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14. Attendance (Overview)
15. Attendance (History)
16. Attendance (Request Day Off)
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19. Fees
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21. Student History
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Buka Play Store atau App Store anda, lalu ketik "Quintal" di mode 
pencarian, lalu mulai instalasi

INSTALL APLIKASI

Setelah instalasi, tekan 
tombol OPEN untuk 
membuka aplikasi Quintal



Setelah menerima username dan password dari sekolah silahkan 
login ke Quintal dengan cara menginput username dan password 
di kolom yang tersedia. Perhatikan huruf besar dan kecil dalam 
penginputan username dan passwordnya.

Username (case sensitive)

Password (case sensitive)

Setelah input username 
dan password silahkan 
tekan tombol "Login" untuk 
masuk ke aplikasi

LOGIN QUINTAL

2



Setelah berhasil login, jika anda memiliki lebih dari 1 anak, maka 
anda dapat memilih data anak yang ingin ditampilkan di aplikasi 
Quintal (Dapat ditukar nanti di dalam menu Setting aplikasi/ 
switch child).

Pilihan data anak

MEMILIH DATA ANAK
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Halaman Utama aplikasi Quintal menampilkan informasi 
pembayaran, pengumuman, acara yang akan datang, kelas 
yang berlangsung dan kelas berikutnya dari sekolah, dll.

HALAMAN UTAMA
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Pengaturan aplikasi 
seperti mengubah sandi /
mengganti anak

Tekan untuk menampilkan 
Menu Utama

Daftar acara yang 
akan datang

Daftar tagihan yang 
belum dibayar

Jadwal mapel Kelas 
yang sedang 
berlangsung

Gallery Terbaru

Daftar pengumuman 
yang belum dibaca

Pemberitahuan 
Mapel terkuat dan 
terlemah siswa



Untuk mengubah sandi awal, tekan tombol 
menu di kanan atas aplikasi Quintal.
Demi keamanan dan privasi data anda, 
mohon untuk menjaga kerahasiaan sandi 
anda dari siapapun.

Ketik sandi lama

Ketik sandi baru

Konfirmasi sandi baru

Tekan untuk  ganti sandi

PENGATURAN MENGUBAH SANDI
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MENU UTAMA
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Menu Utama aplikasi Quintal terdiri dari beberapa bagian :

Kembali Ke Halaman Utama

Penilaian dan Materi Pembelajaran

Pengumuman sekolah

Data Disiplin anak

List tagihan pembayaran uang sekolah

Album, foto kegiatan sekolah

Jadwal mata pelajaran anak

Rangkuman, detil, serta permohonan 
izin absensi anak

Kalender akademik sekolah

Raport Digital



ACADEMICS (TESTS)
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Menu Test / Menu penilaian pilihan ke-1 (penulisan "Tests" di 
menu ini dapat berubah sesuai yang diatur oleh pihak sekolah)

Pilihan Mata 
Pelajaran

Judul Ulangan/Tugas

Tanggal Ulangan/Tugas

Keterangan warna
Merah = Nilai masih di bawah standar kelulusan
Hijau = Nilai sudah mencapai standar kelulusan
Biru = Nilai sudah diremedial
Abu = Nilai belum diberikan
Catatan : Remedial akan langsung memperbarui nilai

secara otomatis tanpa notifikasi.

Tipe Penilaian

Mengurutkan Penilaian

Mata Pelajaran



ACADEMICS (ASSIGNMENTS)
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Menu Test / Menu penilaian pilihan ke-1 (penulisan "Tests" di 
menu ini dapat berubah sesuai yang diatur oleh pihak sekolah)

Pilihan Mata 
Pelajaran

Judul Ulangan/Tugas

Tanggal Ulangan/Tugas

Tipe Penilaian

Mengurutkan Penilaian

Mata Pelajaran

Keterangan warna
Merah = Nilai masih di bawah standar kelulusan
Hijau = Nilai sudah mencapai standar kelulusan
Biru = Nilai sudah diremedial
Abu = Nilai belum diberikan
Catatan : Remedial akan langsung memperbarui nilai

secara otomatis tanpa notifikasi.



ACADEMICS (DETAIL)
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Detil Test / Asignments bisa di akses dengan menekan 
test/asignments tersebut.

