PANDUAN MENGGUNAKAN APLIKASI
“SMART CAMPUS MANAGEMENT SYSTEM”
Smart Campus Management System merupakan konsep sebuah kampus yang
menerapkan dan memadukan sistem pembelajaran dengan penggunaan Teknologi Informasi,
dengan maksud untuk mempermudah dalam kegiatan proses belajar-mengajar dengan
memanfaatkan Teknologi Informasi. Salah satu contoh dari penerapan Smart Campus adalah
dengan penggunaan Sistem Infromasi Akademik Terintegrasi. Dengan menggunakan Sistem
Akademik Terintegrasi yang ada pada Smart Campus, Dosen dan Mahasiswa dapat
menggunakan data perkuliahan dengan mudah dan cepat. Misalnya dapat digunakan untuk
melihat nilai mahasiswa.
❖ BERBASIS WEBSITE
Panduan menggunakan aplikasi “Smart Campus Managemet System” berbasis website sebagai
berikut :
1. Halaman Login
Halaman Login merupakan halaman awal sebelum masuk ke aplikasi / web yang telah
dibuat.
-

Pertama buka alamat / url https://sika.stikompoltek.ac.id seperti berikut.

Masukkan Email Disini

Masukkan Password Disini

Klik Disini Untuk Masuk

-

Kemudian masukkan username dan password.

-

Lalu klik tombol masuk atau tekan enter untuk masuk halaman berikutnya.

2. Halaman Utama “Mahasiswa”
Halaman utama atau halaman dashboard adalah halaman awal yang ditampilkan setelah
pengguna berhasil Login ke aplikasi.

-

Halaman utama ini berisi informasi sederhana yang menampilkan jadwal pelajaran hari
ini dan juga kalender akademik.

-

Pada halaman ini akan muncul informasi “Jadwal Pelajaran Hari Ini” yang
menampilkan jam, mata pelajaran, dan juga dosen yang mengajar.

-

Pada halaman ini juga menampilkan informasi kalender akademik pada bagian sebelah
kanan tampilan, seperti berikut.

3. Halaman Kalender Akademik
Halaman kalender akademik merupakan halaman yang berfungsi untuk menampilkan
agenda kegiatan / acara yang ada di kampus.
-

Klik tombol “Kalender Akademik” untuk melihat agenda kampus yang ada di kalender
akademik seperti berikut.
Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Kalender Akademik

-

Lalu akan muncul tampilan kalender seperti berikut

Klik Tombol Disini Untuk
Kembali ke Halaman Utama

-

List seluruh kegiatan kampus akan muncul dan ditampilkan pada samping kanan
halaman.

-

Klik tombol “Halaman Utama” untuk kembali ke tampilan awal di halaman utama
dosen.

4. Halaman Data Mahasiswa
Halaman “Data Mahasiswa” merupakan halaman yang berfungsi untuk melihat data
pribadi, data absensi, dan juga data nilai dari mahasiswa.
-

Klik tombol “Data Mahasiswa” untuk melihat menu data mahasiswa.
Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Menu Data Mahasiswa

-

Lalu akan muncul tampilan pilihan menu “Data Mahasiswa” seperti berikut.

Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Data Pribadi

-

Pilih menu “Data Pribadi” untuk masuk ke halaman data pribadi.

-

Di halaman “Data Pribadi” ini akan menampilkan informasi data yang bersifat pribadi
seperti data diri mahasiswa, keterangan tempat tinggal, serta keterangan data keluarga
dari mahasiswa, seperti berikut.

-

Menu “Data Absensi”

Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Data Absemsi

-

Pilih menu “Data Absensi” untuk masuk ke halaman data absensi.

-

Di halaman “Data Absensi” ini akan menampilkan data absensi hari ini yang berisi
informasi jam datang dan jam pulang serta keterangan untuk absensi.

-

Kita juga bisa melihat data absensi bulan / tahun sebelumnya dengan cara klik fitur
filter “pilih data absensi berdasarkan bulan dan tahun”, lalu masukkan bulan apa dan
tahun berapa yang ingin kita lihat data absensinya, seperti berikut.

