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PANDUAN 
PENGGUNA 



PANDUAN UMUM 

Buka situs https://disdik.bekasikota.go.id/belajar, anda akan melihat halaman muka dari situs 

Elearning Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Selanjutnya ikuti panduan dibawah ini. 

Pada bagian sisi kanan ditampilkan sejumlah mata Pelajaran populer yang paling banyak 

diakses oleh siswa/Pelajar, untuk mendapatkan informasi detail tentang mata pelajaran klik 

nama mata pelajaran. Perhatikan nama Pengajar pada masing-masing Mata Pelajaran, 

usahakan pilih sesuai dengan Nama Pengajar Anda di sekolah/Kampus. 

1. Daftar 

Pada bagian bawah pemilihan Bahasa kita dapat 

memasukan Nama User/ username dan kata sandi atau 

Password. Pada bahagian tengah akan ditampilkan 

Daftar mata pelajaran yang diurutkan berdasarkan 

jumlah akses ke mata pelajaran tersebut. 

Untuk keamanan administrator elearning Dinas 

Pendidikan dapat membantu mendaftarkan secara 

masal akun bagi pengajar dan pelajar/Pelajar untuk 

informasi login silahkan menghubungi Dinas 

Pendidikan. 

Gantilah password yang telah diberikan dengan 

memperhatikan kebijakan kata sandi untuk 

menghindari penggunaan yang tidak diizinkan dan demi keamanan akun elearning. Pilihan lain 

pada proses registrasi adalah dengan proses manual mengisi formulir registrasi elearning 

dengan kebijakan menuggu persetujuan dari administrator elearning. 

Jika anda belum memiliki akun maka pada pilihan kolom login klik menu SignUp/Daftar untuk 

mendaftarkan ke situs mata pelajaran. Maka akan muncul halaman form pendaftaran, isikan 

identitas diri yang sesuai dengan jati diri masing-masing, ingat !! data diri harus secara formal 

https://disdik.bekasikota.go.id/belajar


benar dan dapat dipertanggung jawabkan, karena akan berhubungan dengan proses 

Pembelajaran Pengajar dan Pelajar 

Hal pertama pada halaman registrasi adalah menentukan profil akun, seperti ditunjukan pada 

gambar 4. Jika kita adalah Pengajar maka pilih Pengajar artinya pengajar Mata Pelajaran. Jika 

kita berperan sebagai Pelajar atau Pelajar maka centang pilihan Pelajar.. 

 

Gambar 4 Form Registrasi 

 

Untuk Nama User maka masukan NIM/NISN atau nama panggilan , untuk password ketikan 

password sesuai kebijakan keamanan masukan huruf dan angka minimal sebanyak 8 karakter. 

Ulangi kembali password anda pada kolom isian Konfirmasi. Untuk Code bisa dikosongkan atau 

hubungi Pengajar Anda. Tanda asterisk * menandakan Mandatory atau wajib disi sedang kan 



kolom isian yang lain bersifat opsional (boleh tidak diisi). Klik register jika anda yakin telah 

mengisi data dengan benar. 

Jika mengalami pesan registrasi gagal artinya ada isian yang belum valid atau Nama User sudah 

digunakan oleh orang lain. Gunakanlah Nama User yang unik. 

 

Gambar 5. Pendaftaran Menunggu Konfirmasi Admin 

 

Anda sudah bisa login dengan Akun yang anda buat tadi, email anda adalah user anda.. 

 

Gambar 6. Halaman Awal Login 

 

Jika sudah berhasil login untuk pertamakali, maka akan ditampilkan menu untuk memilih daftar 

mata Pelajaran untuk di ikuti. 

Langkah pertama setelah berhasil login kedalam system elearning adalah mengedit profile 

pribadi. Klik icon pada pojok kanan atas, kemudian klik edit profil. Pada gambar 6 dapat dilihat 

kita tidak dapat mengganti beberapa isian profil, jadi pastikan anda mengisi form registrasi 

dengan benar. Untuk mengganti gambar profil dengan photo pada kolom add image klik chose 



file kemudian pilih gambar yang akan digunakan sebagai profile picture. Klik save setting jika 

telah selesai melakukan proses editing biodata. 

 

Gambar 7. Halaman Edit Profil 

 

SOCIAL NETWORK 

Elearning Ini  telah dilengkapi dengan fiture social network, untuk dapat 

menjalin pertemanan dengan sesama Pelajar maupun Pengajar kita dapat 

mencari nama akun pengguna elearning dan berteman untuk dapat 

berkirim pesan maupun kegiatan media sosial lain. 

Fitur lain adalah pesan, kita dapat berkirim pesan baik kepada sesama 

Pelajar maupun pesan kepada Pengajar mata Pelajaran jika kita 

mempunyai pesan yang ingin disampaikan yang tidak dapat di lakukan pada pertemuan kelas. 



