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ABSTRAK 
Seiring berkembangnya pola perilaku siswa 

tentunya wajib bagi guru BK untuk memperhatikan 

siswanya, untuk memperhatikan siswanya 

memerlukan sistem yang bias mempermudah guru 

BK mencatat dan menghitung poin negatif dan 

positif setiap siswa 

Penelitian ini menggunakan metode Prototype 

yang memiliki langkah-langkah penelitian yaitu: 

observasi, studi pustaka, primer dan sekunder. Hasil 

penilitan ini dapat membantu guru BK danwali 

murid untuk memperhatikan siswa (anak) di sekolah 

 

 

Kata kunci :poin perilaku siswa, prototype, SMS 

gateway 
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