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I. LOGIN, BERANDA, PROFIL DAN KATA KUNCI 

A. HALAMAN MASUK (LOGIN) 

Masuk (login) merupakan kegiatan pertama yang harus dilakukan pengguna agar dapat 

mengikuti semua aktivitas yang ada pada e-learning. Untuk masuk (login) sistem e-learning 

tidak perlu mendaftar, anda dapat langsung menggunakan akun sia online atau portal 

akademik. 

• Cara Masuk (Login) 

1. Saat masuk (login) ke dalam situs e-learning uniska, perangkat yang digunakan harus 

terkoneksi dengan internet. 

2. Buka peramban (mozilla firefox, google chrome, edge, opera dan sebagainya) di 

perangkat anda 

3. Ketikkan tautan elearning.uniska-bjm.ac.id pada peramban untuk masuk ke halaman 

e-learning. 

 

4. Setelah halaman terbuka, klik tombol Masuk yang ada pada pojok kanan atas situs 

          

5. Setelah halaman login terbuka, masukkan Nama Pengguna dan Password (sesuai 

dengan akun sia atau portal akademik) kemudian klik tombol Masuk 

 

6. Jika berhasil, maka halaman depan e-learning akan terbuka dan menampilkan nama 

pengguna yang masuk (login) 
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INFORMASI TAMBAHAN 

Saat pertama kali login anda diwajibkan memasukkan alamat surel (email), setelah 

mengetikkan alamat surel aktif kemudian klik tombol Perbaharui profil. 

 

B. MENU BERANDA SAYA 

Beranda merupakan halaman pribadi anda, yang berisi informasi penting terkait 

perkuliahan. Melalui halaman beranda anda dapat melihat daftar mata kuliah yang anda 

ikuti, lini masa yang memuat informasi aktivitas perkuliahan yang telah dan akan datang 

serta kemajuan setiap mata kuliah. Berikut langkah untuk membuka halaman beranda: 

• Cara Masuk Halaman Beranda Saya 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs. 

 

2. Arahkan kursor anda ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik menu 

Beranda saya 
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3. Halaman Beranda saya akan terbuka dan anda dapat melanjutkan melihat beberapa 

informasi penting pada halaman ini. 

• Blok Informasi Di Halaman Beranda Saya 

 

Pada halaman Beranda Saya terkandung beberapa blok penting yang dapat memudahkan 

anda dalam melihat aktivitas dan informasi seputar mata kuliah yang anda ikuti, antara lain: 

NO NAMA BLOK KETERANGAN 

1 PERKULIAHAN YANG SAYA IKUTI Berisi daftar mata kuliah yang anda ikuti 

2 BERITA TERBARU Berisi berita penting yang dibuat oleh 

Administrator E-Learning 

3 LINI MASA Berisi informasi aktivitas mata kuliah yang 

telah lewat dan yang akan datang, anda 

dapat memilih untuk diurutkan berdasar 

tanggal aktivitas atau berdasar mata kuliah 

4 MATA KULIAH Berisi persentase kemajuan mata kuliah 

yang anda ikuti 
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5 KALENDER Berisi kalender yang memuat tanda penting 

pada tanggal-tanggal tertentu, anda dapat 

mengetahui suatu aktivitas melalui warna 

yang berbeda pada blok kalender ini 

6 ACARA AKAN DATANG Berisi informasi aktivitas mata kuliah yang 

akan datang 

7 PERPESANAN Berisi pesan (chat) pribadi anda dari dan 

atau kepada pengguna lain 

8 FILE PRIBADI Berisi fail dan folder pribadi, anda dapat 

meletakkan fail di sini, namun disarankan 

hanya fail yang benar-benar penting, agar 

tidak membebani server       

9 LENCANA TERBARU Berisi lencana (badge), sebuah 

penghargaan yang diberikan oleh pengajar 

kepada anda setelah melakukan suatu 

pencapaian atau kontribusi 

C. MENU UBAH PROFIL 

Pada menu ini anda dapat mengubah profil dan data diri anda, beberapa data yang dapat 

diubah antara lain alamat surat elektronik (email), kota, foto profil dan nomor telepon 

seluler. 

