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Karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan mempunyai arti tersendiri. 
Seseorang dapat menggali banyak informasi dari sebuah karya ilmiah. Dalam pendidikan, 
mulai dari pelajar tingkat pertama sampai akhir sudah dikenalkan dengan penyampaian 
ide (untuk  bidang ilmu pengetahuan tertentu)  melalui  sebuah karya  ilmiah.  Ditingkat 
perguruan tinggi, baik mahasiswa maupun dosen sebuah karya ilmiah sering dijadikan 
referensi untuk membuat karya ilmiah baru.

Karya ilmiah umumnya memiliki aturan penulisan tertentu, tergantung tujuan dari 
karya ilmiah tersebut. Tujuan dari aturan penulisan tersebut agar informasi dalam karya 
ilmiah  tersebut  teratur  sehingga  mempermudah pembaca  mengambil  informasi  dalam 
karya ilmiah tersebut.

Tulisan  ini  bukan  untuk  membahas  bagaimana  konsep-konsep  dalam  aturan 
penulisan  tersebut  diimplementasikan  dalam  sebuah  karya  ilmiah.  Saya  kurang 
berkompeten dalam hal tersebut. Pokok bahasan dalam tulisan ini seputar hal-hal teknis 
dalam menggunakan peralatan (tools) pengolah kata yang ada, sehingga implementasi 
aturan penulisan dalam karya ilmiah menjadi mudah Berikut ini yang akan dibahas dalam 
tulisan ini:

1. Membuat daftar isi.
2. Membuat penomoran gambar, tabel, persamaan atau semacamnya.
3. Membuat daftar gambar, tabel, persamaan atau semacamnya.
4. Tips-tips (untuk lebih detailnya, silahkan baca bagian “Tips”).

Saya mengambil contoh dokumen karya ilmiah, karena mencakup hal-hal diatas, 
tidak menutup kemungkinan tutorial  ini  digunakan dalam dokumen laporan,  makalah, 
proposal, dsb. Peralatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah aplikasi pengolah kata 
yaitu Microsoft© Word (selanjutnya cukup disebut Word saja) dengan versi Microsoft© 
Office 2002 keatas. Saya belum pernah mencoba semua versi Microsoft© Office, tetapi 
saya  rasa  konsepnya sama.  Bagi  pengguna OpenOffice mungkin saat  ini  saya belum 
mempunyai kesempatan membuat tutorialnya, tapi bagi OpenOffice mania saya sangat 
mengharapkan Anda mencurahkan sedikit  waktu untuk membuat tutorial  serupa (atau 
lebih dari ini).

Kekurangan dengan menggunakan fitur-fitur dalam Word tersebut diatas, dapat 
membuat  kompabilitas  dokumen  menjadi  berkurang,  baik  saat  dibaca  menggunakan 
aplikasi  Word  atau  aplikasi  pengolah  kata  lain  seperti  yang  ada  dalam  OpenOffice. 
Berkurangnya kompabilitas dalam Word karena adanya penanganan yang berbeda dalam 
setiap versinya.

Perlu saya tekankan, informasi  atau cara yang saya sampaikan bukanlah satu-
satunya cara dan juga bukan yang terbaik. Saya akan sangat senang sekali jika Anda mau 
berbagi dan bertukar pikiran tentang cara yang Anda gunakan.



Membuat daftar isi

Daftar isi  mempunyai fungsi penting dalam karya ilmiah untuk mempermudah 
pembaca dalam menelusuri informasi yang tercakup dalam sebuah karya ilmiah. Secara 
umum daftar isi mempunyai bentuk yang relatif sama dalam berbagai karya ilmiah dan 
buku-buku, yaitu terdiri dari judul dan nomor halaman. Daftar isi biasanya dibuat setelah 
penulis  menyelesaikan  karya  ilmiahnya.  Membuat  daftar  isi  saat  masih  dalam proses 
penulisan merupakan ide buruk menurut saya.

Membuat  daftar  isi  bisa  sangat  melelahkan  jika  Anda  mengerjakannya  secara 
manual. Dimana Anda harus mencocokkan judul dengan nomor halaman satu persatu, 
kesalahan manusia (human error) akan rentan terjadi. Belum lagi jika karya ilmiah yang 
Anda buat akan direvisi,  yang menyebabkan perubahan nomor halaman, berarti Anda 
harus mengulangi pekerjaan melelahkan tersebut lagi. Dengan peralatan yang ada, saya 
akan  menunjukkan  bagaimana  membuat  daftar  isi  secara  otomatis  serta  mampu 
menangani perubahan nomor halaman secara otomatis juga.

