E-Learning Unmul
Manual Book

UNIVERSITAS MULAWARMAN

*Beta Version

PENJELASAN UMUM
Aplikasi Elearning FKTI ini merupakan suatu aplikasi yang mempermudah Dosen dan
Mahasiswa dalam melakukan proses belajar mengajar secara digital seperti aplikasi E-Learning
pada umumnya, Sistem ini dapat digunakan oleh Dosen untuk membagikan materi,soal kuis dan
tugas kepada mahasiswa yang diajar, dan mahasiswa dapat mengerjakan tugas,kuis dan unduh
materi pada sistem ini, pada sistem ini skema pemberian nilai telah mengikuti ketetapan yang
diberlakukan oleh Universitas Mulawarman dalam hal porsi nilai dan skema nilai. Adapun
petunjuk penggunaan sistem ini dapat dilihat pada pemaparan berikutnya ini.

1. Akses Awal Sistem
Sebelum anda masuk ke halaman utama kelas digital, anda diharuskan melakukan login
terlebih dahulu. Untuk melakukan proses login ikuti langkah berikut.
o

Buka Aplikasi browser pada komputer anda semisal Google Chrome atau Firefox.

o

silahkan akses url http://elearning.fkti.unmul.ac.id pada addressbox.

o

setelah itu anda akan diarahkan pada halaman home-page E-Learning.

akan terdapat dua menu utama yaitu Student dan Lecture, silahkan anda pilih menu
Lecture dengan mengklik icon lecture.

o

Setelah itu anda akan diarahkan pada halaman login dosen seperti pada gambar
berikut.

2. Login
Pada bagian ini anda diharuskan untuk menginputkan NIP dan Password akun Portal SIA
anda pada kolom NIP dan Password.
o Inputkan NIP anda pada kolom NIP

o

Inputkan Password anda pada kolom Password

o

Setelah NIP dan password terinput, silahkan anda klik tombol login berwarna hijau

o

Setelah proses login sukses maka anda akan diarahkan masuk pada halaman
Landing page E-Learning

o

Setelah anda berada pada halaman landing page anda sudah siap untuk
membuat kelas digital.

3. Membuat Kelas
Pada bagian ini anda akan membuat sebuah kelas sesuai dengan matakuliah yang anda
ampuh, semisal jika anda mengampuh matakuliah Algoritma Pemrograman, maka anda
dapat membuat nama kelas sesuai dengan nama matakuliah, diikuti dengan nama kelas yang
anda ampuh beserta Angkatannya, semisal “Algoritma Pemrograman A 2019” Hal ini
dimaksudkan agar anda mudah mengenali dan membedakan kelas yang anda buat dengan

kelas yang telah anda buat sebelumnnya, persepsi dari kelas yang dibuat adalah, untuk satu
kelas mewakili 1 matakuliah, mewakili 1 kelas dan mewakili 1 angkatan. Adapun cara
membuat kelas pada sistem ini adalah sebagai berikut.
o

Pada halaman landing page terdapat 2 bagian yang dapat anda gunakan untuk membuat
kelas, yaitu tombol buat kelas sekarang berwarna biru dan menu kelas pada bagian sidebar
halaman.

o

Ketika anda memilih salah satu bagian tersebut maka anda akan diarahkan masuk pada
halaman kelas seperti pada gambar berikut.

o

Pada bagian kanan atas table “Kelas anda” terdapat sebuah tombol berwarna hijau dengan
icon plus, silahkan anda klik dan kemudian akan muncul sebuah Modal/Pop Up seperti pada
gambar berikut.

o

Silahkan anda isi form dalam Pop Up tersebut secara lengkap, semisal pada form tersebut diisi

dengan data seperti berikut ini.

o

Setelah semua form terisi lengkap, silahkan anda klik tombol simpan yang berwarna merah

o

Setelah proses simpan berhasil, maka akan muncul sebuah pesan sukses pada bagian
layer seperti berikut ini.

o

Silahkan anda perhatikan pada bagian tabel “Kelas anda” , pada bagian tabel itu
akan terlihat data kelas yang telah anda buat.

