
1 
 

Cara Menjalankan Aplikasi 

Cara Menggunakan Aplikasi Pada Guru BK : 

1. Langkah pertama untuk guru BP melihat menu utama tekan tombol GURU 

BK. 

 

2. Selanjutnya untuk dapat masuk ke menu utama maka guru BP harus 

menggunakan email yang telah didaftarkan di web terlebih dahulu.    

3. Langkah ketiga untuk guru BK yang akan mencari rincian data siswa dari 

salah satu siswa maka guru BK hanya memasukannama siswa saja pada 

kolom pencarian yang terdapat di menu utama, lalu setelah muncul salah satu 

data siswa maka tekan data siswa tersebut, setelah itu maka muncul rincian 

data siswa. 
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4. Kemudian untuk memberikan poin pelanggaran kepada salah satu siswa, 

caranya sama seperti pada langkah nomor 3 tadi, yaitu buka rincian data siswa 

dan tekan tombol BERI POIN PELANGGARAN yang terdapat di bawah 

rincian data siswa kemudian tekan tombol spinner yang bertuliskan pilihan, 

dibawah teks jenis pelanggaran, lalu tuliskan pelanggaran yang dilakukan 

siswa di kolom pencarian maka akan tampil jenis pelanggarannya kemudian 

tekan jenis pelanggaran tersebut, selanjutnya dibawah tombol spinner akan 

muncul jenis pelanggaran beserta skor pelanggarannya, kemudian tuliskan 

penanganan pada orangtua siswa tersebut pada kolom penanganan, kemudian 

tekan tombol KIRIM untuk mengirimkan informasi kepada orangtua siswa, 

tunggu hingga muncul pesan bertuliskan "sukses kirim notif" pada layar. 

     

5. Langkah kelima untuk mereset total poin pelanggaran hanya dapat dilakukan 

satu persatu siswa saja, tidak langsung semua dengan dalam satu langkah, 

sehingga buka rincian data salah satu siswa terlebih dahulu, kemudian tekan 

tombol BERI POIN PELANGGARAN, lalu langsung saja tekan tombol 

RESET maka total poin pelanggaran akan menjadi 0 kembali dan akan 



3 
 

mengirimkan notifikasi juga kepada orangtua siswa bahwa total poin 

pelanggaran menjadi 0. 

 

6. Selanjutnya terdapat icon home yang terdapat pada toolbar dibagian atas 

kanan layar, atau disamping tulisan PELANGGARAN, bila ditekan maka 

akan menuju menu utama kembali. 

 

7. Langkah ketuju pada guru BP untuk dapat melihat data pelanggaran siswa 

tekan tombol DATA PELANGGARAN yang terdapat pada menu utama, 

kemudian akan muncul list data siswa, kemudian untuk melihat data 

pelanggaran siswa secara rinci tiap siswa, tuliskan salah satu nama siswa pada 

kolom pencarian maka akan muncul data siswa yang dicari, lalu tekan data 

siswa tersebut, kemudian akan memunculkan pelanggaran yang pernah 

dilakukan oleh siswa tersebut dan pengaturan ulang(reset) total poin 

pelanggaran menjadi 0 kembali. 
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8. Langkah Terakhir untuk menghapus data siswa tekan dan tahan salah satu data 

siswa yang akan dihapus kemudian akan muncul dialog pada layar, apakah 

akan dihapus data tersebut atau tidak. 

 

Cara Menggunakan Aplikasi Pada Orangtua/Wali Siswa : 

1. Langkah pertama untuk penggunaan aplikasi pada orangtua siswa yang ingin 

melihat pemberitahuan dari sekolah tekan tombol ORANGTUA/WALI 

SISWA. 

2. Selanjutnya masukan nomor telepon yang valid dan juga masukan nis siswa. 

Nomor telepon dan nis siswa harus sesuai dengan data siswa yang 

bersangkutan(anak), bila orangtua sudah login maka akan muncul menu 

pemberitahuan, di dalam menu pemberitahuan terdapat nama dan kelas siswa 

yang bersangkutan(anak). 

3. Langkah ketiga pada saat ada informasi yang masuk hanya informasi 

pemberian poin pelanggaran dan pengaturan ulang poin pelanggaran menjadi 
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0 kembali (reset) tiap semesternya yang di dapatkan oleh siswa yang 

bersangkutan saja(anak) dan ditampilkan pada menu pemberitahuan. 

  

4. Langkah terakhir pada saat mendapatkan informasi dari guru BP dan aplikasi 

tidak terbuka atau diminimize, buka notifikasi kemudian langsung tekan saja 

tombol ORANGTUA/WALI SISWA, maka informasi baru sudah masuk pada 

menu pemberitahuan, tetapi pada saat mendapat informasi dan sedang 

membuka aplikasi, langsung saja buka notifikasi, sehingga akan menuju pada 

menu pemberitahuan untuk melihat informasi dari guru BP. 

 


