
TUTORIAL PEMBELAJARAN DARING

SMP NEGERI 1 PENENGAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pembelajaran Dalam Jaringan (daring) SMP Negeri 1 Penengahan menggunakan

Aplikasi Candy CBT. Langkah-lagkah menggunakan aplikasi daring SMP Negeri 1

Penengahan adalah :

Buka Situs Resmi SMP Negeri 1 Penegahan menggunakan browser (chrome)

mengguna komputer/laptop/smartphone lalu ketikan alamat URL

http://smpn1penengahan.sch.id.

Ini adalah tampilan websites SMP Negeri 1 Penengahan. Selanutnya scroll ke bawah

sampai muncul menu Websites Daring di sisi kanan websites. Langkah selanjutnya

adalah mengklik tombol login guru kelas VII atau Login Guru Kelas VIII atau Login

Guru Kelas IX sesuai dengan materi yang akan dibuat.

http://smpn1penengahan.sch.id


Misalnya kita akan membuat materi di kelas VII maka klik Login Guru Kelas VII

sehingga muncul tampilan web daring kelas VII.

Isikan username dan password yang sudah kita dapatkan dari admin.

Setelah mengisi username dan password dengan benar klik login masuk untuk masuk

ke web daring.



Gambar di atas adalah dashboard dari Web Daring SMP Negeri 1 Penengahan setelah

kita melakukan login.

Gambar di atas adalah menu peserta ujian yang berisi seluruh data siswa pada jenjang

ini.

Gambar di atas menunjukan menu Profil Saya yang berisi profil kita yang diinput oleh

admin. Jika data yang ada disini salah, silakan lakukan perbaruan data dengan cara

mengganti data yang salah dengan yang benar. Atau jika diperlukan silakan rubah

username dan password agar lebih mudah diingat (jangan lupa dicatat agar tidak

kehilangan/kelupaan username dan password yang diganti).



MENU MATERI

Selanutnya menu Materi. Di menu ini kita akan membuat materi pelajaran yang akan

kita berikan kepada siswa. Untuk membuat materi baru klik buat materi.

Tampilan untuk membuat materi baru.



Isi setiap kolom yang ada pada menu buat materi. Kolom nomor 1, pilih mata

pelajaran yang akan dibuat materinya. Kolom nomor 2, isi judul materi dari mata

pelajaran ini. Kolom nomor 3, isi dengan materi yang sudah disiapkan. Cara

mengisinya bisa dengan mengetikan ulang seluruh materi yang akan disampaikan atau

bisa juga dengan meng-copy (ctrl+c), paste (ctrl+v) materi di kolom ini. Icon nomor 4

digunakan untuk mengupload/menambahkan gambar materi. Kolom nomor 5 (pilih

kelas), silakan pilih kelas yang akan diberikan materi ini. Kolom 6 (Tanggal Publish),

pilih tanggal berapa dan jam berapa materi yang kita buat bisa diakses oleh siswa.

Kolom nomor 7 (link youtube), kolom ini bisa kita isi dengan link youtube yang bisa

mendukung materi yang kita buat. Tombol nomor 8 (pilih file), digunakan untuk

mengupload materi, bisa berupa file word, excel, power point atau pdf yang nantinya

bisa didownload oleh siswa. Tombol nomor 9 (save), digunakan untuk menyimpan

materi yang kita buat.

Setelah disimpan maka materi akan tampil di list materi. Dari list materi ini ada tiga

icon yang masing-masing berfungsi untuk, nomor 1 berfungsi untuk melihat materi

yang sudah dibuat.

Nomor 2 berfungsi untuk mengedit materi yang sudah dibuat. Nomor 3 digunakan

untuk menghapus materi yang sudah dibuat. Materi akan selalu tampil untuk siswa

selama kita tidak menghapusnya.



MENU TUGAS TERSTRUKTUR

Menu ini digunakan untuk membuat tugas dari materi yang sudah dibuat sebelumnya.

Untuk membuat tugas langkahnya tidak jauh berbeda dengan membuat materi. Sama

dengan membuat materi untuk membuat tugas kita bisa memilih tombol buat tugas

sehingga akan muncul menu untuk membuat tugas seperti di bawah ini.

