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SimBK merupakan perangkat aplikasi pendukung pelaksanaan Bimbingan dan Konseling  di 

sekolah, yang  berfungsi memudahkan kerja seorang Guru BK atau Konselor dalam menyusun 

administrasi pelaksanaan BK. Sebagai sebuah perangkat komputer, maka langkah yang harus dilakukan 

untuk bisa menggunakannya adalah harus diinstall terlebih dahulu. Adapun file yang harus diinstall 

adalah  file  : mysql-5.0.45-win32 dan Webyog SQLyog 6.13 Enterprise Edition yang disertakan  dalam 

SimBK, yang bisa dicari dalam file : 

 

 
 

Kemudian buka File SimBK dan kemudian cari Master DB dengan cara kllik dua kali :  

 
 

Dalam Master DB ada dua file, yaitu mysql-5.0.45-win32 dan Webyog SQLyog 6.13 Enterprise Edition 

yang harus diinstal. Langkah selanjutnya lihat dalam file cara install yang disertakan dalam CD SimBK. 
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Setelah SimBK terinstal dengan sempurna, maka selanjutkan kita bisa mengoperasikannya dengan 

langkah-langkah sebagai berikut : 

 

A. Aktivasi server ( tidak perlu dilakukan apabila SimBK sudah bisa berjalan ) 

1. Sebelum memulai menggunakan SimBK kita terlebih dahulu harus mengaktifkan server dengan 

langkah Start>> All Program >> Accessories >> Run. 

 
2. Ketik “ services.msc “ kemudian OK 

 
3. Cari program My SQL >> aktifkan dengan jalan klik start, kemudian tutup kembali. 

 
 

4. Biasanya langkah dari 1 s/d 3 tidak perlu dilakukan apabila SimBK sudah bisa jalan dengan 

sempurna ( ditandai saat dibuka sudah muncul tampilan SimBK ) 

 



3 
 

B. Memulai SimBK 

 

1. Klik dua kali pada icon SimBK yang ada pada desktop 

 
 

2. Login terlebih dahulu, dengan memasukan username admin dengan password admin juga 

kemudian OK. Login admin merupakan perintah tertinggi, untuk merubah data sekolah, 

mengganti logo sekolah dan logo kabupaten, dan memasukkan data user ( nama konselor 

pengguna ) 

 
 

3. Mengentri data sekolah 

Entri data sekolah ini sangat penting, karena berkaitan dengan kop surat, nama kepala sekola, 

nama user ( konselor pengguna ) dengan pembuatan login tiap-tiap Konselor/Guru BK yang ada 

disekolah. 
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4. Mengisi logo sekolah dan logo kabupaten dengan cara klik pada menu Browse kemudian cari 

logo yang telah dipersiapkan di komputer. 

 
 

5. Selanjutnya kita harus mengisi nama-nama Konselor/Guru BK dan Nip-nya dan klik menu 

Simpan. 

6. Setelah selesai, maka klik tombol Simpan Data. Selanjutnya, kita harus merestart SimBK. 

 

C. Mendaftarkan User 

 

Langkah berikutnya mengisi data user ( mendaftarkan pengguna ) yang nantinya sebagai pemakai 

dan sekaligus sebagai nama yang tercantum dalam setiap hasil produk SimBK.  

1. Sebelum mengisi Data User harus didahului dengan mengklik menu “Tambah” terlebih dahulu. 

2. Selanjutnya pilih nama konselor yang didaftarkan dan mengisi nama user serta passwordnya. 

3. Setelah selesai tekan menu “Simpan”, kemudian ditutup.  

4. SimBK siap dipakai oleh User atau pengguna dengan jangan lupa mengisi passwordnya. 

5. Setelah selesai, maka klik tombol Simpan dan Close. Selanjutnya, kita harus merestart SimBK. 
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LANGKAH APLIKASI SimBK DALAM PELAYANAN PENDUKUNG 

BIMBINGAN DAN KONSELING DI SEKOLAH 

 

1. Contoh : Pengisian Data Pribadi Siswa 

a. Buka simBK dengan klik dua kali pada icon SimBK yang ada pada desktop. 

b. Pilih menu File >> login. 

c. Isi Username dan Password (nama konselor dan passwordnya) >> OK. 