o

Silahkan anda perhatikan pada kolom “kode”, kode pada kolom tersebut dapat anda
gunakan sebagai kode unik yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk dapat bergabung
ke kelas yang yang anda buat.

o

Silahkan anda perhatikan pada kolom “Action” , terdapat tombol berwarna biru dengan
icon mata

o

Silahkan anda klik tombol tersebut, maka anda akan diarahkan ke halaman kelas tersebut
seperti pada gambar berikut.

o

Silahkan anda perhatikan pada bagian sidebar kiri halaman kelas yang berisi beberapa menu,
silahkan anda klik menu “settings” dan kemudian anda akan diarahkan pada halaman
pengaturan skema kelas.

o

Setalah anda berada pada halaman pengaturan skema kelas, anda dapat melihat sebuah
tabel dan form seperti pada gambar berikut.

o

Silahkan anda perhatikan skema yang cocok dengan kelas anda, pada bagian bawa tabel
terdapat sebuah form select untuk memilih skema.

o

Semisal jika anda memilih skema II, maka akan menampilkan hasil seperti pada gambar
berikut.

o

Jika anda sudah merasa yakin dengan skema tersebut, silahkan anda klik tombol gunakan
berwarna hijau, kemudian akan memunculkan sebuah Pop Up konfirmasi seperti pada
gambar berikut.

o

Silahkan anda klik tombol “Ya” untuk melanjutkan, maka sistem akan memproses pengaturan
skema kelas anda, setelah proses berhasil maka sistem akan menampilkan sebuah notifikasi
berwarna hijau sepeti pada gambar berikut.

o

Setelah pengaturan skema kelas telah selesai maka anda sudah siap untuk membuat konten
post, tugas dan kuis pada kelas tersebut.

o

Silahkan anda klik menu “Home” pada menu sidebar kiri halaman kelas, maka anda akan
diarahkan pada halaman home kelas.

o

Pada halaman home kelas anda dapat melihat sebuah area form yang dapat anda gunakan
untuk membuat post, tugas dan kuis seperti pada gambar berikut.

4. Menambahkan mahasiswa ke dalam kelas
Pada sistem ini anda tidak perlu menginput data mahasiswa yang ingin bergabung dalam kelas
anda, anda cukup membagikan kode kelas yang berada pada sidebar menu sebelah kiri halaman
kelas seperti pada gambar berikut.

Silahkan anda bagikan “kode Unik” tersebut kepada mahasiswa yang ingin bergabung pada kelas
anda, kemudian ketika mahasiswa membuat permintaan bergabung anda dapat melakukan
proses konfirmasi mahasiswa untuk bergabung pada kelas anda, silahkan anda ikuti langkah
berikut.

o

Pada sidebar menu kiri halaman kelas anda, silakkan anda klik menu “Permintaan Bergabung”

o

Kemudian anda akan diarahkan pada halaman daftar permintaan bergabung seperti pada
gambar berikut.

o

Pada halaman tersebut terdapat daftar mahasiswa yang telah mengirim permintaan untuk
bergabung dalam kelas anda, silahkan anda perhatikan profil singkat mahasiswa tersebut,
sepeti nama, kelas dan Angkatan untuk memastikan bahwa mahasiswa tersebut adalah
benar mahasiswa yang akan anda ajar, profil singkat dapat anda lihat seperti pada gambar
berikut.

o

Terdapat sebuah tombol konfirmasi pada kotak profil mahasiswa tersebut

o

Silahkan anda klik konfirmasi, maka sistem akan memproses permintaan anda untuk
memasukkan mahasiswa tersebut dalam kelas anda.

o

Jika proses konfirmasi berhasil, maka kotak profil mahasiswa akan menghilang dan sistem
akan memunculkan notifikasi sukses seperti pada gambar berikut

o

Anda dapat melihat daftar mahasiswa yang telah bergabung dalam kelas ini melalui menu
“Pengguna Kelas ” yang berada pada sidebar kiri halaman kelas ini

o

Silahkan anda klik menu tersebut maka anda akan diarahkan pada halaman pengguna kelas,
pada halaman tersebut anda dapat melihat daftar mahasiswa yang telah bergabung dalam
kelas anda.

