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Ukuran Halaman

Naskah tesis disusun di atas kertas HVS 80 g/m2 dan dicetak tidak bolak-balik. Ukuran 

naskah ialah 21 cm ×  28 cm.

Microsoft Office word memberikan fasilitas untuk mengubah ukuran halaman sesuai 

yang Anda inginkan. Langkah-langkah untuk mengubah ukuran halaman sehingga 

sesuai dengan format tesis adalah sebagai berikut:

1. Tekanlah menu File-Page Setup...

2. Kemudian muncul layar Page Setup, seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Jendela Page Setup

3. Pilihlah menu Paper. Pada kotak Width masukkan nilai “21 cm”, sedangkan 

pada kotak Height masukkan nilai “28 cm”.

4. Terakhir tekan tombol OK.
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Selain itu, batas tepi pengetikan bagian atas dan kiri diatur dari tepi kertas adalah 4 cm. 

Batas tepi pengetikan bagian tepi bawah dan kanan adalah 3 cm. Langkah-langkah 

untuk mengatur batas tepi adalah sebagai berikut:

1. Pada layar Page Setup, pilihlah menu Margins.

2. Pada kotak Top dan Left masukkan nilai 4 cm, sedangkan pada kotak Bottom 

dan Right masukkan nilai 3 cm.

Gambar 2. Pengaturan margin
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Font dan Ukuran Font

Pengetikan tesis menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran font 12. Pengaturan 

jenis huruf di microsoft office word 2003 dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Aktifkan terlebih dahulu toolbar Formatting dengan menklik menu View –

Toolbar – Formatting

2. Pada toolbar pilihlah font Arial dan ukuran font 12.

Gambar 3. Pemilihan font Arial
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Spasi

Spasi yang digunakan untuk teks adalah 1,5 spasi kecuali untuk abstrak, tabel, dan 

paragraf kuotasi 1 spasi. Pengaturan spasi dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Aktifkan terlebih dahulu toolbar Formatting dengan menklik menu View –

Toolbar – Formatting

2. Di menu toolbar klik tanda panah bawah pada tombol , kemudian pilihlah 

spasi 1.5.

3. Atau dapat pula melalui menu Format – Paragraph..., kemudian akan muncul 

jendela seperti di bawah ini:

Gambar 4. Jendela Paragraph

4. Pada kotak Line spacing, pilihlah 1.5 lines, kemudian klik tombol OK.
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Penomoran

Penomoran halaman judul hingga abstrak ditulis dengan angka Romawi kecil, 

sedangkan bagian-bagian lainnya ditulis dengan angka Arab. Nomor halaman 

ditempatkan di sebelah kanan atas, kecuali pada halaman yang ada judul atau bab pada 

bagian atas halaman tersebut yang penomorannya diletakkan pada bagian kanan bawah. 

Langkah-langkah penomoran adalah sebagai berikut:

1. Pilihlah menu Insert – Page Numbers...

2. Kemudian muncul jendela Page Numbers seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 5. Jendela Page Numbers

3. Jika ingin meletakkan nomor di sebelah kanan, pada kotak Aligment pilihlah 

Right. Jika ingin meletakkan nomor di bagian bawah, pada kotak Position

pilihlah Bottom of page (Footer). Sedangkan jika ingin meletakkan nomor di 

bagian atas, pada kotak Position pilihlah Top of page (Header).

4. Untuk memilih jenis angka tekan tombol Format..., kemudian muncul jendela 

Page Number Format.
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Gambar 6. Menformat nomor halaman

5. Pada kotak Number format, pilihlah jenis angka yang sesuai dengan format 

tesis.

6. Bagian Continue from previous section, dipakai untuk penomoran dengan 

melanjutkan nomor sebelumnya.

7. Bagian Start at dipakai jika Anda ingin memulai penomoran dari nomor 

tertentu. Misalkanya Anda ingin memulai dari nomor 6, maka pada kotak Start 

at masukkan nilai 6.

8. Klik tombol OK.
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Penulisan judul Bab

Judul bab ditulis satu paragraf, sebagai contoh:

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagian besar mahasiswa selalu mengetik judul bab dalam dua paragraf. Hal ini 

disebabkan setelah mengetik BAB I, mahasiswa kemudian menekan tombol <ENTER> 

untuk mengetik PENDAHULUAN. Ini dapat dicek menggunakan tombol Show/Hide 

Paragraf  atau menggunakan shortcut CTRL+ *. Hasil pengecekan sebagai berikut.

