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HYPERLINK 
 

Membuat Hyperlink 

1. Membuat Hyperlink pada Teks 

Prosedur untuk membuat hyperlink pada teks adalah ketik teks atau sorot teks yang akan 
dijadikan hyperlink, kemudian lakukan salah satu perintah di bawah ini: 

 Klik tombol Insert Hyperlink  pada Toolbar. 

 Klik Menu Insert  Hyperlink. 

 Tekan tombol Ctrl + K. 

 Klik kanan pada teks yang akan dijadikan hyperlink lalu pilih Hyperlink sehingga muncul 
kotak dialog Insert Hyperlink. 

Gambar 7.1 
Insert Hyperlink 

 

Pilih file halaman yang dijadikan target atau tujuan. Klik tombol OK untuk mengakhiri proses. 
Lihat hasilnya dengan mengklik tombol Preview in browser. Ulangi prosedur di atas untuk 
membuat hyperlink pada teks yang telah dibuat. 

 
2. Membuat Hyperlink pada Gambar 

Hyperlink juga dapat dibuat pada media gambar. Prosedur yang harus dilakukan tak berbeda 
dengan pembuatan hyperlink dengan media teks. Pilih gambar yang akan dijadikan hyperlink, 
kemudian lakukan salah satu perintah di bawah ini: 

 Klik tombol Insert Hyperlink  pada Toolbar. 

 Klik Menu Insert  Hyperlink. 

 Tekan tombol Ctrl + K. 

 Klik kanan lalu pilih Hyperlink sehingga muncul kotak dialog Insert Hyperlink. 

Pilih file halaman yang dijadikan target atau tujuan. Klik tombol OK 
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Menghapus Hyperlink  

Cara termudah menghapus hyperlink adalah dengan menghapus teks atau gambar yang berisi 
hyperlink tersebut. Tetapi, untuk menghapus hyperlink tanpa menghapus teks atau gambarnya, 
maka prosedur yang dapat dilakukan adalah pilih teks atau gambar yang berisi hyperlink 
kemudian: 

 Klik tombol Insert Hyperlink  pada Toolbar. 

 Klik Menu Insert  Hyperlink. 

 Tekan tombol Ctrl + K. 

 Klik kanan lalu pilih Hyperlink sehingga muncul kotak dialog Insert Hyperlink. 

Sama dengan pada saat membuat hyperlink, hanya saja pada saat muncul kotak dialog Edit 
Hyperlink, klik tombol Remove Link. 

Gambar 7.2 
Remove Hyperlink 

 

 


