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Pembuatan Dokumen Interaktif 

Tujuan umum: 
Dalam modul ini akan diperkenalkan dan dipelajari bagaimana mahasiswa dapat membuat 
sebuah dokumen yang interaktif dan terstruktur dengan baik menggunakan salah satu 
pemrosesan kata yang terkenal, yakni Microsoft Word.  

Tujuan khusus: 
1. Mahasiswa mampu mengoperasikan format heading, membuat rerangka dokumen dan 

peta dokumen interaktif. 
2. Mahasiswa mampu mengoperasikan fungsi break dan membuat format halaman serta 

penomeran halaman yang berbeda. 
3. Mahasiswa mampu mengoperasikan fungsi referensi untuk membuat tabel referensi, 

termasuk tabel isi dokumen interaktif. 

Notifikasi  
Modul ini tidak didisain untuk dikerjakan sendiri bagi yang belum berpengalaman, supervisi 
dari instruktur dan atau dosen diperlukan agar tidak salah langkah dan pengertian. 

Bagian 1. Style Headings 

MS Word 2003 

Menu style heading dapat diakses melalui toolbars formatting: 
 

 
 

Gambar 1. Akses menu Style & Formatting pada MS Word 2003 

Operasi style headings (judul) adalah dengan memilih kata/kalimat yang akan diubah, 

kemudian melalui menu drop box style dipilih jenis headings yang diinginkan. Headings 1 

mewakili judul paling luar suatu dokumen, dilanjutkan dengan headings 2, 3 dan seterusnya 

adalah subjudul berdasarkan nomor urut. Headings 4 hingga 9 dapat diakses dengan memilih 

opsi More. Style yang terdapat pada MS Word 2003 dapat diubah suai sesuai 

kehendak/preferensi dan secara otomatis template ubah suainya akan tersimpan, sehingga 

pengguna tidak perlu berkali-kali melakukan ubah suai. 



 

Gambar 2. Ubah suai style headings yang tersimpan secara otomatis 

MS Word 2007 

Pada MS Word 2007, menu style heading terdapat di pita (ribbon) Home. 
 

 
 

Gambar 3. Akses Style pada pita Home MS Word 2007 

Merubah menjadi style  judul dengan metoda yang sama pada versi 2003, namun subjudul 
selanjutnya secara otomatis akan ditampilkan oleh MS Word 2007 sehingga tidak perlu dicari 
secara manual. Artinya, saat headings 3 dipilih, maka disampingnya akan muncul opsi headings 
4, dan seterusnya. Ubah suai tipe judul pada MS Word 2007 tidak bisa  tersimpan secara 
otomatis, namun harus melalui menu modify (klik kanan, pilih menu modify) pada masing-
masing headings. 
 



 
 

Gambar 4. Menu modify style MS Word 2007 

Bagian 2. Page Break 
Rerangka dokumen dapat dipakai sebagai perencanaan penulisan dokumen tersebut. Seringkali 
penulis kesulitan karena pada saat menuliskan isi dokumen, rencana rerangka dan halaman 
yang telah ditentukan menjadi berantakan. Misalnya berencana menulis maksimal 5 halaman, 
membengkak menjadi 10 halaman. Dengan menggunakan fitur page break, maka pengguna 
dapat mencegah dan atau mengurangi pembengkakan tadi. 
 
Fitur ini dapat diakses melalui menu Insert, baik pada MS Word 2003 maupun 2007. Selain itu 
juga terdapat jalur pintas dengan kombinasi Ctrl+Enter. 

Bagian 3. Peta Dokumen 
Setelah diubah style judul dan subjudulnya, maka dokumen tersebut dapat dibuatkan petanya 
untuk navigasi yang lebih mudah bagi pengguna dokumen membaca maupun melakukan 
modifikasi. Akses opsi peta dokumen juga sama untuk MS Word 2003 dan 2007, yaitu melalui 
menu View, kemudian pilih opsi Document Map. Peta dapat berupa navigasi tautan1 (links) 
maupun navigasi miniatur citra2 (thumbnail). 
 

                                                        
1 Links menurut kamus TI http://total.or.id disama artikan dengan istilah tautan 
2 Thumbnail menurut kamus TI http://total.or.id belum ada istilah penggantinya, namun diartikan 
sebagai miniatur citra 

http://total.or.id/
http://total.or.id/


   
 

Gambar 5. Peta dokumen pada MS Word 2003 dan 2007 

Bagian 4. Section Break 
Section break adalah salah satu fitur penting dalam pembuatan dokumen elektronik. Dengan 
fitur ini pengguna dapat memisahkan format dari satu bagian terntentu dalam dokumen dengan 
bagian lainnya. Beberapa contoh penggunaan fitur ini adalah untuk mengubah format orientasi 
halaman tertenru atau untuk memisahkan format penomoran halaman, dari tipe nomor i,ii,iii 
ke nomor 1, 2, 3. 

MS Word 2003 

Opsi section break dapat diakses melalui menu insert >  break > section break. 
 

    
 

Gambar 6. Akses ke opsi section break MS Word 2003 

Status section pada MS Word 2003 dapat dicek di pojok kiri bawah jendela MS Word 2003, 
dengan tampilan: Page XX Section XX. 
  



MS Word 2007 

Opsi section break dapat diakses melalui pita page layout > break > section break. 
 

 
 

Gambar 7. Akses ke opsi section break MS Word 2007 

Status section pada MS Word 2007 tidak secara otomatis muncul, oleh karena itu pada menu 
batang status3 (status bar) di kiri bawah harus dimunculkan terlebih dahulu. Klik kanan, pilih 
opsi section untuk memunculkan status section. 
 