5. Membuat Post
a. Membuat post pesan
o Silahkan anda klik tab pesan, pada tab tersebut terdapat sebuah form dengan
placeholder “ketik catatan anda disini” , seperti pada gambar berikut.

o Silahkan anda input pesan anda, jika anda ingin menyertakan sebuah file, silahkan anda
klik tombol “add file” berwarna biru maka anda akan melihat sebuah tampilan seperti
pada gambar berikut.

o Anda dapat mengklik atau mendrag sebuah file kedalam form berbentuk segiempat
tersebut untuk memasukkan sebuah file.
o Setelah anda selesai mengisi semua form yang ada maka anda dapat mengklik tombol
“Publish” berwarna hijau untuk mengirim post anda, contoh dapat dilihat pada
gambar berikut ini.

o Setelah anda mengklik tombol “Publish” maka sistem akan memproses postingan
anda, jika post berhasil dikirim, maka akan muncul notifikasi berwarna hijau yang
menyatakan bahwa postingan anda berhasil dibuat.
o Postingan yang telah anda buat dapat anda lihat pada halaman home seperti pada
gambar berikut.

o Postingan yang telah anda kirim dapat dilihat oleh mahasiswa yang telah bergabung
pada kelas tersebut.

b. Membuat post Tugas
o Silahkan anda klik tab tugas pada area form post, anda akan melihat sebuah tampilan
seperti pada gambar berikut.

o

Silahkan anda isi semua form yang ada.

➢

Pada kolom field paling atas silahkan anda pilih skema yang anda inginkan,
semisal pada kasus ini dipilih praktikum, hal ini menyatakan bahwa post ini
diperuntukkan untuk tugas praktikum.

➢
➢
➢
➢

Pada field Nama Tugas silahkan anda input dengan nama tugas, semisal pada
kasus ini diinput “Tugas Praktikum 1”
Pada “Dekskripsi Tugas” dapat anda input dengan deskripsi yang anda inginkan
Pada field “batas tanggal” dapat anda isi dengan batas tanggal pekerjaan ini
dapat dikerjakan oleh mahasiswa.
Pada field “Batas Jam” dapat anda isi dengan batas jam tugas ini dapat
dikerjakan oleh mahasiswa.

o

Contoh inputan lengkapnya dapat anda lihat pada gambar berikut.

o

Setelah semua form terisi lengkap , anda dapat mengklik tombol “Publish”.

o

Setelah proses selesai, maka postingan anda dapat dilihat dan dikerjakan oleh semua
mahasiswa yang telah bergabung dalam kelas ini, anda akan melihat tampilan
seperti pada gambar ini jika postingan anda berhasil dikirim.

o

Pada bagian tombol berwarna hijau dengan title “Telah ikut” anda dapat melihat
jumlah mahasiswa yang telah mengerjakan tugas ini.

c. Membuat post Kuis/Ujian
o Silahkan anda pilih tab “Kuis/Ujian” pada area form post, maka akan muncul
tampilan seperti pada gambar berikut.

o Silahkan anda klik tombol “Buat Kuis/Ujian” berwarna hijau, kemudian anda akan
melihat sebuah modal/ Pop Up seperti pada gambar berikut.

o Pada field “Skema Poin” , silahkan anda pilih skema yang anda inginkan.
o Pada field “jumlah Menit” , silahkan anda input jumlah menit dapat dikerjakan oleh
mahasiswa.
o Pada kolom “Jenis Soal” , silahkan anda pilih type soal yang anda inginkan, pada versi
ini terdapat 2 jenis soal yang tersedia, yaitu pilihan ganda dan essay.
o Semisal jika pada kasus ini diberikan inputan seperti pada gambar berikut.

o Setelah anda menginputkan jenis soal, maka akan muncul tampilan seperti pada
gambar berikut ini.

