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Cara Menjalankan Program                              
1.  Cara menjalankan program  
Untuk menjalankan aplikasi pada Sistem Informasi Lembaga Kursus Jogja English Dormitory Berbasis Web ini adalah dengan menggunakan web browser seperti Internet Explorer, Mozilla, atau Opera. Kemudian ketikkan alamat (URL) http://localhost/jed, setelah itu akan tampil halaman utama web sebagai berikut :
file_0.png

file_1.wmf


Gambar 1.1. Halaman Utama Web
	Pada halaman utama di atas terdapat kolom kategori menu yang terdiri dari enam link, yaitu: Program, Fasilitas, Open Class, Pendaftaran, Event, dan Artikel. Sebagai contoh, untuk melihat halaman daftar Program, klik link Program, maka akan tampil halaman sebagai berikut:
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Gambar 1.2. Halaman Daftar Program
Untuk melihat detail dari Program yang ada di halaman daftar Program di atas, klik Detail atau klik nama programnya, maka akan tampil halaman Detail Program sebagai berikut:
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Gambar 1.3. Halaman Detail Program
Apabila ingin mencari atau melihat masakan yang lebih spesifik, sebagai contoh ingin mencari masakan daerah Yogyakarta maka ketikkan “Yogyakarta” pada kolom Pencarian kemudian klik cari atau tekan enter.

2. Halaman Administrator
Untuk masuk ke halaman Administrator, ketik http://localhost/jed/admin, maka akan tampil form Login Admin sebagai berikut:
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Gambar 2.1. Form Login Admin
Setelah itu masukkan Username, Password, dan kode pada gambar lalu klik tombol “Login” atau tekan enter. Apabila Username, Password, dan kode yang dimasukkan benar, maka akan tampil halaman administrator sebagai berikut:
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Gambar 2.2. Halaman Administrator
2.1. Input Data
	Untuk memasukkan data pada Sistem Informasi Lembaga Kursus Jogja English Dormitory Berbasis Web adalah dengan terlebih dahulu memilih menu-menu Input yang tersedia pada Halaman Administrator di atas. Fungsi dari masing-masing menu tersebut adalah:  
2.1.1.  Input Data Paket
	Untuk memasukkan data Paket maka pilih menu Input  Data Paket kemudian akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.3. Tampilan Form Input Data Paket
Untuk merekam data paket ke dalam database dengan cara mengetikkan nama paket, inisial, dan keterangannya pada kolom masing-masing kemudian klik tombol “Simpan” atau tekan enter. 
2.1.2.  Input Data Level
	Untuk memasukkan data level maka pilih menu Input  Data Level kemudian akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.4. Tampilan Form Input Data Level
Untuk merekam data Daerah ke dalam database dengan cara memilih nama paket dan mengetikkan nama level, no. level, jumlah sesi, biaya, serta materi pada kolomnya masing-masing kemudian klik tombol “Simpan” atau tekan enter.
2.1.3.  Input Data Ruang
	Untuk memasukkan data Ruang maka pilih menu Input  Data Ruang kemudian akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.5. Tampilan Form Input Data Ruang
Untuk merekam data Ruang ke dalam database dengan cara mengetikkan nama ruang dan kapasitas pada kolomnya masing-masing kemudian klik tombol “Simpan” atau tekan enter.
2.1.4.  Input Data Pengajar
	Untuk memasukkan data Pengajar maka pilih menu Input  Data Pengajar kemudian akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.6. Tampilan Form Input Data Pengajar
Untuk merekam data Pengajar ke dalam database dengan cara mengetikkan Nama Pengajar, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat, Email, Telepon, Username, dan Password kemudian klik tombol “Simpan” atau tekan enter.
Input Data Kelas
Untuk memasukkan data Kelas maka pilih menu Input  Data Kelas kemudian akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.7. Tampilan Form Input Data Kelas
Untuk merekam data Kelas ke dalam database dengan cara memilih nama paket, nama level, bulan, tahun angkatan, tanggal tutup pendaftaran, tanggal mulai belajar, tanggal selesai dan mengetikkan jumlah quota kelas kemudian klik tombol “Simpan” atau tekan enter.
Input Data Peserta
Untuk memasukkan data Peserta maka pilih menu Input  Data Peserta kemudian akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.8. Tampilan Form Input Data Peserta
Untuk merekam data Peserta ke dalam database dengan cara memilih Program, Level, dan Kelas lalu mengetikkan Nama Peserta, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Alamat, Email, Organisasi, Telepon, Username, dan Password kemudian klik tombol “Simpan” atau tekan enter.