Sebelum Anda bosan dengan tulisan ini, saya akan memulai tahapan membuat 
daftar isi, yang Anda butuhkan adalah sebuah dokumen Word yang berisi karya ilmiah 
Anda.

Selama masa penulisan sebuah karya ilmiah,  jika dalam karya ilmiah tersebut 
dibagi  dalam  beberapa  bab,  saya  sarankan  Anda  memecahnya  dalam  beberapa  file, 
dimana setiap file hanya berisi satu bab. Seperti terlihat pada gambar dibawah:

Volume in drive C is WINME
Volume Serial Number is 0812-140D
Directory of C:\My Documents\Karya Tulis

.              <DIR>        01-19-07 10:20a .

..             <DIR>        01-19-07 10:20a ..
BABIII~1 DOC       170,496  01-19-07 10:06a babIII_revisi.doc
BABIV_~1 DOC     9,741,824  01-19-07  9:18a babIV_revisi.doc
BABII_~1 DOC       336,384  01-19-07  6:25a babII_revisi.doc
DAFTAR~1 ASL        93,184  01-18-07  7:06p DaftarIsi_revisi.doc.asli
DAFTAR~1 DOC        32,256  01-17-07  2:06a DaftarPustaka_revisi.doc
BABVI_~1 DOC        25,088  01-19-07  8:49a babVI_revisi.doc
BABV_R~1 DOC     2,593,280  01-19-07  9:50a babV_revisi.doc
DAFTAR~2 DOC        74,752  01-19-07  8:34a DaftarIsi_revisi.doc
BABI_R~1 DOC        45,056  01-19-07  8:31a babI_revisi.doc
BABII_~1 ASL       268,288  01-19-07 12:56a babII_revisi.doc.asli
TEMP           <DIR>        01-19-07 10:22a temp
DAFTAR~1       <DIR>        01-19-07 10:22a daftar isi
        10 file(s)     13,380,608 bytes
         4 dir(s)     117,682,176 bytes free

Gambar 1 Contoh pemisahan file per-bab.



Dengan memecah beberapa file memang ada keuntungan dan kerugiannya (saya 
tidak  akan  membahas  hal  ini  terlalu  jauh),  namun  keuntungannya,  Word  tidak  akan 
terlalu berat  bekerja  selama proses pengolahan serta sebuah file dengan ukuran besar 
akan sangat rentan rusak, misalnya jika terjadi listrik padam tiba-tiba. Seandainya tidak 
mempunyai file cadangan, Anda bisa saja kehilangan seluruh bab dalam karya ilmiah 
Anda.

Saya  mengasumsikan karya ilmiah Anda sudah selesai  dibuat  dan Anda ingin 
mencetaknya  dengan  menyertakan  daftar  isi.  Pembuatan  daftar  isi,  saya  bagi  dalam 
beberapa tahap sebagai berikut:

 Menggabungkan beberapa file bab menjadi satu buah file.
File-file dari setiap bab yang masih terpisah, sebelumnya harus dibuat menjadi satu 
dokumen Word terlebih dahulu. Sebab tanpa melakukan hal ini, daftar isi tidak bisa 
dibuat secara otomatis oleh Word.

Caranya sebagai berikut:
a) Buka dokumen (mulai dari bab paling kecil) dengan Word.
b) Kemudian  blok  seluruh  (select  all)  isi  file,  bisa  dengan  menekan  kombinasi 

keyboard CTRL+A atau dengan membloknya dengan mouse (banyak cara yang 
bisa Anda lakukan, saya tidak akan membahasnya). Lalu tekan CTRL+C untuk 
membuat copy-an dalam clipboard.

c) Lalu buat dokumen baru (dokumen kosong) Word.
d) Tekan CTRL+V pada dokumen kosong tersebut.  Dari  pengalaman saya,  Anda 

perlu mengecek format dokumen yang Anda  paste tersebut apakah sudah benar 
(sama  dengan  sumbernya  atau  tidak).  Terkadang  saya  menemukan  beberapa 
paragraf berubah formatnya.

e) Ulangi langkah diatas hingga file bab terakhir. Jika Anda ingin membuat halaman 
baru untuk setiap bab, gunakan CTRL+ENTER daripada menggunakan ENTER 
beberapa kali untuk mendapatkan halaman baru.