o Silahkan anda klik tombol “tambah Soal” berwarna biru, kemudian akan muncul
tampilan seperti pada gambar berikut.

o pada area form ini akan muncul sebuah form untuk membuat soal sesuai dengan
type soal yang telah dipilih, semisal pada contoh kali ini digunakan soal pilihan ganda.

o Silahkan anda input soal yang anda inginkan pada bagian text area.
o Pada field opsi silahkan anda input pilihan jawabannya.
o Untuk menambah opsi jawaban, anda dapat mengklik tombol “Tambah Opsi” berwarna

orange.
o Kemudian opsi baru akan muncul.
o Untuk memilih kunci jawaban, anda dapat mengklik huruf pada opsi jawaban hingga
huruf berubah menjadi warna hujau seperti pada gambar berikut.

o Untuk menambahkan soal berikutnya danda dapat mengikuti langkah sebelumnya.
o Setelah semua form di isi secara lengkap anda dapat mensubmit soal tersebut dengan
menekan tombol submit berwarna hijau dibagian bawah kanan Modal/ Pop Up.

o Setelah proses submit berhasil, maka akan muncul form seperti pada gambar berikut.

o Pada bagian form diatas anda harus menginput batas tanggal dan jam soal ini dapat
dikerjakan oleh mahasiswa.
o Setelah anda menginput tanggal dan jam yang diminta oleh sistem, silahkan anda tekan
tombol “Publish” berwarna hijau yang berada pada bagian kanan bawah area form.

o Setelah anda menekan tombol “Publish” soal yang anda buat akan diproses oleh
sistem.
o Jika postingan anda berhasil dibuat maka akan muncul tampilan seperti pada gambar
berikut.

Warning!
*File yang anda unggah pada bagian “Pesan” dan “Tugas” akan tersimpan
pada “Cloud” anda Pada sistem ini, Fitur “Cloud” akan kita bahas pada bagian
berikutnya.

6. Melakukan koreksi dan input nilai mahasiswa
Pada bagian ini anda akan diberi petunjuk tentang cara memeriksa hasil pekerjaan dan
memberikan sebuah nilai kepada mahasiswa, sabagai contoh pada petunjuk sebelumnya telah
dicontohkan tentang cara pembuatan “Post Tugas” , maka pada bagian ini kita akan memeriksa
hasil pekerjaan mahasiswa yang telah mengerjakan tugas tersebut.
o

Pada sidebar kiri halaman kelas silahkan anda klik menu “Koreksi Pekerjaan”

o

Setelah itu anda akan diarahkan pada halaman koreksi pekerjaan mahasisiswa seperti pada
gambar berikut.

o

Pada halaman tersebut terdapat sebuah tabel yang menampilkan daftar tugas yang telah
anda buat untuk mahasiwa.

o

Silahkan anda klik tombol berwarna hijau dengan icon mata, maka akan muncul mahasiswa
yang telah mengerjakan tugas tersebut.

o

Setelah itu silahkan anda klik tombol detail yang berada pada bagian kanan daftar mahasiswa.

o

Kemudian akan muncul sebuah Modal/Pop Up seperti pada gambar berikut.

o

Pada tampilan tersebut dapat anda lihat bahwa mahasiswa tersebut menyematkan sebuah
file pada jawabannya, silahkan anda priview pekerjaan mahasiswa tersebut dengan cara
mengklik icon mata, maka sebuah Pop Up baru akan muncul dan menampilkan isi dokumen
yang telah disematkan oleh mahasiswa tersebut.

o

Setelah anda selesai memeriksa pekerjaan mahasiswa tersebut, anda dapat menutup jendela
Pop Up dan memberikan nilai kepada mahasiswa melalui form input nilai yang berada pada
jendela sebelumnya

o

Semisal nilai mahasiswa diinput sebesar 85, hal ini menyatakan bahwa nilai mahasiswa
tersebut untuk tugas ini adalah 85.

o

Setelah nilai anda input, silahkan anda klik tombol selesai berwarna hijau yang berada pada
bagian bawah kanan Modal/Pop Up.

o

Pada bagian bawah halaman terdapat tabel nilai “Afektif ” anda dapat memberikan nilai
afektif kepada mahasiswa tersebut. *pada kebanyakan kasus, nilai ini akan diinput diakhir
semester.

o

Silahkan anda input nilai pada bagian form yang berada pada kolom action, semisal anda
menginput nilai sebesar 90 pada form tersebut.

o

Inputan anda akan langsung dimasukkan ke sistem, jika anda ingin mengubah nilai
tersebut anda cukup klik 2 kali pada nilai tersebut untuk mengubahnya.