Isikan setiap kolom dengan benar, sedikit perbedaan pada menu tuga ini adalah

adanya tanggal selesai tugas. Ini dimaksudkan untuk memberi jangka waktu

pengerjaan tuga yang dibuat. Misalkan kita ingin membuat tugas selam seminggu

batas pengerjaannya atau tiga hari sesuai dengan keinginan.



Setelah tugas yang dibuat disave maka tugas akan masuk dalam list tugas-tugas yang

pernah kita buat. Dari list ini juga ada 3 icon di sebelah kanan list. Fungsinya sama

dengan icon pada list materi yaitu untuk menghapus dan mengedit tugas yang sudah

dibuat. Perbedaan dengan icon yang di menu materi adalah icon lihat di menu tugas

yang isinya adalah daftar nama anak yang sudah mengerjakan tugas.

Untuk memberi nilai dan melihat jawaban siswa kita bisa meng-klik input nilai.

Untuk mencetak semua nilai yang sudah diinput kita bisa menggunakan tombol print.

MENU BANK SOAL

Menu bank soal digunakan untuk membuat dan mengupload soal-soal yang dipakai

untuk melaksanakan ulangan harian, ulangan tengah semester atau ulangan akhir

semester. Untuk menambahkan/membuat bank soal pilih menu tambah bank soal

selanjutnya lengkapi kolom-kolom yang ada dari kode bank soal (boleh apa saja

disini), memilih mata pelajaran, memilih level soal (jenjang), memilih kelas yang

nantinya akan diatur untuk bisa mengerjakan bank soal ini. Isi jumlah Pilihan Ganda



yang akan kita buat. Bobot soal pg diisi dengan nilai persen dari PG, misalkan kita

hanya ingin membuat soal dalam bentuk PG maka bobot soal PG harus di buat 100

(100%). Opsi diisi dengan jumlah option (pilihan jawaban) yang dibuat di Ms-Word.

Bila kita membuat soal kombinasi PG dengan essai maka bobot keduanya harus

100 %.

Isi KKM sesuai dengan KKM Mata Pelajaran yang diampu. Soal agama diisi bukan

soal agama bila soal yang dibuat bukan soal agama, jika yang dibuat soal agama maka

pilih sesuai soal agama yang dibuat. Status soal pilih aktif lalu simpan.

Setelah disimpan maka soal yang kita buat akan ada di list data bank soal. Karena kita

belum mengupload soal maka keterangan disamping nama mata pelajaran akan tampil

soal kosong. Untuk mengupload soal yang sudah kita buat di microsoft word maka

kita bis klik nama mata pelajaran. Menu untuk mengupload soal adalah import.



Setelah memilih menu import maka akan tampil menu seperti di atas. Menu yang

digunakan disini adalah import soal dari Ms Word. Caranya adalah pilih file/choose

file, cari/browse file soal yang sudah dibuat sesuai format yang bisa dimasukan ke

dalam aplikasi daring. Setelah file soal dipilih selanjutnya pilih import untuk proses

mengupload soal ke dalam sistem ujian daring.

Setelah import sukses dilakukan maka kita akan dialihkan ke menu daftar soal yang

berhasil di import. Perhatikan soal-soal yang tampil disini, cek n ricek apakah ada

soal yang bermasalah terutama soal bergambar atau jawaban yang bergambar,

perhatikan juga nomor soal apakah sudah sesuai 1 2 3 dan seterusnya serta tidak ada

nomor soal yang hilang atau kurang. Jika terjadi permasalahan disini, kita bisa



langsung mengedit soal dari aplikasi ini, bisa juga kita edit ulang soal yang salah

formatnya di ms word yang sudah kita buat sebelumnya.

Beberapa menu yang ada pada Bank Soal.

- Soal isinya adalah tampilan soal-soal yang sudah diupload

- Import berisi menu untuk mengupload soal

- Edit berisi menu untuk mengeit/merubah pengaturan bank soal yang sudah di buat

sebelumnya

- Copy Bank soal digunakan untuk mengcopy soal yang ada dan ingin digunakan di

kelas lain.

Menu Soal



Gambar Soal.

Gambar Menu Edit Bank Soal.


