
PETUNJUK TEKNIS TENTANG 

PENYELENGGARAAN BELAJAR BERSAMA TEMAN SEBAYA 
(BERTAMASYA) 

PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI 

 

BAB I  
PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

  Belajar merupakan sebuah proses tindakan dan perilaku peserta didik yang 

sangat komplek, sehingga peran aktif siswa dalam memotivasi diri mereka untuk 

belajar menjadi faktor yang sangat penting. Menurut Gagne (dalam Sagala, 

2005:13) menyebutkan bahwa belajar adalah sebuah proses dimana suatu 

organisme berubah perilakunya akibat pengalaman. Suherman 1 mengemukakan 

bahwa TUTOR SEBAYA adalah sekelompok siswa yang telah tuntas terhadap suatu 

pelajaran, memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami bahan pelajaran yang di pelajarinya.  

  Kedua hal tersebut di atas penulis padukan untuk membuat sebuah inovasi 

pembelajaran yaitu “BERTAMASYA” (Belajar Bersama Teman Sebaya). Selaras 

dengan pemikiran tokoh perkembangan kognitif anak yaitu Jean Piaget, bahwa 

interaksi dengan teman sebaya lebih bermanfaat dibandingkan interaksi dengan 

orang dewasa, karena ada negosiasi sosial. Sehingga anak akan mencapai Student 

well-being yang didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seorang siswa memiliki 

peranan yang efektif dalam komunitas sekolahnya (Fraillon, 2004). 

  Dalam Kurikulum 2013 mengamanatkan tentang adanya peningkatan 

kompetensi peserta didik baik kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan 

keterampilan. Oleh karena itulah dalam rangka meningkatkan kompetensi peserta 

didik di SMPN 1 GLAGAH kami membuat sebuah inovasi “ BERTAMASYA (Belajar 

Bersama Teman Sebaya). 

 



 

 

B. DASAR HUKUM  

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen; 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan; 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2008; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional 

Pendidikan; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 

2009 tentang Pemenuhan beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan; 

10. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009. 

 

 

C. TUJUAN  

1. Memberi motivasi pada peserta didik agar senantiasa untuk meningkatkan 

kemampuannya  dalam belajar. 

2. Membangkitkan rasa percaya diri bagi siswa yang ditunjuk menjadi tutor 

teman sebaya. 

3. Merupakan sebuah solusi bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. 

4. Memberikan kesempatan pada siswa untuk senantiasa berkompitisi secara 

sehat. 

 



 

 

D. SASARAN 

Peserta didik di Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama. 

 

 

BAB II 
PENGERTIAN, PERSYARATAN, WAKTU PELAKSANAAN DAN BENTUK 

PELAKSANAAN 
A. PENGERTIAN 

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi 

3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 

4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banyuwangi. 

5. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan 

potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan tertentu. 

6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan 

diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

7. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan 

sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam 

menyelenggarakan pendidikan. 

8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 

9. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari 

pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui 

teknologi komunikasi, informasi, dan media lain. 

 

B. PERSARATAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Kegiatan “BERTAMASYA” dilaksanakan oleh semua guru mata pelajaran  



2. Masing–masing guru mata pelajaran mencari peserta didik yang mempunyai 

kompetensi lebih untuk dijadikan sebagai “TUTOR“ bagi peserta didik lain yang 

memerlukan bantuan belajar. 

3. Setelah guru menunjuk peserta didik yang dijadikan tutor, masing-masing 

guru mata pelajaran mengadakan pendampingan secara intensif, untuk lebih 

mempertajam kemampuan masing-masing tutor mata pelajaran yang 

bersangkutan. 

4. Masing-masing kelas dibentuk beberapa kelompok sesuai dengan kebutuhan. 

 

C. WAKTU PELAKSANAAN  

Sepanjang tahun pelajaran. 

 

D. BENTUK PELAKSANAAN 

1. Pelaksanaan Belajar Bersama Teman Sebaya (BERTAMASYA) dapat 

dilaksanakan secara luring dan daring. 

2. Pelasanaan daring menggunakan aplikasi E-Learning Smart School.  

 
 

BAB IV 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

1. Tenaga Pendidik melaporkan pelaksanaan kegiatan Belajar Bersama Teman Sebaya 

(BERTAMASYA) kepada Kepala Sekolah. 

2. Kepala Sekolah melaporkan pelaksanaan kegiatan Belajar Bersama Teman Sebaya 

(BERTAMASYA) secara berkala dan berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan 

Kabupaten Banyuwangi. 

  

BAB V 

MONITORING EVALUASI 

Monitoring dan Evaluasi dilakukan secara berkala oleh Kepala Satuan Pendidikan 

Pelaksana kegiatan Belajar Bersama Teman Sebaya (BERTAMASYA) yang dilaporkan 

berjenjang ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi secara luring dan/atau 

daring. 

