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A. Mengenal Ms.Word 

Microsoft Word adalah salah satu program dari Microsoft Office, yang termasuk 

kedalam katergori word  procecing  atau program pengelolahan kata. Pada  saat ini 

microsoft word paling banyak di gunakan oleh masyarakat pengguna komputer, karena 

penggunaan  program yang  cukup  mudah, dan manfaatnya  yang  banyak. Microsoft 

Word  2010  (selanjutnya  di kenal dengan  Ms.Word) merupakan  pengembangan  dari 

Ms.Word versi sebelumnya, seperti:  Ms.Word  6.0, Ms.Word  7.0, Ms.Word  2003, 

Ms.Word 2007. 

Ms. Word dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut:  

1. Membuat surat, bentuk resmi atau tidak resmi 

2. Membuat skripsi, karya tulis atau makalah 

3. Membuat tabel dan grafik 

4. Membuat gambar-gambar yang menarik 

5. Membuat laporan, dan lain sebagainya 

 

B. Membuka/mengaktifkan MS. Word 

Berikut ini adalah cara mengaktifkan Microsoft Word, (cara berikut dapat saja 

berbeda tergantung dari bagaimana cara mengingstalnya.) 

Cara Mengaktifkan Ms. Word:  

1. Klik Start   

2. Klik Programs  

3. Klik Microsoft Office  

4. Klik Microsoft Word 2010 
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C. Mengenal bagian Ms. Word 

Dalam mempelajari Ms.Word banyak hal yang perlu kita ketahui, termasuk bagian-

bagian pendukungnya, seperti toolbar, bar menu, bar standar, status bar, dan lain-lain. 

Berikut akan dijelaskan bagian-bagian dari penampang microsoft word setelah Ms.Word 

diaktifkan. 
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Berikut adalah keterangan dari gambar diatas: 
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D. Lebih dalam tentang Menu dan Toolbar 

1. Menu File 

Menu File berada di sudut kiri atas jendela aplikasi. Pada Menu File berisi fungsi 

perintah antara lain New, Open, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, dan 

Close. 

 
Berikut adalah kegunaan dan contoh pemakaian fungsi perintah: 

a. NEW (Membuat Dokumen Baru) 

Untuk membuat dokumen baru klik pada File Button kemudian New 

(Ctrl+N). Akan terbuka kotak dialog New Document untuk menentukan jenis 

dokumen. 
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b. OPEN (Membuka Dokumen) 

Untuk membuka dokumen yang tersimpan di komputer klik pada File Button 

kemudian Open (Ctrl+O). Akan terbuka kotak dialog Open untuk memilih 

dokumen yang akan dibuka. Pilih lokasi dan nama file yang akan dibuka. 

Setelah itu klik tombol Open. 

 
c. SAVE (Menyimpan Dokumen) 

Untuk menyimpan dokumen aktif yang sedang dibuka pada jendela Microsoft 

Word klik pada File Button kemudian Save (Ctrl+S). Jika dokumen masih 

baru, maka akan muncul kotak dialog pemberian nama file dan penentuan 

lokasi penyimpanan. Jika dokumen lama, maka file akan disimpan sesuai 

dengan nama dokumen. 

 
 

d. SAVE AS (Save dengan Nama, Lokasi dan Format File Lain) 

Untuk menyimpan dokumen dengan nama lain, format file lain dan lokasi 

penyimpanan lain. Biasanya untuk membuat backup dokumen. Klik menu File 

Button > Save As >…………… atau Save As (F12). 

Terdapat 5 pilihan format file antara lain: 

1) Word Document: Format file standar (.docx) 
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2) Word Template: Format file standar (.dotx) 

3) Word 97-2003: Format file .doc (versi 97-2003) 

4) Find Add-ins for other file formats: Membuat dokumen portable 

format file PDF   atau XPS. 

