
j

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN INOVASI

SIMPPATI (Sistem Pembelajaran dan Pengelolaan Sekolah Berbasis Teknologi)

A. PENDAHULUAN

Pendidikan di era globalisasi seperti sekarang ini dimana teknologi informasi dan

komunikasi berkembang pesat. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat

dan mempermudah berbagai kegiatan pembelajaran. Komputer yang awalnya hanya terbatas

untuk kegiatan administrasi, sekarang telah banyak dimanfaatkan sebagai sarana

pembelajaran dalam bidang pendidikan. Beberapa contoh program pembelajaran berbasis

komputer seperti e-learning, e-education, e-library, e-laboratory, dan sebagainya menawarkan

inovasi dan kemudahan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan

menyenangkan. Berbagai macam pemanfaatan komputer dalam bidang pendidikan ini

bertujuan agar proses pembelajaran terlaksanakan lebih optimal, interaktif, efektif, dan efisien

sehingga mutu pendidikan dapat lebih meningkat.

Pendidikan adalah suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang

bermasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan yang berdimensi local, nasional, dan global,

atau suatu proses pencapaian tujuan, artinya berupa serangkaian kegiatan yang bermula dari

kondisi-kondisi aktual dari individu yang diharapkan. Kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan di sekolah perlu dirancang dengan baik agar dapat mengembangkan potensi

yang dimiliki peserta didik. Kurikulum sebagai perangkat perencanaan proses pembelajaran

merupakan acuan dalam kegiatan pembelajaran. Kurikulum memuat pedoman

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi terlaksananya kegiatan

pembelajaran yang dinamis dan menyenangkan. Kurikulum juga menunjang peserta didik

untuk dapat belajar dengan baik, tidak hanya di dalam kelas tetapi juga di luar kelas.



Dengan adanya tantangan di era digital ini, SMP Negeri 1 Kalibaru berinovasi

mengimplementasikan SIMPPATI yaitu Sistem Pembelajaran dan Pengelolaan Sekolah

Berbasis Teknologi yang mempermudah pembelajaran dan untuk melayani kebutuhan siswa

dengan baik dengan berbasis digital.

B. TUJUAN INOVASI

Tujuan implementasi SIMPPATI (Sistem Pembelajaran dan Pengelolaan Sekolah Berbasis

Teknologi) ini untuk meningkatkan kemampuan guru dan siswa agar semua tujuan yang telah

direncanakan dapat dicapai secara optimal dan juga melakukan perubahan kearah positif.

C. SIMPPATI

1. E-LEARNING BERBASIS PORTAL SEKOLAH

a. Kelebihan Elearning Berbasis Web Sekolah

Penggunaan e-learning di sekolah sangat membatu dan memudahkan peserta didik dalam

melaksanakan pembelajaran. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh E-learning berbasis

web SMP Negeri 1 Kalibaru diantaranya;

1) Efisiensi waktu

Dengan adanya e-learning, sekolah tidak perlu khawatir rencana pelaksanaan

pembelajaran akan mengalami gangguan. Semua jadwal pembelajaran dapat terlaksana

sesuai rencana meskipun sekolah maupun guru mempunyai agenda lain, misalnya tugas

belajar, rapat, pelatihan di UPT dan sebagainya. Dengan e-learning distribusi materi, tugas

dan ujian menjadi mudah dan tepat waktu sesuai jadwal.

2) Mudah mengatur materi



Materi pembelajaran yang telah terdistribusi pada LMS menjadi mudah dicari dan diatur.

Sehingga akan memudahkan siswa mencari bahan ajar jika sewaktu-waktu diperlukan

kembali.

3) Fleksibel

E-learning dapat diakses kapan saja dan dari mana saja menjadikannya sangat fleksibel.

Dengan kepraktisannya ini tidak perlu lagi khawatir ada siswa ketinggalan pelajaran.

4) Belajar tidak membosankan

Beragamnya media pembelajaran yang dapat diunggah menjadikan metode belajar

dengna e-learning tidak membosankan. Guru dapat menyediakan konten pembelajaran tidak

hanya berupa teks dan suara, namun dapat berupa gambar, animasi dan video sekalipun

untuk memberikan gambaran yang lebih jelas lagi kepada siswa dalam proses belajar

mengajar.

5) Mendorong belajar mandiri

Dengan adanya e-learning berbasis web sekolah, siswa sedikit diajak untuk lebih aktif

dalam belajar. Karena mengharuskan pengguna mengakses melalui perangkat mobile. Di sini

lah peran penting guru untuk mendorong siswa menggunakan fasilitas tersebut untuk

mencari alternatif sumber bahan belajar, agar menjadi bekal siswa belajar mandiri kelak.

