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iam School adalah aplikasi manajemen agenda 
sekolah untuk orang tua agar orang tua memperoleh
informasi yang dikirimkan oleh guru atau
administrator sekolah anak dengan mudah.

Memperkenalkan iam School



Masuk Aplikasi iam School (1/4)

Langkah untuk mengakses iam School:

Langkah 1. Unduh aplikasi melalui Google Play Store & Apps Store.
Langkah 2. Masuk sesuai dengan metode yang diinginkan.
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Masuk dengan Nomor Telepon (2/4)
Langkah 3. Masukkan nomor telepon yang 
didaftarkan untuk aplikasi iam School
Langkah 4. Masukkan nomor otentikasi
yang Anda terima untuk memulai 
penggunaan aplikasi iam School.
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Pendaftaran Orang Tua (3/4)
Langkah 5. Isilah data yang diperlukan sesuai dengan
gambar.
a. Isilah sesuai dengan nama Anda selaku orang tua siswa
yang bersangkutan
b. Isilah sesuai dengan email yang saat ini Anda gunakan.

Setelah selesai, Anda dapat mengklik “Daftar”.
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Pendaftaran Orang Tua (4/4)
Langkah 6. Mendaftarkan Anak

a. Pilihlah jenjang sekolah yang sesuai dengan
anak Anda
b. Masukkan nama anak
c. Masukkan nama sekolah anak
d. Masukkan kelas anak saat ini
e. Pilihlah jenis kelamin anak

*Silakan pilih “Tambah Anak” apabila ingin
mendaftarkan lebih dari satu anak. 

Pastikan data yang diinput sudah lengkap dan 
benar, kemudian klik ‘Simpan dan Lanjutkan'
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Memilih Sekolah & Tingkat
Anda dapat memilih sekolah anak Anda 
dengan mengetik nama sekolah pada 
kolom pencarian.

Kemudian, Anda dapat memilih tingkat 
dan kelas anak Anda atau memasukkan 
secara langsung.

Setelah selesai, Anda dapat klik “Selesai” 
untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.

8

2



Beranda
Pada menu beranda, Anda dapat
menemukan fitur-fitur iam
School. 
1) Fitur-fitur untuk 
memberitahukan kepada orang 
tua pengumuman dari sekolah
2) Toolbar untuk akses ke menu 
yang ada
3) a. Pencarian untuk agenda, 

sekolah, informasi, dan 
hal-hal yang ada dalam 
iam School

b. Notifikasi pengaturan anak
c. Pengaturan tentang

informasi orang tua serta 
notifikasi iam School.

4) a. Favorit: Anda dapat 
memeriksa pengumuman 
yang telah Anda favoritkan.

b. Lihat Sekolah Anak: 
5) Tanda (v) untuk mengakses 

informasi masing-masing 
anak
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Pengaturan
Pada menu pengaturan, 
Anda dapat mengatur:
a. Sekolah dan tempat les 
anak: Anda dapat 
mengubah sekolah anak 
Anda
b. Sekolah dan informasi 
pendidikan yang diminati
c. Notifikasi aplikasi: 
dinyalakan atau 
dimatikan
Anda juga dapat 
mengakses FAQ serta 
informasi layanan terkait 
iam School.
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Favorit
Anda dapat melihat berita 
atau informasi yang Anda 
simpan pada tab ini.
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Lihat Sekolah Anak
Fungsi ini digunakan agar 
Anda dapat melihat serta 
mengubah sekolah anak, 
juga untuk melihat 
informasi mengenai 
pendidikan maupun 
informasi sekolah yang 
Anda minati.
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Mengatur Sekolah &
Tempat Les (1/3)

Pada menu beranda, 
Anda dapat
menemukan fitur 
pengaturan sekolah 
dan tempat les untuk 
anak Anda.
Melalui menu berikut, 
Anda dapat

a. menambahkan anak
b. menyunting informasi 

anak yang telah ada, 
serta

c.menghapus informasi 
anak Anda. (lihat 
panduan berikut)
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Mengedit Informasi 
Anak
(2/3)

Dengan mengklik 
“Edit”, Anda dapat 
mengubah informasi 
anak Anda sesuai 
dengan keperluan.