Klik Tombol Disini Untuk Pilih Data
Absensi Berdasarkan Bulan dan Tahun

-

Pada bagian bawah tampilan data absensi juga akan menampilkan rekap data absensi
mahasiswa selama satu bulan.

-

Menu “Data Nilai”

Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Data Absemsi

-

Pilih menu “Data Nilai” untuk masuk ke halaman data absensi.

-

Di halaman “Data Nilai” ini akan menampilkan informasi data tugas, data kuis, data
UTS, dan data UAS dari mahasiswa.

-

Pada halaman “Data Nilai” sebelum melihat datanya akan diarahkan untuk “pilih dosen
untuk menampilkan nilai mata pelajaran”, jadi tidak semua data ditampilkan tetapi
harus memilih dosen terlebih dahulu untuk melihat data nilainya, seperti berikut.

Klik Tombol Disini Untuk
Pilih Dosen

5. Halaman Materi Pelajaran
Halaman “Materi Pelajaran” berfungsi untuk menampilkan informasi materi pelajaran
selama periode masa perkuliahan berlangsung..
-

Klik tombol “Materi Pelajaran” untuk masuk ke halaman materi pelajaran.
Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Materi Pelajaran

-

Lalu akan muncul tampilan “Materi Pelajaran” seperti berikut.

-

Pada halaman “Materi Pelajaran” menampilkan informasi seperti mata kuliah, bab
materi, nama materi, deskripsi, kelas, dan juga materi.

6. Halaman Tugas Mahasiswa
Halaman “Tugas Mahasiswa” berfungsi untuk melihat data tugas dan data kuis dari
mahasiswa.
-

Klik tombol “Tugas Mahasiswa” untuk melihat menu tugas mahasiswa.
Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Agenda Pelajaran

-

Lalu akan muncul tampilan pilihan menu “Tugas Mahasiswa” seperti berikut.
Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Data Tugas

-

Menu “Data Tugas”.

-

Pilih menu “Data Tugas” untuk masuk ke halaman data tugas.

-

Di halaman “Data Tugas” ini akan melihat data tugas dari mahasiswa, yang
menampilkan informasi nama dosen, mata kuliah, judul tugas, deskripsi tugas, tanggal
mulai, tanggal selesai, dan juga file tugas yang sudah diupload oleh mahasiswa, seperti
berikut.

-

Menu “Data Kuis”.

Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Data Kuis

-

Pilih menu “Data Kuis” untuk masuk ke halaman data kuis.

-

Di halaman “Data Kuis” ini akan melihat data kuis mahasiswa yang menampilkan nama
dosen, mata kuliah, judul kuis, tanggal mulai, tanggal selesai, kode soal, jumlah soal,
dan juga waktu nya.

7. Halaman Data Ujian
Halaman “Data Ujian” berfungsi untuk melihat data ujian UTS dan UAS.
-

Klik tombol “Data Ujian” untuk masuk ke halaman data ujian.
Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Menu Data Ujian

-

Lalu akan muncul tampilan menu “Data Ujian” seperti berikut.
Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Data UAS

-

Pada halaman “Data Ujian” dapat melihat data ujian untuk UTS dan UAS yang
menampilkan informasi seperti nama dosen, mata kuliah, judul ujian, tanggal mulai,
tanggal selesai, kode soal, jumlah soal, dan waktunya.

8. Halaman Jadwal Pelajaran
Halaman “Jadwal Pelajaran” berfungsi untuk menampilkan semua jadwal pelajaran selama
satu minggu serta waktu jam pelajarannya.
-

Klik tombol “Jadwal Pelajaran” untuk masuk ke halaman jadwal pelajaran.
Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Jadwal Pelajaran

-

Lalu akan muncul tampilan “Jadwal Pelajaran” seperti berikut.

9. Halaman Pembayaran
Halaman “Pembayaran” berfungsi untuk melihat data pembayaran dan data Riwayat
pembayaran dari mahasiswa.
-

Klik menu lainnya, kemudian pilih “Pembayaran” untuk masuk ke halaman
pembayaran.

Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Data Pembayaran

-

Lalu akan muncul tampilan “Pembayaran” sebagai berikut.

-

Pada halaman pembayaran dapat melihat informasi pembayaran yang telah dan akan
dilakukan oleh mahasiswa yang menampilkan data seperti nama pembayaran, jumlah
pembayaran, batas waktu bayar, dan juga status pembayaran.

-

Sedangkan, menu “Riwayat Pembayaran” dapat melihat informasi yang telah dilakukan
sebelum-sebelumnya oleh mahasiswa yang menampilkan data seperti nama
pembayaran, jumlah pembayaran, waktu bayar, dan juga status pembayaran yang telah
dibayar sebelumnya.

10. Halaman List E-Book
Halaman “List E-Book” berfungsi untuk melihat list / daftar data e-book yang ada.
-

Klik tombol “List E-Book” untuk masuk ke halaman list e-book.

Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Data List E-Book

-

Lalu akan muncul tampilan “List E-Book” sebagai berikut.

-

Pada halaman list e-book ini akan menampilkan informasi judul, penulis, penerbit, file,
dan juga jumlah e-book yang di download.

11. Halaman Peminjaman Buku
Halaman “Peminjaman Buku” berfungsi untuk melihat data peminjaman, pengembalian,
dan juga denda buku dari mahasiswa yang bersangkutan.
-

Klik tombol “Peminjaman Buku” untuk masuk ke halaman peminjaman buku.

Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Data Peminjaman Buku

-

Lalu akan muncul tampilan beberapa menu seperti “Peminjaman Buku”,
“Pengembalian Buku”, dan “Denda Buku” sebagai berikut.

-

Pengembalian Buku

-

Denda Buku

12. Halaman Rapor Mahasiswa
Halaman “Rapor Mahasiswa” berfungsi untuk melihat rapor dari mahasiswa.
-

Klik tombol “Rapor Mahasiswa” untuk masuk ke halaman rapor mahasiswa.

Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Data Rapor Mahasiswa

-

Lalu akan muncul tampilan “Rapor Mahasiswa” seperti berikut.

Klik Tombol Disini Untuk Pilih
Tahun Ajaran, Semester, dan Kelas

-

Pada halaman rapor mahasiswa ini akan menampilkan informasi tahun ajaran, semester,
wali dosen, NIM (Nomor Induk Mahasiswa), nama mahasiswa, dan juga kelas dari
mahasiswa.

-

Selanjutnya pada halaman ini juga bisa melihat rapor mahasiswa pada tahun / semester
sebelumnya, dengan klik tombol filter “pilih tahun ajaran, semester, dan kelas” yang
ingin dilihat.

13. Halaman Chat
Halaman “Chat” berfungsi untuk media komunikasi antara mahasiswa dengan dosen.
-

Klik tombol “Chat” untuk masuk ke halaman chat.

Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Chat

-

Lalu akan muncul tampilan “Chat” yang menampilkan informasi komunikasi antara
mahasiswa dengan dosen, sebagai berikut.

14. Halaman Pengaturan
Halaman “Pengaturan” berfungsi untuk melihat dan menambahkan nilai mata kuliah.
-

Klik tombol “Pengaturan” untuk masuk ke halaman pengaturan.

Klik Tombol Disini Untuk
Melihat Input Nilai

-

Lalu akan muncul tampilan “Pengaturan Akun Mahasiswa” yang menampilkan
informasi nim, nama lengkap, alamat email, dan kata sandi dari mahasiswa, sebagai
berikut.

Klik Tombol Disini Untuk
Mengedit Akun

-

Menu “Edit Akun”

-

Pada halaman pengaturan akun mahasiswa juga terdapat fitur “Edit Akun” yang dapat
mengedit / mengganti informasi seperti nama lengkap mahasiswa jika ada kesalahan
penulisan atau tipo di nama, dapat mengedit / mengganti alamat email jika terjadi
pergantian email, dapat mengedit / mengganti kata sandi jika kata sandi ingin diganti.
Akan tetapi untuk nim tidak bisa diedit / diganti karena sudah default dari sistem.