 



BAB VI 

PENUTUP 

Program Belajar Bersama Teman Sebaya (BERTAMASYA) diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang lebih besar dan berkontribusi terhadap pembangunan pendidikan di 

Kabupaten Banyuwangi.  

 

 
Plt. Kepala Dinas Pendidikan 

 Kabupaten Banyuwangi 

 
 
 

 
 

 SURATNO, S.Pd., M.M 

 Pembina 
 NIP. 196908061994031007 

 
 



 
 

Daftar Isi Panduan : 

A. Panduan Pendaftaran Akun Baru Pada Apliaksi E-Learning 

I. Langakah-langkah Pendaftaran E-Learning 

II. Konfirmasi Pendaftaran Akun E-Learning 

 
Aplikasi E-Learning adalah sebuah sarana pembelajaran online yang dapat 

digunakan oleh siswa maupun guru dalam proses pembelajaran jarak jauh. 

Pendaftaran akun baru pada aplikasi e-learning bertujuan agar setiap siswa memiliki 

akun e-learning yang nantinya akan digunakan sebagai akses untuk menerima materi 

dan tugas yang akan dibagikan oleh guru mata pelajaran dan sebagai sarana siswa 

untuk berkomunikasi atau berdiskusi bersama guru dan siswa lainnya. 

Aplikasi E-Learning SMP NEGERI 1 GLAGAH juga dilengkapi dengan menu 

Pengumuman yang akan digunakan sebagai saluran informasi dari sekolah kepada 

semua siswa dan orang tua/wali selama mengikuti program belajar dari rumah atau 

home learning. 

Catatan : 

Bagi siswa kelas VII, VIII, IX yang pernah mendaftar atau memiliki akun E-Learning 

pada pada aplikasi sebelumnya agar tetap mendaftar ulang pada aplikasi E-Learning 

yang baru. 

PANDUAN APLIKASI E-LEARNING BAGI 
PESERTA DIDIK 

SMP NEGERI 1 GLAGAH 
 
 
 

 
 
 

A. PANDUAN PENDAFTARAN AKUN BARU PADA APLIAKSI E-LEARNING 
 
 



1. Pilih Browser 

2. Masukan link berikut : 

elearning.smksbinamandiri.sch.id atau 

https://elearning.smksbinamandiri.sch.id 

I. LANGKAH-LANGKAH PENDAFATARAN AKUN E-LEARNING 

 
1. Buka aplikasi Google Chrome atau aplikasi browser lain yang mendukung seperti 

(Mozila Firefox, UC Browser, Opera Mini, dll) pada perangkat handphone atau pc 

anda. 

 

 
2. Masukan alamat url/link aplikasi E-learning berikut elearning.smksbinamandiri.sch.id 

atau https://elearning.smksbinamandiri.sch.id pada aplikasi browser yang telah 

terbuka lalu klik Enter. (pada tutorial ini menggunakan aplikasi google chrome sebagai 

aplikasi browser) 

 

https://elearning.smksbinamandiri.sch.id/
https://elearning.smksbinamandiri.sch.id/


 

 

 
 

 

3. Setelah anda masuk pada halaman depan aplikasi E-Learning silahkan pilih icon 

menu dan selanjutnya klik menu Register. 
 

Halaman depan 
aplikasi E-Learning 

 
 
 
 
 
 
 

 
3. Setelah masukan alamat 

aplikasi E-learning kilik 

Enter 



4. Pada halaman Register silahkan klik tab daftar Sebagai Siswa, selanjutnya 

silahkan mengisi biodata diri siswa dengan data yang sebenarnya pada kolom 

yang telah disediakan. 

 
Petunjuk pengisian biodata diri siswa: 

a. NIS (Nomor Induk Siswa) 

Masukan NIS siswa yang tertera pada rapor atau kartu ujian online semester II bagi 

siswa kelas VII, VIII, IX.  

Masukan nama lengkap siswa. Tidak diperkenankan menggunakan nama panggilan, 

nama singkat atau samaran (alias). 

b. Jenis Kelamain* 

Pilih salah satu Laki-laki atau Perempuan. 

c. Tahun Masuk* 

Silahkan masukan tahun masuk atau tahun pendaftaran awal siswa. VII, VIII, IX 

Kelas* 

Pilih kelas atau rombel (rombongan belajar) yang sesuai. 

d. Tempat Lahir 

Masukan tempat lahir siswa yang sebenarnya. 

e. Tanggal Lahir 

Terdapat 3 kolom pada isian tanggal lahir silahkan klik tanda panah untuk memilih 

yang pertama tanggal lahir, kedua bulan dan tahun lahir. 

f. Agama 

Pada kolom agama silahkan pilih agama yang di anut siswa. 

g. Alamat 

Masukan alamat tempat tinggal siswa saat ini. 