Setelah selesai, silakan 
klik “Simpan”.
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Menghapus 
Informasi Anak (3/3)

Anda dapat 
menghapus informasi 
anak Anda dengan 
memilih “Hapus 
Informasi Anak”. 
Kemudian, Anda dapat 
memilih “Hapus” pada 
jendela konfirmasi.
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Kalender
Pada bagian toolbar 
laman beranda, Anda 
dapat menemukan fitur
kalender.
Kalender adalah fitur 
untuk menunjukkan pada 
orang tua tentanga 
jadwal kelas maupun 
jadwal sekolah anak.
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Acara
Pada bagian toolbar 
laman beranda, Anda 
dapat menemukan fitur
acara.
Layanan ini belum 
tersedia.
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Lihat lebih banyak

Layanan ini belum 
tersedia.
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Kelas Jarak Jauh

Kelas jarak jauh adalah fitur kelas tatap
muka daring yang dapat diatur oleh guru 
melalui iam Teacher dan diakses oleh 
siswa lewat aplikasi iam School.

Langkah 1. Klik menu DLL
Langkah 2. Klik “Ambil Kelas Jarak Jauh”
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Kelas Jarak Jauh

Apabila beluma ada kelas yang tersedia, 
akan muncul notifikasi seperti pada 
gambar.



21

Kelas Jarak Jauh

Apabila kelas telah tersedia, nama
sekolah dan kelas Anak akan muncul. 
1. Klik “Masuk ke ruang belajar”. Lalu
akan muncul nama kelas tersebut.
2.  Klik “Belajar”

1

2
SMAN 11 BANDA ACEH

SMAN 11 BANDA ACEH



Periksa Agenda
Agenda adalah fitur untuk 
orang tua dapat melihat 
pengumuman yang dibuat 
oleh guru atau administrator 
sekolah.
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Langkah 1. Anda dapat klik 
Agenda untuk melihat 
seluruh pengumuman.
a. Anda dapat 
menambahkan 
pengumuman tersebut pada 
daftar “Favorit” untuk 
menyimpannya.
b. Anda dapat membagikan 
agenda melalui media sosial 
dengan klik “Bagikan” dan 
memilih media sosial yang 
cocok.
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Periksa Pesan
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Pesan adalah fitur untuk 
orang tua dapat melihat 
survei yang dibuat oleh guru 
atau administrator sekolah.

Langkah 1. Anda dapat klik 
Pesan untuk melihat seluruh 
pengumuman.
a. Anda dapat 

menambahkan pesan 
tersebut pada daftar 
“Favorit” untuk 
menyimpannya.
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Isi Survey
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Setelah memeriksa pesan, 
Anda dapat melihat survei 
untuk orang tua. Anda dapat 
meng-klik Konfirmasi untuk 
mengisi survey.



Periksa Menu Makanan
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Makanan adalah menu yang 
ditujukan untuk 
memberitahu orang tua 
menu makan siang yang 
disajikan di sekolah.

Langkah 1. Anda dapat klik 
menu Makanan pada 
beranda untuk melihat menu 
makanan.
a. Anda dapat 
menambahkan 
pengumuman menu 
makanan tersebut pada 
daftar “Favorit” untuk 
menyimpannya.
b. Anda dapat membagikan 
daftar menu makanan 
melalui media sosial dengan 
klik “Bagikan” dan memilih 
media sosial yang cocok.
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Periksa Tugas
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Tugas adalah menu untuk 
memberitahu orang tua 
mengenai tugas dari 
sekolah.

Langkah 1. Anda dapat klik 
menu Tugas pada beranda 
untuk melihat tugas anak.
a. Anda dapat 
menambahkan 
pengumuman tugas 
tersebut pada daftar 
“Favorit” untuk 
menyimpannya.
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Periksa Buletin
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Buletin adalah menu untuk 
memberitahu orang tua 
mengenai pengumuman dari 
sekolah, baik yang diberikan 
oleh guru maupun oleh 
administrator sekolah.

Langkah 1. Anda dapat klik 
menu Buletin pada beranda 
untuk melihat tugas anak.
a. Anda dapat 
menambahkan buletin 
tersebut pada daftar 
“Favorit” untuk 
menyimpannya.
b. Anda dapat membagikan 
buletin melalui media sosial 
dengan klik “Bagikan” dan 
memilih media sosial yang 
cocok.
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Periksa Info
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Layanan informasi belum 
tersedia.



Terima Kasih

Pendidikan dalam Genggaman
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