Selain itu terdapat fitur penyimpanan file pribadi pada menu Myfiles kita dapat membuat Direkori dan 

mengupload file pribadi kedalam nya dengan kapasitas yang terbatas gunakanlah dengan bijak. 

 

Gambar 8. fitur Penyimpanan Data 

 

Untuk memulai pertemanan klik menu invitation pada menu Social Network lalu ketikan nama user dan 

klik search, maka akan muncul akun yang dimaksud lalu klik send invitaion. 

 



Gambar 9. Undangan Pertemanan 

 

Pada user lain yang di undang pertemanan akan muncul notifikasi 

pemberitahuan berupa angka jika kita belum membuka notifikasi tidak akan 

hilang.Klik pada menu Pending Invitations untuk membuka undangan 

pertemanan. 

Akan muncul pesan undangan pertemanan, untuk melakukan konfirmasi 

pertemana pilih tanda centang disamping tanda silang (x), jika anda tidak 

ingin melakukan konfirmasi maka pilih tanda (x). 

 

Gambar 11. Konfirmasi Undangan Pertemanan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PANDUAN PELAJAR 
Setelah berhasil membuat akun elearning dan login kedalam aplikasi elearning kemudian memperbaharui 

profil pribadi, maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan diri kedalam mata Pelajaran yang di ampuh 

oleh Pengajar. 

MENDAFTAR KE MATA PELAJARAN 

Untuk dapat melihat dan berinteraksi dengan sebuah 

Pembelajaran yang terdaftar pada elearning yang dikelola 

oleh Pengajar pengampuh mata pelajaran, maka Pelajar 

wajib mendaftarkan diri dengan cara mencari mata 

pelajaran yang kita inginkan. Klik Course catalog. 

Kita akan diberikan menu pengelolaan Mata Pelajaran, 

ketik nama Mata Pelajaran, nama Pengajar pada kolom 

pencarian. Atau anda juga dapat mengurut Mata Pelajaran 

yang ada dengan memilih menu kategori Mata Pelajaran. 

 

Gambar 41. Katalog Mata pelajaran 



akan muncul Data mata pelajaran dan 

Pengajar pengampuhnya, jika yakin 

merupakan mata pelajaran yang benar 

klik tombol Daftar. 

Dengan mendaftarkan diri kedalam 

Mata Pelajaran kita memperoleh akses 

lebih untuk dapat mengunduh bahan 

ajar, atau mengikuti Quiz dan 

sebagainya. Hal ini tidak 

diperkenankan jika kita belum 

mendaftar ke mata pelajaran. 

Dengan meng-klik nama mata 

pelajaran tanpa mendaftar atau 

meregister kedalam mata pelajaran 

maka status kita sama dengan tamu, sehingga tidak mendapat akses untuk mengunduh atau mengupload 

tugas maupun mengikuti quiz online. 

Kita dapat mendaftar ke banyak mata Pelajaran yang disediakan oleh Pengajar pengampuh, untuk 

mengetahui mata pelajaran yang telah kita ikuti klik menu bagaian atas Daftar Mata Pelajaran ku (My 

Courses), maka akan ditampilkan daftar mata Pelajaran yang kita ikuti. 

 

Gambar 42. Menu Daftar Mata Pelajaran ku 

 

 

 



MENU MATA PELAJARAN 

Setiap Mata Pelajaran yang telah kita ikuti memiliki menu yang sama secara default. Pengajar pengampuh 

dapat mengaktivkan dan menon-aktifkan menu tersebut sesuai dengan kebutuhan. Secara umum menu 

yang penting dan sering digunakan adalah : Course Description, Documents, Links, Tests, Annoucements, 

Dropbox, Chat dan Assignments. 

Untuk mengakses fasilitas pada mata pelajaran klik salah satu menu dengan ikon yang tersedia, menu 

description menjelaskan deskripsi Mata Pelajaran tujuan pembelajaran dan sebagainya, dokumen biasanya 

berisi bahan ajar atau soal latihan, link berisi tautan sumber internet, test fasilitas ujian online, 

announcement adalah pengumuman penting, dropbox untuk mengirim file ke Pengajar atau pengguna lain, 

chat untuk interaksi kelas secara realtime, assigments untuk mengirim tugas. 

 

Gambar 43. Menu Setiap Mata Pelajaran 

 

 

 



 

DOKUMEN 

Pada menu dokumen Pengajar pengampuh akan mengupload bahan ajar maupun soal ujian dan latihan. 

