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Akses e-learning Selaras Cita

Buka browser, ketik
selarascita.sch.id

Klik link di bio Instagram
@selarascita.school

atau



e-learning KB TK 
Selaras Cita
Salam hangat dari KB TK Selaras Cita.
Selamat datang di layanan e-learning KB TK Selaras Cita.
Layanan ini dibuat dalam rangka mematuhi himbauan
pemerintah mengantisipasi penyebaran wabah virus 
COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Kami harap
layanan ini dapat menjadi solusi pelayanan kegiatan
belajar mengajar selama masa yang tidak memungkinkan
untuk berinteraksi secara langsung dengan para murid.
Kami sadar, sistem e-learning KB TK Selaras Cita masih
jauh dari sempurna, kritik dan saran untuk perbaikan
sistem e-learning selalu kami harapkan untuk
membangun sistem layanan terbaik untuk murid KB TK 
Selaras Cita, seperti motto kita semua,
The Best Education for The Best Children.



Timeline e-learning

Materi pembelajaran
dapat diakses setiap

hari di website 
selarascita.sch.id

Pengiriman tugas dilakukan
menggunakan 3 opsi

• Website
• Instagram
• WA Guru

Setiap tugas yang telah selesai
dikirim, wajib dilaporkan pada 

halaman laporan website 
selarascita.sch.id

Pemberian Materi
Pembelajaran

Pengiriman
Tugas

Pelaporan
Tugas



Materi
Pembelajaran

• Materi pembelajaran sesuai
kelompok layanan

• Pilih sesuai kelompok layanan
• Play video tutorial (jika ada)



Judul tugas sesuai RKBM

Nama panggilan murid (tidak perlu nama lengkap)

Pilih tanggal tugas bukan tanggal kirim.
Maksudnya, hari ini Mama Papa dapat mengirim
tugas hari ini, atau tugas kemarin yang belum
sempat terkirim.

Pilih kelas murid (sudah jelas)

Upload foto hanya untuk pengiriman foto saja, 
maksimal ukuran foto adalah 1 MB.
Foto dapat dikolase/diedit di aplikasi seperti
picsart dll, hasil export biasanya di bawah 1 MB, 
pasti berhasil upload

Pengiriman File untuk menginformasikan media 
pengiriman tugas kepada guru kelas.
1. Via website
2. Via Instagram
3. Via Whatsapp guru kelas

Tombol pengiriman



Pengiriman Tugas
Foto prioritas dikirim melalui website, JIKA ingin

direpost di IG, Mama Papa DAPAT mengupload di IG 
dan mention akun @selarascita.school

Video diupload melalui Instagram Mama Papa dan 
mention akun @selarascita.school, setelah direpost
di-story selama 24 jam otomatis terarsip, jika Mama 

Papa ingin menghapus foto tersebut, DAPAT 
DILAKUKAN SENDIRI melalui akun Instagram 

Mama Papa karena foto tersebut dalam kontrol akun
Instagram Mama Papa.

Jika tidak memiliki akun Instagram, atau
tidak berkenan mengupload foto / video 
anak di Instagram, pengiriman file dapat
berkoordinasi dengan guru kelas secara

pribadi (bukan di grup)

Mama Papa diharapkan SELALU melaporkan
pengiriman tugas MELALUI WEBSITE agar data 
tugas murid dapat dikompilasi secara lengkap.



Terima Kasih
Jika mama papa memiliki pertanyaan/kesulitan,
silahkan menghubungi guru kelas untuk
mendapatkan bantuan teknis

selarascita.sch.id

@selarascita.school


