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Cara Menjalankan Aplikasi Manajemen Sekolah 

pada awal aplikasi dijalankan akan muncul Menu  Login : 

 

Pada menu Login Isikan Username dan Password  yang sesuai,apabila tidak 

berhasil maka akan tampil pesan error sebagai berikut : 

 

Dan apabila berhasil maka akan tampil menu-menu utama yang dapat di akses  

Yaitu  : 

 



 

 

Menejemen kreasi sekolah 2013 

D a t a  k r e a s i  Page 5 

Pada menu utama ini akan kita dapati file menu yang terdiri dari : 

1.Data Siswa  

2.Absensi  

3.Log SMS  

4. Ulangan   

5.SPP & Iuran  

6. Laporan  

7.Setting  

8. Log Out  

1.Data Siswa  

 

Menu ini digunakan untuk melihat data-data siswa. 

1.1 Tambah Siswa 

pada menu ini di gunakan untuk menambah data  siswa baru. 
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1.1.1 Data pribadi 

 

Menu ini di gunakan untuk menambah data pribadi siswa baru.Data-data yang di perlukan 

adalah IDSiswa,Nama Siswa,Jenis Kelamin,Alamat,No hp,Kelas,tgl pendaftaran,dan RFID. 

1.1.2 Data Detail 

 

Menu ini di gunakan untuk mengisi data lengkap siswa baru,seperti 

Agama,gol.darah,email,password,tgl lahir,tempat lahir,sekolah asal,dan juga tahun kelulusan 

ijazah. 

1.1.3  Orang tua/Wali 
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Menu ini di gunakan untuk mengisi data Orang tua/Wali murid.isikan data –data pribadi dari 

orang tua/wali murid,seperti Nama,No telp,pendidikan,pekerjaan,penghasilan dan alamat. 

1.2  Pencarian,digunakan untuk pencarian siswa berdasarkan criteria tertentu,ada beberapa pilihan 

seperti IDSiswa,Nama,Alamat,dan lain sebagainya. 

1.3 inport cvs,digunakan untuk mengimport data siswa dari Microsoft excel ke sistem. 
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Sebagai contoh gambar diatas,untuk mengimport data ke cvs harus membuat data-data siswa 

terlebih  dahulu di Microsoft excel kemudian baru di simpan ke cvs. 

1.3  Edit,digunakan untuk mengedit data siswa,apabila ada perubahan data siswa. 

1.4  Hapus,menu ini di gunakan untuk menghapus data siswa yang tidak dipergunakan. 

 

Pilih hapus untuk menghapus data siswa,kemudian akan muncul konfirmasi seperti gambar 

diatas,pilih ok apabila yakin ingin menghapus,dan cancel untuk batal. 

1.5  Eksport excel,di gunakan untuk memindahkan data-data siswa dari sistem  ke Microsoft    

excel. 

1.6  Exsport PDF,di gunakan untuk memindahkan data-data siswa dari system ke PDF. 

1.7  Broadcast SMS,digunakan untuk membroadcast SMS dari Sekolah ke Siswa/orang Tua,yang 

akan di proses oleh Modem. 

1.8  kolom Tanggal pendaftaran,digunakan untuk pengisian tanggal berapa dimulai pendaftaran 

sampai penutupan pendaftaran siswa baru. 

1.9  kolom like,digunakan untuk pencarian siswa berdasarkan kriteria tertentu.pada kolom  Like 

ada beberapa pilihan diantaranya adalah: 

• Like artinya Seperti,apabila kita pilih Like maka akan muncul Nama seperti yang kita cari. 

• Not Like artinya Tidak Seperti,apabila kita pilih Not Like maka Nama yang akan muncul 

adalah Nama-nama yang Tidak seperti kita ketik. 
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• Tanda = Artinya yang Bukan,apabila kita pilih tanda tersebut maka Nama-Nama yang 

akan muncul adalah yang bukan Nama yang kita ketik. 

• Tanda > Artinya Huruf di atasnya atau sesudah huruf yang kita ketik.apabila kita pilih 

tanda tersebut maka Nama-Nama yang akan muncul adalah nama yang hurufnya diatasnya. 

• Tanda < Artinya Huruf di bawanya atau sebelum huruf yang kita ketik,apabila kita pilih 

tanda tersebut maka akan keluar Nama-nama siswa yang hurufnya  sebelum huruf yang 

kita ketik. 

• Tanda <> Artinya Tidak Sama dengan,apabila kita pilih tanda tersebut maka akan muncul 

nama-nama yang tidak sama dengan yang kita ketik. 

 

2. Absensi  

 
Menu yang menyajikan data-data absen pada siswa,dan juga digunakan untuk mengatur absen siswa. 