Pada gambar 10 anda akan melihat tampilan menu dokumen terdapat folder dan file klik salah satu file 

untuk membuka langsung atau klik tanda disket untuk menyimpan file. Pada folder berwarna kuning kita 

dapat membuka isi folder dan melihat dokumen didalamnya atau mengunduh langung folder tersebut 

dengan klik icon kuning bertanda panah kebawah. 

 

Gambar 44. Contoh Menu Dokumen 

 

QUIZ / LATIHAN 

Latihan online dapat kita akses dengan memilih menu quiz, untuk mengikuti quiz klik salah satu latihan 

yang tersedia seperti pada gambar 11. Ada beberapa jenis pertanyaan yang dapat digunakan oleh Pengajar 

pengampuh. 

Multiple choice merupakan soal pilihan ganda, multiple answer merupakan soal dengan jawaban lebih dari 

satu, hotspot merupakan interaksi gambar yang dapat dipilih area jawabanya, menjodohkan dan lain 

sebagainya. 

 

Gambar 45. Daftar Latihan / Quiz 

 



Untuk memulai menjawab pertanyaan baca terlebih dahulu petunjuk soal yang diberikan Pengajar 

pengampuh untuk memulai menjawab soal klik Start Test. Segera setalah anda klik soal pertama akan 

muncul dan juga timer untuk memberikan informasi waktu yang ditempuh untuk menyelesaikan soal yang 

diberikan. 

 

Baca soal dengan teliti dan berikan jawaban anda dengan cara meng-klik jawaban yang anda anggap benar, 

untuk jenis pertanyaan tertentu akan berbeda cara menjawabnya seperti drag jawaban pada soal 

menjodohkan, mengetik jawaban untuk tipe soal open answer. 

Klik Next question untuk beralih ke soal berikutnya. Anda juga dapat kembali kesoal sebelumnya jika 

dirasa jawaban anda meragukan. Perbaiki jawaban anda dan lanjutkan ke petanyaan selanjutnya dengan 

cara yang sama yaitu klik Next Question. 

Gambar 46. Memulai Kuis 

 

 

Gambar 47. Soal Kuis 

 



Jika sudah yakin dengan semua jawaban tekan tombol End Test 

untuk mengakhiri. Tergantung setingan yang diberikan 

Pengajar maka akan muncul hasil dan nilai anda setelah 

mengikuti dan menjawab pertanyaan. 

ASSIGNMENTS / PUBLIKASI PELAJAR 

Untuk mengirim tugas berupa makalah atau tugas yang lainnya kita menggunakan menu Assignments, klik 

menu publikasi mahsiswa untuk mengetahui kelompok penugasan. Pilihlah daftar penugasan yang sesuai. 

 

Gambar 48. Daftar Tugas 

 

Klik upload Assignment pada pojok kanan atas untuk meng-upload tugas anda, ada du acara mengirim 

tugas, pertama dengan cara drag and drop yaitu buka jendela Windows Explorer kemudian pilih file yang 

akan di kirim kemudian klik tahan dan geser kejendela browser elearning dan tempatkan file anda pada 

tempat yang disediakan kemudian lepaskan mouse. 

 

Gambar 49. Upload Penugasan 

 



 

Gambar 50. Drag and Drop Tugas 

 

Metode lain untuk mengirim penugasan Assigntment adalah dengan metode simple upload klik pada tab 

sebelah kanan terdapat kata”Simple”kemudian klik chose file dan browse file yang ada pada computer 

maupun flashdisk, berikan beberapa keterangan jika diperlukan pada kolom deskripsi. 

 

Gambar 51. Upload Penugasan Metode Simple Upload 

 

CHAT 

Fitur yang jarang digunakan namun bisa menjadi penyemangat dalam proses pembelajaran secara online 

adalah chatting, namun chat disini dilakukan secara Bersama-sama bukan person to person atau 

perseorangan, jadi semua orang dapat melihat pesan yang kita kirim pada kolom pesan, pada jendela 

sebelah kiri akan Nampak user lain yang juga dapat berpartisipasi dalam percakapan. 



Perhatikan sopan santun anda dalam diskusi melalui fitur chat ini karena Pengajar anda juga dpat melihat 

apa yang anda ketik dan kirim melalui jendela diskusi. 

 

Gambar 52. Jendela Diskusi Kelas 

 

LOGOUT / SIGNOUT 
Untuk mengakhiri sesi penggunaan elearning, maka biasakan untuk melakukan proses logout untuk 

mengeluarkan sesi kita dari sistem elearning agar akun elearning tidak disalah gunakan oleh orang lain. 

Untuk mengakhiri sesi klik menu pada pojok kanan atas pilih LogOut 



 

Gambar 53. Menu Logout 

 

Semoga bermanfaat. 

Bidang Perencanaan dan Program 

Dinas Pendidikan Kota Bekasi @2020  

 


