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A. MEMBUKA HALAMAN WEBSITE E-LEARNING 

Halaman website e-learning madrasah dapat diakses melalui link berikut: 

 

http://madrasah.kemenag.go.id/elearning 

 

Untuk membuka link tersebut dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi browser di 

computer maupun PC, seperti Chrome, Firefox, Microsoft Edge, dan sebagainya. 

Berikut ini merupakan langkah-langkah untuk membuka halaman website e-learning 

madrasah: 

1. Buka browser 

2. Ketik link http://madrasah.kemenag.go.id/elearning di jendela browser lalu tekan 

enter.  

3. Akan muncul tampilan awal dari website e-learning madrasah. 

 

 
 

B. LOGIN KE WEBSITE 

Aplikasi e-learning madrasah hanya dapat digunakan oleh operator madrasah, guru, 

siswa, dan wali kelas yang telah memiliki akun e-learning madrasah. Setelah memiliki 

akun, pengguna aplikasi login melalui halaman utama e-learning madrasah. Berikut 

merupakan langkah-langkah login aplikasi: 

1. Buka halaman website e-learning 

2. Ketik NSM dan password 

3. Klik login E-learning 

http://madrasah.kemenag.go.id/elearning
http://madrasah.kemenag.go.id/elearning


 

4. Setelah login akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Penjelasan menu aplikasi dapat dilihat dalam table berikut. 

No Menu Sub Menu Deskripsi 

1 Dashboard  Menu yang menampilkan ringkasan data 

dan aktifitas pengguna (operator, guru, 

siswa, dan wali kelas) yang digambarkan 

melalui grafik dan statistik 

2 Profil 

Madrasah 

 Menu yang berisi profil umum madrasah, 

mulai dari NSM, nama madrasah, hingga 

alamat madrasah yang harus diperbarui 

secara berkala 



    

3 Master Data Ruang Kelas Menu yang menampilkan data ruang 

kelas yang ada pada lembaga 

4 List Users 

(Daftar 

Pengguna) 

Data Eksekutif Menu yang berisikan data eksekutif 

madrasah seperti kepala madrasah wakil 

kepala madrasah untuk memonitor 

kinerja guru dan siswa 

  Data Guru Menu yang digunakan untuk 

mendaftarkan guru madrasah, sehingga 

dapat login ke dalam E-learning 

  Data Siswa Menu yang digunakan untuk 

mendaftarkan siswa, sehingga dapat 

login ke dalam E-learning 

  Setting Wali 

Kelas 

Menu yang berfungsi untuk men-setting 

wali kelas perombel 

  Setting Guru 

BK 

Menu yang berfungsi untuk men-setting 

guru bimbingan dan konseling di setiap 

rombel 

5 Tahun 

Pelajaran 

 Menu yang digunakan untuk mengatur 

tahun pelajaran  

6 Akun Anda  Menu yang digunakan untuk 

memperbaharui password akun secara 

berkala 

7 Logout  Menu yang digunakan untuk logout dari 

aplikasi E-learning 

 

C. MENJALANKAN MENU APLIKASI 

1. Mengisi Profil Madrasah 

Profil madrasah merupakan data induk madrasah yang sangat penting bagi 

madrasah. Dengan mengis profil madrasah melalui aplikasi E-learning, data 

madrasah otomatis terinput di dalam data nasional. Maka dari itu, profil madrasah 

harus diisi dengan benar dan diperbaharui secara berkala oleh operator madrasah. 

Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengisi profil madrasah: 

a. Login ke website E-learning madrasah sebagai operator madrasah. Setelah login 

akan muncul tampilan dashboard. 



 
 

b. Klik menu profil madrasah, sehingga muncul tampilan sebagai berikut. 

 

 
c. Masukkan data madrasah sesuai dengan form yang disediakan 

d. Setelah semua form terisi, klik “update profile” yang ada pada bagian bawah 

halaman.  



 
e. Setelah data berhasil diupdate, akan muncul tampilan sebagai berikut pada 

pojok kanan atas halaman. 

 

 
2. Mengelola Data Ruang Kelas 

Data ruang kelas merupakan seluruh data kelas yang terdapat dalam lembaga 

sekolah. Pada bagian ini, data ruang kelas bias disetting dalam menu “Master Data” 

dengan cara mangarahkan kursor computer ke “Master Data” kemudian klik menu 

tersebut sehingga akan muncul seperti gambar dibawah. 

 

 
 

Kemudian, menu ruang kelas akan memunculkan data ruang kelas yang terformat 

dalam bentuk table dengan kolom-kolom seperti pada gambar dibawah. 



 
 

Berikut adalah langkah-lamgkah menambah ruang kelas: 

a. Klik “tambah data” 

b. Pilih “Pilih Kelas”, pilihan ini berisikan level kelas sesuai dengan tingkat 

sekolah. 

c. Masukkan nama kelas pada form yang telah disediakan, seperti pada gambar 

dibawah. 

 

 
d. Kemudian klik “simpan data” dan akan muncul notifikasi di pojok kanan atas 

bahwa kelas berhasil dibuat dan disimpan. 

 

 
3. Daftar Pengguna 

Daftar pengguna pada E-learning merujuk kepada seluruh warga sekolah yang 

mencakup dewan eksekutif sekolah, guru, siswa, wali kelas, dan guru BK. Pada 



bagian ini akan dijelaskan cara memasukkan data dari seluruh anggota sekolah. 