2.1 Input Absensi Manual 

 
Menu ini digunakan untuk mengabsen para Siswa secara manual. 

• Kolom tanggal diisi dengan tanggal saat pengabsenan siswa terjadi. 

• Kelas,diisi kelas siswa yang sedang di absen. 

• Tampilkan data,digunakan untuk menampilkan data para siswa. 
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• Reset digunakan untuk mereset data para siswa. 

• Set waktu Semua,digunakan untuk mengatur waktu,jam berapa terjadi pengabsenan 

siswa. 

• IDSiswa diisi dengan id siswa 

• Nama siswa diisis dengan nama siswa 

• Asensi di gunakan untuk mengabsen para siswa secara manual,dengan cara klik tanda 

disamping kemudian akan muncul beberapa pilihan seperti masuk,sakit,Alpha,ijin,atau 

bolos.pilihlah pilihan sesuai dengan siswa yang bersangkutan. 

• Waktu,adalah jam berapa saat terjadi pengabsenan. 

• Keterangan,pada kolom ini diisikan keterangan alasan siswa tidak masuk 

sekolah,ijin,dan lain sebagainya. 

 

2.2 Data Absensi 

 
Menu ini menampilkan data-data absen para siswa .pada menu ini ada beberapa 

format,diantaranya yaitu : 

2.2.1 Tambah 

 
Menu ini di gunakan untuk menambah data absen,isikan data-dat yang diminta seperti tanggal dan 

kelas berapa.Tampilkan data untuk menampilkan data-data siswa,dan reset untuk mereset data. 
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2.2.2 Import CSV 

Menu ini digunakan untuk mengimport Excel,dari Exel buat data dulu kemudian di import 

ke sistem. 

2.2.3 Edit 

Menu ini digunakan untuk mengedit data Absen siswa. 

2.2.4 Hapus 

         Menu ini digunakan untuk menghapus data absen siswa. 

2.2.5 Eksport excel 

         Menu ini digunakan untuk memindahkan data absen siswa dari system ke Microsoft exel. 

 

3. log sms 

 
Menu yang digunakan untuk mengetahaui sms masuk dan sms keluar. 

3.1 SMS Masuk 

 
Menu untuk melihat SMS yang masuk,siswa juga dapat melakukan sms untuk mengetahui 

nilai,ulangan,jadwal, dan lain sebagainya. 
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3.2 SMS Keluar 

 
Menu untuk melihat data SMS yang keluar. 

 

3.3 Bantuan Format SMS 

 
Digunakan untuk mengatur format sms,digunakan untuk membantu sms dari siswa atau 

orangtua/wali.No HP diisi dengan nomor HP Siswa atau orangtua/wali,format transaksi diisi 

dengan format transaksi sms yang diinginan. 

 

4. Ulangan 

 
Menu untuk melihat dan mengatur jadwal ulangan ,nilai,dan raport siswa. 

4.1 Jadwal Ulangan 
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Menu ini digunakan untuk melihat jadwal ulangan.Jadi kita bisa melihat ulangan apa yang akan 

dikerjakan hari ini. 

 

4.2 Input Nilai Ulangan 

 
Menu ini digunakan untuk memasukkan nilai ulangan siswa,yang akan digunakan untuk membuat 

raport.Isikan data-data yang diminta seperti tanggal,kelas,mata pelajaran,dan jenis nilai kemudian 

tampilkan data,maka akan akan muncul form seperti gambar dibawah ini: 

 
Masukkan Nilai Ulangan para siswa kemudian simpan.pada format Set Nilai semua digunakan 

untuk mensetting nilai siswa,sebagai contoh apabila diset nilai 7 maka secara otomatis nilai 

semua siswa adalah 7. 
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4.3 Nilai Ulangan 

 
Menu ini digunakan untuk melihat nilai Ulangan masing-masing siswa. 

• Tambah 

 
Digunakan untuk menambah Nilai ulangan siswa. 

• Import csv  

Digunakan untuk mengimport data,jadi kita buat data nilai siswa di excel dulu baru 

diimport ke dalam sistem. 

• Edit 

Digunakan untuk mengedit data nilai siswa. 

• Hapus 

Digunakan untuk menghapus data nilai siswa. 

• Export excel 

Digunakan untuk memindahkan data nilai siswa dari sistem ke exel; 

• Periode tanggal 

Digunakan untuk mensetting tanggal awal terjadi ulangan sampai tanggal berakhirnya 

ulangan.  

• Kode pelajaran 

Digunakan untuk mengisi kode pelajaran 

• Kolom like ada beberapa format yaitu : 
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� Like artinya Seperti,apabila kita pilih Like maka akan muncul Nama seperti yang 

kita cari. 