 

 
 

d. Kalau berhasil maka nama user akan tercantum pada kiri bawah. 

 
e. Selanjutnya mulai mengentri data pribadi siswa dengan klik pada menu Entri Data, kemudian 

pilih Data Pribadi Siswa. 

f. Isilah semua data yang ada dalam kolom-kolom yang disediakan dengan langkah klik menu 

Tambah Data terlebih dahulu.( Catatan : Semua langkah Entri harus diawali dengan Tambah 

Data terlebih dahulu ) 
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g. Apabila pilihan yang kita butuhkan tidak ada dalam list ( Misalnya nama jurusan ), maka silahkan 

ditambah List baru dengan cara klik pada menu yang ada disampingnya, kemudian klik menu 

“Tambah” kemudian ketik yang diperlukan dan simpan. 

 
h. Kalau sudah selesai mengisi data semua, maka selanjutnya adalah mengisi foto siswa dengan 

jalan klik menu “Browse “ yang ada dibawah tempat foto. 

 
i. Selanjutnya Klik simpan data. Dan apabila akan mengisi data siswa selanjutnya, maka tekan 

tombol Tambah Data terlebih dahulu. 
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j. Setelah selesai mengisi semuanya, maka apabila data tersebut akan dicetak maka tinggal klik 

tombol Cetak Data. Sebelum dicetak, sebaiknya dicek dahulu Page Set Upnya, kemudian 

disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Secara default ukuran kertasnya adalah Legal. 

 
k. Data Pribadi Siswa ini sangat penting dalam keseluruhan SimBK, sehingga apabila data ini telah 

selesai diisi semuanya sesuai dengan jumlah siswa asuh, maka produk-produk lain seperti 

pembuatan laporan konseling individual, pembuatan surat undangan orang tua, laporan 

konferensi kasus dan sebagainya dengan mudah kita buat. 

l. Sangat disarankan, sebelum kita menggunakan SimBK ini, maka terlebih dahulu dipersiapkan 

blanko data siswa yang kemudian diisi oleh para siswa, kemudian mengumpulkan foto siswa 

yang disimpan dalam file, sehingga mudah untuk memasukkannya dalam SimBK. 

 

2. Contoh : Membuat Daftar Siswa Asuh 

a. Cari pada Toolbars laporan, kemudian pilih Daftar Siswa Asuh. 
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b. Ketik pada Tahun Ajaran, kemudian pilih kategori yang diinginkan dan klik Cetak. 

 
c. Hasilnya tinggal di Print Out dengan disesuaikan ukuran kertasnya. 

 
 

3. Contoh : Menyusun Laporan Konseling Individual 

a. Membuat Laporan Konseling Individual 

1) . Pilih Toolbar Laporan, kemudian klik >> Hasil Konseling Individu 
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2) . Isikan data siswa terlebih dahulu dengan klik pada menu disamping kolom nama, kemudian 

isikan data yang diperlukan, dan kemudian cetak. Dalam pencetakan sebaiknya hanya 

halaman satu saja yang dicetak. ( Didalam laporan tersebut ada 3 halaman ) 

 
b. Membuat Rekapitulasi  Laporan Konseling Individual 

Klik lihat data, kemudian cetak. 

 
 

 Selanjutnya seluruh proses kerja yang lain  hampir sama dengan yang telah dicontohkan  diatas. 

Kita tinggal mencari menu laporan yang dibutuhkan, kemudian diisi  kolom – kolomnya dan cetak. 

 

4. Cara Memback up data  : Copy file pada  Disk System  C  >> Program File >>  My SQL >> MySQL 

Server 5.0 >> data. Silahkan file “data” di copy dan kemudian disimpan. Saat SimBK diinstall ulang, 

maka pasangkan kembali file data tersebut pada tempat semula dan tumpangkan. 

5. Cara Meng Update : 

a. Download Update  SimBK ( pemberitahuan  alamat  tempat download menyusul ) 

b. Copy semua hasil download. 

c. Pasangkan pada : Disk System  C  >> Program File >>  My SQL >> MySQL Server 5.0 >> 

data >> db_beka 

d. Buka icon SQLyog  Enterprise 
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e. Buka DB dan pilih restore 

 
f. Cari pada file yang berada pada : Program File >>  My SQL >> MySQL Server 5.0 >> data 

>> db_beka 

g. Klik Excecute, dan tunggu sampai selesai kemudian close. 

 
 

Apabila ada kesulitan dalam mengoperasikan SimBK, bisa menghubungi pada :  Andori 

AlamatTempat Kerja  : SMA Negeri 1 Pemalang – Jl. Jend Gatot Subroto Pemalang 52319 Jawa Tengah 

Alamat Rumah  : Desa Klegen, Rt 03 Rw 02 Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang 52363 

HP   : 081548151888 

Email   : andori_bk@yahoo.co.id 

 

-----------------------------------SELAMAT BEKERJA----------------------------------- 


