microsoft Word akan meminta konfirmasi apakah Anda ingin 
melakukan perubahan di Master List dan Current List. 

5. Klik Yes, bila ingin perubahan disimpan pada kedua daftar tersebut. 

6. Klik No, bila perubahan hanya untuk daftar yang dipilih. 

7. Klik Close untuk menutup kotak dialog. 

Tip: Cara cepat untuk mengedit sumber: klik kutipan pada dokumen dan kemudian klik tanda 
panah dan pilih Edit Source. 

  

CARA MEMBUAT DAN EDIT PLACEHOLDER KUTIPAN 

Kadang-kadang kita mungkin ingin membuat sebuah placeholder kutipan untuk menandai posisi 
kutipan tersebut pada dokumen dan mengisi datanya kemudian. 

 

1. Membuat Placeholder Kutipan 

a. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik tanda panah pada Style. 

b. Pilih gaya penulisan, misalnya APA atau MLA. 

c. Klik pada bagian di halaman dokumen yang akan disisipkan placeholder. 

d. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik Insert Citation. 

e. Klik Add New Placeholder . 

f. Ketik nama untuk placeholder dan klik OK bila sudah selesai. 

2. Mengedit Placeholder Kutipan 



Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Dian Nuswantoro 

 APLIKOM BISNIS – MS WORD   HaL. 21 

a. Pada References tab, Citations & Bibliography group, klik Manage Sources. 

b. Pada Current List, klik placeholder yang ingin diedit (placeholder ditandai dengan tanda 
tanya dan diurutkan berdasarkan abjad). 

c. Klik tombol Edit dan isi informasi yang diperlukan. 

d. Klik OK bila sudah selesai. 

Tip : Cara cepat untuk mengedit placeholder adalah dengan mengkliknya pada dokumen. Kemudian 
klik tanda panah dan pilih Edit Source. 

 

 

CARA MEMBUAT DAFTAR PUSTAKA (BIBLIOGRAFI) 

Sebelum membuat daftar pustaka (bibliografi), kita harus memiliki sumber (kutipan) terlebih 
dahulu (minimal 1). 

1. Klik pada bagian halaman dokumen untuk membuat daftar pustaka (bibliografi). Bila perlu 
gunakan Section Break untuk membuatnya di section yang baru. 

2. Pada References tab, in the Citations & Bibliography group, klik Bibliography. 

 

3. Klik pada Bibliography yang tersedia untuk menyisipkannya pada dokumen. 

4. Klik pada daftar pustaka (bibliografi) untuk memberi format yang diinginkan (mengubah tipe 
dan ukuran font, warna dan sebagainya). 

5. Bila ada perubahan data, klik pada daftar pustaka (bibliografi) sehingga muncul tampilan 
seperti pada gambar berikut. 

 

6. Klik Update Citations and Bibliography. 

Membuat Daftar Gambar & Tabel  

https://www.computer1001.com/2008/11/19/gunakan-section-break-untuk-mengatur/
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Hampir sama dengan proses pembuatan daftar isi, untuk membuat daftar gambar/table maka yang 
perlu kita lakukan adalah memberi caption atau judul pada setiap gambar/table. Baru kemudian 
daftar gambar/table bisa kita generate. 

MEMBERI JUDUL GAMBAR/TABEL 

1. Klik kanan gambar atau tabel 

2. Pada popup menu yang muncul pilih Insert Caption… 

 

3. Pada jendela Caption, pilih label yang sesuai (Gambar/Tabel) lalu tuliskan judul gambar tersebut 
pada kolom caption. Lalu klik OK. (tombol New Label untuk membuat label baru) 

 

4. Hasilnya
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Untuk memformat teks judul tersebut sebaiknya jangan diformat langsung melainkan melaui style 
caption sehingga semua judul dalam dokumen tersebut juga akan berubah. 

MENAMPILKAN DAFTAR GAMBAR/TABEL 

Caranya: pada menu References, pilih Insert Table of Figures 
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Praktik 7 : Menyusun Format Laporan Karya Ilmiah 

 

LATIHAN 7 
1. Lengkapi laporan karya ilmiah dengan Daftar Isi, Daftar Pustaka, dan Daftar 

Tabel/Gambar 
2. Simpan dengan nama Lat6-NIM.DOCX 

 