 Setelah seluruh bab berada dalam satu file (dokumen), kita bisa memulai membuat 
daftar  isi.  Word menyediakan fitur menarik untuk membuat  daftar  isi  yang diberi 
nama Table of Contents (disingkat TOC). Konsep yang perlu Anda ketahui tentang 
TOC  dimana  Word  menghasilkan  daftar  isi  salah  satunya  dengan  mengacu  pada 
tingkatan (level) judul (untuk cara lain tidak akan dibahas dalam tulisan ini).

TOC membagi tingkatan judul dalam 10 tingkatan (level 1,  level 2, dst) dan sebuah 
body text, biasanya paling tinggi saya hanya menggunakan sampai tingkat 4. Saya 
akan memberikan contoh singkat penggunaan tingkatan tersebut, misal saya memiliki 
dokumen  seperti  terlihat  pada  gambar  2.  Maka  pembagian  tingkatan  yang  saya 
lakukan:
- Uuntuk BAB I saya beri level 1
- Kemudian untuk judul dengan nomor I.? (I.1 Karya ilmiah dan I.2 Aturan dalam 

karya ilmiah) saya beri level 2
- Terakhir  subjudul  dibawah nomor I.? (I.1.1  Pendahuluan,  I.1.2  Jenis-jenis  dan 

I.2.1 Tujuan) saya beri level 3.



BAB I (level 1)

I.1 Karya ilmiah (level 2)
. . . . . Isi bagian karya ilmiah . . . . . (body text)

I.1.1 Pendahuluan (level 3)
. . . . . Isi bagian pendahuluan . . . . . (body text)

I.1.2 Jenis-jenis (level 3)
. . . . . Isi bagian jenis-jenis . . . . . (body text)

I.2 Aturan dalam karya ilmiah (level 2)

. . . . . Isi bagian aturan dalam karya ilmiah . . . . . (body text)

I.2.1 Tujuan (level 3)
. . . . . Isi bagian tujuan . . . . (body text).

Gambar 2 Contoh sebuah dokumen sederhana.

Langkah-langkah yang perlu Anda lakukan untuk membuat daftar isi adalah:
a) Anda perlu menyalakan toolbar untuk outlining (digunakan untuk mendefenisikan 

tingkat/level untuk setiap judul, subjudul, dst), dalam keadaan default toolbar ini 
tidak  akan  terlihat.  Untuk  mengkatifkan,  klik  kanan  pada  toolbar,  lalu  klik 
outlining, secara otomatis toolbar akan aktif.

Gambar 3 Setelah toolbar outlining.di aktifkan.



b) Lakukan  pembagian  tingkatan  (seperti  contoh  sebelumnya)  untuk  setiap  judul 
yang ingin dimasukkan dalam daftar isi. Untuk memberikan level, arahkah kursor 
ke baris judul yang ingin diberi tingkatan. Kemudian pada toolbar outlining, pilih 
level yang dikehendaki.

Gambar 4 Tingkatan (level) dalam outlining.

Catatan:
- Jangan  memberikan  level untuk  paragraf,  biarkan  mereka  apa  adanya 

(biasanya dalam TOC dianggap body text).
- Memblok baris selain baris judul akan menyebabkan baris lainnya memiliki 

level. Saya sarankan, Anda cukup mengarahkan kursor ke baris judul, tidak 
usah membloknya, lalu pilih level TOC, secara otomatis 1 (satu) baris tersebut 
akan didefenisikan dalam level yang kita tentukan.

c) Beri nomor halaman (page number).
d) Buat  satu  halaman  kosong  (boleh  diawal  atau  diakhir  dokumen).  Gunakan 

CTRL+ENTER untuk membuat halaman baru atau memindahkan halaman yang 
ada  ke  halaman  selanjutnya.  Halaman  kosong   ini  nantinya  digunakan  untuk 
halaman daftar isi.

 Setelah  seluruh  judul  dalam  dokumen  Anda  buat  tingkatannya,  kita  bisa  mulai 
memasukkan  daftar  isi  yang  dibuat  secara  otomatis  oleh  Word.  Caranya  klik 
menubar, umumnya di bagian atas, pilih  Insert >  Reference >  Index and Tables 
(pada beberapa versi Word mungkin berbeda).