Terdapat dua tanda  yang mengartikan bahwa teks diketik dalam dua paragraf. 

Berikut langkah-langkah untuk mengetik dalam satu paragraf:

1. setelah Anda mengetik BAB I, tekanlah SHIFT+ENTER,

2. kemudian ketik PENDAHULUAN

3. setelah dicek ulang menggunakan CTRL+ *, maka hasilnya sebagai berikut.

4. sekarang hanya terdapat satu tanda , berarti teks diketik dalam satu paragraf.
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Heading

Heading dapat digunakan untuk mempermudah penulisan judul, sub judul, anak sub 

judul, tabel, dan gambar. Agar Anda dapat menggunakan heading, Anda harus 

melakukan modifikasi heading terlebih dahulu.

Memodifikasi Heading

Langkah-langkah untuk melakukan modifikasi adalah sebagai berikut:

1. Jika task panel† Style and Formatting tidak aktif, klik menu Format – Style and 

Formatting , kemudian muncul jendela Style and Formatting di sebelah kanan 

halaman word.

2. Pilihlah heading yang Anda inginkan, kemudian klik kanan pada tombol mouse dan 

pilih Modify Style...

3. Modifikasi pilihan yang Anda inginkan

4. Untuk melihat pilihan yang lain, klik Format dan pilih menu yang ingin 

dimodifikasi seperti Font atau Numbering.

5. Klik OK setiap Anda selesai memodifikasi.

Menggunakan Heading

Judul, sub judul, anak sub judul tabel, dan gambar dapat ditulis dengan mudah 

menggunakan heading styles††. Anda dapat pula menambahkan nomor pada heading 

melalui format heading yang Anda pilih.

Penulisan judul, sub judul, dan anak sub judul seluruhnya tanpa diakhiri dengan titik. 

Judul ditulis dengan huruf besar (kapital), dan diatur supaya simetris dengan jarak 4 cm 

dari tepi atas kertas. Sub judul ditulis simetris di tengah, seluruh kata dimulai dengan 

huruf besar, kecuali kata penghubung dan kata depan, dan seluruhnya diberi garis

bawah.

† Task panel adalah sebuah jendela pada aplikasi office yang menyediakan perintah umum yang sering 
digunakan, seperti Theme, Style and Formatting, atau AutoFormat.
†† Heading styles adalah format yang diterapkan pada heading. Microsoft word memiliki 9 style yang 
berbeda yaitu heading 1 sampai dengan heading 9.
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Anak sub judul diketik mulai dari batas kiri dan diberi garis bawah, serta huruf besar 

pada huruf pertama.

Langkah-langkah untuk memodifikasi heading agar dapat digunakan untuk penulisan 

judul, sub judul, anak sub judul, judul tabel, dan judul gambar adalah sebagai berikut:

1. Klik menu Format – Style and Formatting , kemudian muncul jendela 

Style and Formatting di sebelah kanan halaman word.

2. Klik tombol New Style..., kemudian akan muncul jendela seperti di bawah 

ini.

Gambar 7. Jendela New Style

3. Memodifikasi heading sebagai judul bab:

a. Untuk memodifikasi heading sebagai judul bab, pada kotak Name

tuliskan Judul. 

b. Pilihlah style Paragraph pada kotak Style type. 

c. Kemudian, pada bagian Formating, pilihlah tipe huruf Arial dengan 

ukuran 12 dan tipe huruf tebal (klik tombol B untuk mengaktifkan 

huruf tebal). 

d. Pilih format paragraf Center dengan 1,5 spasi. 
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e. Untuk menghilangkan nomor, tekan tombol Format, pilih menu 

Numbering kemudian pilih menu None.

f. Terakhir tekan tombol OK.

4. Memodifikasi heading sebagai sub judul:

a. Untuk memodifikasi heading sebagai sub judul bab, pada kotak 

Name tuliskan Sub judul. 

b. Pilihlah style Paragraph pada kotak Style type. 

c. Kemudian, pada bagian Formating, pilihlah tipe huruf Arial dengan 

ukuran 12, tipe huruf tebal (klik tombol B untuk mengaktifkan huruf 

tebal), dan bergaris bawah (klik tombol U untuk memberi garis 

bawah). 

d. Pilih format paragraf Center dengan 1,5 spasi. 

e. Untuk memberikan nomor, tekan tombol Format, pilih menu 

Numbering kemudian pilih menu nomer yang sesuai.

f. Berikan garis bawah pada nomor dengan menekan Costumize –

Font pada menu Numbering dan muncul jendela Costumize 

Numbered List.

g. Pada jendela Costumize Numbered List tekan tombol Font, setelah 

itu muncul jendela Font.

h. Pada kotak Underline style, pilihlah garis yang sesuai kemudian 

pilihlah warna hitam pada kotak Underline color.

i. Terakhir tekan tombol OK.