5) Other Formats: dokumen word, template, html, rtf, dan xml. 

 
e. PRINT (Mencetak dokumen) 

Untuk mencetak dokumen aktif klik pada File Button kemudian Print 

(Ctrl+P). Terdapat 3 pilihan fitur tambahan, yaitu Print, Quick Print, dan 

Preview. 

 
Fungsi-fungsi fitur: 

1) Print (Ctrl+P): untuk mencetak dengan mengatur setting, misalnya 

jenis printer, halaman yang akan dicetak, jumlah copy cetakan, dan 

sebagainya. 

2) Quick Print: untuk mencetak dokumen secara cepat tanpa mengatur 

setting percetakan(secara default). 

3) Print Peview: untuk melihat terlebih dahulu hasil percetakan dokumen 

sebelum dicetak melalui printer. 
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f. PREPARE (Menyempurnakan Dokumen) 

Untuk menyiapkan dokumen aktif agar siap didistribusikan filenya klik pada 

File Button kemudian Prepare. Terdapat 7 pilihan fitur tambahan, yaitu 

Properties, Inspect Document, Encrypt Document, Restict Document, Add a 

Digital Signature, Mark as Final, dan Run Compatibility Checker. 

 
Fungsi-fungsi fitur tambahan: 

1) Properties: untuk memeriksa dan menambahkan properti atau 

keterangan singkat mengenai dokumen aktif. 

2) Inspect Document: untuk memeriksa bagian-bagian dokumen yang 

akan didistribusikan. 
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3) Encrypt Document: untuk menambah pengaman pada dokumen berupa 

pemberian password. 

4) Restict Document: untuk mengatur hak pemakaian file dokumen yang 

aktif, agar dapat diberi pengamanan saat didistribusikan via internet. 

5) Add a Digital Signature: untuk menambahkan tanda tangan digital 

pada dokumen aktif. 

6) Mark as Final: untuk menandai bahwa dokumen telah selesai. 

Dokumen hanya dapat dibaca dan tidak dapat diedit lagi. 

7) Run Compatibility Checker: untuk memeriksa kemungkinan dukungan 

MS Word versi lama, agar dokumen dapat dibuka melalui MS Word 

versi lama. 

g. SEND (Mengirimkan Dokumen) 

Untuk mengirim dokumen ke orang lain menggunakan media internet. 

Terdapat 2 fitur antara lain E-mail (via E-mail), dan Internet Fax (via Internet 

Fax). 

 
h. PUBLISH (Mempublikasikan Dokumen) 

Untuk mempublikasikan file atau materi dokumen ke lokasi lain. Terdapat 3 

pilihan fitur antara lain Blog (memposting artikel baru pada web blog), 

Document Management Server (mempublikasikan dokumen ke alamat server 

pengelola dokumen di dalam jaringan computer), dan Create Document 

Workspace (memuat dokumen baru yang hanya dapat diakses oleh beberapa 

user sekaligus). 



9 
 

LP2M STMIK AMIKOM PURWOKERTO 
Andi Dwi Riyanto, M.Kom 
 

 
i. CLOSE (Menutup Dokumen) 

Untuk menutup dokumen aktif tanpa keluar dari aplikasi Microsoft Word. 

j. WORD OPTIONS 

Untuk mengatur ulang kinerja Microsoft Word. Secara default, pengaturan 

awal sudah cukup memadai. 

k. EXIT WORD 

Untuk menutup dokumen aktif, sekaligus menutup jendela aplikasi Microsoft 

Word. Tindakan Exit biasanya dilakukan dengan menekan tombol Close (X) 

pada sudut kanan atas jendela Microsoft Word. 

 
 

 

2. Menu Home 

Pengelolaan naskah terletak di dalam Menu Bar Home. Ribbon pada Menu Bar Home 

antara lain Clipboard, Font, Paragraph, Styles, dan Editing yang didalamnya terdapat 

perintah pengelolaan. Biasanya dalam pengelolaan diawali dengan tindakan seleksi 

atau blok di dalam dokumen. 