Input Data Pembayaran
Untuk memasukkan data Pembayaran maka pilih menu Input  Data Pembayaran kemudian akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.9. Tampilan Form Input No. Pendaftaran
Masukkan No. Pendaftaran pada kolom lalu klik “Tampilkan”, kemudian akan tampil form sebagai berikut:
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Gambar 2.10. Tampilan Form Detail Pembayaran
Untuk melakukan pembayaran klik link “Input Data Pembayaran” setelah itu akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.11. Tampilan Form Input Data Pembayaran
Ketikkan jumlah nominal pembayaran pada kolom yang tersedia kemudian klik tombol “Simpan”. Setelah itu akan tampil kembali form Detail Pembayaran seperti di bawah ini:
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Gambar 2.12. Tampilan Form Input Detail Pembayaran
Pada form di atas telah terdapat link “Cetak Nota”. Link tersebut berfungsi untuk menampilkan nota/bukti transaksi untuk dicetak. Di bawah ini merupakan tampilan dari nota pembayaran yang dimaksud:
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Gambar 2.13. Tampilan Nota Pembayaran
Input Data Event
Untuk memasukkan data Event maka pilih menu Input  Event kemudian akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.14. Tampilan Form Input Data Event
Untuk merekam data Event ke dalam database dengan cara mengetikkan Nama Event, Tanggal Event, Keterangan, dan Gambar/Foto pada kolomnya masing-masing kemudian klik tombol “Simpan” atau tekan enter.

Input Data Artikel
	Untuk memasukkan data Artikel maka pilih menu Input  Artikel kemudian akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.15. Tampilan Form Input Data Artikel
Untuk merekam data Event ke dalam database dengan cara mengetikkan Judul Artikel dan Isi Artikel pada kolomnya masing-masing kemudian klik tombol “Simpan” atau tekan enter.


2.2. Informasi Data dan Edit Data
	Untuk melihat, mengubah, dan menghapus data pada Sistem Informasi Resep Masakan Indonesia Berbasis Web adalah dengan terlebih dahulu memilih menu-menu Informasi Data yang tersedia pada Halaman Administrator di atas. Fungsi dari masing-masing menu tersebut adalah:
2.2.1.  Info Data Paket
	Untuk melihat data Paket maka pilih menu Info Data Paket kemudian akan tampil daftar seperti di bawah ini:
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Gambar 2.16. Tampilan Info Data Paket
Untuk menghapus pilih link “Hapus”, sedangkan untuk mengubah data pilih link “Edit” pada kolom “Opsi”, maka akan tampil form Edit Data Paket.
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Gambar 2.17. Tampilan Form Edit Data Paket
2.2.2.  Info Data Level
	Untuk melihat data Level maka pilih menu Info Data Level kemudian akan tampil daftar Level seperti di bawah ini:
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Gambar 2.18. Tampilan Info Data Level
Untuk menghapus pilih link “Hapus”, sedangkan untuk mengubah data pilih link “Edit” pada kolom “Opsi”, maka akan tampil form Edit Data Level.
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Gambar 2.19. Tampilan Form Edit Data Level
2.2.4.  Info Data Ruang
	Untuk melihat data Ruang maka pilih menu Info Data Ruang kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.20. Tampilan Info Data Ruang
Untuk menghapus pilih link “Hapus”, sedangkan untuk mengubah data pilih link “Edit” pada kolom “Opsi”, maka akan tampil form Edit Data Ruang.
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Gambar 2.21. Tampilan Form Edit Data Ruang
2.2.4.  Info Data Pengajar
	Untuk melihat data Pengajar maka pilih menu Info Data Pengajar kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.22. Tampilan Info Data Pengajar
Untuk menghapus pilih link “Hapus”, sedangkan untuk mengubah data pilih link “Edit” pada kolom “Opsi”, maka akan tampil form Edit Data Pengajar.
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Gambar 2.23. Tampilan Form Edit Data Pengajar
Info Data Peserta
Untuk melihat data Peserta maka pilih menu Info Data Peserta kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.24. Tampilan Info Data Peserta
Untuk menghapus pilih link “Hapus”, sedangkan untuk mengubah data pilih link “Edit” pada kolom “Opsi”, maka akan tampil form Edit Data Peserta.
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Gambar 2.25. Tampilan Form Edit Data Peserta
Info Data Kelas
Untuk melihat data Kelas maka pilih menu Info Data Kelas kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
file_56.png

file_57.wmf


Gambar 2.26. Tampilan Info Data Kelas
Untuk menghapus pilih link “Hapus”, sedangkan untuk mengubah data pilih link “Edit” pada kolom “Opsi”, maka akan tampil form Edit Data Peserta.
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Gambar 2.27. Tampilan Form Edit Data Kelas
Untuk melihat data Jadwal maka pilih menu “Jadwal” pada kolom Opsi, kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.28. Tampilan Info Data Jadwal
Untuk menghapus pilih link “Hapus”, sedangkan untuk mengubah data pilih link “Edit” pada kolom “Opsi”, maka akan tampil form Edit Data Jadwal.
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Gambar 2.29. Tampilan Form Edit Data Jadwal
Untuk melihat data Peserta pada tiap kelas maka pilih menu “Peserta” pada kolom Opsi, kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.30. Tampilan Info Data Peserta per Kelas
Untuk melihat data Nilai maka pilih menu “Nilai” pada kolom Opsi, kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.31. Tampilan Info Data Nilai per Kelas
Untuk mengubah Nilai, klik link “Edit” kemudian akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.32. Tampilan Form Edit Data Nilai
Sedangkan untuk mencetak sertifikat, klik link Cetak Sertifikat, kemudian akan tampil lembar sertifikat sebagai berikut:
file_70.png