Gambar 5 Menu Index and Tables untuk membuat daftar isi.



Anda akan dihadapkan dengan window Index and Tables yang memiliki beberapa tab 
(lihat gambar 6). Klik tab Table of Contents, akan muncul tampilan seperti dibawah.

Gambar 6 Window Table of Contents.

Catatan:
- Opsi “use hyperlinks…” akan membuat daftar isi seperti sebuah link yang jika 

diklik akan membaca Anda ke halaman yang dituju (halaman dimana judul yang 
kita klik berada).

- Naikkan nilai “show levels” sesuai kebutuhan.

 Langkah terakhir klik “OK” dan Anda akan mendapatkan daftar isi dokumen. Pada 
beberapa versi,  daftar  isi  yang dibuat oleh Word diberi  warna latar  abu-abu (saat 
dicetak, daftar isi tetap dicetak dengan warna latar putih seperti teks lainnya). 

Anda  dapat  memformat  daftar  isi  tersebut  dengan  membloknya,  misalnya  spasi 
paragraf dibuat 2 (double). Jika suatu saat Anda mengubah-ubah judul, atau terjadi 
perubahan jumlah halaman, cukup klik kanan  pada daftar isi, pilih Update field (lihat 
gambar  7)  kemudian  pilih  “update  page  numbers  only”  (lihat  gambar  8).  Opsi 
“update  entire  table”  digunakan  jika  anda  mengubah-ubah  struktur  judul  seperti 
menambah, mengubah atau menghapus judul.



Gambar 7 Meng-update daftar isi secara otomatis.

Gambar 8 Opsi yang diberikan saat meng-update daftar isi.

Membuat penomoran gambar, tabel atau semacamnya

Dalam karya  ilmiah,  sebuah gambar,  tabel  atau  semacamnya umumnya diberi 
nomor  urut  tertentu.  Hal  ini  untuk  mempermudah  penulis  menghubungkan  atau 
mereferensikan sebuah penjelasan dengan gambar. Tidak mudah membuat penomoran 
untuk setiap gambar secara manual, Anda perlu mencatat atau mengingat nomor yang 
terakhir Anda gunakan, jika terjadi kesalahan, maka kemungkinan besar urutan nomor 
lainya menjadi salah juga. Dengan cara manual Anda juga akan kesulitan saat membuat 
daftar gambar atau tabel karena juga harus dibuat secara manual (baca membuat daftar 
gambar, tabel atau semacamnya dibagian selanjutnya tulisan ini)

Untuk  membuat  penomoran  gambar,  tabel  atau  semacamnya,  Word  telah 
menyediakan fitur yang dinamakan caption. Dengan caption, Word dapat secara otomatis 
membuat penomoran gambar atau tabel (seperti gambar 1.1, gambar 2.1, tabel 3.3, dst). 
Tentu dengan penomoran secara otomatis ini, jika terjadi  revisi seperti menambah atau 
mengurangi gambar, penulis (atau mungkin editor) tidak perlu mengganti secara manual 
penomoran gambar atau tabel yang ada, tentu akan sangat melelahkan jika Anda harus 
melakukan  seluruh  penomoran  gambar  atau  tabel  dalam  karya  ilmiah  dengan  kedua 
tangan Anda. Dengan caption tersebut juga akan mempermudah membuat daftar gambar 
atau tabel secara otomatis (dijelaskan dibagian selanjutnya).



Berikut  ini  langkah-langkah  yang  saya  gunakan  dalam  membuat  penomoran 
gambar atau tabel:
 Pada  gambar  atau  tabel  yang  ada  di  dokumen,  arahkan  kursor  ke  bagian  nama 

(deskripsi singkat) dari gambar atau tabel tersebut (bisa dibagian atas atau bawah, 
sebagai contoh pada tulisan ini deskripsi singkat gambar saya buat dibawah gambar).

 Untuk memberi caption gambar atau tabel tersebut, klik menubar dibagian atas, klik 
Insert > Reference > Caption (pada beberapa versi Word mungkin akan berbeda). 

Gambar 9 Menu Caption untuk membuat penomoran gambar atau tabel.

Gambar 10 Window Caption.