7. Melihat Nilai Mahasiswa
Setelah anda melakukan input nilai untuk pekerjaan mahasiswa, anda dapat melihat detail dan
hasil akumulasi nilai setiap mahasiswa.
o

Silahkan anda klik menu “Nilai Mahasiswa” yang berada pada bagian sidebar kiri halaman
kelas.

o

Maka anda akan diarahkan pada halaman “Nilai Mahasiswa” , terdapat sebuah tabel
seperti pada gambar berikut.

o

Anda dapat melihat detail nilai dengan mengklik tombol “Detail” berwarna orange
pada kolom action.

o

Kemudian akan muncul sebuah Modal/Pop Up seperti pada gambar berikut.

o

Nilai yang didapakan oleh mahasiswa akan dibagi dengan nilai persen yang telah
ditetapkan dan kemudian akan diakumulasi pada bagian total poin.

8. Cloud / Repository
Fitur cloud atau repository ini diperuntukkan untuk menampung file dan berkas yang telah anda
unggah pada sistem, hal ini dimaksudkan agar anda dapat menggunakan file tersebut pada waktu
berikutnya, sehingga anda tak perlu lagi mengunggah ulang file yang sama untuk tujuan yang
sama. Anda dapat menyisipkan kembali file ini di postingan anda pada kelas-kelas yang lain,
sehingga akan sedikit menghemat waktu anda. File yang ada pada halaman ini dapat terisi melalui
unggahan yang anda buat ketika menyisipkan file pada post anda buat dihalaman kelas dan file
yang anda unggah sendiri melalui halaman ini sendiri.

o

Silahkan anda klik menu “Cloud” pada sidebar Utama yang berada disebelah kiri

o

Anda akan diarahkan ke halaman Cloud/Repository seperti pada gambar berikut

o

Anda dapat menambahkan file baru ini dengan menekan tombol “Icon Plus” berwarna hijau
disebelah kanan atas tabel “File anda” .

o

Kemudian akan muncul sebuah Modal / Pop Up seperti pada gambar berikut.

o

Silahkan anda unggah file anda pada form berikut, semisal anda mengunggah file dengan
esktensi pptx seperti pada gambar berikut

o

Silahkan anda klik tombol “simpan” , dan sistem akan memproses permintaan anda.

o

Ketika proses upload selesai maka file anda dapat anda lihat pada bagian tabel “File Anda”

o

Seperti yang dapat anda lihat pada gambar diatas, nama file akan berubah dengan format
“Nama-Dosen-Nama-File”.

o

Anda dapat mengunduh kembali file yang telah diunggah dengan menekan tombol hijau yang

berada pada kolom action
o

Anda juga dapat menghapus file yang telah diunggah dengan cara menekan tombol merah
yang berada pada kolom action.

o

Ketika anda menghapus file pada cloud/repository ini, maka file ini akan terhapus secara
permanen, maka dari itu pastikan file tersebut sedang tidak terdistribusi aktif dan masih
dibutuhkan.

9. Menyematkan File Cloud/Repository pada post
Anda dapat menggunakan kembali file anda untuk disematkan pada kiriman anda dalam kelas,
semisal jika anda ingin membuat “Pesan” dan menyematkan file dari cloud/repository pada
kiriman tersebut.
o

Silahkan anda klik tab “pesan” pada area form post.

o

Silahkan anda klik tombol “drive” berwarna biru dengan icon awan seperti pada gambar
berikut

o

Kemudian akan muncul sebuah Modal/Pop Up yang menampilkan file yang anda miliki
pada sistem cloud/repository anda seperti pada gambar berikut.

o

Setelah file anda muncul pada Modal/Pop Up, silahkan klik tombol “Gunakan” berwarna
orange pada sebelah kanan nama file

o

o

Silahkan anda konfirmasi “Yes” pada Pop Up konfrmasi

o

Setelah itu file anda sdh siap dikirim seperti pada gambar berikut

Silahkan anda klik tombol publish dan kiriman anda akan diproses seperti biasanya.