5. Memodifikasi heading sebagai anak sub judul:

a. Untuk memodifikasi heading sebagai anak sub judul bab, pada kotak 

Name tuliskan Anak sub judul. 

b. Pilihlah style Paragraph pada kotak Style type. 

c. Kemudian, pada bagian Formating, pilihlah tipe huruf Arial dengan 

ukuran 12, tipe huruf tebal (klik tombol B untuk mengaktifkan huruf 

tebal), dan bergaris bawah (klik tombol U untuk memberi garis 

bawah). 



13

d. Pilih format paragraf Align Left dengan 1,5 spasi. 

e. Untuk memberikan nomor, tekan tombol Format, pilih menu 

Numbering kemudian pilih menu nomer yang sesuai.

f. Terakhir tekan tombol OK.

Gambar 8. Memodifikasi Font

6. Memodifikasi heading sebagai alenia:

a. Untuk memodifikasi heading sebagai alenia/paragraf, pada kotak 

Name tuliskan Alenia. 

b. Pilihlah style Paragraph pada kotak Style type. 

c. Kemudian, pada bagian Formating, pilihlah tipe huruf Arial dengan 

ukuran 12 tanpa huruf tebal.

d. Pilih format paragraf Justify dengan 1,5 spasi. 

e. Untuk menghilangkan nomor, tekan tombol Format, pilih menu 

Numbering kemudian pilih menu None.

f. Huruf pertama alenia, dimulai pada ketikan yang ke-6 (1,3 cm). 

Untuk mengaturnya, tekan tombol Format – Paragraph, kemudian 

pada kotak By (bagian Indentation), masukkan nilai 1,3 cm.

g. Terakhir tekan tombol OK.
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Gambar 9. Jendela Paragraph

7. Memodifikasi heading sebagai judul tabel:

a. Judul tabel diletakkan di atas tebel secara simetris tanpa diakhiri 

dengan titik, dan pada halaman yang sama.

b. Untuk memodifikasi heading sebagai judul tabel, pada kotak Name

tuliskan Judul tabel. 

c. Pilihlah style Paragraph pada kotak Style type. 

d. Kemudian, pada bagian Formating, pilihlah tipe huruf Arial dengan 

ukuran 12.

e. Pilih format paragraf Center dengan 1,5 spasi. 

8. Memodifikasi heading sebagai judul gambar.

a. Gambar mencakup skema, grafik, peta, foto, dan sebagainya.

b. Gambar diletakkan di bawah gambar secara simetris tanpa diakhiri 

titik dan pada halaman yang sama.
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c. Untuk memodifikasi heading sebagai judul gambar, pada kotak 

Name tuliskan Judul gambar. 

d. Pilihlah style Paragraph pada kotak Style type. 

e. Kemudian, pada bagian Formating, pilihlah tipe huruf Arial dengan 

ukuran 12.

f. Pilih format paragraf Center dengan 1,5 spasi.
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AutoCorrect

Untuk mendeteksi dan mengkoreksi secara otomatis kesalahan pengetikan, pengejaan 

kata, kesalahan huruf kapital, Anda dapat menggunakan AutoCorrect. Sebagai contoh, 

jika Anda mengetik ”nafas” ditambah SPACE, maka AutoCorrect mengganti ketikan 

Anda dengan “napas”, atau jika Anda mengetik “ This is theh ouse” ditambah SPACE 

AutoCorrect mengganti ketikan dengan “This is the house”.

Anda juga dapat menggunakan AutoCorrect untuk memasukkan simbol yang tertera di 

daftar AutoCorrect. Sebagai contoh, Anda mengetik (c) untuk memasukkan simbol ©. 

Jika pada daftar tidak tertera koreksi yang diinginkan, Anda dapat  menambah daftar 

koreksi.

Catatan:

• Teks yang termasuk hyperlink† tidak otomatis dikoreksi. 

• Dwi SPASE tidak bisa dikoreksi menjadi satu SPACE.