6) Terdokumentasi

Semua kegiatan belajar mengajar dapat didokumentasikan secara digital dan aman.

E-learning memungkinkan hal itu semua, dari mulai proses belajar, penugasan, monitoring

siswa hingga ujian dan evaluasi hasil belajar.

7) Mudah mengelola administrasi

Dengan kemudahan pendokumentasian secara digital tersebut, maka pengelolaan

administrasi menjadi mudah dan cepat. Pencarian arsip laporan dan sebagainya tidak perlu

direpotkan dengan tumpukan kertas yang menggunung.



8) Kesempatan mengedukasi

Penerapan E-learning berbasis portal sekolah ini sekaligus dapat menjadi momen yang

tepat bagi guru dan orang tua siswa, untuk mengedukasi tentang penggunaan teknologi tepat

guna. Bahwa perangkat mobile yang saat ini digunakan memiliki fungsi yang dapat

mendatangkan manfaat.

b. Mengakses e-Learning System Guru

Untuk mengakses e-Learning, dapat mengetikkan alamat

smpn1kalibaru.smartlearning3.web.id di peramban browser. Kemudian akan tampil halaman

login seperti pada gambar di bawah ini:

1. Login e-Learning

a. Akses smpn1kalibaru.smartlearning3.web.id

b. Untuk kolom Username / NIS, dapat diisi dengan username yang dipilih ketika

menambahkan data guru.

c. Jika berhasil, akan tampil halaman dashboard yang menampilkan daftar kelas.

2. Mengakses Kelas



a. Pada halaman Dashboard, klik nama kelas yang ingin pilih.

3. Mengakses Kelas

Pada halaman Dashboard, klik nama kelas yang ingin pilih.

a. Kemudian akan tampil halaman kelas tersebut. Ada 4 kolom yang dapat dilihat

kontennya, yaitu:

1. Pengumuman

2. Tugas

3. Materi

4. Anggota kelas



4. Pengenalan Jenis Jenis Konten

Kategori konten ada 4, yaitu:

a. Pengumuman

b. Tugas

c. Materi

d. Anggota Kelas

Pada prinsipnya, pengelolaan (menambah, mengedit, mengapus) keempat konten tersebut

caranya hampir sama.

5. Menambah Konten

a. Pilihjenis kontenmana yang ingin ditambahkan (Pengumuman, tugas, atau

materi).

b. Klik tombol Tambah yang berada di sebelah kiri.



c. Silahkan isi Judul Konten, Pilih Mata Pelajaran, Isi konten, dan juga file

pendukung.

d. Untuk file pendukung, dapat memilih lebih dari satu file, asalkan file tersebut

masih dalam satu folder. Dan file yang diperbolehkan untuk diupload adalah file

gambar, word, excel, pdf, power point dan file audio.

e. Khusus untuk Tugas, dapat diatur tenggat waktu pengumpulan dan jenis

tugasnya.

f. Jika semua data sudah diisi dengan benar, klik tombol Kirim yang ada di bagian

kiri bawah.



6. Melihat Konten

a. Pilih kategori konten

b. Kemudian, klik judul konten tersebut.

c. Selanjutnya, akan tampil detail konten seperti pada gambar di bawah ini:

d. Untuk mendownload file pendukung, silakan klik icon Download di bawah judul

file pendukung.

7. Mengedit Konten



a. Pada halaman Detail Konten, klik tombol Edit di bawah daftar file pendukung:

b. Selanjutnya, silahkan edit elemen data yang ingin Anda edit.

c. Jika sudah, klik tombol Kirim di bagian kiri bawah.

8. Menghapus Konten

a. Pada halaman Lihat Konten, klik tombol Hapus di bawah daftar file pendukung.



b. Konten tersebut berhasil di hapus.

9. Mendownload Hasil Pekerjaan Masing – Masing Siswa

a. Pada halaman Detail Konten / Detail Tugas. Silahkan scroll ke bawah di kolom

Siswa yang Sudah Mengumpulkan.

b. Klik tombol Download di samping kanan data siswa yang

mengumpulkan.

10.Melihat Detail Pengumpulan Siswa

a. Pada halaman rekap mengumpulan siswa, silahkan klik tombol

Deskripsi yang ada di sebelah kanan pengumpulan.

b. Kemudian akan tampil halaman Detail Pengumpulan Tugas Siswa dimana Anda

dapat medownload hasil pekerjaan siswa per file, ataupun juga memberi nilai ke

siswa.