 
 

Gambar 8. Contoh pemanfaatan section break: membuat orientasi halaman yang berbeda 

                                                        
3 Status bar menurut kamus TI http://total.or.id disamakan dengan istilah baku batang status 

http://total.or.id/


Bagian 5. Style Caption 
Seperti halnya style headings, caption juga dipakai sebagai indikator judul suatu gambar atau 
tabel. Seperti tertulis pada dokumen ini, di bawah tiap gambar terdapat keterangan mengenai 
judul gambar yang disebut caption. Untuk memudahkan navigasi atas gambar-gamabar yang 
terdapat dalam suatu dokumen, maka perlu ditambahkan caption. 
 
Pada MS Word 2003 opsi caption dapat diakses melalui menu insert > references > caption. 
Sedangkan pada MS Word 2007 diakses melalui pita references > insert caption. 
 

 
 

Gambar 9. Jendela opsi caption   

Di jendela caption, pengguna dapat langsung menuliskan keterangan dari gambar yang ingin 
diberi judul. Gambar secara otomatis akan diberi nomer urut sesuai dengan label yang dipilih. 
Selain label utama yang ada di MS Word, pengguna juga bisa membuat label baru. 

Bagian 6. Daftar dan Index 

Daftar Isi 

Setelah mengubah format judul dan sub judul ke dalam format headings, maka pengguna 
sekarang dapat secara otomatis membuat daftar isi yang interaktif. Apabila terdapat perubahan 
pada isi dokumen, misalnya merubah judul dan subjudul serta merubah tata letak halamannya, 
maka daftar isi yang ada tinggal dimuktahirkan saja, tidak perlu ditulis ulang secara manual. 
Cara membuatnya sangat mudah, pada MS Word 2003, menu daftar isi dapat diakses melalui 
insert > references > index and tables. 
 
  



 
 

Gambar 10. Akses ke menu daftar isi di MS Word 2003 

Pada MS Word 2007, akses nya melalui pita references > table of contents. 
 

    
 

Gambar 11. Akses ke menu daftar isi di MS Word 2007 

Apabila terjadi perubahan isi dokumen,  daftar isi tinggal dimuktahirkan dengan cara klik kanan 
pada daftar isi dan pilih opsi update field. 
 



.  

Gambar 12. Pemuktahiran daftar isi 

Daftar Figur  

Figur berupa gambar, model, diagram, dan tabel yang terdapat dalam suatu dokumen juga 
dapat dibuatkan daftar interaktifnya. Syaratnya adalah pada figur tersebut sudah diberi caption. 
Metodanya sama dengan pembuatan daftar isi, hanya saja pada MS Word 2003, pada jendela 
index and tables dipilih tab table of figures. Selanjutnya pengguna tinggal memilih label yang 
akan dibuat daftarnya. Pada MS Word 2007, melalui pita references > insert table of figures. 
Cara melakukan pemuktahiran juga sama seperti pada daftar isi. 

Bagian 7. Konversi ke Format Elektronik 
Sudah menjadi kesepakatan di dunia TI bahwa format dokumen elektronik di dunia maya  salah 
satunya adalah dengan menggunakan format berbentuk .pdf. Dokumen interaktif yang dibuat 
dapat dikonversi ke dalam bentuk pdf tanpa kehilangan fungsi interaksinya. Navigasi tetap 
dapat dilakukan baik melalui peta dokumen maupun melalui daftar isi dan daftar figur yang 
telah dibuat. Pada MS Word 2003 dan 2007 dapat diinstall tambahan fitur untuk menyimpan 
berkas ke dalam bentuk pdf. Konversi ke dalam bentuk pdf juga dapat dilakukan secara maya 
melalui situs-situs penyedia jasa konversi dokumen ke format pdf. 

  



Bonus: Daftar Pustaka dan Kutipan (hanya untuk MS Word 2007) 
Salah satu fitur tambahan yang berguna di MS Word 2007 adalah pembuatan daftar pustaka 
dan penggunaan kutipan sumber pustaka di dalam dokumen. Pada MS Word 2003 sebenarnya 
sudah terdapat fitur yang mendekati, yakni bernama table of authorities, namun bukan 
ditujukan untuk pembuatan daftar pustaka. 
 
Fitur ini dapat diakses melalui pita references > citations and bibliography. Prosedur 
penggunaannya adalah sebagai berikut: 

1. Setelah menulis suatu kutipan dari sebuah sumber pustaka yang baru, pilih opsi insert 
citation > add new place holder > ok. 

2.  Klik kanan pada place holder, pilih edit source. Masukkan data mengenai sumber 
pustaka yang dipakai di jendela ini. Klik ok, maka secara otomatis,nama belakang 
pengarang dan tahun sumber pustaka akan terkutip di dokumen. 

 
3. Pengguna dapat melakukan kedua hal diatas berkali-kali untuk kutipan dari sumber 

pustaka baru. Apabila kutipan baru diambil dari sumber pustaka yang sudah terdaftar 
sebelumnya, tinggal dipilih dari daftar yang secara otomatis ditampilkan dimenu 
kutipan. 
 

 
 

  



4. Pada halaman terakhir, pengguna dapat langsung membuat daftar pustaka secara 
otomatis dengan memilih opsi bibliography. 

 
 

5. Apabila terdapat erubahan pada sumber pustaka yang dikutip di isi dokumen, maka 
pengguna tinggal memuktahirkan daftar pustaka tersebut seperti pada pemuktahiran 
daftar isi dan figur. 

 
 
 
 


