
Page 1 of 5 

 

PETUNJUK PENGISIAN PROFIL MADRASAH 

 

• Terdapat 4 file untuk masing-masing jenjang, yaitu: 

a. [BLANK] draft M_.docx 

b. Profil Madrasah 2015 #1.docx 

c. Profil Madrasah 2015 #2 M_.docx 

d. Profil Madrasah 2015 M_.xlsx 

Tanda underscore (_) berarti diisi sesuai jenjangnya: MI, MTs, MA 

• File [BLANK] draft M_.docx adalah file form kosong sebagai gambaran awal kebutuhan data 

profil madrasah 

• File Profil Madrasah 2015 #1.docx dan Profil Madrasah 2015 #2 M_.docx adalah mail-merged 

file yang bersumber dari [BLANK] draft M_.docx yang dipecah menjadi 2 bagian karena 

keterbatasan resources. Kedua file inilah yang nantinya akan di-print lalu ditandatangani dan 

distempel dan dikirimkan ke Kanwil Kementerian Agama. 

• Yang harus dilakukan adalah: 

a. mengisi file Profil Madrasah 2015 M_.xlsx 

b. mengecek validitas isian dengan me-mail merge-kan file excel tersebut ke dalam 2 file 

Microsoft Word Profil Madrasah 2015 #1.docx dan Profil Madrasah 2015 #2 M_.docx 
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Mail-Merging Data Excel Ke Word Untuk Mengecek Validitas Data 

 

Profil Madrasah 2015 #1.docx 

• Buka file tersebut 

• Jika Anda baru pertama kali membuka file tersebut dan menemukan kotak dialog seperti ini, 

maka pilih NO 

 

• Pilih ribbon menu MAILINGS 

 

• Klik menu SELECT RECIPIENT, kemudian USE EXISTING LIST 
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• Akan muncul kotak dialog untuk meminta data source. Kemudian jelajahi/ browse file excel yang 

telah dibuat sebelumnya,  lalu klik OPEN 

 

 

• Muncul kotak dialog untuk meminta sheet mana yang menjadi data source, pilih merge1-9$ lalu 

klik OK 

 



Page 4 of 5 

 

• Akan muncul dokumen dengan beberapa kode isian seperti ini 

 

• Untuk melihat hasilnya, klik PREVIEW RESULT, lalu pada panel navigasi record, arahkan/sesuaikan 

nomor record dengan nomor urut madrasah yang ada pada file excel dan file word tersebut akan 

otomatis terisi dengan data yang ada pada excel 
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Profil Madrasah 2015 #2 M_.docx 

• Lakukan proses seperti di atas, namun saat muncul kotak dialog untuk meminta sheet mana yang 

menjadi data source, pilih merge10-13$ lalu klik OK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi lebih lanjut: 

 

Seksi Sarana dan Prasarana 

Bidang Pendidikan Madrasah 

Kanwil Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta 

Telp/Fax 0274-556744 