� Not Like artinya Tidak Seperti,apabila kita pilih Not Like maka Nama yang akan 

muncul adalah Nama-nama yang Tidak seperti kita ketik. 

� Tanda = Artinya yang Bukan,apabila kita pilih tanda tersebut maka Nama-Nama 

yang akan muncul adalah yang bukan Nama yang kita ketik. 

� Tanda > Artinya Huruf di atasnya atau sesudah huruf yang kita ketik.apabila kita 

pilih tanda tersebut maka Nama-Nama yang akan muncul adalah nama yang 

hurufnya diatasnya. 

� Tanda < Artinya Huruf di bawanya atau sebelum huruf yang kita ketik,apabila 

kita pilih tanda tersebut maka akan keluar Nama-nama siswa yang hurufnya  

sebelum huruf yang kita ketik. 

� Tanda <> Artinya Tidak Sama dengan,apabila kita pilih tanda tersebut maka 

akan muncul nama-nama yang tidak sama dengan yang kita ketik. 

 

5. SPP & IURAN 

 
Menu yang digunakan untuk mengetahui nominal tagihan siswa dan juga untuk mengatur pembayaran 

spp dan iuran. 

5.1 Buat Setting Nominal Tagihan 

 
Menu ini digunakan untuk mensetting Nominal Tagihan SPP Siswa.Isikan tanggal,kelas,dan kode 

tagihan lalu tampilkan data.maka akan muncul form seperti gambar di bawah ini : 
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Set Nilai Semua, adalah kita bisa mensetting nominal SPP secara otomatis.Tagihan dibuat tiap 

tanggal yang ditentukan sampai jatuh tempo tanggal pembayaran SPP. 

 

5.2 List Setting Nominal Tagihan 

 
Menu ini untuk melihat daftar Setting Nominal tagihan yang harus dibayar oleh masing masing 

siswa. 

• Tambah 

 
Digunakan untuk mensetting tagihan siswa baru. 

• Hapus 
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Digunakan untuk mengjhapus data tagihan siswa 

 
Pilih hapus untuk menghapus data tagihan siswa,kemudian akan muncul konfirmasi 

penghapusan seperti pada gambar diatas.klik ok apabila yakin ingin menghapus,dan 

cancel untuk batal. 

• Export Excel 

Digunakan memindahkan data dari sistem ke Microsoft  excel. 

• Tanggal Awal 

Diisi dengan tanggal awal pada saat  terjadinya penagihan 

• Kolom like ada beberapa format yaitu : 

� Like artinya Seperti,apabila kita pilih Like maka akan muncul Nama seperti yang 

kita cari. 

� Not Like artinya Tidak Seperti,apabila kita pilih Not Like maka Nama yang akan 

muncul adalah Nama-nama yang Tidak seperti kita ketik. 

� Tanda = Artinya yang Bukan,apabila kita pilih tanda tersebut maka Nama-Nama 

yang akan muncul adalah yang bukan Nama yang kita ketik. 

� Tanda > Artinya Huruf di atasnya atau sesudah huruf yang kita ketik.apabila kita 

pilih tanda tersebut maka Nama-Nama yang akan muncul adalah nama yang 

hurufnya diatasnya. 

� Tanda < Artinya Huruf di bawanya atau sebelum huruf yang kita ketik,apabila 

kita pilih tanda tersebut maka akan keluar Nama-nama siswa yang hurufnya  

sebelum huruf yang kita ketik. 

� Tanda <> Artinya Tidak Sama dengan,apabila kita pilih tanda tersebut maka 

akan muncul nama-nama yang tidak sama dengan yang kita ketik. 

 

5.3 List Tagihan Siswa 

 



 

 

Menejemen kreasi sekolah 2013 

D a t a  k r e a s i  Page 18 

Menu untuk melihat daftar tagihan siswa. 

• Tambah bayar 

 
Menu untuk menambah data saat terjadi pembayaran.isikan tanggal dan idsiswa lalu 

tampilkan data,makan akan muncul form seperti berikut : 

 
Form tersebut memberikan informasi berapa tagihan yang belum dibayar.isikan tanggal 

pembayaran dan catatan diisi dengan jumlah pembayaran,kemudian simpan pembayaran 

dan cetak.maka akan dapat konfirmasi dari sistem : 

 
Apabila telah mendapatkan konfirmasi artinya data telah tersimpan dengan nomor nota 

0009. 

 

5.4 Input pembayaran Tagihan 
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Menu untuk memasukkan pembayaran tagihan siswa.Apabila siswa melakukan pembayaran 

maka bisa dimasukkan pada menu ini,status akan berubah menjadi terbayar saat melakukan 

pembayaran. 

