
CARA MENJALANKAN APLIKASI 

1. Pertama, yaitu user (siswa maupun guru) melakukan login ke halaman login 

dengan mengakses http://smpn2godean.esy.es/smp2godean/ ,lalu kemudian siswa 

maupun guru memilih menu e-learning pada masing-masing pilihan tersebut 

yaitu menu guru untuk guru dan siswa untuk siswa. 

2. Kedua, setelah guru melakukan login maka akan diarahkan kedalam menu utama 

guru. Pada menu utama terdapat 6 pilihan yaitu :  

 Menu jadwal untuk melihat jadwal guru tersebut,  

 Menu materi untuk guru dapat melakukan upload materi,  

 Menu soal untuk guru dapat melakukan input soal atau membuat soal 

pilihan ganda,  

 Menu siswa untuk guru melihat siswa siapa saja yang ada pada guru 

tersebut. 

 Menu profil digunakan untuk melihat profil lengkap dari guru tersebut. 

 Menu ubah password digunakan jika guru tersebut ingin merubah 

passwordnya. 

3. Ketiga, setelah siswa melakukan login maka akan diarahkan kedalam menu 

utama siswa.  Pada menu utama terdapat 6 pilihan yaitu :   

 Menu jadwal untuk melihat jadwal siswa tersebut.  

 Menu materi digunakan untuk melihat berkas materi yang sudah 

diupload oleh guru yang meberi materi.  

http://smpn2godean.esy.es/smp2godean/


 Menu soal digunakan untuk menerjakan soal-soal latihan maupun 

kuis.  

 Menu nilai  digunakan untuk melihat nilai siswa mengerjakan soal-

soal yang diberikan oleh guru yang bersangkutan.  

 Menu profil digunakan untuk melihat profil lengkap dari siswa yang 

bersangkutan. Menu ubah password digunakan untuk merubah 

password dari siswa tersebut.  

4. Keempat Admin login kedalam sistem dengan mengakses halaman login khusus 

administrator“http://smpn2godean.esy.es/smp2godean/admin.elearning/”, 

kemudian admin memasukkan username dan password. Setelah login berhasil 

maka akan diarahkan pada menu utama admin diantaranya yaitu : 

 Menu Berita digunakan admin untuk menginputkan berita terbaru dari 

sekolah dan ditampilkan pad menu utama web tersebut. 

 Menu Pengumuman digunakan admin untuk menginputkan penumuman 

terbaru dari sekolah dan ditampilkan pad menu utama web tersebut. 

 Menu Guru, digunakan admin untuk menginputkan atau memasukkan 

data guru. 

 Menu Siswa, digunakan admin untuk menginputkan atau memasukkan 

data siswa. 

 Menu Matapelajaran, digunakan admin untuk menginputkan atau 

memasukkan data matapelajaran. 

 

http://smpn2godean.esy.es/smp2godean/admin.elearning/


 Menu Kelas digunakan admin untuk menginputkan atau memasukkan 

data kelas. 

 

 Menu jadwal, digunakan admin untuk menginputkan atau memasukkan 

data jadwal dari guru tersebut. 

 

 

 