 

a. Fungsi Button pada Clipboard 

 
Adapun fungsi tiap button yaitu: 

1) Copy (Ctrl+C) 
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Untuk menyalin teks atau objek terpilih pada naskah. Hasil salinan 

secara sementara akan disimpan ke clipboard.   

2) Paste (Ctrl+P) 

Untuk menyisipkan hasil teks atau obyek yang telah di Copy dan Cut. 

3) Cut (Ctrl+X) 

Untuk memotong kemudian memindahkan bagian naskah ke lokasi 

lain di dalam dokumen. 

4) Format Painter (Ctrl+Shift+C) 

Untuk menyalin format teks ke beberapa bagian teks lainnya. Klik 

Format Painter untuk menyalin format teks ke satu bagian teks lainnya. 

Klik 2 kali (double klik) Format Painter untuk menyalin format ke 

beberapa bagian naskah. 

b. Fungsi Button pada Font 

 
Adapun fungsi tiap button yaitu: 

1) Font (Ctrl+Shift+F) 

Untuk mengubah jenis huruf pada teks atau paragraph yang diseleksi.   

2) Font Size (Ctrl+Shift+P) 

Untuk mengubah ukuran huruf pada bagian naskah yang diseleksi. 

Atau mengubah ukuran dengan keyboard Ctrl+] untuk memperbesar 

dan Ctrl+[ untuk memperkecil.  

3) Grow Font (Ctrl+>) & Shrink Font (Ctrl+<) 

Untuk memperbesar ukuran huruf (Grow Font) dan memperkecil 

ukuran huruf (Shrink Font) secara otomatis tanpa harus memilih 

ukuran huruf. 

4) Bolt (Ctrl+B) 

Untuk menambahkan efek cetak tebal pada bagian teks yang diseleksi. 

5) Italic (Ctrl+I) 

Untuk menambahkan efek cetak miring pada bagian teks yang 

diseleksi. 

6) Underline (Ctrl+U) 

Untuk menambahkan efek garis bawah pada bagian naskah yang 

diseleksi.  

7) Striketrough  

Untuk menambahkan efek garis tengah pada bagian naskah yang 

diseleksi. 
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8) Subscript (Ctrl+=) 

Untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di bawah garis 

dasar teks normal. 

9) Superscript (Ctrl+Shift++) 

Untuk membuat bentuk penulisan teks dengan posisi di atas garis teks 

normal. 

10) Change Case  

Untuk mengubah teks yang diseleksi menjadi huruf capital atau huruf 

normal secara otomatis. 

 
11) Text Hightlight Color 

Untuk menandai bagian naskah yang dianggap penting dengan warna 

yang dipilih. 

12) Font Colour  

Untuk mengubah warna huruf bagian teks yang diseleksi. 

13) Clear Formating  

Untuk menghapus semua perubahan font dan mengembalikan ke 

default font. 

c. Fungsi Button pada Paragraph 

 
Berikut fungsi-fungsi button diatas antara lain: 

1) Bullets 

Untuk membuat daftar atau penomoran berupa symbol atau picture. 

2) Numbering 

Untuk membuat daftar penomoran berupa angka.  

3) Multilevel List 

Untuk membuat level penomoran berupa angka atau nomor urut. 

4) Decrease Indent 

Untuk menurunkan level penomoran pada Multilevel List, misalnya 

dari level 2 ke level 1. 

5) Increase Indent 
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Untuk menaikkan level penomoran pada Multilevel List, misalnya dari 

level 1 ke level 2. 

6) Show/Hide (Ctrl+*) 

Untuk menampilkan dan menyembunyikan paragraph mark dan 

symbol format lain, misalnya break section, spasi dan enter. 