 
Gambar diatas adalah contoh pembayaran tagihan siswa setelah dibayar,catatan akan berubah 

menjadi terbayar setelah melakukan transaksi pembayaran. 

Untuk mengecek ulang transaksi pembayaran klik Cetak Ulang maka akan muncu form sebagai 

berikut : 
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6. Laporan 

 

Menu yang digunakan untuk melihat Laporan seluruh data-data siswa. 

6.1. Rekap Absensi 

 

Menu untuk melihat Rekap Absensi masing-masing siswa.pada menu ini dapat dilihat siswa 

yang aktif masuk dan siswa yang selalu ijin,menu ini juga terdapat grafik absensi kelas,yang 

terdapat 5 warna yaitu : 

• Warna kuning untuk grafik siswa alpha 

• Warna biru untuk grafik siswa yang ijin 

• Warna merah untuk siswa yang masuk 

• Warna hijau untuk siswa yang sedang sakit 
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6.2 Grafik Nilai Siswa Permata Pelajaran 

Menu untuk melihat grafik perkembangan Nilai siswa per mata pelajaran.Isikan tanggal dimulai 

ulangan sampai dengan tanggal ulangan terakhir  dan Idsiswa kemudian tampilkan data,maka 

akan tampil grafik nilai siswa permata pelajaran,yang dibagi menjadi beberapa warna. 

 

 

6.3 Grafik nilai rata-rata kelas per mata pelajaran 

 
Menu yang digunakanan Untuk melihat nilai rata-rata kelas per mata pelajaran,untuk melihat 

grafik nilai rata-rata kelas permata pelajaran dengan mengisikan tanggal terjadi dan kelas 

kemudian tampilkan data,maka akan muncul grafik nilai rata-rata kelas yang terdapat beberapa 

warna yang melambangkan jenis mata pelajaran. 
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6.4 Rata-rata NilaiPelajaran Per Siswa 

 
Menu ini digunakan untuk melihat Nilai rata-rata Pelajaran persiswa.Isikan tanggal dan kelas 

kemudian tampilkan data.menu ini terdapat grafik nilai rata-rata kelas,yang terdiri dari warna 

grafik yag berbeda untuk masing-masing mata pelajaran. 

 

6.5 Raport 

 
Menu ini digunakan untuk melihat Nilai raport siswa,isikan tanggal dan kelas kemudian 

tampilkan data. 

 

 

 

 

• Check 
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Check apabila di klik maka semua siswa akan dicentang. 

• Uncheck 

 
Uncheck apabila diklik maka semua siswa tidak dicentang. 

 

6.6 Tagihan Siswa yang belum Terbayar 

 
Menu ini digunakan untuk melihat tagihan siswa yang sudah terbayar atau yang belum 

terbayar.Isikan bulan tagihan ,tahun,dan kelas lalu tampilkan data. 

 

7.Setting 

7.1 Ubah Password 
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Menu ini digunakan untuk mengubah password lama menjadi baru.Isikan password lama 

kemudian ganti dengan password baru dan ulangi password baru kemudian simpan. 

 

7.2 Menejemen User 

 
Digunakan untuk mengatur pengguna sistem.pada menu ini terdapat beberapa format yaitu : 

• Tambah 

 
Menu yang digunakan untuk menambah pengguna sistem,Isikan nama user dan 

password.CheckAll apabila diklik maka semua hak akan dicentang  secara otomatis yang 

artinya semua hak diijinkan oleh sistem.UncheckAll apabila diklik maka semua hak 

tidak dicentang yang artinya semua hak tidak diijinkan untuk dioperasikan oleh sistem. 

 

• Edit 

Digunakan untuk mengedit data user. 

• Hapus 

Digunakan untuk menghapus user. 

 
Pilih hapus untuk menghapus user,kemudian akan muncul confirmasi hapus seperti 

gambar diatas,klik ok apabila yakin akan menghapus user dan cancel untuk batal. 

• Kolom like ada beberapa format yaitu : 

1.)   Like artinya Seperti,apabila kita pilih Like maka akan muncul Nama seperti yang 

kita cari. 
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2.) Not Like artinya Tidak Seperti,apabila kita pilih Not Like maka Nama yang akan 

muncul adalah Nama-nama yang Tidak seperti kita ketik. 

3.) Tanda = Artinya yang Bukan,apabila kita pilih tanda tersebut maka Nama-Nama 

yang akan muncul adalah yang bukan Nama yang kita ketik. 