Nilai
tipe penilaian
judul penilaian
mata pelajaran
tanggal penilaian

komentar guru
instruksi atau
keterangan penilaian

Jika Tugas tersebut perlu 
dikumpulkan melalui Quintal, 
maka tombol ini akan muncul
untuk mengunggah file dari 
perangkat yang sedang 
digunakan

Lampiran yang diberikan 
oleh guru (dapat diunduh)



ACADEMICS (SUBMIT FILES)
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Mengunggah file untuk mengumpulkan tugas melalui Quintal

Tekan tombol 
untuk mengirim File

Pilih file

Tekan tombol 
upload setelah 
memilih file



ACADEMICS (MATERIALS)
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Kumpulan materi pembelajaran pendukung yang diberikan oleh 
masing masing guru mata pelajaran.

Mata pelajaran

Pilihan Mata 
Pelajaran

Judul Materi Pembelajaran

Tanggal Materi diberikan

Mengurutkan Penilaian

Mata Pelajaran



ANNOUNCEMENT (PENGUMUMAN)
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Kumpulan pengumuman yang dikirim oleh sekolah.

Tekan untuk melihat detil

Keterangan warna:
hanya untuk pemisah bulan

Dipisahkan Pertahun ajaran

Judul Pengumuman
Nama Pengirim 
Pengumuman



ANNOUNCEMENT (DETAIL)
Kumpulan pengumuman yang dikirim oleh sekolah.

Keterangan :
file hanya dapat dibuka
jika perangkat mempunyai
aplikasi ketiga untuk 
membuka file tersebut.
contoh : PDF reader untuk
membuka file PDF.

Tekan untuk mengunduh
file (jika ada)
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Contoh isi Pengumuman.

Isi pengumuman bisa 
berupa text, gambar dan
link website yang bisa 
langsung di tekan dari
aplikasi.



Rangkuman data kehadiran anak.

ATTENDANCE (OVERVIEW)

Keterangan warna :
Kuning = Terlambat
Abu = Sakit
Biru = Izin
Merah = Alpha
Hijau = Total ketidakhadiran
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Rincian data kehadiran anak, dan absensi dari app*

ATTENDANCE (HISTORY)

Keterangan warna :
Kuning = Terlambat
Abu = Sakit
Biru = Izin
Merah = Alpha
Hijau = Hadir
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Keterangan :
Clock-In = Jam masuk 
Clock-Out = jam keluar 
note (Catatan : data akan 
tampil jika menggunakan 
sistem absensi otomatis 
dari Quintal)

Pilihan Semester / Bulan

Pilihan Status yang 
ingin dilihat

Tombol kehadiran dari 
aplikasi (tombol ini hanya 
akan tampil jika sekolah 
mengaktifkan fitur 
absensi dari aplikasi) 
histori akan otomatis 
terupdate.



Permohonan Izin langsung ke walikelas

ATTENDANCE (REQUEST)
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Pilih tanggal awal
dan tanggal akhir

Pilih tipe izin

Pilih file dari camera
atau dari gallery 
perangkat 

Tekan tombol 
Request Day Off 
untuk mengirim 
permohonan

jika muncul popup seperti ini
mohon tekan / izinkan (ALLOW) 
aplikasi Quintal

Ketik alasan tambahan



CALENDAR

17

Kalender Akademik Sekolah

Tekan untuk melihat detil

Tekan untuk memilih tanggal



GALLERY
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Kumpulan album foto dari kegiatan kegiatan sekolah

Klik untuk melihat isi 
album atau foto



FEES
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Tagihan pembayaran yang belum dilunasi (masing-masing / tiap-
tiap anak).

Total jumlah biaya 
yang belum dibayar

Bulan ditagihkan.
(keterangan warna:
hanya sebagai pemisah 
antar bulan) 

Jenis biaya 
Jumlah biaya

Cryrille virtual account : 086773546781 Nomor virtual 
account siswa
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REPORT CARD

Laporan

Tekan untuk 
menampilkan Rapor



STUDENT HISTORY
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Judul history siswa

Keterangan pelanggaran 
siswa

Judul pelanggaran

Keterangan history
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TIMETABLE

Tekan untuk menampilkan 
detil jadwal mapel

Jadwal Mata Pelajaran
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