
Cara Membuat Daftar Isi 
Otomatis Pada Microsoft 

Office Word 
 
 

 

Salah satu hal penting dalam penyusunan karya ilmiah (seperti Disertasi), adalah 

penulisan DAFTAR ISI yang dimaksudkan untuk memudahkan pembaca 

menemukan topik-topik tertentu pada halaman tertentu sesuai isi disertasi. 

Penulisan Daftar Isi secara manual (selain karena lama/menyita waktu, juga terlalu 

rumit perbaikannya jika terjadi perubahan isi pada naskah disertasi). Oleh karena itu, 

sebaiknya dibuat secara otomatis. Sehingga dapat dipastikan pencantuman 

halaman pada Daftar Isi akan selalu sesuai dengan isi di dalam naskah, sekalipun 

terjadi banyak perubahan (penambahan/pengurangan). 

 
Untuk memberi daftar isi secara otomatis dan auto-update, maka berikut 
langkah-langkahnya: 
 
1. pada menu Home, di deretan bawah menu tersebut terdapat Styles. 

 



Kemudian klik pada bagian panah kecil disamping Styles sebagaimana dilingkari 

pada gambar. Maka akan muncul box Styles sebagaimana tampak di gambar. 

2. Letakkan kursor atau blok pada bagian kata-kata yang akan anda masukkan 
kedalam daftar isi, (misalnya Kata Pengantar, BAB 1 Pendahuluan, BAB 2 
…dst…), kemudian pada kotak Styles klik Heading 1. 

 

Maka kata PENDAHULUAN akan berubah warna menjadi warna biru atau ter-blok, 
dan di box style ada tanda blok pada option Heading 1 (lihat gambar di atas). 

Begitu anda lakukan pada setiap halaman. Misalnya lagi untuk BAB 1, BAB 2, dst. 

 
3. Adapun jika yang anda masukkan merupakan sub/bagian dari BAB, misalnya 

bagian dari BAB 1 yaitu Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan, Manfaat, dll 
maka letakkan kursor atau blok pada kata Latar Belakang, kemudian pada kotak 
Styles-nya klik Heading 2 sebagaimana gambar berikut: 



 
4. Jika merupakan anak bagian dari sub BAB, Misalnya pada BAB 1, Pada sub 

Tujuan. memiliki sub sub Tujuan Umum dan Tujuan Khusus, maka yang anda 
klik adalah Heading 3. 

 
 
Demikian seterusnya, untuk bagian dari sub-sub BAB tadi maka yang di klik adalah 
adalah Heading 4, dan seterusnya seperti itu. 
 
Biasanya, setelah dilakukan proses heading, maka akan terjadi perubahan format 
pada kata-kata judul Bab atau sub Bab yang di blok. � tidak usah panik, langsung 
saja diedit sesuai format font dan format penulisan yang dikehendaki. 
 



 
Selanjutnya, perlu diperhatikan beberapa hal berikut: 

1. Dalam penulisan BAB 1 Pendahuluan (dua baris), agar dalam Daftar Isi mucul 

tulisannya BAB 1 Pendahuluan dalam satu baris, maka cara menulisnya 

(setelah proses Heading).  

Misalnya:  

BAB 1  

Pendahuluan 

Maka Delete format enter yang ada sebelum kata Pendahuluan sehingga kata 

BAB 1 Pendahuluan menjadi satu baris. Setelah itu, letakkan kursor pada awal 

kata Pendahuan, lalu tekan Shift+enter. Maka Pendahuluan akan turun pada 

baris kedua, namun yang akan muncul di Daftar Isi nanti BAB 1 Pendahuluan 

pada satu baris. Lihat gambar baerikut: 

 

 



 
Begitu juga untuk BAB 2 

dilakukan dengan cara tersebut.

 
2. Selanjutnya agar isi/materi dari pendahuluan (misalnya), tidak terbawa ke dalam 

daftar isi, maka pastikan tulisan bagian isi tersebut dalam kondisi normal bukan 

dalam format Heading. 

 

Begitu juga untuk BAB 2 KAJIAN TEORI, BAB 3 PEMBAHASAN,

dilakukan dengan cara tersebut. 

