
Manual Program 

 

Cara menggunakan aplikasi pasa Sistem Informasi 

Perkembangan anak pada Tk Islam Alfalah: 

1. User mengkses masuk dengan memasukan username 

dan password. 

2. Untuk dapat menggunakan sistem ini, user terlebih 

dahulu memasang masukan database dan software 

pendukung sebagai berikut : 

� Database dengan nama sipus yang terdapat pada 

folder database dalam CD ini. 

� Potgresql 

� Java 7 

� Elipse Indigo 

� Hibernate 3.0  

� Spring MVC 3.0 

� Spring security 

� Zkoss Framework 

3. Untuk mengatur hak akses, terdapat pada menu 

administrasi pengguna, kemudian pilih jenis pengguna, 

buat jenis pengguna dan atur hak aksesnya.  

4. Untuk membuat daftar pengguna gunakan menu Pengguna 

yang ada pada menu administrasi pengguna, setelah itu 

pilih hak akses yang telah dibuat sebelumnya. 

5. Untuk mengganti password, gunakan menu ganti 

password. 

6. Untuk memasukan data wilayah yang terdiri dari negara, 

propinsi, kota/kabupaten, dan kecamatan yang untuk data 



pendukung pengisian data alamat pada murid dan 

pegawai, gunakan menu Pendataan & Utility > wilayah. 

7. Untuk data pegawai, dapat diakses melalui menu 

administrasi pengguna > Pegawai. Klik menu tambah data 

untuk menambah data, akan tampil form input pegawai, 

setelah diisi semua data pegawai, simpan dan data akan 

ditampilkan. 

8. Untuk data murid, gunakan menu Administrasi murid > 

input data murid, klik menu tambah data untuk 

menampilkan form tambah data, selanjutnya isi semua 

data yang diminta oleh form dan simpan, data akan 

langsung ditampilkan. 

9. Untuk penilaian, gunakan menu administrasi murid > input 

penilaian, akan ditampilkan semua data nilai, untuk 

menambahkan data, klik menu tambah data, selanjutnya 

akan muncul form untuk mengisi nilai, gunakan bandbox 

yang ada pada form untuk mengambil data murid, setelah 

data murid di ambil, isikan semua penilaian dan simpan, 

data yang dimasukkan akan segera ditampilkan. 

10. Untuk keluar dari program, gunakan menu keluar 

aplikasi. 

11. Aplikasi ini dapat berjalan dengan menggunakan 

software berikut: 

� Linux Backtrak 5 R3 

� Apache tomcat 7 

� Eclipse Indigo 

� Postgresql 

Hardware 

� Processor intel Core 2 Duo T7300 



� Harddisk kapasitas 360 Gb 

� Ram kapasitas 3 Gb 

� LCD 14” 1280 x 800 pixel 

� Mouse dan Keyboard 

 

 


