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Login

Guru dapat masuk ke dalam LMS Atlaz melalui link lms.hiatlaz.com,
menggunakan username dan password yang telah diberikan oleh admin
Atlaz. (gambar 1)

Pertama kali login, guru akan diarahkan ke halaman 'Change Password'
untuk merubah password default menjadi password baru. Selanjutnya guru
akan menggunakan password baru untuk proses login ke dalam LMS.
Proses 'change password' ini hanya terjadi satu kali saat pertama kali guru
login menggunakan akun yang diberikan admin Atlaz. (gambar 2)

Gambar 1. Halaman Login Gambar 2. Halaman Login

https://lms.hiatlaz.com/


Dashboard

Poin1-Menubar. Bagian ini menunjukkan menubar yang berisi menu
'Dashboard' untuk mengakses halaman dashboard, menu 'Shop' untuk
melihat katalog daftar buku Atlaz, menu 'Classroom' untuk membuka daftar
kelas, menu 'Grade' untuk membuka dan mengelola daftar nilai, menu
'Teacher Resource' untuk membuka dokumen pendukung guru.

Poin2-Profile. Bagian ini berisi gambar profile yang dapat diklik untuk
masuk ke dalam halaman edit profile, dimana guru dapat mengubah
password dan menambahkan informasi email ke dalam akun.

Setelah login, guru akan diarahkan ke halaman dashboard. 

Gambar 3. Halaman Dashboard



Poin3-Shortcut Menu. Bagian ini merupakan shortcut untuk mengakses
halaman grade student, edit profile, atlaz media, dan create subject. Atlaz
Media berisi daftar media audio dan video yang digunakan Atlaz dalam
LMS. Create Subject merupakan fungsi yang diberikan Atlaz dimana guru
dapat membuat konten pembelajaran dan ujian bagi murid-muridnya.

Poin4-Class List. Bagian ini menampilkan daftar kelas yang diajar oleh guru.
Guru dapat mengakses kelas dengan mengklik kelas yang ingin dibuka.

Poin5-Upcoming Event. Bagian ini menampilkan daftar assessment yang
sedang dan akan berlangsung. 

Poin6-Overview. Bagian ini menampilkan status atau persentase
penyelesaian assessment oleh seluruh siswa. Bila angka menunjukkan
100%, artinya seluruh murid sudah menyelesaikan assessment.



Classroom

Gambar 4. Halaman Classroom Gambar 5. Halaman Subject

Poin1-Pilih Kelas. Guru dapat memilih kelas yang ingin diakses.

Poin1-Pilih Subject. Guru dapat memilih subject/buku yang ingin dibuka.
Poin2-Tambah Subject. Guru dapat menambahkan subject/buku yang
sudah pernah dibuat oleh dirinya ke dalam kelas ini. Untuk membuat subject
dapat melihat panduan bagian 'Create Subject'.
Poin3-Edit Background. Guru dapat mengubah latar belakang kelas.
Poin4-Back. Guru dapat kembali ke halaman pilih kelas.

Gambar 4, menampilkan informasi sekolah dan daftar kelas yang diajar oleh
user guru.

Gambar 5, menampilkan daftar subject/buku yang diajarkan oleh user guru di
kelasnya.



Poin1-Start Learning. Klik tombol Start Learning untuk membuka konten
buku.
Poin2-Dashboard. Dashboard-tab untuk menampilkan halaman dashboard.
Poin3-Member. Member-tab untuk menampilkan halaman berisi informasi
daftar siswa dan guru di kelas tersebut.
Poin4-Set Plan. Klik tombol Set Plan untuk membuat jadwal assessment
baru.
Poin5-Upcoming Event. Menampilkan informasi jadwal assessment yang
sedang dan akan datang.
Poin6-Feed. Menampilkan feed yang berisi pengumuman dari guru dan
informasi jadwal assessment. Guru dapat memberikan pengumuman
dengan mengetikkan pesan. Semua murid yang berada di kelas tersebut
dapat melihat pesan dari guru dan melakukan balasan pesan.
Poin7-Send All. Dengen mencentang tombol ini, guru dapat mengirimkan
pesan kepada semua kelas yang diajar olehnya. Misalnya guru tersebut
mengajar English 1 di kelas 1A, 1B, 1C, maka semua murid di kelas 1A, 1B,
1C akan dapat melihat pesan dari guru tersebut.

Setelah guru memilih subject/buku yang ingin dibuka dari halaman sebelumnya
(gambar 5 poin 1), maka sistem akan menampilkan halaman dashboard subject.

Gambar 6. Halaman Dashboard Subject



Halaman Detail Content akan tampil setelah user menekan tombol 'Start
Learning' dari halaman sebelumnya (gambar 6 poin 1). Halaman ini
menampilkan informasi tentang buku dan daftar isi.