4.) Tanda > Artinya Huruf di atasnya atau sesudah huruf yang kita ketik.apabila kita 

pilih tanda tersebut maka Nama-Nama yang akan muncul adalah nama yang 

hurufnya diatasnya. 

5.) Tanda < Artinya Huruf di bawanya atau sebelum huruf yang kita ketik,apabila kita 

pilih tanda tersebut maka akan keluar Nama-nama siswa yang hurufnya  sebelum 

huruf yang kita ketik. 

6.) Tanda <> Artinya Tidak Sama dengan,apabila kita pilih tanda tersebut maka akan 

muncul nama-nama yang tidak sama dengan yang kita ketik. 

 

7.3 Global Setting 

                Menu ini digunakan untuk mengatur format-format. 

1.) Data Sekolah 

 

 
                    Digunakan untuk mengatur data-data sekolah,seperti nama yayasan,logo 

sekolah,nama,alamat,No telp sekolah,dan nama kepala sekolah. 

 

2.) Periode Pelajaran 

 
Digunakan untuk mengatur awal dimulainya tahun ajaran baru sampai berakhir.Isikan tahun 

ajaran,semester dan juga periode tahun pelajaran sampai dengan tahun periode tahun akhir. 
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3.) Interface dan metode absen 

 
Interface digunakan untuk mengatur warna tampilan pada sistem,ada beberapa pilihan 

warna seperti pada gambar diatas,klik salah satu warna yang diinginkan untuk mengatur 

warna tampilan pada sistem. 

Metode Absen digunakan untuk mengatur metode absen siswa  ada dua cara untuk metode  

yaitu : 

1.) FINGER Scan artinya dengan cara tempel jari. 

Untuk mengatur finger scan,terlebih dahulu pilihlah menu Finger Scan 

 

 
Setelah menu finger scan pilik setting serial number alat finger  (pada CD) Masukkan 

fingerspot FlexCode SDK,Kemudian simpan. 

 

Untuk mensetting finger scan,dengan cara menempelkan jari pada fingerscan 

sejumlah 4 kali.tempel jari,lepas dan ulangi sampai empat kali.apabila sudah ada 

informasi registrasi sukses maka sudah terdaftar seperti contoh pada gambar dibawah 

ini : 

 

 



 

 

Menejemen kreasi sekolah 2013 

D a t a  k r e a s i  Page 27 

 

 
Untuk mulai ngabsen pilih menu absensi siswa sidik jari,tinggal tampalkan jari pada 

fingerscan . 

 
Apabila berhasil sistem akan memberikan informasi berhasil absen. 

 
Apabila double atau siswa telah melakukan absen, maka sistem akan memberitahukan 

sudah absen sebelumnya. 
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Apabila salah maka sistem akan  memberitahu finger tidak sesuai. 

 

2.) RFID artinya dengan cara menempelkan kartu siswa pada RFID Reader 

 
Tempelkan kartu siswa pada  RFID READER,kemudian id dan nama siswa akan 

muncul dan juga mesin akan berbunyi. 

 

  
Apabila dobel maka sistem akan menginformasikan sudah absen sebelumnya dan mesin 

akan berbunyi. 

 

 

7.4 SMS informasi Tambahan 

 
Digunakan untuk memberikan informasi tambahan pada sms. 
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7.5 Format SMS 

 

 
Digunakan untuk mensetting Format SMS.Apabila akan melakukan sms maka bisa 

menggunakan format yang telah di berikan.format sms digunakan untuk mengetahui nilai 

ulangan,jadwal ulangan,absensi,dan juga untuk mengetahui jumlah tagihan,jadi tinngal sms saja 

kemudian akan mendapat jawaban secara otomatis. 

 

7.6 Kode Absensi 

 
Menu ini digunakan untuk mengatur data absensi,apabila diketik kode maka secara otomatis 

akan muncul data-data absensi.pada menu ini terdapat beberapa format yaitu : 

a. Tambah 

 
Digunakan untuk menambah kode alasan absen .Isikan kode 

baru,catatan,Tipe,dan juga Urutan. 

b. Import CVS 

Digunakan untuk mengimport data kode absen dari excel ke sistem. 

c. Edit 
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Digunakan untuk mengedit data absen,masukkan kode,catatan,tipe,dan juga 

urutan. 

d. Hapus  

 
Digunakan untuk menghapus data absen,apabila yakin ingin menghapus klik 

ok,dan cancel untuk batal. 

e. export Excel  

 
Digunakan untuk memindahkan data dari sistem ke Excel.Pilih export excel 

kemudian save file dan okseperti contoh gambar diatas. 
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7.7 Kode Tagihan 

 

 
Menu ini digunakan untuk mengatur kode masing-masing tagihan. 