• Cara Ubah Profil 

1. Arahkan kursor ke bagian Nama Anda yang terdapat pada pojok kanan atas layar, 

kemudian klik menu Preferensi dan pilih Ubah Profil 
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2. Halaman Ubah Profil akan terbuka dan anda dapat melakukan pembaharuan seperti 

berikut:  

 

1. Mengganti alamat surel (email), lakukan ini jika alamat surel anda yang lama sudah 

tidak digunakan 

2. Memilih apakah alamat surel (email) boleh ditampilkan untuk pengguna lain atau 

anda ingin menyembunyikannya 

3. Mengisi dan mengganti kota domisili anda 

4. Pada bagian Opsional, anda dapat pula mengisikan nomor telepon seluler. 

• Cara Menambahkan atau Mengubah Foto Profil 

1. Arahkan kursor ke bagian Nama Anda yang terdapat pada pojok kanan atas layar, 

kemudian klik menu Preferensi dan pilih Ubah Profil 

 

2. Setelah halaman Ubah profil terbuka, anda dapat mengunggah gambar dengan salah 

satu dari dua cara berikut ini:  
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Cara 1: Memilih Gambar 

1. Pada bagian Foto Pengguna, klik icon seperti gambar 

 

2. Di bagian File picker, kemudian pilih Upload a file dan klik Choose File 

 

3. Jendela baru akan terbuka, cari dan pilih fail gambar anda, kemudian pilih Open 
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4. Isikan nama anda pada kolom Save as, selanjutnya klik tombol Upload this file 

 

5. Jika berhasil, gambar anda akan muncul, selanjutnya isikan kolom Deskripsi gambar 

dengan nama anda dan klik Perbaharui profil 

 

Cara 2: Menarik Gambar 

1. Buka jendela explorer anda dan masuk folder di mana terdapat foto anda 

2. Tarik atau seret foto tersebut ke dalam kotak foto baru yang terdapat pada situs 
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3. Jika berhasil, gambar anda akan muncul, selanjutnya isikan kolom Deskripsi gambar 

dengan nama anda dan klik Perbaharui profil 

 

INFORMASI TAMBAHAN 

- Anda tidak dapat mengubah nama depan, nama akhir dan kata kunci (password) 

karena akan terisi otomatis berdasarkan data yang terdapat pada sia online atau portal 

akademik. Jika terdapat kesalahan nama dan kata kunci, anda dapat minta bantuan 

kepada Biro Administrasi Akademik (BAA). 

- Agar foto anda mudah dikenali oleh pengajar, gunakan pasfoto terlihat wajah yang 

jelas dan menghadap depan, hindari foto yang tidak menampilkan diri anda.  
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II. MATA KULIAH DAN AKTIVITASNYA 

A. CARA MENDAFTAR MATA KULIAH 

Untuk dapat mengikuti semua aktivitas perkuliahan di e-learning, anda diharuskan terdaftar 

pada suatu mata kuliah. Berikut langkah-langkah pendaftaran mata kuliah: 

1. Anda diwajibkan mempunyai Kunci Pendaftaran mata kuliah, kunci ini biasanya 

diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah. 

2. Setelah mempunyai kunci pendaftaran, pastikan anda telah masuk (login) ke dalam 

sistem e-learning, ditandai dengan adanya nama pengguna pada pojok kanan situs. 

 

3. Kemudian arahkan kursor ke menu Pilih Program studi, klik nama fakultas anda 

kemudian dilanjutkan dengan klik nama program studi anda. 

 

4. Halaman daftar mata kuliah akan terbuka, anda dapat memilih mata kuliah secara 

manual atau mengetikkan nama mata kuliah pada kolom Cari mata kuliah. 
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5. Jika terdapat nama mata kuliah yang sama, anda dapat melihat nama pengajar dengan 

klik ikon di bawah ini. 