Contoh : Desa Nggorang 

h. Username* 

Masukan username berupa email bagi siswa yang telah memliki email sebelumnya. 

Sedangkan bagi siswa yang belum memiliki email masukan nama lengkap dan diikuti 

dengan mengetik @smkbisa.id , Penulisan username bagi siswa yang tidak memiliki 

email sebagai berikut. 

Contoh : 

Nama Siswa = Ruben Onsu 

Username = rubenonsu@smkbisa.id 

Perhatian: Penulisan username harus menggunakan huruf kecil dan tanpa spasi. 

i. Password* 

Masukan password atau kata sandi sesuai keinginan siswa. Password harus bersifat 

rahasia dan wajib diingat agar dapat digunakan saat login (masuk) pada apalikasi E- 

Learning. 

j. Ulangi Password* 

Masukan kembali kata sandi yang anda masukan pada kolom Password guna 

mencocokan dan memastikan bahwa kata sandi yang dimasukan telah sama atau 

telah sesuai. 

mailto:rubenonsu@smkbisa.id
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Tanda registrasi akun E-Learning 

siswa Berhasil 

k. Register 

Sebelum mengklik tombol register pastikan kembali data yang anda masukan 

pada kolom biodata diri telah sesuai. Setelah memerikasa dan yakin data 

telah sesuai silahkan klik tombol register. 

Jika pendaftaran berhasil maka akan ditandai dengan dengan munculnya 

notifikasi pada bagian atas halaman pengisian biodata (“Registrasi sebagai 

siswa berhasil, tunggu pengaktifan akun oleh admin.”) 
 

 
 

II. KONFIRMASI PENDAFTARAN AKUN E-LEARNING 

Jika siswa telah berhasil melakukan pendaftaran akun secara online pada aplikasi 

E- Learning sekolah, selanjutnya silahkan menunggu pengaktifan akun oleh admin 

atau agar pengaktifan akun yang baru saja didaftarkan lebih cepat diproses 

silahkan hubungi wali kelas masing-masing untuk mengkonfirmasi bahwa anda 

baru saja mendaftarkan akun E- Learning. 

         Term Pengembang 
      Aplikasi E-Learning SMP NEGERI 1 GLAGAH 
         Miftakhul Khoiri, S.Pd 
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CARA UPLOAD TUGAS DI E-LEARNING 
 

1. Masuk ke halaman e-learning 

 

Gambar 1. Halaman depan e-learning 

 
2. Silahkan login, jika berhasil akan muncul tampilan seperti pada Gambar 2 berikut: 
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Gambar 2. Halaman login berhasil 
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3. Pada HomePage akan muncul pilihan beberapa matakuliah yang tersedia. Pilih 

mata kuliah yang akan anda kirimi tugas anda, semisal Teknologi Informasi. Klik 

pada pilihan mata kuliah tersebut. 

4. Jika ada keterangan error, berarti anda belum terdaftar pada matakuliah 

tersebut. Harap menghubungi Dosen pengampu. 

5. Jika tidak error maka akan tampil seperti Gambar 3 berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3. Menu e-learning pada matakuliah 

 
6. Pilih Assignments/Tugas untuk melihat keterangan tugas yang diberikan, 

serta untuk upload tugas yang akan dikirim/dikumpulkan. 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4. Daftar tugas 

 
Selain judul tugas, perhatikan juga keterangan deadline dari tugas tersebut. Ketika 

anda upload/kirim tugas anda melewati batas yang diberikan (deadline) maka tugas 

anda tidak akan diterima atau tidak dinilai. 

 
7. Setelah anda pilih tugas yang akan anda kirim, maka akan muncul tampilan 

untuk meng- uploag/mengirim tugas anda. Amati Gambar 5 dan Gambar 6. 
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Gambar 5. Upload tugas 
 

Klik upload my assignment untuk memulai upload file tugas anda. 
 

Kemudian pilih upload (simple), isikan Title (Tugas ke berapa NIM anda dan nama 

anda), pilih file yang akan anda kirim dengan klik Browse, isikan diskripsi dari tugas 

tersebut, kemudian klik UPLOAD untuk mengirim. Amati Gambar 6 berikut: 
 

Gambar 6. Upload file tugas 
 

8. Jika prose upload berhasil maka file yang anda kirim akan tampil di tabel tugas 

tersebut. Seperti terlihat pada Gambar 7. 

9. Proses upload/kirim tugas selesai. 
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Gambar 7. Report tugas yang berhasil dikirim 
 
 
 
 
 

            Terima kasih semoga bermanfaat. 

            Tim Pengembang 
              Aplikasi E-Learning SMP NEGERI 1 GLAGAH 
             Miftakhul Khoiri, S.Pd 

 

 

 