7) Align Text Left/Center/Right/Justify 

a) Untuk mengatur perataan teks rata ke kiri (Ctrl+L). 

b) Untuk mengatur perataan teks rata tengah (Ctrl+E). 

c) Untuk mengatur perataan teks rata kiri (Ctrl+R). 

d) Untuk mengatur perataan teks rata kanan dan kiri (Ctrl+J). 

8) Line Spacing 

Untuk mengatur spasi atau jarak antar baris dokumen. 

9) Shading 

Untuk menambahkan variasi warna latar belakang teks. 

10) Borders  

Untuk menambah variasi border pada sebuah teks. Tujuan dari 

penambahan outside border adalah untuk mempercantik judul atau 

bagian teks. 

11) Sort  

Untuk mengurutkan data pada sebuah table. Pengurutan dapat 

dilakukan dari kecil ke besar atau sebaliknya dari data yang besar ke 

data lebih kecil. 

d. Fungsi Button pada Styles  

 
Berikut fungsi-fungsi button diatas antara lain: 

1) Styles 

Untuk mengubah styles paragraf atau dokumen secara otomatis. Pada 

bagian ini terdapat beberapa pilihan style yang dapat menjadikan 

dokumen terlihat lebih cantik dan profesional. 

2) Change Styles 

Untuk mengubah style paragraf yang aktif. Pada bagian ini dapat 

dilakukan perubahan bagian style, warna style, dan font file. 

e. Fungsi Button pada Editing 
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Berikut fungsi-fungsi button pada Editing antara lain: 

1) Find (Ctrl+F) 

Untuk mencari kata atau halaman secara cepat.  

2) Replace (Ctrl+H) 

Untuk mengganti kata/frase/kalimat secara cepat dan otomatis. 

3) Select 

Untuk menyeleksi bagian naskah atau gambar secara cepat. Melalui 

button ini dapat dilakukan seleksi teks, table, caption dan gambar 

secara cepat. 

3. Menu Insert 

Fungsi penyisipan terletak pada Menu Bar Insert. Terdapat beragam perintah untuk 

menyisipkan bermacam objek, seperti table, grafik, autoshapes, header dan footer, 

struktur organisasi, dan lain-lain. 

 
a. Fungsi Button pada Pages 

 
Adapun fungsi tiap button yaitu: 

1) Cover Page 

Untuk menambahkan cover halaman dengan beberapa pilihan yang 

menarik.  

2) Blank Page 

Untuk menyisipkan halaman kosong dengan format dan desain standar. 

3) Page Break (Ctrl+Return) 

Untuk menempatkan kursor awal bagian halaman berikutnya. Dapat 

dikatakan juga untuk memaksa kursor pindah ke halaman baru 

berikutnya. Biasanya digunakan untuk pembuatan dokumen yang 

membahas tentang bab baru. 
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b. Fungsi Button pada Tables 

 
Berikut fungsi-fungsi button di atas antara lain: 

1) Insert Table 

Untuk menyisipkan objek table secara otomatis atau secara manual. 

Penyisipan table secara otomatis hanya dibatasi maksimal terdiri dari 

10 kolom dan 8 baris. Tetapi pada pembuatan table secara manual, 

table dapat dibuat lebih dari 10 kolom dan 8 baris. 

2) Draw Table 

Untuk mengatur setting/ style table secara manual. Misalnya hanya 

mengubah garis luar table, hanya menambahkan shading dan 

sebagainya. 

3) Convert Text to Table 

Untuk menyisipkan objek tabel. Selain itu juga dapat mengkonversi 

teks menjadi tabel. Ada satu hal yang pelu diingat, bahwa dalam 

penulisan teks fungsi tombol TAB berguna untuk pengkonversian 

kolom tabel, dan tombol Enter untuk pengkonversian baris table. 

 

4) Excel Spreadsheet 

Untuk menyisipkan lembar kerja dari aplikasi Microsoft Excel 2007 ke 

lembar kerja Microsoft Word 2007. 