10.Materi dan Silabus
Terdapat opsi lain jika anda ingin membagikan materi kepada mahasiswa yang berada dalam kelas, pada
sistem ini terdapat fitur yang dapat anda gunakan untuk mengunggah materi, silabus dsb.
Anda dapat memanfaatkan fitur ini untuk menggunggah file materi yang akan digunakan dalam 1
semester itu, profitnya ialah sebelum dosen masuk kedalam kelas, mahasiswa sudah mendapatkan
materi dalam 1 semester itu, jadi mahasiswa sudah bisa belajar sendiri melalui materi dari dosen.

o

Silahkan anda klik menu “Materi dan Silabus” yang berada di sidebar disebelah kiri halaman
kelas.

o

Sistem akan mengarahkan anda ke halaman “Materi dan Silabus” , seperti pada gambar
berikut

o

Silahkan anda klik tombol “Tambah File” berwarna hijau

o

Kemudian akan muncul sebuah modal seperti pada gambar berikut

o

Silahkan anda isi form dengan lengkap

➢
➢
➢

Pada bagian jenis file, terdapat 2 opsi, kelas atau praktikum, hal ini menyatakan file
yang diunggah diperuntukkan untuk materi kelas atau untuk materi praktikum
Silahkan anda isi bagian title file dengan sebuah title, semisal “Materi 1” atau
“Silabus”
Pada bagian file dapat anda sematkan file dengan beberapa format file dokumen

➢
➢

Anda juga dapat menggunakan file dari cloud/ repository anda dengan menekan
tombol “Drive” berwarna biru dengan icon awan
Jika anda ingin menambahkan lebih dari 1 file, anda dapat menekan tombol “Tambah

File” berwarna orange untuk menambahkan field form file baru.
o

o

Semisal pada contoh ini diberikan inputan seperti pada gambar berikut

Kemudian silahkan anda klik tombol “Upload” berwarna hijau yang berada disebelah kanan
bawah modal

o

Setelah proses unggah berhasil, maka sistem akan memuat ulang halaman dan file anda
akan tampil seperti pada gambar berikut

o

Anda dapat menghapus, melihat dan mengunduh file yang telah terunggah pada halaman
ini

o

Anda juga dapat mengganti ataupun menambah file yang ada pada “materi 1” dan masteri
yang lainnya dengan cara menekan tombol “plus”

berwarna hijau disebelah kanan title

“Materi 1”

➢
➢

➢
➢
➢

Silahkann anda klik tombol plus berwarna hijau
Kemudian kan muncul sebuah form seperti pada gambar berikut ini

Pada form tersebut anda dapat menyisipkan file dari computer anda atau dari file
cloud anda.
Setalah form anda isi, anda dapat menekan tombol “Save” berwarna orange.
Setelah itu sistem akan memproses unggahan anda dan file anda akan tampil seperti
pada gambar berikut

o

File yang anda unggah pada halaman ini dapat akan dapat diunduh oleh mahasiswa yang
telah bergabung pada kelas ini.

o

Jika pada halaman ini anda mengungah file yang berasal dari komputer anda, maka file
tersebut akan masuk ke penyimpanan cloud anda.

11.Logout
Ketika anda ingin mengakhiri penggunaan sistem ini, anda dapat melakukan proses Logout
dengan cara menekan tombol “SignOut” yang berada pada menu header halaman seperti pada
gambar berikut

Setelah itu anda akan diarahkan kembali ke halaman Login Sistem.

Warning!
*Manual Book ini akan diperbarui secara berkala mengikuti perkembangan aplikasi