• Tambah 

 
Pilih tambah untuk menambah kode tagihan,isikan kode tagihan,nama tagihan,kelas dan 

urutan. 

• Import cvs 
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Menu yang digunakan untuk memindahkan data dari Microsoft Excel ke Sistem.Caranya 

buat data dulu di Microsoft excel,kemudian import seperti contohgambar diatas. 

• Edit 

 

Untuk mengedit atau mengubah kode tagihan  pilih edit kemudian akan muncul gambar 

seperti diatas lalu isikan kode tagihan,nama tagihan,kelas  dan urutan yang akan 

diubah.untuk menyimpan pilih save. 

• Hapus 

 
Untuk menghapus kode tagihan pilih hapus,kemudian akan muncul konfirmasi seperti 

gambar diatas,pilih ok apabila benar-benar ingin menghapus dan cancel untuk batal 

menghapus. 

• Exsport excel 
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Menu ini digunakan untuk memindahkan data dari sistem ke Microsoft Excel.Pilih 

Exsport Excel apabila ingin memindahkan data kode tagihan ke Microsoft 

excel,kemudian akan muncul konfirmasi sistem seperti gambar diatas,pilih save file 

untuk menyimpan dan ok. 

• Like 

Kolom like ada beberapa format yaitu : 

� Like artinya Seperti,apabila kita pilih Like maka akan muncul Nama seperti yang 

kita cari. 

� Not Like artinya Tidak Seperti,apabila kita pilih Not Like maka Nama yang akan 

muncul adalah Nama-nama yang Tidak seperti kita ketik. 

� Tanda = Artinya yang Bukan,apabila kita pilih tanda tersebut maka Nama-Nama 

yang akan muncul adalah yang bukan Nama yang kita ketik. 

� Tanda > Artinya Huruf di atasnya atau sesudah huruf yang kita ketik.apabila kita 

pilih tanda tersebut maka Nama-Nama yang akan muncul adalah nama yang 

hurufnya diatasnya. 

� Tanda < Artinya Huruf di bawanya atau sebelum huruf yang kita ketik,apabila 

kita pilih tanda tersebut maka akan keluar Nama-nama siswa yang hurufnya  

sebelum huruf yang kita ketik. 

� Tanda <> Artinya Tidak Sama dengan,apabila kita pilih tanda tersebut maka 

akan muncul nama-nama yang tidak sama dengan yang kita ketik. 

7.8 Jenis Nilai 

 
Menu untuk mengatur jenis nilai siswa,seperti contoh nilai uas dan ulangan harian. 
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• Tambah 

 
Menu untuk menambah jenis nilai dan bobot nilai baru.Isikan jenis nilai dan bobot yang 

akan ditambahkan kemudian save untuk menyimpan. 

• Import CVS 

 
Menu yang digunakan untuk memindahkan data dari Microsoft excel ke sistem,dengan 

cara membuat data bobot nilai terlebih dahulu,kemudian simpan ke CSV. 

• Edit 
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Untuk mengedit atau mengubah data pilih edit kemudian akan muncul form seperti 

gambar diatas lalu ubah sesuai yang diinginkan.untuk menyimpan pilih save. 

• Hapus 

 
Untuk menghapus data pilih hapus,kemudian akan muncul konfirmasi seperti gambar 

diatas,pilih ok apabila yakin akan menghapus data dn cancel untuk membatalkan. 

• Eksport Excel 

 
Untuk memindahkan data dari sistem ke Microsoft Excel pilih Exsport Excel kemudian 

akan muncul form seperti pada gambar diatas lalu save file untuk menyimpan data dan 

ok. 

• Like 

Kolom like ada beberapa format yaitu : 

� Like artinya Seperti,apabila kita pilih Like maka akan muncul Nama seperti yang 

kita cari. 

� Not Like artinya Tidak Seperti,apabila kita pilih Not Like maka Nama yang akan 

muncul adalah Nama-nama yang Tidak seperti kita ketik. 

� Tanda = Artinya yang Bukan,apabila kita pilih tanda tersebut maka Nama-Nama 

yang akan muncul adalah yang bukan Nama yang kita ketik. 

� Tanda > Artinya Huruf di atasnya atau sesudah huruf yang kita ketik.apabila kita 

pilih tanda tersebut maka Nama-Nama yang akan muncul adalah nama yang 

hurufnya diatasnya. 

� Tanda < Artinya Huruf di bawanya atau sebelum huruf yang kita ketik,apabila 

kita pilih tanda tersebut maka akan keluar Nama-nama siswa yang hurufnya  

sebelum huruf yang kita ketik. 