 

6. Klik nama mata kuliah dan pengajar yang sesuai dengan jadwal perkuliahan anda 

 

7. Ketikkan kunci pendaftaran yang telah anda dapatkan dari pengajar pada kolom 

Kunci pendaftaran, kemudian klik tombol Daftarkan saya 

 

8. Jika kunci pendaftaran benar, maka anda akan dialihkan ke halaman mata kuliah 

tersebut 

INFORMASI TAMBAHAN 

Kunci pendaftaran memiliki kepekaan kapital, yaitu berbeda antara kapital besar dan 

kecil. Pastikan anda telah mengetikkan kunci pendaftaran yang tepat.  
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B. PRESENSI 

Presensi merupakan sebuah aktivitas yang ditambahkan pengajar untuk mengelola data 

kehadiran mahasiswa. Terdapat 2 (dua) cara untuk pengisian presensi, yakni dapat diisi 

manual oleh pengajar atau jika diatur dapat pula dipilih oleh mahasiswa sendiri. 

• Cara Melihat Waktu Presensi 

Anda dapat melihat waktu presensi yang telah dibuat pengajar sebelum presensi atau 

pertemuan dilaksanakan, berikut langkah melihat waktu presensi: 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, temukan dan klik aktivitas Presensi 
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4. Anda akan diarahkan ke halaman Presensi mata kuliah tersebut 

 

Berikut keterangan gambar di atas: 

1. Tanggal presensi yang telah lewat dan yang akan datang 

2. Status presensi anda pada tiap sesi 

3. Poin atau nilai presensi yang anda peroleh 

4. Jumlah sesi yang telah dilewati dan total nilai yang telah didapatkan  



 

 

Panduan E-Learning Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Edisi 1.0 

 

16 

• Cara Memilih Status Presensi 

Saat pengajar mengaktifkan fitur presensi yang diisikan oleh mahasiswa, mahasiswa dapat 

memilih status kehadiran sendiri di saat jam presensi aktif. Untuk memilih status presensi, 

anda dapat mengikuti langkah di bawah ini: 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, temukan dan klik aktivitas Presensi 

 

4. Anda akan diarahkan ke halaman Presensi mata kuliah tersebut, lihat bagian tanggal 

apakah telah sesuai dengan rentang tanggal dan waktu sekarang, jika sesuai anda 

dapat klik menu Pilih presensi 
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5. Pada halaman yang terbuka anda pilih status presensi, untuk menyimpan klik tombol 

Simpan perubahan 

 

6. Jika berhasil, anda akan melihat status bahwa kehadiran anda telah disimpan dan 

terdapat tulisan Diisi yang bersangkutan pada bagian keterangan 
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C. PENUGASAN 

Penugasan atau tugas merupakan salah satu aktivitas penting dalam mata kuliah, pada 

umumnya tugas mempunyai persentase nilai tersendiri. 

• Cara Melihat Daftar Tugas 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, pilih menu Perkuliahan ini dan klik Penugasan 

 

4. Halaman penugasan mata kuliah akan terbuka dan menampilkan semua tugas dan 

batas waktu yang telah disediakan oleh pengajar 
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INFORMASI TAMBAHAN 

Untuk melihat semua tugas yang ada tanpa batasan mata kuliah tertentu, anda dapat 

mengakses di bagian Beranda saya. 

• Cara Melihat Informasi Tugas 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, untuk melihat informasi tugas, cari dan klik nama 

Penugasan. 
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4. Halaman penugasan akan terbuka, berikut rincian informasi yang bisa anda dapatkan 

pada halaman ini: 

 

Keterangan: 

1. Deskripsi tugas, pahami dulu bagian ini karena ini merupakan rincian tugas yang 

diberikan oleh pengajar anda 

2. Fail rincian tugas, anda dapat mengunduh fail rincian tugas (jika pengajar 

menyertakannya) 

3. Status pengumpulan, pada bagian ini terdapat status pengumpulan dengan 

kemungkinan status Belum dikumpulkan, Draft (Belum Dikumpulkan) dan Terkirim 

4. Status penilaian, pada bagian ini terdapat keterangan status penilaian dengan 

kemungkinan status Belum dinilai dan Dinilai 

5. Batas waktu, merupakan keterangan waktu terakhir pengumpulan tugas tersebut, 

jawaban yang dikumpulkan melewati batas waktu ini dianggap terlambat atau tidak 

diterima sama sekali 

6. Waktu tersisa, berisi sisa waktu sebelum batas waktu tugas berakhir 

7. Perubahan terakhir, pada bagian ini anda dapat melihat kapan terakhir anda melakukan 

perubahan jawaban tugas 
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8. Submission comments, pada bagian ini anda dan pengajar dapat saling memberikan 

