
Cara Memberi Halaman Yang Berbeda-Beda 

Pada Microsoft Office Word 

 

 

 

Pada karya ilmiah, seringkali ditentukan penomoran halaman yang berbeda antara bagian cover, 

pengantar dan isi karya ilmiah, untuk itu bisa dilakukan dengan cara berikut: 

 

1. Pertama Klik  Insert  –> Page Number  kemudian pilih salah satu, misalnya saya pilih Buttom 

of Page. Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini: 

 

Maka akan muncul tampilan seperti berikut ini: 



 

2. Setelah halaman terbentuk klik pada bagian luar footer dua kali (penting dilakukan untuk 

menghindari kegagalan-kegagalan yang biasanya terjadi). Sehingga tampilan footer tidak aktif.  

3. Selanjutnya untuk men setting halaman pada bagian cover, klik kembali footer pada halaman 

tersebut dua kali maka akan muncul menu Design. 

 

Setelah itu, centang Different First Page. Maka nomor yang sebelumnya ada akan hilang. 

 

4. Kemudian klik kembali di bagian luar footer, sehingga muncul tampilan kembali normal. 



 

 

5. Untuk memberi halaman pada kata pengantar dan daftar isi misalnya dengan format angka (i, 

ii, iii,….). Letakkan cursor pada awal kata “Kata Pengantar”. Kemudian klik page layout 

�breaks,  pilih next page (sebagian computer hanya muncul ‘icon page break’). Langkah ini 

untuk membedakan halaman ini dengan halaman sebelumnya). Atau bisa dilakukan dengan 

tekan tombol ‘CTRL + ENTER’. 

 



6. Kemudian klik footer pada halaman kata pengantar tersebut, maka akan muncul menu design 

seperti sebelumnya. 

 

Setelah itu hilangkan tanda centang pada different first page dan different odd and even 

page, biarkan centang hanya pada show document. Lalu hilangkan tanda aktif pada link to 

previous (pada menu Navigation) dengan cara meng-kliknya satu kali. 

 

Untuk mengubah format number menjadi bentuk (i, ii, iii,…), klik page number � pilih 

format page number. 



 

Kemudian pilih tipe (i,ii,iii,…) dan klik start at  i . Seperti terlihat pada tampilan dibawah ini: 

 

Maka halaman 2 akan berubah menjadi halaman i. 

 

Seperti sebelumnya klik kembali dua kali diluar bagian footer dua kali (HARUS DI 

LAKUKAN). Sehingga tampilan kembali normal tampak teks. 



7. Selanjutnya, untuk memberi halaman bagian isi (misalnya BAB 1 Pendahuluan), sama halnya 

dengan sebelumnya, harus membedakan terlebih dahulu halaman dengan halaman 

sebelumnya. Ingat: letakkan terlebih dahulu kursor pada huruf pertama halaman tersebut. 

Seperti sebelumnya, klik page layout �breaks dan next page. Atau tekan ‘CTRL + ENTER’ 

Kemudian klik footer pada halaman tersebut, maka muncul menu design. 

 

Lalu hilangkan tanda aktif link to previous. 

 

Setelah itu klik page number � format page number kemudian pilih tipe (1,2,3,…) juga klik 

start at 1. 

 



Maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini: 

 

8. Setelah itu, seperti biasa, klik dua kali pada bagian luar footer dua kali. Sehingga muncul 

tampilan normal. 

 

Akhirnya halaman makalah anda sudah jadi, . 

Maka jika anda akan menambahkan format halaman lainnya, anda tinggal melakukan kembali 

langkah-langkah di atas. 

Selamat mencoba, semoga bermanfaat,,!!! 

 

  



Cara Atur Posisi Halaman di Ms.

Pastikan Anda sudah paham dulu cara bedain halaman. Kalau 

1. Misalnya pertama format i akan diletakkan ditengah bawah. Maka seperti biasa, pilih 

page number ���� 

 

2. Selanjutnya pada bagian kiri atas (masih dalam kondisi 

Format Page Number ����

Maka, format i akan berada di tengah bawah,

Cara Atur Posisi Halaman di Ms. Word

Pastikan Anda sudah paham dulu cara bedain halaman. Kalau sudah, maka bisa kita praktikkan:

Misalnya pertama format i akan diletakkan ditengah bawah. Maka seperti biasa, pilih 

 Bottom of Page ���� Plain Number 2

Selanjutnya pada bagian kiri atas (masih dalam kondisi Menu Design) pilih 

���� pilih type  i (seperti telah dijelaskan sebelumnya),

 

akan berada di tengah bawah, 

Word 

maka bisa kita praktikkan: 

Misalnya pertama format i akan diletakkan ditengah bawah. Maka seperti biasa, pilih Insert 

Plain Number 2

 

) pilih Page Number ���� 

(seperti telah dijelaskan sebelumnya),



3. Selanjutnya misalnya format ii

kembali Breaks –> Next Page

 

Maka akan muncul Format i

 

4. Untuk merubahnya bentuk format, 

nonaktifkan Link to Previous

format ii akan kita letakkan dikanan atas. Klik Ctr+Enter

> Next Page untuk membedakan format halaman/tersebut.

Format i yang berada ditengah bawah seperti sebelumnya,

Untuk merubahnya bentuk format, klik 2 kali pada format i untuk mengaktifkan 

Link to Previous, 

Ctr+Enter lalu pilih 

untuk membedakan format halaman/tersebut.

 

yang berada ditengah bawah seperti sebelumnya,

 

pada format i untuk mengaktifkan Footer, lalu 



 

Tanda nonaktifnya yaitu hilang warna kuningnya seperti tel

sebelumnya,

 

Tanda nonaktifnya yaitu hilang warna kuningnya seperti telah dijelaskan pada bahasan 

 

ah dijelaskan pada bahasan 

 



5. Kemudian Blok format i, 

 

6.  Klik Delete. Maka format i akan hilang,. Maka format i akan hilang, 

 

 



7.  Klik dua kali diluar Footer (harus dilakukan untuk menghindari kegagalan

Header (Klik 2 kali bagian atas halaman)

Lalu nonaktifkan kembali Link to Previous

(harus dilakukan untuk menghindari kegagalan-kegagalan),

Header (Klik 2 kali bagian atas halaman). 

Link to Previous,

kegagalan), Lalu Klik 

 



Lalu pilih Page Number –> Top of Page 

Maka akan terbentuk format i

> Top of Page –> Plain Number 3 

format i di kanan atas, 



Untuk merubahnya menjadi 

Number –> Continue from previous section)

Untuk merubahnya menjadi format ii, maka klik kembali Page Number–

> Continue from previous section) 

 

–> Format Page 



Maka format i akan berubah menjadi 

Jika sudah terbentuk seperti diatas. Keluar dari Header (Klik dua kali diluar Header/klik 

pada halaman biasa). 

Begitu dilakukan seterusnya untuk format 1, format 2 atau format angka lainnya

akan berubah menjadi format ii,

Jika sudah terbentuk seperti diatas. Keluar dari Header (Klik dua kali diluar Header/klik 

dilakukan seterusnya untuk format 1, format 2 atau format angka lainnya

Jika sudah terbentuk seperti diatas. Keluar dari Header (Klik dua kali diluar Header/klik 

 

dilakukan seterusnya untuk format 1, format 2 atau format angka lainnya. 


