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Tutorial buat halaman berbeda dan 

ukuran berbeda dalam satu file 

 Tutorial ini sebenarnya lanjutan dari tulisan saya terdahulu. Yaitu buat daftar isi 

otomatis, maka dari itu jika ingin membuat daftar isi otomatis tentunya jika memerlukan 

penomoran halaman berbeda dan kadangkala ukurannya juga berbeda. 

 Ok. Jangan lama-lama kita langsung ikuti langkahnya. 

1. Pertama kita buat untuk halaman cover dulu. Yaitu letakkan kursor pada 

halaman pertama kemudian klik page layout dan  pilih breaks pada section 

breaks pilih nexs page yang artinya halaman ini akan berbeda dengan halaman 

selanjutnya  

 
Ini untuk halaman cover. 

 

2. Untuk halaman selanjutnya juga sama. Misalnya kita akan membuat halaman 

untuk daftar isi yang biasanya penomorannya memakai angka romawi (I,ii,iii, dan 

seterusnya. Klik page layout juga dan pilih breaks dan pilih nex page. Tapi ingat 

kursor letakkan di paling bawah halaman missal untuk yang tadi kursor letakkan 

di halaman cover paling bawa. 
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3. Untuk halaman selanjutnya biasanya berisi tentang isi. Langkahnya juga sama. 

Letakkan kursor pada paling bawah halaman dan ikuti langkah seperti diatas 

untuk break halaman. Begiti juga seterusnya. 

4. Untuk penomoran biasanya cover halamannya kosong maka yang pertama yaitu 

kita nomori dulu bagian kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar. 

Klik insert  kemudian pada page number pilih format page number. 

 

 

 

 

 

 

  

 

5. Maka akan muncu kotak page number. 

 
Number format pilih format nomor misalnya kita akan memilih number I,ii,iii. 

Untuk penomoran kata pengantar.  
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Start at : maksudnya jika kita akan memulai number halaman dari 1 atau I, 2 atau 

ii, 3 atau iii. 

Kemudian klik ok. 

6. Klik insert lagi pilih page number. 

- Top of page untuk penomoran halaman diatas 

- Bottom of page untuk penomoran halaman dibawah 

 
Tapi biasanya pada cover akan terisi halaman satu juga. Maka untuk 

menghapusnya 
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Klik pada footer halaman kedua atau halaman daftar isi. Kemudian matikan link 

to previous dengan mengekliknya 

 
 

Setelah link to previous sudah tidak aktif lagi maka close footer dulu 

 
Klik pada halaman cover  



SEDIKIT ITU LEBIH BAIK DARI PADA TIDAK  SAMA SEKALI 
 

Bay matsaini universitas trunojoyo Madura bangkalan kangean 
 

 
 

Kemudiah hapus. Maka halaman yang ke dua tidak akan ikut terhapus. Jadi 

pada halaman pertama tidak ada number halamannya. Kemudian close 

footernya. 

 

7. Untuk ukuran covernya juga bisa di ubah tetapi halaman yang lain ukurannya 

akan tetap, untuk mengubah ukuran cover letakkan kursor pada halaman cover 

dan ubah ukurannya seperti bisanya. Ok. Barangkali anda belum bisa buat 

ukurannya.  

8. Pilih page layout lalu zize, pilih ukuran kertas yang anda inginkan. 



SEDIKIT ITU LEBIH BAIK DARI PADA TIDAK  SAMA SEKALI 

 

 
9. Kemudian ulangi jika ingin merubah ukuran tepi kanan, kiri, atas ,bawah. Pilih 

more paper zize 
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Pilih margin dantentukan ukurannya 

- Top = untuk ukuran bagian atas 

- Bottom = unutk ukuran bawah 

- Right = untuk ukuran kanan 

- Left = untuk ukuran kiri  

- Klik ok. 

 

10. Unutk halaman isi sama langkahnya dengan langkah 4,5,6. Hanya saja pilih 

penomorannya biasanya memakai angka 1,2,3 

 