11.Memberi Nilai ke Hasil Pekerjaan Siswa

a. Pada halaman rekap pengumpulan tugas, klik tombol Beri Nilai. Atau dapat juga

klik tombol Beri Nilai di halaman Deskripsi / Detail Pengumpulan Tugas.

b. Kemudian tampil form pemberian nilai, silahkan isi nilai matang / nilai jadi dari

siswa tersebut.

c. Jika sudah, klik tombol Beri Nilai yang ada di bagian kiri bawah.



12.Mengembalikan Hasil Pekerjaan Siswa.

a. Klik tombol Kembalikan yang ada di rekap pengumpulan siswa.

b. Kemudian tampil form Pengembalian Pekerjaan Siswa. Silahkan isi keterangan

dari pengembalian tugas siswa.

c. Jika sudah, klik tombol Kembalikan Pengumpulan yang ada di bagian kiri bawah.

13.Mendownload Hasil Pekerjaan Siswa Secara Kolektif

a. Pada halaman Detail Konten / Detail Tugas. Silahkan scroll ke bawah di kolom Siswa yang

Sudah Mengumpulkan.

b. Klik tombol Download Kolektif yang berada di bagian kiri bawah.



14.Mendownload Rekap Nilai Siswa

a. Pada halaman Detail Konten / Detail Tugas. Silahkan scroll ke bawah di kolom

Siswa yang Sudah Mengumpulkan.

c. Klik tombol Download Rekap Nilai yang berada di bagian kiri bawah.

15.Mendownload Total Rekap Kehadiran Siswa

a. Klik Menu Daftar Hadir pada menu di bagian kiri.

b. Silahkan klik tombol Cetak Keseluruhan Daftar hadir.

c. Kemudian akan tampil pop up Cetak Keseluruhan Daftar Hadir.



d. Silahkan isi nama program studi, mata pelajaran dan juga kelas. Selanjutnya, klik tombol cetak.

e. Kemudian rekap daftar hadir siswa akan terunduh secara otomatis.

16.Mendownload Total Rekap Nilai Siswa

a. Klik Menu Daftar Hadir pada menu di bagian kiri.

b. Silahkan klik tombol Cetak Total Rekap Nilai Siswa.

c. Kemudian akan tampil pop up Cetak Keseluruhan Rekap Nilai.

d. Silahkan isi nama program studi, mata pelajaran dan juga kelas. Selanjutnya, klik

tombol cetak.



e. Kemudian rekap daftar hadir siswa akan terunduh secara otomatis.

17.Melakukan Pembelajaran Tatap Muka

a. Pada halaman Dashboard, pilih kelas yang ingin diadakan pembelajaran tatap

muka.

b. Klik tombol Mulai / Gabung Meeting yang ada di bagian kanan atas.

c. Untuk pertama kali, silahkan isi nama Anda.



d. Jika sudah, klik tombol Join Meeting yang ada di bagian tengah bawah.

18.Menyusun Jurnal Mengajar

a. Pada halaman Daftar Kelas, silahkan klik tombol Lihat yang ada di bagian atas.

Atau Anda dapat mengklik menu Jurnal yang berada di menu sebelah kiri.

b. Kemudian akan muncul halaman Jurnal Mengajar Guru. Silahkan klik tombol

Selesai yang berada di bagian kanan detail jurnal untuk menyusun jurnal

mengajar guru.



c. Akan muncul form pengisian detail jurnal mengajar Guru. Silahkan isi form

tersebut menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan.

d. Jika sudah, klik tombol Simpan yang berada di bagian kiri bawah form.

c. Mengakses e-Learning

System Siswa

Untuk mengakses e-Learning, dapat mengetikkan alamat

smpn1kalibaru.smartlearning3.web.id peramban browser. Kemudian akan tampil halaman

login seperti pada gambar di bawah ini:



1.Login e-Learning Untuk Siswa

a. Akses smpn1kalibaru.smartlearning3.web.id

b. Untuk kolom Username / NIS, dapat diisi dengan NIS siswa. Untuk password,

jika belum diganti. Defaultnya adalah 1234.

c. Jika berhasil, akan tampil halaman dashboard seperti pada gambar di bawah

ini

2. Melihat Konten

a. Pilih kategori konten yang ingin Anda lihat yang berada di bagian kiri.



b. Klik judul konten yang ingin Anda lihat.

c. Detail konten tersebut akan tampil.

3.Mengumpulkan Tugas

a. Pada halaman detail konten / tugas. Silahkan scroll ke bawah sampai Anda

melihat kolom Kumpulkan

Tugas.



a. Silahkan isi deskripsi pengumpulan, dan upload file pendukung. Jika sudah,

klik tombol Kirim yang ada di bagian kiri bawah.

