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PETUNJUK SINGKAT  PENGGUNAAN SIKARISMA 

 
A. KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR 

Untuk menggunakan SIKARISMA (Sistem Informasi SMK Negeri 1 Malang) disekolah, 

anda bisa langsung masuk website;  sikarisma.smkn1malang.sch.id. Sedangkan  jika dari luar 

area sekolah tentunya harus ada akses internet. Tampilan utama  

sikarisma.smkn1malang.sch.id  adalah sebagai berikut : 

 

Untuk memilih aktifitas, anda putar scrol mouse pada tampilan diatas dan pilih aktifitas yang 

sesuai dan anda inginkan.  

1. Aktifitas Guru sebelum KBM 

Aktifitas guru  yang dimaksud adalah mencakup aktifitas pembelajaran (KBM) dan aktifitas 

harian guru. Untuk masuk ke menu ini pilih  Menu Guru sehingga akan muncul tampilan 

sebagai berikut : 

 
Masukkan Username dan Password  dengan Kode Guru (jika belum dirubah), sehingga 

akan tampak sebagai berikut : 
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Setting KBM ini  bisa dilakukan sebelum aktiftas pembelajaran dimulai dan bisa dilakukan 

kapan saja. Mulai dengan  Klik  KBM > Bahan ajar,  sehingga tampak sebagai berikut : 

 

 
 

Pada  tampilan tersebut ; 

1. Klik kanan pilih tingkatan (kelas)  

2. Pilih mata pelajaran,  

3. Upload kalender akademik dengan cara klik pilih File  

4. Upload Promes dengan cara klik pilih File  

5. Upload Prota dengan cara klik pilih File  

6. Klik kotak Tambah KD, sehingga tampak sebagai berikut : 
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Pada tampilan di atas : 

1. Klik kanan pilih tingkatan (kelas)  

2. Pilih mata pelajaran,  

3. Pilih KD ke .... 

4. Upload RPP dengan cara klik pilih File  

5. Tuliskan KD Pengetahuan 

6. Tuliskan KD Keterampilan  

7. Pilih simpan, sehingga tampak sebagai berikut : 
 

 
 

Dengan cara klik tambah KD masukkan seluruh KD pada mata pelajaran yang bersangkutan, 

sehingga tampak seperti tampilan berikut : 
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2. Aktifitas Guru pada saat KBM 
Pada saat memulai kegiatan pembelajaran di kelas, pilih kelas mengajar sehingga akan tampak 

sebagai berikut : 

 
 

Pada tampilan tersebut, klik Buka pada jadwal anda, maka akan tampak sebagai berikut : 
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Mintalah token dari siswa, dimana untuk mendapatkannya, siswa harus membuka Website 

SIKARISMA (sikarisma.smkn1malang.sch.id), sehingga  akan tampak sebagai berikut : 

 

 
Dengan memutar scrol pada mouse, pilih  siswa, sehingga akan tampak sebagai berikut : 

 

 
Masukkan Username dan password siswa (ini dilakukan oleh siswa), dan Klik login. Untuk pertama 

kalinya siswa masuk akunnya, biasanya diminta untuk mengganti password seperti tampilan 

berikut ini : 
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Setelah siswa mengganti password ini, maka password siswa untuk masuk ke Wifi sekolah juga akan 

berganti.  

Selanjunya siswa harus pilih menu KBM sehingga tampak sebagai berikut : 

Pada tampilan tersebut, Pilih KBM  > klik token pada mata pelajaran yang sedang berlangsung, 

maka akan muncul Token Masuk, misalnya  4VB6W. Setelah mendapatkan token KBM, siswa boleh 

menutup aplikasinya. 

 
Token KBM tersebut harus diberikan kepada bapak/ibu guru untuk bisa menggunakan aplikasi 

pembelajaran lebih lanjut. 
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Bapak/Ibu guru harus memasukkan Token KBM dari siswa tersebut ke kotak token aktifitas 

mengajar seperti tampilan dibawah ini dan klik Aktifkan 

 

 
Pada tampilan tersebut silahkan klik Presensi, ketika mau mangabsen siswa, klik Jurnal ketika mau 

memasukkan jurnal KBM harian dan klik Tutup ketika ingin menutup kegiatan. 

a. Presensi 

Berikut tampilan presensi untuk aktifitas KBM, dengan tampilan default H (Hadir), jika pada jam 

tertentu siswa Ijin, Sakit atau Alpha, anda klik tanda panah pada kotak presensi.  