5) Convert Text to Table 

Untuk menyisipkan objek table dan dapat digunakan untuk menyimpan 

desain tabel yang sudah dibuat pada Tables Gallery. 
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c. Fungsi Button pada Illustrations 

 
Berikut fungsi-fungsi button pada Illustrations antara lain: 

1) Picture 

Untuk menyisipkan objek image dari direktori lain. Objek image 

meliputi file image dengan ekstensi JPG, JPEG, BMP, PSD, WMF, 

dan lainnya. 

2) Clip Art 

Untuk menyisipkan objek image atau clip art dari direktori lain. 

3) Shapes 

Untuk menyisipkan objek shapes pada dokumen, missal penambahan 

objek lingkaran, segiempat, kubus dan masih banyak lagi. 

4) Smart Art 

Untuk menyisipkan lembar objek struktur organisasi, flow chart, dan 

sebagainya. 

5) Chart 

Untuk menyisipkan objek grafik pada dokumen. Biasanya  

penambahan objek ini disertai dengan data yang akan dijadikan dasar 

pembuatan grafik. 

d. Fungsi Button pada Links 

 
Adapun fungsi button dari Links : 

1) Hyperlink 

Untuk menghubungkan bagian naskah dengan file dari direktori lain 

atau dengan alamat website. 

2) Bookmark 

Untuk menghubungkan bagian naskah dengan bagian naskah lain 

dalam dalam dokumen yang sama. 

3) Cross-references 

Untuk menghubungkan teks dengan objek (table, gambar, footer, 

halaman, dan lain-lain) yang menjadi bagian naskah dalam dokumen 

yang sama. 
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e. Fungsi Button pada Header & Footer 

 
Berikut fungsi-fungsi button pada Illustrations antara lain: 

1) Header 

Untuk menambahkan teks header, yaitu teks yang akan selalu 

ditampilkan di bagian atas halaman pada sebuah dokumen. Header 

dapat berupa nomor halaman, tanggal pembuatan dokumen, atau nama 

instansi. 

2) Footer 

Untuk menambahkan teks footer, yaitu teks yang akan selalu 

ditampilkan di bagian bawah halaman pada sebuah dokumen. Footer 

dapat berupa nomor halaman, tanggal pembuatan dokumen, atau nama 

instansi. 

3) Page Number 

Untuk menambahkan Header/Footer berupa penomoran halaman. 
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E. Praktik Mengetik  

epercayaan masyarakat dan 

pemerintah terhadap STMIK 

AMIKOM Yogyakarta begitu 

besar. Guna memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja professional di bidang teknologi 

informatika dan informasi maka 

didirikanlah Yayasan AMIKOM 

Purwokerto yang bertempat di Jl. HR. 

Bunyamin P2 No. 4 Limas Agung Estate 

Purwokerto dengan nama pendirinya 

adalah Muhammad Suyanto yang 

sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan 

Pembina Yayasan AMIKOM Purwokerto. 

Pendirian yayasan tersebut 

disahkan di depan notaris 

pembuat Akte Pendirian 

Henny Susilaningtyas, SH 

pada tanggal 21 November 

2002 dengan Nomor 4 Tahun 

2002. Atas saran dan masukan 

dari Dirjen DIKTI, maka nama yayasan 

IMKI Purwokerto diganti dengan nama 

yayasan AMIKOM Purwokerto. 

Perubahan nama ini juga diaktekan 

pendiriannya di kantor notaris Henny 

Susilaningtyas, SH pada tanggal 18 

Februari 2003 dengan Nomor 5 tahun 

2003. Dikarenakan akte pendirian yayasan 

tersebut belum disahkan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, maka dipandang perlu 

mendirikan yayasan AMIKOM 

Purwokerto dengan akta pendirian no. 18 

pada tanggal 26 Agustus 2010 oleh notaris 

Ahmad Priyo Susetyo, SH, M.Kn 

yang disahkan oleh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia 

dengan Nomor 

AHU.4689.AH.01.04 Th. 2010 

Tanggal 09 Nopember 2010.