file_71.wmf


Gambar 2.33. Tampilan Info Sertifikat
Info Data Pembayaran
Untuk melihat data Pembayaran maka pilih menu Pembayaran kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.34. Tampilan Info Data Pembayaran
Untuk melihat detai pembayaran, klik menu “Detail” lalu akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.35. Tampilan Detail Pembayaran
Info Data Event
Untuk melihat data Event maka pilih menu Event kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.36. Tampilan Info Data Event
Untuk menghapus pilih link “Hapus”, sedangkan untuk mengubah data pilih link “Edit” pada kolom “Opsi”, maka akan tampil form Edit Data Event.
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Gambar 2.37. Tampilan Form Edit Data Event
Info Data Artikel
Untuk melihat data Artikel maka pilih menu Info Data Artikel kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.38. Tampilan Info Data Event
Untuk menghapus pilih link “Hapus”, sedangkan untuk mengubah data pilih link “Edit” pada kolom “Opsi”, maka akan tampil form Edit Data Artikel.
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Gambar 2.39. Tampilan Form Edit Data Artikel
Sedangkan untuk melihat data Komentar maka pilih menu Lihat Komentar kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.40. Tampilan Info Data Komentar
Info Data Buku Tamu
	Untuk melihat data Buku Tamu maka pilih menu Daftar Buku Tamu kemudian akan tampil tabel seperti di bawah ini:
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Gambar 2.41. Tampilan Info Data Buku Tamu
Untuk menghapus pilih link “Hapus” yang terdapat pada kolom “Opsi”.

2.3.  Laporan (Report)
Dari hasil pemasukan data, biasanya Administrator membutuhkan informasi dari hasil pengolahan data untuk memanajemen data pada Sistem Informasi Lembaga Kursus Jogja English Dormitory Berbasis Web. Untuk menghasilkan informasi-informasi ini dapat ditemukan pada Menu Laporan yang di dalamnya terdapat beberapa link. Fungsi dari link-link tersebut adalah:
2.3.1. Laporan Data Paket
	Untuk melihat laporan Data Paket, pilih link “Laporan Data Paket”, maka akan tampil laporan sebagai berikut:
file_88.png

file_89.wmf


Gambar 2.42. Tampilan Laporan Data Paket
2.3.2. Laporan Data Level
	Untuk melihat laporan Data Level, pilih link “Laporan Data Level”, maka akan tampil laporan sebagai berikut:
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Gambar 2.43. Tampilan Laporan Data Level
2.3.3. Laporan Data Ruang
	Untuk melihat laporan Data Ruang, pilih link “Laporan Data Ruang”, maka akan tampil laporan sebagai berikut:
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Gambar 2.44. Tampilan Laporan Data Ruang
2.3.4. Laporan Data Pengajar
	Untuk melihat laporan Data Pengajar, pilih link “Laporan Data Pengajar”, maka akan tampil laporan sebagai berikut:
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Gambar 2.45. Tampilan Laporan Data Pengajar
2.3.6. Laporan Data Peserta
Untuk melihat laporan Data Peserta, pilih link “Laporan Data Peserta”, maka akan tampil laporan sebagai berikut:
file_96.png

file_97.wmf


Gambar 2.46. Tampilan Laporan Data Peserta
2.3.6. Laporan Data Pembayaran
Untuk melihat laporan Data Pembayaran, pilih link “Laporan Data Pembayaran”, maka akan tampil laporan sebagai berikut:
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Gambar 2.47. Tampilan Laporan Data Pembayaran

2.3.6. Laporan Data Jadwal
Untuk melihat laporan Data Jadwal, pilih link “Laporan Data Jadwal”, maka akan tampil laporan sebagai berikut:
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Gambar 2.48. Tampilan Laporan Data Jadwal
2.3.5. Laporan Data Nilai
Untuk melihat laporan Data Nilai, pilih link “Laporan Data Nilai”, maka akan tampil laporan sebagai berikut:
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Gambar 2.49. Tampilan Laporan Data Nilai

2.4. Tambah dan Ubah Data Admin
	Untuk menambah data Admin, klik link “Tambah Admin” maka akan tampil form seperti di bawah ini:
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Gambar 2.50. Tampilan Form Input Data Admin
	Masukkan Nama User (Username) pada kolom “Nama User”, Password pada kolom “Password”, ketik ulang Password pada kolom “Ulangi Password”, dan Pilih hak akses kemudian klik tombol Simpan.
	Sedangkan untuk mengubah data Admin, klik link “Edit Username & Password” maka akan tampil form seperti gambar 2.51.
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Gambar 2.51. Tampilan Form Ubah Data Admin