komentar terkait penugasan ini 

9. Tambahkan pengajuan (tugas/laporan), merupakan tombol untuk mengajukan jawaban 

tugas. Tombol ini akan berubah menjadi Edit pengumpulan jika anda pernah 

mengumpulkan dan pengajar memperbolehkan jawaban untuk direvisi.  
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• Cara Mengumpulkan Tugas Bertipe Pengumpulan Fail 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, cari dan klik nama Penugasan yang ingin 

dikumpulkan. 

 

4. Klik tombol Tambahkan pengajuan (tugas/laporan) 
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5. Untuk mengunggah fail, anda dapat menggunakan salah satu dari dua cara berikut: 

Cara 1: Memilih Fail 

1. Pada bagian Pengiriman Berkas, klik icon seperti gambar 

 

2. Di bagian File picker, kemudian pilih Upload a file dan klik Choose File 

 

3. Jendela baru akan terbuka, cari dan pilih fail gambar anda, kemudian pilih Open 
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4. Isikan keterangan tugas dan nama anda pada kolom Save as, selanjutnya klik tombol 

Upload this file 

 

5. Jika berhasil fail yang anda unggah akan terlihat di bagian Pengiriman berkas, status 

pengumpulan anda saat ini Draft (belum dikumpulkan), jika terdapat tombol Edit 

pengumpulan, itu artinya anda masih dapat membuat revisi jawaban sebelum batas 

waktu berakhir 

 

6. Untuk mengumpulkan tugas, anda dapat klik tombol Kirim penugasan. Setelah anda 

mengirimkan jawaban, maka anda tidak dapat lagi melakukan revisi jawaban. 



 

 

Panduan E-Learning Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Edisi 1.0 

 

25 

 

7. Selanjutnya halaman konfirmasi akan muncul, klik tombol Lanjut. 

 

8. Sekarang status pengumpulan anda telah Terkirim dan tinggal menunggu jawaban 

anda dinilai oleh pengajar. 
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Cara 2: Menarik Fail 

1. Buka jendela explorer anda dan masuk folder di mana terdapat fail jawaban tugas anda 

2. Tarik atau seret fail tersebut ke dalam kotak pengiriman berkas yang ada pada situs 

 

3. Fail anda akan terunggah dan muncul di kotak pengiriman berkas, selanjutnya klik 

Simpan perubahan 
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4. Jika berhasil fail yang anda unggah akan terlihat di bagian Pengiriman berkas, status 

pengumpulan anda saat ini Draft (belum dikumpulkan), jika terdapat tombol Edit 

pengumpulan, itu artinya anda masih dapat membuat revisi jawaban sebelum batas 

waktu berakhir 

 

5. Untuk mengumpulkan tugas, anda dapat klik tombol Kirim penugasan. Setelah anda 

mengirimkan jawaban, maka anda tidak dapat lagi melakukan revisi jawaban. 

 

6. Selanjutnya halaman konfirmasi akan muncul, klik tombol Lanjut. 
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7. Sekarang status pengumpulan anda telah Terkirim dan tinggal menunggu jawaban 

anda dinilai oleh pengajar. 

 

• Cara Mengumpulkan Tugas Bertipe Pengumpulan Teks Daring 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, cari dan klik nama Penugasan yang ingin 

dikumpulkan 

 



 

 

Panduan E-Learning Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Edisi 1.0 

 

29 

4. Klik tombol Tambahkan pengajuan (tugas/laporan) 

 

5. Halaman tugas akan terbuka, anda dapat mengetikkan atau mengatur format tulisan 

anda pada kolom Teks daring. Jika anda telah selesai, untuk menyimpan jawaban klik 

tombol Simpan perubahan 

 

6. Jika berhasil teks yang anda isikan terlihat di bagian Teks daring, status pengumpulan 

anda saat ini Draft (belum dikumpulkan), jika terdapat tombol Edit pengumpulan, itu 

artinya anda masih dapat membuat revisi jawaban sebelum batas waktu berakhir 
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7. Untuk mengumpulkan tugas, anda dapat klik tombol Kirim penugasan. Setelah anda 

mengirimkan jawaban, maka anda tidak dapat lagi melakukan revisi jawaban. 