15. Halaman Forgot Password
Halaman Forgot Password merupakan halaman untuk mengganti password lama.
-

Jika username atau password salah akan diminta memasukkan lagi, dan jika Anda lupa
password pilih tombol “Forgot Your Password”

Klik Tombol Disini

-

Setelah itu masukkan email dan password baru untuk me-reset password lama, dan pilih
tombol “Reset Password” atau tekan enter.

Masukkan Email Disini

Masukkan Password Disini

Klik Disini Untuk Me-Reset

❖ BERBASIS MOBILE
Panduan menggunakan aplikasi “Smart Campus Managemet System” berbasis mobile sebagai
berikut :
1. Halaman Login
Halaman Login merupakan halaman awal setelah membuka aplikasi dan sebelum masuk
ke aplikasi yang dibuat.
-

Klik tombol “Login” untuk masuk ke aplikasi dan ke halaman berikutnya.

2. Halaman Beranda “Mahasiswa”
Halaman beranda merupakan halaman awal yang ditampilkan setelah pengguna berhasil
Login ke aplikasi.
-

Pada halaman beranda ini akan menampilkan beberapa menu yang ada di aplikasi
diantaranya yaitu mulai kuis, tugas mahasiswa, kartu hasil studi, pembayaran kuliah,
kalender akademik, jadwal mata kuliah, absensi mahasiswa, chat, dan akun mahasiswa
seperti berikut.

3. Halaman Absensi
-

Pilih menu “Absensi” yang berada dibutton bar aplikasi.

-

Menu absensi ini akan menampilkan keterangan mahasiswa hadir di hari apa, jam
berapa, dan mata kuliah apa.

4. Halaman Chat
-

Pilih menu “Chat” yang berada dibutton bar aplikasi.

-

Menu chat ini akan menampilkan chat sebagai media komunikasi antara mahasiswa
dengan dosen.

5. Halaman Akun Saya
-

Pilih menu “Akun Saya” yang berada dibutton bar aplikasi.

-

Menu akun saya ini akan menampilkan keterangan profil dan informasi dari mahasiswa.

6. Halaman Mulai Kuis
-

Pilih menu “Mulai Kuis” yang berada dibagian tengah halaman beranda.

-

Menu mulai kuis ini akan menampilkan informasi details kuis dan untuk mengerjakan
kuis melalui aplikasi dengan memasukkan kode kuis yang diberikan oleh dosen
bersangkutan.

7. Halaman Tugas Mahasiswa
-

Pilih menu “Tugas Mahasiswa” yang berada dibagian tengah halaman beranda.

-

Menu tugas mahasiswa ini akan menampilkan keterangan tugas, kuis, uts, dan uas.

8. Halaman Kartu Hasil Studi
-

Pilih menu “Kartu Hasil Studi” yang berada dibagian tengah halaman beranda.

-

Menu kartu hasil studi ini akan menampilkan list nilai dari semua mata kuliah yang ada,
yang menampilkan nilai serta indeks prestasi semeseter (IPS) dari mahasiswa dibagian
bawah tampilan.

9. Halaman Pembayaran
-

Pilih menu “Pembayaran” yang berada dibagian tengah halaman beranda.

-

Menu pembayaran ini akan menampilkan tagihan pembayaran yang akan dilakukan dan
riwayat pembayaran yang sudah dilakukan oleh mahasiswa.

10. Halaman Kalender Akademik
-

Pilih menu “Kalender Akademik” yang berada dibagian tengah halaman beranda.

-

Menu kalender akademik ini akan menampilkan informasi kalender akademik dan
keterangan acara jika ada acara di kampus.

11. Halaman Jadwal Mata Kuliah
-

Pilih menu “Jadwal Mata Kuliah” yang berada dibagian tengah halaman beranda.

-

Menu laporan kuis ini akan menampilkan jadwal mata kuliah dari hari senin sampai
sabtu, serta keterangan jam dan dosen yang mengajar.