Secara  default, Word akan memberi  caption dengan label “Figure”, kita tidak akan 
menggunakan label tersebut, kita akan membuat label baru dengan nama “Gambar”. 
Untuk membuat label baru, tekan tombol “New Label”, kemudiaan ketikkan nama 
label yang Anda inginkan (lihat gambar 11). Anda bisa saja membuat label “Gambar 
1.” yang menunjukkan caption untuk gambar pada bab satu, atau “Gambar 2.” untuk 
caption gambar pada bab dua. Untuk tabel, gunakan penamaan seperti “Tabel” atau 
“Tabel 1.”, Tabel 2.” dan seterusnya.



Gambar 11 Window saat membuat label baru.

 Word  akan  memberi  penomoran  secara  otomatis  setelah  label  “Gambar”,  yang 
diperlihatkan pada kotak teks Caption (lihat gambar 10), misal “Gambar 1”, “Gambar 
2”, dst, angka 1 dan 2 secara otomatis diberikan oleh Word.

 Terakhir tekan tombol “OK”. Mungkin Anda perlu sedikit melakukan editing sesuai 
keperluan, sebab caption biasanya selalu membuat satu baris menjadi huruf tebal.

 Untuk gambar selanjutnya, selama Anda tidak menggunakan aturan seperti gambar 
1.1 (artinya gambar 1 pada bab 1), gambar 2.1 (artinya gambar 1 pada bab 2), anda 
dapat  meng-copy caption yang  sudah  ada  kemudian  mem-paste-nya  ke  gambar 
selanjutnya. Kemudian klik kanan pada nomor gambarnya, pilih  update field (lihat 
gambar 12).

Gambar 12 Meng-update penomoran caption.



Sebagai tips, dengan langkah melalui menu  Insert > Reference > Caption setiap 
membuat  caption tentu menjadi tidak efisien. Atau harus meng-update field setiap kali 
mem-paste hasil  copy sebuah  caption,  jika  Anda  baru  memulai  membuat  dokumen 
mungkin tidak masalah, tetapi jika dokumen Anda sudah memiliki beberapa gambar yang 
ingin diberi caption maka Anda dapat melakukan langkah cepat berikut:

 Buat caption yang diperlukan seperti telah dijelaskan sebelumnya.

 Caption yang telah dibuat tadi akan menjadi master untuk caption selanjutnya. Ingat 
yang perlu Anda  copy cukup  caption-nya, misal gambar 1, gambar 2.2, dst, bukan 
nama gambarnya.

 Biarkan hasil paste caption pada gambar selanjutnya mempunyai nomor sama dengan 
nomor caption yang kita gunakan sebagai master, kita akan meng-update-nya setelah 
semua gambar diberi caption.

 Pada gambar terakhir, jangan lakukan proses paste seperti sebelumnya, tetapi lakukan 
proses membuat  caption dari menu Insert > Reference > Caption pilih label yang 
sesuai kemudian tekan “OK”, secara otomatis seluruh caption hasil paste sebelumnya 
akan ter-update.

Membuat daftar gambar, tabel, atau semacamnya

Selain  daftar  isi,  yang  memuat  judul-judul  besarta  nomor  halamnnya,  dalam 
sebuah  karya  ilmiah,  juga  perlu  dibuat  daftar  untuk  gambar,  tabel  atau  semacamnya 
(tentu saja hanya pada karya ilmiah tertentu).

Berbeda  dengan  konsep  TOC  seperti  yang  dijelaskan  sebelumnya,  membuat 
daftar gambar, tabel atau semacamnya menggunakan fitur caption yang disediakan Word 
(baca  penjelasannya  dibagian  membuat  penomoran  diatas).  Caption yang  ada  dapat 
dibuatkan  daftarnya,  Word  lebih  senang  menyebutnya  dengan  Tabel  of  Figures, 
walaupun tidak hanya gambar yang dapat dibuat daftarnya, persamaan, tabel juga dapat 
dibuat  daftarnya.  Untuk membuat  daftar  gambar  atau  tabel,  berikut  ini  langkah yang 
harus dilakukan:

 Hal pertama yang perlu Anda lakukan sama seperti membuat daftar isi, gabungkan 
beberapa file bab menjadi satu dokumen (penjelasan selengkapnya liat pada langkah 
membuat daftar isi diatas).

 Pastikan  seluruh  gambar  atau  tabel  yang  akan  dibuat  daftarnya  telah  diberi 
penomoran secara benar dengan caption (lihat penjelasan sebelumnya).