� Tanda <> Artinya Tidak Sama dengan,apabila kita pilih tanda tersebut maka 

akan muncul nama-nama yang tidak sama dengan yang kita ketik. 
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7.9 Agama 

 
Menu yang digunakan untuk melihat dan mengatur data agama siswa. 

• Tambah 

 
Digunakan untuk menambah data agama baru,pilih tambah kemudian isikan dengan nama 

agama dan urutan kemudian simpan. 

• Import  CVS 
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Digunakan untuk memindahkan data agama dari mikcrosoft excel ke sistem.pilih import 

cvs kemudian akan muncul form seperti gambar diatas kemudian simpan data dari 

Microsoft excel ke CVS. 

• Edit 

 
Digunakan untuk mengubah data agama,pilih edit kemudian ubah agama dan urutan yang 

ingin diubah lalu save untuk menyimpan. 

• Hapus 

 
Digunakan untuk menghapus data agama,Apabila ingin menghapus data agama maka 

pilih hapus,jika yakin akan menghapus data klik ok,secara otomatis data akan terhapus. 

• Export Excel 
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 Digunakan untuk memindahkan data dari sistem ke Microsoft excel,pilih Eksport Exel 

kemudian akan muncul form seperti pada gambar diatas lalu save file dan ok. 

• Like 

Kolom like ada beberapa format yaitu : 

� Like artinya Seperti,apabila kita pilih Like maka akan muncul Nama seperti yang 

kita cari. 

� Not Like artinya Tidak Seperti,apabila kita pilih Not Like maka Nama yang akan 

muncul adalah Nama-nama yang Tidak seperti kita ketik. 

� Tanda = Artinya yang Bukan,apabila kita pilih tanda tersebut maka Nama-Nama 

yang akan muncul adalah yang bukan Nama yang kita ketik. 

� Tanda > Artinya Huruf di atasnya atau sesudah huruf yang kita ketik.apabila kita 

pilih tanda tersebut maka Nama-Nama yang akan muncul adalah nama yang 

hurufnya diatasnya. 

� Tanda < Artinya Huruf di bawanya atau sebelum huruf yang kita ketik,apabila 

kita pilih tanda tersebut maka akan keluar Nama-nama siswa yang hurufnya  

sebelum huruf yang kita ketik. 

� Tanda <> Artinya Tidak Sama dengan,apabila kita pilih tanda tersebut maka 

akan muncul nama-nama yang tidak sama dengan yang kita ketik. 

7.10 Kelas 

 
Menu ini digunakan untuk meliahat informasi nama kelas dan juga wali kelas,juga digunakan 

untuk mengatur nama-nama kelas. 

• Tambah 
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Digunakan untuk menambah kelas baru dan nama wali kelas yang baru serta urutan.Pilih 

tambah untuk menambah kemudian isikan data kelas dan wali kelas yang baru. 

• Import CSV 

 
Digunakan untuk memindahkan data dari Microsoft excel ke sistem.Dengan cara buat 

data kelas dulu di Microsoft excel kemudian pilih Import CVS lalu simpan ke csv. 

• Edit 

 
Digunakan untuk mengubah data kelas dan wali kelas.Pilih Edit lalu akan muncul form 

seperti pada gambar diatas lalu ubah sesuai data yang diinginkan lalu save. 

• Hapus 

 
Digunakan untuk menghapus data kelas.pilih hapus untuk menghapus klik ok apabila 

yakin akan menghapus data tersebut. 
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• Exsport Excel 

 
Digunakan untuk memindahkan data dari sistem ke Microsoft Excel.pilih Exsport Excel 

kemudian akan muncul form seperti gambar diatas lalu save file dan ok. 

• Like 

Kolom like ada beberapa format yaitu : 

� Like artinya Seperti,apabila kita pilih Like maka akan muncul Nama seperti yang 

kita cari. 

���� Not Like artinya Tidak Seperti,apabila kita pilih Not Like maka Nama yang akan 

muncul adalah Nama-nama yang Tidak seperti kita ketik. 

���� Tanda = Artinya yang Bukan,apabila kita pilih tanda tersebut maka Nama-Nama 

yang akan muncul adalah yang bukan Nama yang kita ketik. 

���� Tanda > Artinya Huruf di atasnya atau sesudah huruf yang kita ketik.apabila kita 

pilih tanda tersebut maka Nama-Nama yang akan muncul adalah nama yang 

hurufnya diatasnya. 

���� Tanda < Artinya Huruf di bawanya atau sebelum huruf yang kita ketik,apabila 

kita pilih tanda tersebut maka akan keluar Nama-nama siswa yang hurufnya  

sebelum huruf yang kita ketik. 

