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PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI E-LEARNING
STAIN KUDUS
1. Buka aplikasi melalui web STAIN kudus, di menu utama kemudian klik E-LEARNING

2. Atau bisa langsung mengetikkan URL : http://112.78.45.107/e-learning
3. Kemudian login Username : menggunakan nim mahasiswa dan password yang sudah diberikan.

Silakan login menggunakan
nim & password disini

4. Ketika berhasil login tampilan akan berubah menjadi seperti berikut :

Menu User Aktif,
berisi pengaturan
profil, dll

Klik mata kuliah
yang ingin diikuti

1

Mata kuliah yang
dapat diikuti
mahasiswa

5. Tampilan akan berubah menjadi seperti berikut :

Menu Navigasi

Materi & soal yang
diberikan dosen,
untuk melihat
materi /
mengerjakan soal
silakan klik salah
satu

Even yang ada, bisa dilihat
dikalender, contoh di atas
adalah paling lambat
pengumpulan tugas

6. Cara Pengerjaan Soal
Soal di aplikasi ini ada beberapa tipe soal : multiple choice, essay, true/false, Matching (mencocokan),
Short answer. Untuk tampilannya adalah sebagaib berikut :

Perhatikan instruksi soal
Jika attempt allowed : 1 berarti anda
hanya bisa mengerjakan sekali submit

Contoh soal essay, jawaban bisa
berupa uraian panjang sesuai
yang diinginkan

Soal matching, mencocokan
pertanyaan dengan jawaban

Contoh soal pilihan ganda, Pilih
jawaban yang paling benar

Contoh soal Short Answer, Jawaban diisi
dengan satu/ dua kata saja sesuai pertanyaan.

Contoh soal True/False, Jawaban adalah
membenarkan/menyalahkan pernyataan pada
pertanyaanya, jika salah pilih False, jika benar pilih True
Klik Next, untuk menuju
ke lembar berikutnya
Ketika sudah selesai mengerjakan akan muncul tampilan berikut :

Jawaban sudah tersimpan, bila
belum yakin dengan jawaban,
jangan Submit All, tapi jika sudah
yakin dengan jawaban silakan klik
Submit All supaya Dosen bisa
menilai pekerjaan anda. Karena
tanpa submit Dosen belum bisa
mengoreksi .

Tampilan setelah disubmit All :

Nilai belum tampil, dan akan tampil ketika sudah
dikoreksi dosen

Untuk Tugas Upload File :

Tanggal jatuh tempo

Waktu yang tersisa

Klik Add submission, untuk mengupload file
tugas Anda, ukuran file maks 1 MB

File yang telah diupload

Anda bisa memberi komentar dan klik Save coment

Untuk melihat hasil pekerjaan anda bisa lihat di menu ADMINISTRATION disebelah kanan bawah, Pilih
Course administration  Grades

Klik salah satu tugas/ soal untuk melihat detil koreksi dosen

Nilai yang didapat antara yang
salah dan yang benar

Silakan klik Review untuk melihat
detail koreksi dosen

TAMBAHAN :
Untuk perubahan profil akun, foto dan identitas berada di Menu Pojok Kanan Atas. Silakan mencoba-coba
menu lain yang belum sempat kami paparkan disini.

Demikian petunjuk penggunaan e-learning dari kami, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan
jika Anda ada pertanyaan silakan hubungi kami Unit TIPD di Gedung Laborat Lt. 3 Kampus Timur, atau bisa
email ke : ivan.hermawan89@gmail.com , soedoek@gmail.com, tanto.himawan76@gmail.com
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