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Panduan Admin 

Peran admin dalam aplikasi e-belajar.id adalah yang mengatur data master 
sekolah meliputi data jurusan, manajemen kelas, kelompok mata pelajaran, 
mata pelajaran, data peserta didik, data guru sampai dengan mengatur 
jadwal kegiatan pembelajaran/evaluasi peserta didik. 

 

Login Admin 

 

Gb.1 Tampilan Login 

Masukan username dan password yang telah diberikan oleh tim e-belajar.id 

 

Gb.2 Tampilan Dashboard Admin 

 

 

 

 



Pengisian Master Data 

Langkah pertama dalam entry data e-belajar.id adalah mengisi master data 
yakni data jurusan, manajemen kelas, kurikulum, kelompok mapel dan mata 
pelajaran. 

 

Data Jurusan 

 

Gb. 3 Data Jurusan 

 

Gb. 4 Tambah Jurusan 

Pilih tambah jurusan, isi data jurusan dan singkatan dari jurusan tersebut 
kemudian klik centang tambah jurusan. 

 

 

 

 



Manajemen Kelas 

 

Gb. 5 Manajemen Kelas 

 

Gb. 6 Tambah Kelas 

Pilih tambah kelas, isi kelas dan jurusan kemudian klik centang tambah kelas. 

Jika data jurusan belum terisi maka tidak akan muncul dalam pilihan jurusan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Kurikulum 

 

Gb. 7 Data Kurikulum 

 

Gb. 8 Tambah Data Kurikulum 

Pilih tambah kurikulum, isi nama kurikulum dan deskripsi kurikulum kemudian 
pilih centang tambah kurikulum. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Data Kelompok Mata Pelajaran 

 

Gb. 9 Data Kelompok Mata Pelajaran 

 

Gb. 10 Tambah Kelompok Mata Pelajaran 

Pilih tambah kelompok mata pelajaran, isi kelompok mata pelajaran dan 
deskripsi kelompok mata pelajaran kemudian pilih centang simpan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mata Pelajaran 

 

Gb. 11 Data Mata Pelajaran 

 

Gb. 12 Tambah Mata Pelajaran 

Pilih tambah mata pelajaran, isi kolom nama mata pelajaran dan singkatan, 
untuk kolom lain akan otomatis berbentuk optional jika data sudah terisi. Jika 
data belum terisi maka optional yang muncul akan menjadi kosong. Oleh 
karena itu untuk kenyamanan mengisi data maka akan lebih baik jika data 
master awal disi terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 



Pengaturan Identitas Sekolah 

 

 

 

Silahkan diisi sesuai dengan identitas faktual yang dijalankan oleh sekolah. 

 



Jam Belajar dan Kelas Hybrid 

 

 

Silahkan diisi sesuai dengan data faktual yang dijalankan oleh sekolah. 

Tambah Peserta Didik 

 



 

Gb. 19 Tambah Peserta Didik 

Pilih tambah siswa, isi kolom sesuai dengan data faktual siswa terutama yang 
bertanda *) karena akan menyebabkan gagal simpan data siswa jika tidak 
terisi/terlewat. Jika semua kolom sudah terisi lengkap kemudian pilih centang 
simpan data siswa. 

Untuk mempermudah mengisi data siswa, admin dapat menggunakan fitur 
import data siswa dengan mengisi template import data siswa dalam bentuk 
file .xls yang disediakan oleh sistem. 

 

Gb. 20 Import Data Siswa 

Untuk menggunakan fitur import data siswa, pastikan pengisian template 
sesuai dengan sample yang disediakan sistem untuk menghindari gagal 
import data. 



 

Gb. 21 Tampilan template siswa 

NISN : NISN siswa 
NIS : NIS siswa 
Nama : Nama siswa 
Email : e-mail aktif siswa 
Jenis Kelamin : L/P 
Tanggal Lahir : Tahun/Bulan/Tanggal, diisi dengan menggunakan 

tanda (‘). Contoh : ‘1998-01-01. 
Alamat : Alamat siswa 
Tahun Masuk : tahun masuk siswa 
 
Tidak disarankan untuk mengubah/menambah kolom yang sudah 
disediakan oleh sistem karena akan menyebabkan import data gagal. 
 

 
Gb. 22 Tampilan pilih file upload 

Jika sudah terisi sesuai dengan format yang disediakan, silahkan pilih file yang 
akan di import. 



 

 
Gb. 23 Tampilan Konfirmasi import data 

Konfirmasi import data siswa, pilih ya untuk melanjutkan. 

 

Gb. 24 Import data siswa berhasil. 
 

 
Gb. 25 Reset Password/Status Siswa 



Pilih siswa yang akan direset password kemudian pilih pengaturan akun 
kemudian pilih reset password dan pilih reset status untuk menonaktifkan siswa 
yang sedang online. 
 
Tambah Guru 

 

Gb. 26 Data Guru/PTK 

 

Gb. 27 Tambah Data Guru/PTK 

Pilih tambah guru, isi kolom sesuai dengan data faktual guru terutama yang 
bertanda *) karena akan menyebabkan gagal simpan data guru jika tidak 
terisi/terlewat. Jika semua kolom sudah terisi lengkap kemudian pilih centang 
simpan data guru. 

