
Tutorial Penggunaan E-learning 

Untuk Siswa 

 

A. Langkah/Cara Masuk (Login) ke web E-learning 

1. Masuk ke alamat http://sains.my.id/mtsgondang/ 

2. Pilih LOGIN SISWA 

 
3. Masukkan Username dan Password  

 
 

4. Tampilan menu setelah Login 

http://sains.my.id/mtsgondang/


 
Keterangan menu : 

a. Dashboard : Menu yang berkaitan dengan Pengumuman/Info dari Madrasah 

b. Materi Belajar : Menu untuk melihat dan mempelajari materi dari guru 

c. Tugas Siswa : Menu untuk menampilkan dan mengerjakan tugas dari guru 

d. Penilaian Harian : Menu untuk mengerjakan soal ulangan harian 

e. Hasil Nilai : Menu untuk menampilkan Nilai Ulangan Harian (Jika guru ingin 

melihatkan nilai ke siswa) 

 

B. Melihat/Membuka Materi 

1. Masuk ke alamat http://sains.my.id/mtsgondang/ 

2. Pilih LOGIN SISWA 

3. Pilih Menu Materi Belajar 

 
 

a 

b 

c 

d 

e 

http://sains.my.id/mtsgondang/


4. Tampilan materi belajar, Pilih Materi sesuai dengan jadwal 

 
5. Misal pilih materi TIK, berikut tampilannya 

 

a 

b 



Keterangan gambar : 

a. Jika materi berupa file, sentuh bagian ini untuk mengambil materi 

b. Jika materi berupa video, sentuh bagian ini 

 

C. Melihat dan Mengerjakan Tugas 

1. Pilih menu Tugas Siswa 

 
2. Maka akan tampil sebagai berikut, pilih tugas mapel sesuai jadwal 

Sentuh Lihat Tugas 

 



3. Soal dari tugas akan tampil sebagai berikut 

 
4. Untuk menjawab tugas pilih Jawaban 

 

a 

b 



Ket. 

a. Jawaban bisa ditulis/diketik pada bagian ini 

b. Untuk melampirkan file jika jawaban dikerjakan pada kertas kemudian difoto. 

Lampirkan lewat menu ini 

5. Simpan Jawaban untuk menyimpan jawaban tugas. 

 

 

Catatan : 

1. Siswa login menggunakan username & password masing-masing 

2. Siswa diharapkan segera mengunduh materi pembelajaran dari guru mapel 

setelah ditampilkan atau sesuai jadwal yang ada, karena materi hanya bisa 

diunduh maksimal 1 minggu setelah ditampilkan 

3. Apabila ada kendala dalam penggunaan aplikasi e-learning, siswa bisa 

menghubungi wali kelas masing-masing 

4. Wali kelas menghubungi admin untuk dicarikan solusi terkait kendala yg dialami 

siswa 

5. Absensi & penilaian sikap siswa dapat dilihat dari keaktifan siswa dalam 

menggunakan aplikasi e-learning 