Daftar isi menampilkan struktur buku yang terdiri dari Subject - Lesson - Topic -
SubTopic. Contoh struktur buku di atas :

Subject : English Escalate 01
di dalam Subject terdapat Lesson : Unit 1 - Hi There!
di dalam Lesson terdapat Topic : Reading
di dalam Topic terdapat subTopic : Reading 1 

Interactive 
Content

Gambar 7. Halaman Detail Content



Poin1-Book Content. Book-content tab menampilkan daftar isi dari buku.

Poin2-Book Detail. Book-detail tab menampilkan keterangan tentang buku.

Poin3-Lesson/Unit. Menampilkan lesson/unit dari buku. Klik lesson untuk
membuka daftar topik.

Poin4-Topic. Menampilkan topik dari lesson. Klik topik untuk membuka daftar
sub-topik.

Poin5-SubTopic. Menampilkan sub topik dari topik. Klik sub topik untuk
membuka konten/materi pembelajaran.

Point6-Lock. Guru dapat mengunci suatu lesson / topik / sub topik agar tidak
dapat dibuka oleh murid. Contoh, bila guru mengunci lesson Unit 1, maka
semua murid di kelas tersebut tidak dapat membuka konten unit 1.



Poin1-Side Menu. Guru dapat membuka daftar seluruh konten dalam bentuk
list untuk navigasi secara cepat.

Poin2-Exit Konten. Kembali ke halaman detil konten.

Poin3-Tombol Submit. Murid dapat mengisi soal - soal pelatihan yang ada di
dalam konten, klik submit untuk memeriksa apakah jawaban mereka sudah
tepat atau belum. Selain itu, tombol ini juga dapat digunakan untuk
menyimpan jawaban siswa, sehingga siswa dapat melihat hasil pekerjaan
latihan yang pernah dilakukan sebelumnya.

Gambar 8. Halaman Konten



Create Subject

Poin1-Menu Mybooks. Akses menu MyBooks lalu Subject List untuk melihat
seluruh buku yang pernah dibuat sebelumnya.

Poin2-Create Subject. Untuk membuat konten/subject baru, guru dapat klik
tombol Create Subject untuk masuk ke halaman pembuatan subject.

Halaman Create Subject dapat digunakan oleh guru untuk membuat konten
pembelajaran dan ujian. Untuk masuk ke dalam halaman ini, guru dapat masuk
melalui shortcut di halaman dashboard (lihat gambar 2 poin 3).

Gambar 9. Halaman Create Subject



Bila tombol Create Subject (gambar 9 poin 2) diklik, maka guru akan di arahkan
ke Halaman Subject Info untuk memasukkan informasi subject seperti nama
subject, overview, cover subject, subject focus.

Setelah selesai memasukkan semua informasi subject yang dibutuhkan, silahkan
klik tombol sumbit.

Gambar 10. Halaman Pembuatan Subject 



Gambar 11. Halaman Pembuatan Struktur Konten

Poin1-Lesson. menampilkan lesson yang sudah dibuat sebelumnya untuk
subject ini (subject English 1). Klik lesson untuk membuka topik di dalamnya.
Poin2-Topik. menampilkan topik yang sudah dibuat sebelumnya untuk
lesson ini (lesson unit 1). Klik topik untuk membuka sub topik di dalamnya.
Poin3-Sub Topik. menampilkan sub topik yang sudah dibuat sebelumnya
untuk topik ini (topik reading). Klik sub topik ini untuk membuka fitur
pembuatan konten. Sub-topik merupakan halaman konten yang dapat diisi
dengan materi dan soal latihan. Satu sub-topik merupakan satu halaman
pada buku. Bila guru ingin membuat 3 halaman buku, maka guru harus
membuat 3 buah sub-topik. Misalnya Reading 1, Reading 2, Reading 3.
Poin4-Create Sub Topik. Klik tombol ini untuk membuat sub-topik baru.
Poin5-Create Topik. Klik tombol ini untuk membuat topik baru.
Poin6-Create Lesson. Klik tombol ini untuk membuat lesson baru.

Halaman Pembuatan Struktur Konten digunakan untuk membuat struktur konten
yang berisikan subject, lesson, topik, dan sub topik.



Poin1-Tombol Back digunakan untuk kembali ke halaman
sebelumnya (gambar 10) yang menampilkan struktur
subject/buku. Bila guru ingin membuat konten di halaman
lainnya, maka guru cukup klik tombol back dan masuk ke sub-
topik berikutnya.
Poin2-Preview digunakan untuk menampilkan tampilan akhir
halaman konten yang telah dibuat.
Poin3-Create new block, digunakan untuk membuat blok-blok
baru yang dapat diisikan dengan materi ataupun soal latihan. Bila
bagian ini di klik, maka akan tampil list daftar materi/jenis soal
latihan yang dapat dibuat oleh guru.