 Untuk memulai membuat daftar gambar atau tabel secara otomatis oleh Word. Klik 
menubar, umumnya di bagian atas, pilih  Insert >  Reference >  Index and Tables 
(pada  beberapa  versi  Word  mungkin  berbeda).  Anda  akan  dihadapkan  dengan 
window Index and Tables yang memiliki beberapa tab (lihat gambar 13). Klik tab 
Table of Figures.



Gambar 13 Window Table of Figures.

Catatan:
- Opsi “use hyperlinks…” akan membuat daftar isi seperti sebuah link yang jika 

diklik  akan  membaca  Anda  ke  halaman  yang  dituju  (halaman  dimana  nama 
gambar atau tabel yang kita klik berada).

 Langkah terakhir klik “OK” dan Anda akan mendapatkan daftar gambar atau tabel 
dokumen. Pada beberapa versi, daftar gambar atau tabel yang dibuat oleh Word diberi 
warna latar abu-abu (saat dicetak, daftar isi tetap dicetak dengan warna latar putih 
seperti  teks lainnya). Anda dapat memformat daftar tersebut dengan membloknya, 
misalnya  spasi  paragraf  dibuat  2  (double).  Jika  suatu  saat  Anda  mengubah, 
menambah, menghapus gambar atau tabel, atau terjadi perubahan jumlah halaman, 
cukup klik kanan  pada daftar tersebut, pilih Update field (baca penjelasan opsi pada 
bagian membuat daftar isi diatas).

Gambar 14 Contoh meng-update daftar gambar.



Tips-tips

Sejak awal mendefenisikan tingkatan (TOC) dan caption untuk gambar atau tabel

Dalam  menulis  sebuah  karya  ilmiah  dari  sisi  teknis  penulisan,  diperlukan 
pengaturan yang baik sehingga isi karya ilmiah lebih mudah diatur kembali jika terjadi 
revisi atau perubahan. Mendefenisikan sejak awal tingkatan judul dalam penulisan karya 
ilmiah  bukan  merupakan  ide  buruk,  namun  efek  sampingnya  ada  sedikit  perkerjaan 
tambahan yang harus dilakukan. Namun saya rasa Anda tetap tidak akan rugi sebab Anda 
akan mendapatkan bayarannya belakangan, dimana dengan mudah membuat daftar isi.

Sedangkan untuk  penomoran gambar,  saya  rasa  memulainya  sejak  awal  tidak 
akan memberi dampak buruk atau menambah pekerjaan Anda. Justru Anda akan terbantu 
dengan penomoran gambar yang otomatis daripada harus mengingat atau mencatat nomor 
terakhir untuk suatu gambar berulang-ulang.

Memindahkan  hasil  generate daftar  isi,  gambar,  tabel  atau  semacamnya  ke 
dokumen tersendiri

Untuk memindahkan sebuah daftar isi, gambar, dsb, tidaklah semudah yang Anda 
bayangkan. Anda tidak bisa melakukannya hanya dengan meng-copy-nya ke dokumen 
baru  Word.  Anda  akan  menemukan  alasan  kenapa  saat  membuat  daftar  isi  harus 
menyatukan dokumen yang terpisah menjadi satu dokumen. Hal ini karena Word hanya 
mencari sumber teks daftar isi dalam satu dokumen yang sama, saya belum tahu apakah 
Word bisa membuat daftar isi dari file yang terpisah.

Efek jika Anda hanya meng-copy langsung daftar isi ke dokumen lain, Word akan 
menampilkan pesan kesalahan pada daftar  isi  yang menyebabkan daftar  isi  rusak dan 
tidak lagi memiliki nomor halaman.

Salah satu cara yang saya temukan dan mungkin agak bodoh dan aneh, adalah 
meng-copy sementara daftar isi ke aplikasi WordPad (aplikasi pengolah kata sederhana 
milik Microsoft©, untuk mengaksesnya klik Start > Run > ketikkan wordpad pada input 
yang tersedia). Dalam WordPad daftar isi tersebut benar-benar diperlakukan sebagai teks. 
Copy kembali daftar isi dalam WordPad tesebut kemudian paste ke dokumen baru dalam 
Word. Anda akan mendapatkan daftar  halaman yang Anda inginkan, tentu saja Anda 
tidak dapat melakukan update field seperti sebelumnya karena memang daftar isi tersebut 
sudah menjadi teks murni
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