4.Mengikuti Pembelajaran Tatap Muka

a. Pada halaman Dashboard, klik tombol Mulai / Gabung Meeting

yang ada di bagian kanan atas.

b. Untuk pertama kali, silahkan isi nama Anda.

c. Jika sudah, klik tombol Join Meeting yang ada di bagian tengah bawah.



2. Perpustakaan Digital

Cara Penggunaan Perpustakaan Digital :

1. Akses Aplikasi Perpustakaan Digital SMPN 1 Kalibaru pada laman

smpn1kalibarubwi.sch.id

2. Perminataan Username dan Password

Untuk mengunggah koleksi digital ke dalam Aplikasi Perpustakaan Digital

SMP Negeri 1 Kalibaru diperlukan username dan password Username dan password

diperoleh ketika sudah mendaftar pada menu daftar Aggota.

3. Login Pengguna

Siswa bisa login dengan akun yang sudah terdaftar dan bisa dengan mudah

mengaksesnya. PAda Perpustakaan Digital SMP Negeri 1 Kalibaru banyak memiliki

Fitur yang tersedia seperti peminjaman buku, pengembalian buku dan E-book yang

bisa dibaca siswa kapanpun dan dimanapun.

Keunggulan Perpustaaan Digital



Perpustakaan digital merupakan perpustakaan alternatif yang dapat

merespon setiap kebutuhan pencari informasi. Perpustakaan ini diharapkan dapat

memulihkan image negatif terhadap perpustakaan, sehingga dapat memerankan

suatu fungsi yang sangat signifikan dalam dunia informasi, baik yang bersifat ilmiah,

hiburan ataupun fungsi-fungsi lainnya. Ada beberapa keunggulan dikembangkannya

perpustakaan digital antara lain adalah sebagai berikut :

a. Long distance service

Perpustakaan yang menyajikan koleksi atau materi yang bersifat digital

memberikan suatu kemudahan akses jrak jauh.

b. Akses yang mudah

Pemanfaatan teknologi digital memberikan keleluasaan bagi pencari

informasi karena mereka dapat melakukan berbagai metode penelusuran.

c. Murah (cost-effective)

Pada awalnya, perpustakaan digital membutuhkan pengadaan infrastruktur

dan kolesi yang cukup mahal. Akan tetapi, kemudahan akses dan

keunggulan jasa yang diberikan kepada pemakai sangat tinggi

dibandingkan dengan koleksi lainnya, sehingga kalau dibandingkan antara

pengeluaran biaya dan manfaat serta keuntungan yang dihasilkan.

d. Pemeliharaan koleksi secara digital

Koleksi dalam bentuk digital sangat efektif dan efisien. Perputakaan digital

memiliki peluang besar untuk memiliki dan menyimpan berjuta-juta

informasi tanpa kekhawatiran akan kekurangan tempat. Selain itu,

peestarian koleksi berupa digital sangat mudah dilakukan karena

penggandaannya sangat praktis dan tidak membutuhkan banyak biaya dan

waktu.

e. Jawaban yang tuntas



Pada perpustakaan digital, setiap pengaduan atau pertanyaan yang

diajukan oleh pemakai perpustakaan akan langsung dijawab oleh sistem

yang 132 digunakan dalam digital library. f. Jaringan global Salah satu

bentuk jaringan global adalah pemnfaatan akses internet. Pengguna dapat

melakukan penelusuran dan komunikasi jarak jauh dalam rangka

mendapatkan informasi.

3. SIPADU

Cara Penggunaan SIPADU (Sistem Informasi Akademik Terpadu)

1. Akses Aplikasi

Aplikasi diakses melalui peramban (web browser) seperti mozilla firefox, microsoft edge,

google chrome, opera, dan sebagainya dengan mengetikkan alamat URL

smpn1kalibarubwi.sch.id pada address bar

2. Login Aplikasi

Pembuatan login credential dilakukan secara tertutup dan hanya dapat diperoleh dari

administrator sistem aplikasi. Credential dapat diubah melalui halaman "Ubah

Password".

3. Dashboard (Beranda)

Halaman beranda berisi statistik permohonan layanan dan menu untuk melakukan

permohonan layanan berdasarkan bidang

4. Tentang SIPADU

Halaman tentang SIPADU berisi penjelasan singkat mengenai aplikasi SIPADU, alur

pelayanan SIPADU, contact person pengaduan atau pertanyaan terkait pelayanan

SIPADU



5. Laporan Pelayanan

Halaman laporan pelayanan ditujukan untuk menampilkan seluruh pelayanan berdasarkan

rentang waktu awal dan waktu akhir yang telah ditentukan

6. Logout Aplikasi

Logout dilakukan untuk menghapus cookie dan memutuskan koneksi peramban dengan

web server aplikasi SIPADU.