���� Tanda <> Artinya Tidak Sama dengan,apabila kita pilih tanda tersebut maka 

akan muncul nama-nama yang tidak sama dengan yang kita ketik. 

 

 

7.11 Guru 
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Menu yang digunakan untuk melihat data-data lengkap para guru,yang terdiri dari data pribadi 

dan umum. 

• Tambah  

 
Digunakan untuk menambah data guru baru,pilih tambah lalu isikan data-data yang 

diperlukan kemudian simpan. 

 

• Import CSV 

 
Digunakan untuk memindahkan data-data guru dari Microsoft excel ke sistem,caranya 

dengan membuat data-data guru di Microsoft excel terlebih dulu,lalu pilih import CSV 

maka akan muncul form seperti pada gambar diatas kemudian save ke CSV. 
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• Edit 

 
Digunakan untuk mengubah data-data guru.pilih edit lalu isikan data-data yang ingin 

diubah kemudian save untuk menyimpan data guru. 

• Hapus 

 
Digunakan untuk menghapus data guru,pilih hapus untuk menghapus lalu akan muncul 

form konfirmasi seperti pada gambar diatas klik ok jika yakin akan menghapus data dan 

cancel untuk batal. 

• Broadcast SMS 

 
Digunakan untuk mengirim SMS,tulis pesan lalu klik kirim sms. 
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• Exsport Excel 

 
Digunakan untuk memindahkan data guru dari sistem ke mikcrosoft Excel.pilih Exsport 

Excel lalu save file untuk menyimpan data dan ok. 

• Like 

Kolom like ada beberapa format yaitu : 

� Like artinya Seperti,apabila kita pilih Like maka akan muncul Nama seperti yang 

kita cari. 

���� Not Like artinya Tidak Seperti,apabila kita pilih Not Like maka Nama yang akan 

muncul adalah Nama-nama yang Tidak seperti kita ketik. 

���� Tanda = Artinya yang Bukan,apabila kita pilih tanda tersebut maka Nama-Nama 

yang akan muncul adalah yang bukan Nama yang kita ketik. 

���� Tanda > Artinya Huruf di atasnya atau sesudah huruf yang kita ketik.apabila kita 

pilih tanda tersebut maka Nama-Nama yang akan muncul adalah nama yang 

hurufnya diatasnya. 

���� Tanda < Artinya Huruf di bawanya atau sebelum huruf yang kita ketik,apabila 

kita pilih tanda tersebut maka akan keluar Nama-nama siswa yang hurufnya  

sebelum huruf yang kita ketik. 

���� Tanda <> Artinya Tidak Sama dengan,apabila kita pilih tanda tersebut maka 

akan muncul nama-nama yang tidak sama dengan yang kita ketik. 

 

7.12  Mata Pelajaran 
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Menu yang digunakan untuk melihat daftar pelajaran,yang berisi kode pelajara,nama pelajaran 

dan urutan. 

• Tambah  

 
Digunakan untuk menabah mata pelajaran baru,untuk menambah mata pelajaran baru 

pilih tambah lalu akan muncul form new mata pelajaran,isikan data yang diminta seperti 

kode,nama dan urutan setelah semua data lengkap save untuk menyimpab data. 

• Imprt CSV 

 
Digunakan untuk memindahkan data dari Microsoft Excel ke sistem.dengan cara 

membuata data dulu data yang akan diimport di Microsoft excel kemudian pilih import 

CSV setelah muncul form seperti gambar diatas lalu simpan data ke CSV. 

• Like 

Kolom like ada beberapa format yaitu : 

� Like artinya Seperti,apabila kita pilih Like maka akan muncul Nama seperti yang 

kita cari. 

���� Not Like artinya Tidak Seperti,apabila kita pilih Not Like maka Nama yang akan 

muncul adalah Nama-nama yang Tidak seperti kita ketik. 
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���� Tanda = Artinya yang Bukan,apabila kita pilih tanda tersebut maka Nama-Nama 

yang akan muncul adalah yang bukan Nama yang kita ketik. 

���� Tanda > Artinya Huruf di atasnya atau sesudah huruf yang kita ketik.apabila kita 

pilih tanda tersebut maka Nama-Nama yang akan muncul adalah nama yang 

hurufnya diatasnya. 

���� Tanda < Artinya Huruf di bawanya atau sebelum huruf yang kita ketik,apabila 

kita pilih tanda tersebut maka akan keluar Nama-nama siswa yang hurufnya  

sebelum huruf yang kita ketik. 

���� Tanda <> Artinya Tidak Sama dengan,apabila kita pilih tanda tersebut maka 

akan muncul nama-nama yang tidak sama dengan yang kita ketik. 

8. Log Out 

Menu untuk keluar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