Berikut adalah tampilan dari daftar pengguna/ “list user” 

 

 
a. Data Eksekutif 

Pada aplikasi E-learning, seluruh data dari dewan eksekutif sekolah yang 

meliputi kepala madrasah, wakil kepala madrasah, dan pengawas madrasah 

harus diinput melalui sub-menu “data eksekutif” yang ada pada menu “list 

user”. 

Cara memasukkan data dewan eksekutif: 

1) Klik “tambah data” 

2) Masukkan data yang diperlukan sesuai dengan form yang telah disediakan, 

seperti pada gambar dibawah. 

 

 



3) Kemudian klik “simpan data” dan data akan otomatis tersimpan. Kemudian 

akan muncul notifikasi “sukses” dipojok kanan atas. 

 

 
 

b. Data Guru 

Pada aplikasi E-learning, seluruh data dari dewan guru sekolah yang meliputi 

harus diinput melalui sub-menu “data guru” yang ada pada menu “list user”. 

Data guru bias diinput secara manual atau otomatis. Berikut adalah penjelasan 

dari kedua cara tersebut. 

1) Menginput data guru secara manual 

a) Klik “tambah data” 

b) Masukkan data yang diperlukan sesuai dengan form yang telah 

disediakan, seperti pada gambar dibawah. 

 

 

 
c) Kemudian klik “simpan data” dan data akan otomatis tersimpan. 

Kemudian akan muncul notifikasi “sukses” dipojok kanan atas. 

 



 
 

2) Menginput data guru secara otomatis 

a) Klik “import data” dan akan muncul dialog box seperti gambar dibawah. 

 

 
b) Kemudian download template excel. 

c) Isi data sesuai form yang telah disediakan pada template yang telah 

diunduh. 

d) Kemudian import data excel yang telah diisi. 

c. Data Siswa 

Pada aplikasi E-learning, seluruh data dari siswa yang ada dalam lembaga harus 

diinput melalui sub menu “Data Siswa.” Siswa yang sudah diinput akan 

dimasukkan ke dalam kelas-kelas sesuai dengan kelas asli mereka di lembaga. 

Data siswa ini dapat diperbaharui kapan saja.  

1) Menginput data guru secara manual 

a) Klik “tambah data” 

b) Masukkan data yang diperlukan sesuai dengan form pada dialog box 

yang telah disediakan, seperti pada gambar dibawah. 

 

 



 

c) Kemudian klik “simpan data” dan data akan otomatis tersimpan. 

Kemudian akan muncul notifikasi “sukses” dipojok kanan atas. 

 

 
 

2) Menginput data guru secara otomatis 

a) Klik “import data” dan akan muncul dialog box seperti gambar 

dibawah. 

 
b) Kemudian download template excel. 

c) Isi data sesuai form yang telah disediakan pada template yang telah 

diunduh. 

d) Kemudian isi jenjang kelas dan rombel pada form yang disedikan 

 

 
e) Import excel  

d. Setting Wali Kelas 

Wali kelas adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kelas. Data guru wali 

kelas merujuk ke “data guru” yang telah diunggah. Pemilihan wali kelas 

dilakukan pada sub-menu “setting wali kelas”. Seperti pada gambar: 

 



 
 

Cara memilih wali kelas: 

1. Buka “setting wali kelas” 

2. Pilih menu wali kelas kemudian klik “Pilih Wali Kelas” sesuai dengan kelas 

yang di ampu. Seperti pada gambar. 

 

 
e. Setting Guru BK 

Guru BK adalah guru konseling yang bertanggung jawab terhadap kelas. Data 

guru wali kelas merujuk ke “data guru” yang telah diunggah. Pemilihan guru 

BK dilakukan pada sub-menu “setting wali kelas”. Seperti pada gambar: 

 



 
Cara memilih wali kelas: 

1. Buka “setting wali kelas” 

2. Pilih menu wali kelas kemudian klik “Pilih Wali Kelas” sesuai dengan kelas 

yang di ampu. Seperti pada gambar. 

 

 
 

4. Mengatur Tahun Pelajaran 

Tahun pelajaran dapat diatur oleh operator madrasah melalui menu “Tahun 

Pelajaran”. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Klik menu “Tahun Pelajaran” 

 
b. Klik form tahun pelajaran, lalu pilih tahun pelajaran yang anda ingin atur. 



 
c. Klik form “Semester” lalu pilih semester yang anda inginkan 

 
d. Setelah tahun pelajaran dan semester yang dipilih sesuai, klik “simpan 

perubahan”. Perubahan akan otomatis tersimpan setelah halaman tersetel ulang 

(ter-refresh) 

 
 

5. Mengatur Password 

Untuk memperbaharui password secara berkala, dapat dilakukan melalui beberapa 

langkah berikut: 

1. Klik menu “Akun Anda” 

 



2. Masukkan password baru anda lalu konfirmasi password baru anda dengan 

mengisinya pada form di bawahnya. 

 
3. Klik “Perbaharui password baru anda” 

 
4. Setelah perbaharuan berhasil, akan muncul tampilan sebagai berikut di pojok 

kanan atas. 

        
 

 

D. LOGOUT  

Untuk logout dari aplikasi E-learning madrasah, berikut merupakan langkah-

langkahnya. 

1. Klik menu “Logout” 



 
 

2. Akan muncul tampilan sebagai berikut, lalu klik “OK” 

 
3. Setelah itu anda akan kembali ke halaman Login. 

 