Tambah data guru juga dapat menggunakan fitur import data guru melalui 
template sistem, untuk cara import data guru sendiri langkahnya sama 
dengan cara import data siswa. 

 



 

Gb. 28 Tampilan template file import data guru. 

NUPTK : diisi NUPTK/NIK/NIP 
e-mail : diisi email guru aktif masing-masing 
Jenis Kelamin : diisi L/P 
Agama : diisi data agama 
Tanggal Lahir : Tahun/Bulan/Tanggal dengan menggunakan tanda (‘) di 

awal pengetikan. Contoh ‘1994-08-01 
Alamat : diisi Alamat guru bersangkutan 
Tanggal Masuk : diisi tanggal masuk guru tersebut. 
 
Tidak disarankan untuk mengubah/menambah kolom yang sudah 
disediakan oleh sistem karena akan menyebabkan import data gagal. 
 

 

Gb. 29 Pilih file upload data guru 

Pilih file template guru/siswa yang telah diisi data guru/siswa. 



 

Gb. 30 Konfirmasi import data guru 

Pilih ya untuk mengupload data atau cancel jika tidak akan mengupload 
atau Kembali ke halaman import data. 

 

Gb. 31 Import berhasil 

 



Gb. 32 Reset Password/Status Guru 

Pilih akun guru yang akan di reset kemudian pilih reset password untuk 
mereset password dan pilih reset status untuk menonaktifkan akun guru yang 
sedang online. 

Guru BK 

 

Gb. 33 Tambah Guru BK 

Pilih tambah Guru BK kemudian pilih Kembali guru yang akan di tambahkan 
sebagai Guru BK kemudian konfirmasi ya untuk menambahkan. 

Bendahara 

 

Gb. 34 Tambah Bendahara 

Pilih tambah bendahara lalu isi kolom sesuai dengan data bendahara 
sekolah kemudian pilih centang tambah bendahra dan konfirmasi ya untuk 
menambahkan data bendahara. 

 



Panitia PPDB 

 

Gb. 35 Tambah Panitia PPDB 

Pilih tambah Panitia PPDB isi kolom sesuai dengan data yang ada kemudian 
pilih tambah Panitia PPDB dan konfirmasi ya untuk menambahkan. 

Setting Kelas dan Jadwal Pembelajaran 

 

Gb. 36 Managemen Kelas 



 

Gb. 37 Mengatur Jadwal Pembelajaran 

Dalam Menu Managemen Kelas pilih salah satu kelas yang akan dibuatkan 
jadwal pembelajaran kemudian pilih tambah kegiatan dan isi sesuai yang 
dilaksanakan disekolah. Jika sudah terisi dan masuk di dashboard jadwal 
pembelajaran kemudian pilih centang simpan jadwal. 

 

Gb. 38 Menambah Kegiatan Pembelajaran 



 

Gb.39 tampilan jadwal pembelajaran 

 

Gb. 40 konfirmasi simpan jadwal pembelajaran 

Setelah jadwal pembelajaran dibuat kemudian pilih centang simpan jadwal 
pembelajaran, karena jika tidak maka tampilan jadwal akan Kembali ke 
default sistem atau tidak tersimpan. 



 

Gb. 41 Jadwal Pembelajaran berhasil di simpan 

Grup Diskusi 

 

Gb. 42 Tambah Grup Diskusi 

Pilih buat Grup kemudian isi kolom-kolom yang ada dalam pilihan kemudian 
pilih simpan. 



 

Gb. 43 Tambah Grup Diskusi 

 

Gb. 44 Daftar Grup Diskusi 

 

Tarik Bank Soal dari KCD 

Langkah pertama untuk menarik soal dari KCD adalah dengan 
mensinkronisasikan terlebih dahulu e-belajar sekolah anda ke KCD setempat. 

Pilih submenu identitas sekolah kemudian pilih menu Kantor Cabang Dinas 
kemudian pilih Sinkronisasi dengan KCD. Pastikan identitas sekolah sesuai 
dengan data di sekolah. Pilih edit wilayah pada identitas sekolah jika 
ditemukan data yang berbeda. 

 



 

Gb. 45 Identitas Sekolah 

 

GB. 46  Edit Wilayah 

 

Gb. 47 Konfirmasi Edit Wilayah 



Jika data sudah sesuai, maka segera lakukan sikronisasi dengan KCD. 

 

Gb. 48 Sinkronisasi dengan KCD 

Sekolah tidak dapat melakukan Tarik Bank Soal dari KCD jika sekolah tersebut 
belum melakukan sinkronisasi data ke KCD setempat. Untuk mengecek sudah 
tersinkronisasi atau belum pilih sub-menu Kantor Cabang Dinas kemudian pilih 
Bank Soal. 

 

Gb. 49 Tampilan Bank Soal KCD 

Untuk menarik data bank soal dari KCD, pilih Soal yang akan diimpot 
kemudian pilih Guru yang mengampu mata pelajaran tersebut. 



 

Gb. 50 Sinkronisasi Bank Soal dari KCD 

Setelah dipilih, kemudian pilih unduh Bank Soal. 

 

Gb. 51 Unduh Bank Soal 


