
1. Buat lah document yang akan gunakan untuk mail merge di Libre Office Writer 

2. Buatlah Document nama-nama mahasiswa atau daftar di Libre Office Calc kemudian simpan data 

tersebut. 

 

3. Kembali lagi ke Writer. Kemudian pilih file lalu Wizard kemudian Adress Data Source 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Kemudian akan muncul jendela baru kemudian pilih address book type lalu pilih other external 

data source lalu next. 

 

 

5. Kemudian klik Setting 

 

 

6. Akan muncul jendela setting dimana itu di gunakan untuk memilih jenis data source yang akan 

anda gunakan yaitu spreedsheet kemudian next 



 

 

7. Lalu browse file spredsheet yang telah anda buat tadi kemudian Finish. 

 

 

8. Ketika muncul jendela baru klik Next 

9. Kemudian akan muncul jendela untuk menyimpan file database yang mau anda buat untuk mail 

merge atau terlihat pada gambar di bawah ini. Kemudian klik finish. 



 

9. Untuk melihat database yang anda buat tadi. Maka klik menu view lalu data sources atau tekan 

F4. Terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

10. Cek database anda bi bagian sebelah kiri apakah data yang anda buat tadi sudah ada di dalam 

list jika belum maka klik kiri lalu registered kemudian klik new kemudian pilih file data base yang 

anda buat tadi. 

11. Kemudian pilih database yang anda buat tadi disini kami kasih contoh DB Cek. Klik DB cek 

kemudian table kemudian sheet1. Maka akan terlihat data yang anda buat di spreedsheet tadi. 

12. Klik tabel nama (tahan) kemudian tarik ke teks nama di writer. Begitu untuk fields lainnya.  

Hasilnya akan terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

13. Jika sudah maka anda print untuk melihat hasilnya dengan cara klik menu file lalu print. Jika 

muncul peringatan di bawah ini makan pilih YES 



 

 

14. Lalu muncul dialog print. Kemudian OK 

 



15. Terakhir akan muncul dialog untuk print file nah disana anda dapat melihat file yang sudah jadi 

dan siap di print. 

 


