
  TUTORIAL QUICK FAMILY TREE 

 

Untuk menggunakan aplikasi ini dapat dilakukan sebagai berikut 

1. Unduh aplikasi Quick Family Tree di Google Play Store, dan lakukan instalasi di HP. 

 
 

2. Klik pada tombol New Data, selanjutnya akan langsung menuju tampilan halaman utama 
dengan simbol ikon bayangan manusia yang berkedip, tepat di tengah layar. 

 
 

3. Klik ikon manusia tersebut, akan menampilkan menu Edit,  Add Parents, Add a Spouse, Add a 
Child, Unlink, Link, Delete.  
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

4. Kali ini langsung klik pada tombol Edit untuk menambahkan parameter seperti pada gambar. 
Jika sudah terisi untuk menutup klik simbol X di kanan atas. 
 

 
 

Tambah Orang Tua 

Tambah Pasangan 

Edit/Penyesuaian 

Tambah Anak 

Bercerai 

Hubungan Pernikahan 

Hapus 

Bercerai 

Pria 

Bulan Kelahiran 

Bulan Kematian 

Tempat Lahir 

Tambah Foto 

Nama Belakang 

Wanita 

Tanggal kelahiran 

Tahun Kelahiran 

Tanggal Kematian 

Tahun Kematian 

Catatan tambahan 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.digitalgene.familytree


 
5. Penambahan pasangan baik istri atau suami dapat dilakukan dengan melakukan klik pada 

simbol manusia yang dimaksud, lalu klik tombol Add a Spouse.  
6. Tambahkan keterangan pasangan yang dimaksud dengan klik simbol manusia dimaksud, 

kemudian klik tombol Edit dan lakukan pengisian parameter seperti pada langkah 4. 
7. Jika menikah lebih dari 1 kali, maka tinggal tambahkan dengan mengulangi langkah nomor 5 

dan 6. Jika pasangan terdahulu bercerai maka tinggal klik sombol manusia dimaksud dan tekan 
tombol Unlink. 

8. Penambahan anak dapat dilakukan dengan melakukan klik pada simbol manusia yang dimaksud, 
lalu klik tombol Add a Child.  

9. Tambahkan keterangan anak yang dimaksud dengan klik simbol manusia dimaksud, kemudian 
klik tombol Edit dan lakukan pengisian parameter seperti pada langkah 4. 

10. Jika anak lebih dari 1 maka tinggal diulangi langkah no 8 dan 9. Untuk mengatur urutan 
kelahiran maka tinggal ditekan dan seret ke posisi dimaksud. Anak pertama diatur pada posisi 
paling kiri dan seterusnya. 

11. Penambahan pasangan maupun anak dapat dilakukan seterusnya sampai ke semua generasi. 
Seanjutnya jangan lupa untuk simpan data tersebut dengan cara klik tombol roda gir di kanan 
atas, kemudian  klik Save.  

 
 

12. Untuk melakukan perubahan nama file klik simbol kertas pada Data Manager. Akan secara 
otomatis akan tersimpan dalam file Family Tree, Klik pada tulisan Family Tree dan ganti sesuai 
nama yang diinginkan, klik OK. 

 
 

13. Kita dapat membuat file baru untuk projek silsilah keluarga yang tidak ada hubungannya sama 
sekali dengan projek sebelumnya dengan klik New Data, pada gambar di langkah nomor 12. 

14. Untuk menghapus data dapat dilakukan dengan menekan simbol tempat sampah, dilanjutkan 
dengan klik nama file yang dimaksud. 

 
 



15. Fungsi export digunakan untuk membagi file tersebut pada keluarga sehingga dapat 
ditambahkan dan dikoreksi atas file yang ada oleh keluarga yang lain. Tekan tombol export, lalu 
pilih file yang akan diexport.  Klik tompol Export untuk melanjutkan, atau Cancel untuk 
membatalkan. Setelah itu untuk melanjutkan export dapat menggunakan sarana aplikasi yang 
ada pada HP kita, bisa lewat Whatsapp, Email maupun Google Drive. File yang dieksport akan 
berekstensi ftz. 
 
 
 
 
 
  

16. Jika kita menerima file dari keluarga, maka unduh file tersebut di HP. Setelah terunduh, untuk 
melakukan fungsi import dapat dilakukan dengan klik file yang berekstensi ftz, klik share dengan 
aplikasi Quick Family Tree, lalu klik tombol Import.  File akan otomatis tersimpan dan  dapat kita 
buka dengan cara klik nama file tersebut.  
 

 

 

 

 

 

 

Demikian tutorial yang saya buat semoga bermanfaat, untuk hal lain-lain dapat menghubungi saya via 
email slamethdotkom@yahoo.com, atau klik link Facebook saya, atau kontak melalui 
https://slamethdotkom.wordpress.com/ 

 

mailto:slamethdotkom@yahoo.com
http://www.facebook.com/people/Slamet-Haryono/704212228
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