 

8. Selanjutnya halaman konfirmasi akan muncul, klik tombol Lanjut. 
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9. Sekarang status pengumpulan anda telah Terkirim dan tinggal menunggu jawaban 

anda dinilai oleh pengajar. 

 

INFORMASI TAMBAHAN 

Anda mungkin tidak menemukan tombol Kirim penugasan dan tidak ada halaman 

konfirmasi, jika demikian artinya pengajar anda menonaktifkannya. Untuk meyakinkan 

tugas anda telah terkumpul atau tidak, anda dapat melihat pada bagian status 

pengumpulan.  



 

 

Panduan E-Learning Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Edisi 1.0 

 

32 

D. KUIS 

Kuis merupakan aktivitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan penerimaan materi 

pada suatu mata kuliah, terdapat perbedaan mendasar antar penugasan dan kuis. 

Penugasan pada umumnya dapat dikerjakan di tempat atau media lain dengan waktu 

pengerjaan yang panjang, sementara kuis langsung dikerjakan pada e-learning dengan 

waktu pengerjaan yang lebih pendek. 

• Cara Melihat Daftar Kuis 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, pilih menu Perkuliahan ini dan klik Kuis 
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4. Halaman kuis mata kuliah akan terbuka dan menampilkan semua kuis dan waktu kuis 

ditutup, anda juga dapat melihat nilai tugas yang telah anda kerjakan pada halaman ini 

 

INFORMASI TAMBAHAN 

Untuk melihat semua kuis yang ada tanpa batasan mata kuliah tertentu, anda dapat 

mengakses di bagian Beranda saya. 

• Cara Melihat Informasi Kuis 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, untuk melihat informasi kuis, cari dan klik nama 

Kuis. 
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4. Halaman kuis akan terbuka, berikut rincian informasi yang bisa anda dapatkan pada 

halaman ini: 

 

Keterangan: 

1. Deskripsi kuis, pahami dulu bagian ini karena ini merupakan rincian kuis yang diberikan 

oleh pengajar anda 

2. Percobaan yang diperbolehkan, pada bagian ini anda dapat mengetahui berapa kali 

percobaan yang diperbolehkan untuk menjawab kuis ini 

3. Kuis dibuka pada, merupakan waktu kapan kuis ini dapat dimulai 

4. Kuis ditutup pada, merupakan waktu kapan kuis ini tidak menerima jawaban lagi 

5. Batas waktu, perhatikan bagian ini adalah lama waktu maksimal untuk anda menjawab 

kuis ini 

6. Mencoba kuis sekarang, merupakan tombol untuk memulai menjawab kuis.  

• Cara Memulai Kuis 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, cari dan klik nama Kuis yang ingin dikumpulkan. 
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4. Perhatikan bagian deskripsi dan batas waktu pengerjaan kuis, kemudian klik tombol 

Mencoba kuis sekarang 

 

5. Akan muncul jendela notifikasi batasan waktu, jika anda yakin untuk memulai kuis ini, 

klik tombol Mulai percobaan 

 

6. Halaman pertanyaan kuis akan terbuka dan anda dapat mulai menjawab. 

7. Anda dapat menjawab dari berbagai jenis tipe soal, untuk lebih jelas lihat bagian Cara 

Mengerjakan Kuis. 

8. Jika telah selesai dan anda ingin mengumpulkan jawaban, anda dapat klik Selesaikan 

percobaan … pada blok Navigasi Kuis atau tombol Selesaikan percobaan … yang 

ada halaman pada soal terakhir. 
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• Halaman dan Navigasi Kuis 

Navigasi kuis adalah blok khusus untuk anda memilih dan melihat status soal. Berikut 

keterangan halaman dan letak navigasi kuis: 
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Keterangan: 