 

Pada tanggal 16 Mei 2005 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 64/D/O/2005 secara resmi berdirilah SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN 

INFORMATIKA DAN KOMPUTER (STMIK) AMIKOM Purwokerto di Purwokerto 

dengan 2 jurusan, masing-masing untuk jenjang pendidikan Strata 1 sebagai berikut : 

1. Program Jurusan Sistem Informasi dengan konsentrasi : 

a. E-Commerce 

b. Sistem Informasi Berbasis Multimedia 

c. Komputerisasi Akuntansi 

2. Program Jurusan Teknik Informatika dengan konsentrasi : 

a. Multimedia 

b. Pemrograman Internet 

 

 

 

K 



18 
 

LP2M STMIK AMIKOM PURWOKERTO 
Andi Dwi Riyanto, M.Kom 
 

Aturan dari penulisan diatas adalah sebagai berikut : 

1. Font = Times New Roman, 11 

Caranya : 

Blok semua tulisan menggunakan “Ctrl + A”, pilih font = Times New Roman, 11. 

 

 

2. Kata "Kepercayaan..." sampai dengan "Tanggal 09 Nopember 2010" (paragraf 

pertama) diketik menggunakan jarak spasi = 2, pengaturan rata kanan kiri (justify), 

pengaturan kolom = 2. 

Caranya adalah : 

a. Blok paragraph pertama, pilih “paragraph” 

 

Rata- kanan kiri 

(justify) 
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Pilih line spacing = double. 

 

b. Pengaturan kolom, pilih Page Layou  Columns  Two. 
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3. Pembuatan huruf "K" menggunakan fungsi Drop Cap. 

Caranya, Blok Paragraf pertama, pilih menu Insert  Drop Cap  Dropped 

 

 

4. Paragraf ke dua ditulis dengan menggunakan jarak spasi = 1, pengaturan rata tengah 

(center). 

a. Cek line spase  seperti pada no 2. 

b. Pilih menu Home ParagrafCenter 

 

5. Penulisan Kata "SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN 

KOMPUTER (STMIK) AMIKOM Purwokerto" pada paragraf ke dua dibuat tebal. 

Caranya : 

Blok kata yang ingin di tebalkan, pilih menu Home  Font  Bold (B) 
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6. Penomoran jurusan menggunakan penomoran otomatis (No 1 dan 2, poin abc juga). 

Caranya : 

a. Kosongkan penomoran, blok yang akan diberi penomoran otomatis, pilih 

HomeparagarfNumbering 

 

b. Hapus manual no 2, 3, 4, 6, 7 sehingga menjadi seperti ini : 
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c. Blok yang akan di buat sub poin a, b dan c pilih homeparagrafNumbering 

 

d. Lakukan hal yang sama pada sub berikutnya. 

7. Pemberian gambar 

a. Pilih InsertPictureInsert Picture. 

b. Pilih gambar yang akan dmasukkan. 
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c. Klik gambar, pilih  FormatPosition, pilh sesuai keinginan. 

 

 

Maka hasil keseluruhan menjadi : 
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F. Membuat Surat Massal pada Office 2010 sama dengan pembuatan pada Office 2007 

Mail Merge atau surat masal adalah sebuah fasilitas dari Word untuk mengirimkan 

kepada beberapa orang sekaligus dari satu sumber surat. Contoh surat massal surat 

undangan rapat, undangan ulang tahun, ataupun surat lainnya yang ditujukan untuk 

beberapa orang. Secara teknis, dibutuhkan dua buah file untuk mengolahnya, yang 

pertama adalah isi surat (main document), sedangkan yang lainnya adalah data kepada 

surat tersebut dikirimkan (data source), kemudian pada proses pengiriman, kedua file 

tersebut digabungkan. 