Bila struktur SubTopic dari halaman sebelumnya diklik (gambar 11
poin 3), maka akan menampilkan halaman input konten.

Halaman ini digunakan untuk membuat sebuah laman konten digital
yang terdiri dari blok - blok konten.

Gambar 12. Halaman Input konten



Gambar 13. Daftar materi/soal 
untuk diinput dalam block

Poin1-EmptySpace : ruang kosong untuk
membuat jarak atas bawah antara blok
konten.

Poin3-TextEditor : guru dapat memasukkan
text, paragraf, gambar, dan video konten ke
dalam halaman.

Point5-SingeChoice : guru dapat membuat
jenis pertanyaan pilihan ganda (1 jawaban).

Point6-MatchPairs : guru dapat membuat
jenis pertanyaan memasangkan dua objek.

Point7-MultipleChoice : guru dapat
membuat jenis pertanyaan pilihan ganda
(lebih dari 1 jawaban)

Point8-CompleteParagraph : guru dapat
membuat jenis pertanyaan berupa
melengkapi text kosong pada sebuah
paragraf.

Point9-Fill-in-the-Blank : guru dapat
membuat jenis pertanyaan  berupa mengisi
text kosong pada kalimat.

Point10-ShortAnswer : guru dapat
membuat jenis pertanyaan dengan jenis
isian berupa kalimat.

Point11-Essay : guru dapat membuat jenis
pertanyaan dengan jawaban berupa esai.



TEXT EDITOR

Poin1, digunakan untuk mengatur jenis dan ukuran tulisan.

Poin2, digunakan untuk mengatur ketebalan tulisan,
menambahkan link, dan mengatur alignment paragraf.

Poin3, digunakan untuk membuat list dan mengatur indent
paragraf.

Poin4, digunakan untuk memasukkan video, gambar, dan tabel.

Poin5, digunakan untuk melakukan undo dan redo.

Poin6, digunakan sebagai papan untuk menulis dan
memasukkan konten.

Poin7, digunakan untuk menyimpan hasil pembuatan konten

Gambar 14. Fitur pengisian konten - Text Editor



Untuk membuat jenis konten assessment, guru harus mencentang
checklist assessment pada saat pembuatan topik. (Lihat gambar 11
poin 5)

Gambar 15. Membuat Assessment



Setelah selesai membuat konten, guru harus mengaktifkan buku
dengan cara masuk ke tab subject info lalu ubah status buku menjadi
aktif.

Gambar 16. Subject Info

Untuk menempelkan subject/buku yang telah dibuat kedalam
kelasnya, guru harus kembali lagi ke fitur classroom (lihat gambar 5
poin 2), lalu klik tombol add new subject dan pilih subject baru yang
ingin ditambahkan.

Gambar 17. Classroom



Grading

Gambar 18. Grade Overview

Gambar 19. Grade Overview- table option

Guru dapat melihat nilai siswa melalui menu Grade - Grade Overview.

Setelah masuk ke dalam halaman grade overview, sistem akan
menampilkan informasi kelas, subject, dan rata-rata nilai di kelas
tersebut.

Guru dapat menggunakan fitur table option (poin 1) untuk mengatur
informasi yang ditampilkan, dan fitur sorting (poin 2) untuk
mengurutkan data.

Pada average nilai, guru dapat membuka lebih dalam informasi nilai
per-siswa dengan cara mengklik icon detail di samping nilai.



Gambar 20. Grade Overview per Kelas

Gambar 21. Grade Overview per student

Setelah guru klik icon detail dari halaman sebelumnya (lihat gambar
20), guru dapat melihat nilai detail per kelas dan per siswa.



Gambar 22. Manage Grade

Guru dapat mengelola nilai siswa melalui menu Grade - Manage
Grade. Sistem akan menampilkan informasi kelas dan status, dimana
status inclomplete menandakan bahwa masih ada siswa di kelas
tersebut yang harus dikelola.

Gambar 23. Manage Grade per kelas

Tampilan di atas akan muncul setelah guru mengklik tombol detail dari
halaman sebelumnya (gambar 22) . Guru dapat melihat informasi
detail per murid yang ada di dalam kelas yang dipilih sebelumnya.



Gambar 24. Manage Grade per siswa

Answer : berisi jawaban dari siswa tersebut.
Answer key : berisi kunci jawaban yang seharusnya dijawab
siswa.
Question : berisi pertanyaan untuk nomor tersebut.
Remark : otomatis terisi correct / Incorrect, guru dapat mengubah
remark secara manual untuk mengubah Final Grades.

Halaman Manage Grade per Siswa akan ditampilkan setelah guru
mengklik tombol detail dari halaman sebelumnya (lihat gambar 23).

Terdapat kolom informasi berikut :

Setelah selesai dicek, guru dapat mengklik tombol submit untuk
menyimpan nilai ke dalam sistem.