Selanjutnya agar isi/materi dari pendahuluan (misalnya), tidak terbawa ke dalam 

daftar isi, maka pastikan tulisan bagian isi tersebut dalam kondisi normal bukan 

 

, dst. harus 

Selanjutnya agar isi/materi dari pendahuluan (misalnya), tidak terbawa ke dalam 

daftar isi, maka pastikan tulisan bagian isi tersebut dalam kondisi normal bukan 

 



Jika ternyata dalam format Heading, maka Anda tinggal klik normal. Karena jika 
dalam format Heading, maka semua isi/pembahasan tersebut akan masuk ke 
bagian daftar isi. 
 

 
3. Setelah semuanya selesai diberi format Heading, maka anda rapikan terlebih 

dahulu. Dengan menyamakan bentuk font misalnya Times New Roman, dan 
warna font menjadi colour Black. 
 
 
 

SETELAH SELESAI PROSES ‘HEADING’ 

Setelah selesai semua proses heading dan editing, maka langkah-langkah 

berikutnya, adalah:  

1. Letakkan kursor pada halaman dimana anda akan meletakkan bagian Daftar Isi. 

Misalnya pada halaman setelah Kata Pengantar.  

2. Tekan Ctrl+enter dari akhir halaman kata pengantar sehingga terbentuk halaman 

kosong baru setelah kata pengantar (biasakan menggunakan cara ini setiap akan 

melakukan pergantian halaman Bab, agar meskipun terjadi perubahan isi 

naskah, maka setiap judul Bab akan selalu berada di awal baris halaman baru). 

3. Setelah terbentuk halaman kosong baru, maka kemudian Anda klik menu 

References, lalu klik submenu Table of Contents �pilih Automatic Table 1. 

Seperti terlihat pada gambar berikut: 

 



 Maka Daftar Isi anda akan muncul beserta halamannya.
 

Kata Content tersebut bisa diganti menjadi 

tengah. 

 
4. Lalu jika anda telah mengedit kembali, misalnya menambahkan 

daftar isi, menambah atau 

halaman atau urutan Sub Bab

terdapat pada bagian kanan 

klik kanan pada Daftar Isi, lalu pilih 

berikut ini. 

Maka Daftar Isi anda akan muncul beserta halamannya. 

tersebut bisa diganti menjadi Daftar Isi lalu kita pindahkan ke 

Lalu jika anda telah mengedit kembali, misalnya menambahkan Content

daftar isi, menambah atau mengurangi isi naskah, sehingga terjadi 

urutan Sub Bab, � maka anda tinggal meng-klik Up Date

kanan atas Tabel of Content tersebut (atau dengan cara 

Daftar Isi, lalu pilih update field. Maka akan muncul tampilan 

 

lalu kita pindahkan ke 

Content untuk 

, sehingga terjadi perubahan 

Up Date yang 

(atau dengan cara 

. Maka akan muncul tampilan 



 

a. Pilih Upadate page numbers only, � jika Anda tidak menambah atau 

mengurangi Heading, tetapi hanya mengedit pembahasan (mengurangi atau 

menambah materi pembahasan) artinya perubahan hanya terjadi pada 

nomor halaman; 

b. Pilih Update entire table, � apabila aAnda telah meng-edit heading yaitu 

menambah, mengurangi atau memperbaiki materi, sehingga terjadi 

perubahan urutan Bab/sub Bab dan juga pada nomor halaman. 

 
5. Terus, kalau ternyata di bagian Daftar Isi yang muncul hanya Heading 1 sampai 

Heading 3, padahal pada naskah/isi anda sudah member format heading lebih 

dari 3 (heading 4, heading 5, dst.), maka pilih kembali menu References, pilih 

Table of Contents. Kemudian � Klik Insert Table of Contents… (lihat gambar 

berikut): 



Maka akan muncul kotak Table of Contents

Awalnya biasanya ter-setting

Table of Contents, berikut: 

setting pada Show levels itu adalah 3. 

 

 



Nah, jika Anda ingin menampilkan sampai 

mengubahnya menjadi 4 atau 5, dst

 
Maka, pada Daftar Isi Anda telah muncul sampai 

 
 
 

 

Nah, jika Anda ingin menampilkan sampai Heading 4, maka Anda tinggal 

atau 5, dst. 

Maka, pada Daftar Isi Anda telah muncul sampai Heading-4. 

Selamat mencoba…!!! 

4, maka Anda tinggal 

 