Adapun langkah-langkah pembuatan surat missal (mail merge) ada beberapa macam. 

Salah satunya : 

1. Buka program atau aplikasi Microsoft Word 2007, Klik tombol Start, pilih All 

Program, kemudian pilih Microsoft Office, kemudian klik pada Microsoft 

Office 2007. 
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2. Setelah Program Microsoft word 2007 terbuka, sebagai latihan ketiklah contoh 

data seperti di bawah ini.  Untuk teks yang saya beri tanda kurung seperti  

<<Nama>>, <<Alamat>>, dan <<Kota>>   itu nantinya sebagai tempat kode 

mail merge.  
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3. Setelah data di atas selesai diketik, sekarang saatnya membuat data mail 

Merge.  Klik pada Menu Mailings, Kemudian klik pada Toolbar   Start mail 

Merge, lalu klik pada  Step by step Mail Merge Wizard… 

 

 

 

4. Kemudian perhatikan pada bagian kanan jendela Microsoft word 2007,  akan 

muncul jendela Mail Merge. Pada Select document type pilih letters,  

kemudian klik pada  Next: Starting document, 
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5. Tahap selanjutnya pada  Select starting document  pilih Use the current 

document,  kemudian pilih Next: select recipients 

 

 

 

6. Tahap selanjutnya pada   Select recipents pilih pada Type a New list,  lalu klik 

pada Create … 
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7. Klik tombol create, Jendela  New Address list akan terbuka seperi gambar di 

bawah ini. Pada latihan hanya menggunakan tiga address yaitu <nama>, 

<alamat>, dan <kota>, maka buat ketiga address tersebut secara manual, 

dengan cara klik pada tombol customize Columns 

 

 

8. Setelah kamu klik Customize Columns, akan terbuka jendela  Customize 

addres list seperti gambar di bawah ini. hapuslah semua yang ada pada Field 

names dengan cara Klik pada tombol Delete, 
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9. Jika nanti muncul pertanyaan seperti gambar di bawah ini, klik saja Yes. 

 

10. Setelah hapus semua Field names , klik pada Add.. , untuk menambahkan 

Field baru, kemudian ketikkan nama Field dan klik tombol OK. (nama field 

pada latihan ini  “nama”, “alamat”, dan “kota” ) 
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11. Sehingga hasilnya seperti gambar di bawah ini.  kemudian klik tombol OK 

 

 

12. Address list yang baru pun akan tampak seperti gambar di bawah ini,  dan  

Klik pada tombol OK 
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13. Setelah di klik tombol Ok, akan muncul jendela penyimpanan file. Berikan 

nama file nya pada kolom file name (pemberian nama filenya bisa sesuka 

hati), kemudian klik tombol Save, OK. 

 

 

14. Sekarang saatnya meletakkan kode mail merge pada ruang kosong yang telah 

di sediakan tadi, yaitu untuk ruang <<Nama>>, <<Alamat>>, dan <<Kota>>.  

Blok pada <<Nama>> 
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15. Letakkan kursor di situ, klik pada menu  Insert Merge Field, sehingga akan 

muncul daftar Fieldnya, pilih klik pada field nama. lakukan langkah yang 

sama untuk menampilkan alamat, dan Kota. 

 

16. Sehingga hasilnya akan tampak seperti gambar di bawah ini. 

 

17. Untuk merubah kode  <<Nama>>, <<Alamat>>, dan <<Kota>> menjadi data 

yang sebenarnya klik pada Icon  Preview Result 
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18. Kemudian hasilnya akan tampak seperti gambar di bawah ini. 

 

19. Sedangkan untuk menampilkan data urutan kedua, ketiga dan seterusnya, klik 

pada tanda panah ke kanan, sedangkan untuk kembali klik pada tanda panah 

ke kiri. 

 

Sekarang data Mail Merge telah selesai dibuat, semoga panduan di atas mudah 

dipahami. 