1. Navigasi kuis, pada blok ini anda dapat memilih nomor soal yang anda kerjakan, 

memilih melakukan pengumpulan dengan klik Selesaikan percobaan atau melihat lama 

waktu yang tersisa. Selain itu pada nomor kuis terdapat tampilan, anda bisa melihat 

soal yang telah terjawab mempunyai tanda separuh hitam, soal yang ditandai dengan 

ikon panah merah di atas nomor 

2. Identitas soal, pada blok ini anda dapat melihat nomor soal, keterangan nilai soal 

tersebut dan menandai soal jika anda ragu-ragu terhadap jawaban anda dengan klik 

Tandai pertanyaan/Hilangkan penanda 

3. Pertanyaan, pada blok ini terdapat pertanyaan kuis 

4. Navigasi pertanyaan, anda dapat memilih melanjutkan atau melihat soal sebelumnya 

dengan tombol pada blok ini 

• Cara Mengerjakan Kuis 

1. Tipe Pilihan Ganda 

Terdapat beberapa pilihan jawaban, klik salah jawaban yang menurut anda benar. 

Perhatikan pula, terkadang ada pengajar yang mengatur pilihan ganda dengan lebih dari 

satu jawaban yang benar, anda dapat melihat pada keterangan di atas jawaban. 

 

2. Tipe Benar – Salah (True – False) 

Berbeda dengan pilihan ganda yang mempunyai beberapa pilihan, tipe Benar – Salah 

hanya mempunyai dua kemungkinan jawaban, klik pada True (Benar) jika menurut anda 
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pernyataan soal benar, atau klik pada False (Salah) jika menurut anda pernyataannya 

salah. 

 

3. Tipe Pencocokan 

Dalam tipe ini anda diharuskan mencocokkan, pilih jawaban yang cocok dengan kata 

sesuai garis lurus. 

 

4. Tipe Jawaban Pendek 

Tipe jawaban pendek anda diharuskan mengetik langsung beberapa kata pada kolom 

jawaban 
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5. Tipe Tarik – Lepas (Drag – Drop) 

Pada tipe ini, anda harus menarik jawaban dan melepaskannya pada kolom yang telah 

disediakan. 
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6. Tipe Esai 

Tipe esai merupakan soal yang memerlukan jawaban beberapa kalimat atau paragraph, 

anda dapat mengetikkan jawaban pada kolom pertama. Jika diaktifkan oleh pengajar, anda 

juga dapat melampirkan fail pada kolom kedua. 

 

INFORMASI TAMBAHAN 

Kuis dan jawaban yang anda pilih atau ketik otomatis tersimpan secara berkala selama 

anda mengerjakan, saat dimulai waktu kuis akan berjalan sampai lama kuis tercapai. 

Jika terdapat kendala (internet putus, baterai perangkat habis) saat anda mengerjakan kuis, 

waktu akan terus berjalan, namun anda dapat kembali melanjutkan menjawab selama 

waktu kuis belum habis. Untuk mencegah hal tersebut, hanya mulai kuis setelah perangkat 

dan diri anda telah benar-benar siap. 
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E. OBROLAN 

Obrolan adalah sebuah aktivitas yang memungkinkan semua peserta kelas atau mata 

kuliah saling berkirim pesan atau berdiskusi secara waktu nyata. 

• Cara Melihat Obrolan 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, pilih menu Perkuliahan ini dan klik Obrolan 

 

4. Halaman obrolan mata kuliah akan terbuka dan menampilkan semua sesi obrolan. 
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• Cara Bergabung Sesi Obrolan 

1. Pastikan anda telah masuk (login) ke dalam situs e-learning, ditandai dengan adanya 

nama anda pada pojok kanan atas situs 

 

2. Arahkan kursor ke menu Perkuliahan yang saya ikuti, kemudian klik nama mata kuliah 

 

3. Setelah halaman mata kuliah terbuka, cari dan klik nama Obrolan yang ingin diikuti. 

 

4. Kemudian pilih Klik disini untuk masuk chat sekarang 
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5. Akan muncul jendela obrolan, untuk mengirimkan pesan, ketikkan pada kolom pesan 

dan klik Kirim. 

 

INFORMASI TAMBAHAN 

Anda tetap dapat menggunakan perangkat anda atau melanjutkan aktivitas lain dan tetap 

tergabung pada obrolan selama anda tidak menutup jendela obrolan. 

 