Mengaktifkan atau menon-aktifkan fungsi AutoCorrect

Anda dapat mengaktifkan atau menon-aktifkan fungsi AutoCorrect. Langkah-langkah 

untuk mengaktifkan adalah sebagai berikut:

1. Pada menu Tools, pilih AutoCorrect Options kemudian pilih menu 

AutoCorrect

2. Menghilangkan atau memunculkan tombol AutoCorrect

Tombol AutoCorrect muncul sebagai kotak biru kecil ketika Anda menunjuk 

pointer mouse ke teks yang secara otomatis terkoreksi, kemudian kotak berubah 

menjadi icon  ketika pointer menunjuk ke kotak. Untuk menghilangkan atau 

memunculkan tombol ini pilihlah atau hilangkan ceklis kotak Show 

AutoCorrect Options buttons.

† Hyperlink adalah teks berwarna dan bergaris bawah atau gambar yang Anda klik, untuk 
menghubungkan ke file, lokasi sebuah file, atau halaman web.
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Gambar 10. AutoCorrect

3. Untuk mengeset pilihan huruf kapital, pilih atau hilangkan lima kotak ceklis 

dibawah Show AutoCorrect Options buttons.

4. Untuk mengaktifkan atau menon-aktifkan AutoCorrect pilih atau hilangkan 

ceklis kotak Replace text as you type. Bila Anda menghilangkan ceklis ini, 

maka AutoCorrect tidak akan aktif ketika Anda salah mengetik.

5. Anda dapat mengembalikan koreksi dengan mengklik pilihan pada tombol .

6. Setelah selesai tekan tombol OK.

Membuat, mengubah, atau menghapus koreksi otomatis

Anda dapat membuat atau mengubah koreksi otomatis dengan kata-kata sendiri. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Pada menu Tools, pilihlah AutoCorrect Options.

2. Pada kotak Replace, ketikan kata atau frase yang sering Anda salah ketik atau 

eja, sebagai contoh ketikan rumah sakit.

3. Pada kotak With, ketik kata atau ejaan yang benar, sebagai contoh ketik 

rumahsakit.

4. Tekan tombol Add.
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Gambar 11. Membuat koreksi otomatis

5. Untuk mengubah isi daftar koreksi, pilih daftar di bawah kotak With. Ketik 

koreksi kata yang baru pada kotak With kemudian tekan tombol Replace .

Gambar 12. Mengubah koreksi otomatis

6. Anda dapat menghapus daftar AutoCorrect dengan memilih daftar yang ingin 

Anda hapus, kemudian tekan tombol Delete.

Gambar 13. Menghapus daftar AutoCorrect.

7. Setelah selesai tekan tombol OK.
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Membuat Daftar Isi dan Daftar Gambar

Membuat Daftar Isi

Cara termudah untuk membuat daftar isi adalah menggunakan Heading style. Jika Anda 

telah menggunakan Heading style, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Klik dimana saja, Anda ingin menempatkan daftar isi

2. Pada menu Insert, pilih Reference, kemudian pilih Index and Tables, dan 

muncul jendela Index and Tables.

Gambar 14. Jendela Index dan Tables

3. Pilih bagian Table of Contents

4. Untuk mengubah atau menambah level Heading, tekan tombol Options..., 

Kemudian masukkan nilai TOC level setelah selesai tekan tombol OK.

Gambar 15. Jendela Options
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5. Untuk memodifikasi TOC, pada jendela Index and Tables tekan tombol 

Modify...

6. Terakhir tekan tombol OK.

Membuat Daftar Gambar

Pembuatan daftar isi pada Microsoft Office 2003 hampir sama dengan membuat daftar 

isi. Langkah-langkah untuk membuat daftar gambar adalah sebagai berikut:

1. Klik dimana saja, Anda ingin menempatkan daftar gambar

2. Pada menu Insert, pilih Reference, kemudian pilih Index and Tables, dan 

muncul jendela Index and Tables.

Gambar 16. Jendela Index dan Tables

3. Pilih bagian Table of Figures

4. Tekan tombol Option... untuk memilih heading yang dipakai guna menyusun 

daftar gambar.

Gambar 17. Jendela Option pada Table of Figures
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5. Untuk memodifikasi daftar gambar, tekan tombol Modify...

6. Terakhir tekan tombol OK.

Demikian cara penulisan tesis menggunakan Microsoft Office Word 2003, kritik dan 

saran dapat Anda sampaikan ke email berikut:

Muchammad Chusnan Aprianto

Chusnan_82@yahoo.com atau kmpk@ugm.ac.id


