
MANUAL BOOK PENGGUNAAN APLIKASI 

E-LEARNING SMK ISLAM RANDUDONGKAL 

 

A. Registrasi Akun  

Sebelum Bapak/Ibu Guru menggunakan Aplikaasi E-Learning, Bapak/Ibu Guru diharuskan 

melakukan Register melalui alamat URL berikut : http://www.sinauonllinesmkislam.online/ 

 

Gambar 1. Halaman Login Sistem 

 

Klik menu register, kemudian pilih register sebagai guru, isikan semua informasi yang diperlukan, 

untuk NIY boleh dikosongkan bagi yang belum memiliki NIY, atau bisa diganti dengan 

menggunakan NUPTK/NIK. 

 

Klik 

http://www.sinauonllinesmkislam.online/


 

Gambar 2. Halaman Register 

Selanjutnya, Bapak/Ibu Guru akan diminta untuk menunggu proses aktivasi dari Admin, apabila 

akun Bapak/Ibu Guru belum diaktifasi, maka Bapak/Ibu Guru belum dapat menggunakan Aplikasi 

E-Learning. Email yang dimasukan adalah Email aktif, nantinya akan digunakan untuk Reset 

Akun Bapak/Ibu Guru ketika lupa password. 
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B. Menggunakan Aplikasi  

Setelah akun Bapak/Ibu Guru diaktifkan, silahkan Bapak/Ibu Guru dapat menggunakan aplikasi 

E-Learning SMK Islam Randudongkal. Masuklah melalui alamt URL seperti diatas, kemudian 

masukan email dan password Bapak/Ibu Guru yang telah didaftarkan pada sistem.  

 

Gambar 3. Menu Login Sistem 

 

C. Dashboard Aplikasi E-Learning SMK Islam Randudongkal 

Dashboard Aplikasi merupakan halaman pengelolaan data bagi user aplikasi, berikut 

penjelasannya. 

No Menu Fungsi 

1. Menu Dashboard Sebagai halaman utama bagi pengguna 

2. Menu Pengumuman  

Digunakan untuk memberikan informasi kepada peserta 

didik dari kelas yang diampu berkaitan dengaan 

kegiatan yang akan dilaksanakan, misal pelaksanaan 

Ulangan Harian, Ujian dan Lain sebagainya. 

3. Menu Pesan  

Digunakan untuk mengirimkan pesaan seperti SMS 

kepada pengguna lain atau siswa, pesan yang dikirimkan 

akan masuk ke email penerima. 
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No Menu Fungsi 

4. Menu Jadwal mengajar  
Digunakan untuk membuat jadwal mengajar Bapak/Ibu 

Guru beserta mapel yang diampu. 

5. Menu Link terkait 
Berisi link yang menuju ke alamt URL lain (tidak perlu 

di isi) 

6. Menu Tugas Digunakan untuk membuat tugas ( UTS, UH, UAS) 

7. Menu Materi 
Digunakan untuk menginputkan materi yang akan 

diberikan kepada peserta didik. 

8. Menu Kompentar saya 
Digunakan untuk melihat komentar dari pengguna lain   

( siswa)         

9. 
Menu Pencapaian 

Kompetensi Dasar 

Digunakan untuk menganalisis Kompetensi Dasar yang 

dicapai oleh peserta didik ( Khusus Tugasa Pilihan 

Ganda) 

10. Tugas Kelompok  Digunakan untukmembuat tugas kelompok  

11. Filter Pengajar 
Untuk memfilter atau mencari data pengguna pengajar 

berdasarkan kriteria tertentu 

12. Filter Siswa 
Untuk memfilter atau mencari data pengguna siswa 

 berdasarkan kriteria tertentu 

13. Logout Keluar Sistem 

 

D. Membuat Pengumuman  

Berikut langkah-langkah pada pembuatan pengumuman : 

 

Gambar 4. Penggunaan Menu Pengumuman 



 

Gambar 5. Membuat Pengumuman 

a. Isikan judul pengumuman yang akan disampaikan 

b. Isikan tanggal kapan pengumuman akan ditampilkan  

c. Konten digunakan untuk menuliskan isi dari pengumuman yang akan disampaikan  

d. Pilihan tampil dipilih siapa saja yang diizinkan untuk melihat isi pengumuman yang dibuat. 

e. Setelah mengisikan semuanya, silahkan klik tombol simpan. 

 



 

Gambar 6. Pengisian Halaman Pengumuman 

 

  



E. Mengirimkan Pesan  

 

Gambar 7. Mengirim Pesan 

a. Isikan email penerima 

b. Isikan Pesan yang akan dikirim ke penerima 

c. Klik Kirim 

 

F. Menambahkan Jadwal Mengajar  

Masuk ke menu jadwal mengajar, kemudian klik tambah sesuai dengan jadwal hari Bapak/Ibu 

Guru mengajar. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Menambahkan Tugas 

Klik Menu Tugas, Pilih Tugas yang akan dibuat  

 

Misalkan Bapak/Ibu Guru akan membuat Tugas untuk Pilihan Ganda, Maka pilh Tugas Ganda, 

Essay untuk tugas Essay, Tambah Tugas Upload untuk Tugas yang melampirkan Portofolio.  

a. Tugas Ganda 

 

a) Isikan Judul Tugas (Contoh : UH Ke-1 ) 

b) Pilih Nama Mapel Bapak/Ibu Guru 

c) Ceklist kelas yang akan diberikan tugas. 



 

d) Isikan informasi berkaitan dengan tugas yang Bapak/Ibu Guru Buat. 

e) Masukan Jumlah Soal Maksimal, apabila soal yang yang dibuat lebih dari jumlah 

maksimum, maka yang soal yang akan ditampilkan akan disesuaikan dengan jumlah 

maksimal soal. 

f) Model urutan soal dapat di pilih apakah menggunakan acak atau berurutan begitu  pula 

dengan Pilihan acak soal. 

 

g) Opsi tampil soal perhalaman dapat dipilih jika semua, maka seluruh soal akan ditampilkan 

dalam satu halaman, dan seterusnya 

h) Isikan durasi waktu mengerjakan soal 

i) Pilih penampilan nilai kepada siswa, jika memilih setelah status ditutup, maka siswa dapat 

melihat hasil penilain setelah status soal ditutup dan seterusnya 



j) Isian terbitkan pada dapat diisi atau diabaikan. 

k) Jika sudah Klik simpan maka akan muncul halaman seperti berikut : 

 

 

Jika sudah selesai, maka klik terbitkan untuk menampikan soal pada halaman siswa untuk 

dikerjakan. 

 

 

 