 
Kolom keterangan bisa di isi dengan catatan khusus harian tentang diri siswa ketika 

pembelajaaran berlangsung.  
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b. Jurnal 

Pada tampilan isian Jurnal KBM, Bapak/Ibu guru harus ; 

- Memilih KD yang diajarkan  

- Mengisikan materi yang diajarkan  

- Mengisikan catatan khusus aktifitas dikelas 

 
 

- Pilih Simpan 

- Klik Oke ketika ada konfirmasi Data Disimpan seperti tampilan berikut : 

 

 
 

c. Tutup 

Pada saat Bapak/Ibu guru mengakhiri Kegiatan Belajar Mengajar, harus memilih/klik Tutup, 

maka akan muncul informasi “Anda yakin mengakhiri kelas”, pilih Oke jika ingin mengakhiri dan 

Batal jika masih akan melanjutkan. 
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Jika memilih Oke, maka akan ada lagi konfirmasi “Token telah dikirim ke siswa” dan pilih Oke. 

 
Siswa harus membuka Website : sikarisma.smkn1malang.sch.id untuk mengetahui token 

penutupnya dengan cara seperti ketika siswa melihat token pembuka KBM.  Adapun tampilan 

pada pada akun siswa setelah guru menyatakan mengakhiri KBM adalah sebagai berikut : 

 

 
Siswa harus memberitahukan Token Keluar tersebut kepada Bapak/Ibu Gurunya. 

 

Guru harus memasukkan Token Keluar  tersebut pada tampilan berikut ini, akhiri dengan Klik 

Tutup. 
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Maka kegiatan pembelajaran dinyatakan selesai yang ditunjukkan dengan tampilan sebagai 

berikut ini : 

 
 

d. Menampilan Jurnal Pembelajaran 

Untuk melihat jurnal yang pernah di isikan ;  

Pilih KBM  >  Jurnal Pertemuan, maka akan tampak sebagai berikut : 
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Pilihlah kelas yang akan ditampilan jurnal pembelajajarannya dan klik Tampilkan sehingga 

tampak berikut : 

 
 

Isikan mulai tanggal berapa (Tanggal Awal) sampai dengan tanggal berapa (Tanggal Akhir) jurnal 

yang akan ditampilan, kemudian  klik Lihat. Pada jurnal  juga akan tampah hasil rekap kehadiran 

maupun  ketidak hadiran siswa dikelas. Untuk mencetak, pilih Cetak Jurnal 

 

3. Aktifitas Harian Guru  
Aplikasi SIKARISMA ini juga menyediakan menu untuk mencatat aktifitas harian pegawai di 

lingkungan SMKN 1 Malang terkait  dengan pekerjaannya.  
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Pilih  Jurnal Kegiatan > Jurnal Kegiatan,  sehingga tampak sebagai berikut : 

 
 

Klik tambah kegiatan, akan tampak sebagai berikut :  

 

1. Isikan tanggal 

2. Isikan jam mulai 

3. Isikan jam selesai 

4. Tuliskan kegiatan 

5. Lampirkan bukti kegiatan (Jika ada) 

dalam bentuk file : Klik pilih file dan 

upload file anda 

6. Akhir dengan Simpan 

 

 

 

Untuk melihat kegiatan yang sudah di tuliskan ; 

 

1. Isikan tanggal awal 

2. Isikan tanggal akhir 

3. Klik  Lihat 

Jika akan mencetak, 

4.Pilih cetak 
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Setting pencetakan 

 
1. Pilih jenis printer 

2. Tentukan halaman yang mau dicetak 

3. Berapa kali pencetakan (copy) 

4. Pilih posisi 

5. Pilih warna atau Hitam Putih 

6. Cetak 

 

4. Keluar dari aktifitas  

 
1. Klik pada nama anda 

2. Pilih Logout  

 

 


