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KATA PENGANTAR 

0. Kata Pengantar 

Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia yang merupakan upaya untuk menyajikan 
layanan pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia melaui konten 
pembelajaran yang berkualitas menggunakan e-learning. E-learning adalah proses 
pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi 
dengan sarana telekomunikasi (internet/intranet/ekstranet) dan multimedia 
(grafis/audio/video).  Sarana tersebut digunakan sebagai media utama penyampaian materi 
dan interaksi antara pengajar dan pembelajar yang diatur melalui suatu sistem manajemen 
pembelajaran atau populer dengan istilah Content Management System (CMS)/ Learning 
Management System (LMS). Aplikasi CMS/ LMS yang dapat digunakan untuk implementasi e-
learning diantaranya Moodle, Dokeos, Atutor, OLAT, Claroline, TCExam, dan lain-lain. Namun 
dari sekian banyak LMS tersebut Moodle menempati peringkat pertama dari berbagai sudut 
penilaian. Oleh karena itu SPADA di Institut Sains & Teknologi AKPRIND (IST AKPRIND) 
dibangun menggunakan aplikasi moodle. 

Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) di Institut Sains & Teknologi AKPRIND (IST AKPRIND) 
dibangun dalam upaya mendukung kegiatan pembelajaran secara daring menggunakan 
konsep e-learaning di lingkungan IST AKPRIND. Melalui e-learning IST AKPRIND, mahasiswa 
dapat mengakses materi perkuliahan berupa teks, web, animasi, multimedia, ebook, 
presentasi, diskusi, ujian, tugas dan aktivitas lainnya secara online, sehingga mahasiswa dapat 
belajar tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka  BP2AI IST AKPRIND Yogyakarta 
menerbitkan buku panduan  untuk mahasiswa yang berisi  cara penggunaan fitur SPADA IST 
AKPRIND, sehingga pembelajaran secara daring dapat dilakukan secara optimal.   

Buku panduan versi 1.0 masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran yang 
membangun sangat kami butuhkan untuk menyempurnakan buku panduan ini. Semoga buku 
panduan   ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa di Lingkungan IST AKPRIND Yogyakarta. 

 

Yogyakarta,  28 Agustus 2020 

Tim Penyusun  

BP2AI IST AKPRIND Yogyakarta
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BAB I. PENDAHULUAN 

1. Pendahuluan 

Persiapan yang Anda lakukan sebelum dapat menggunakan sistem SPADA IST AKPRIND 
adalah sebagai berikut:  

1. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai user (level “Student”) dan memiliki akun 
(usemame dan password) pada web SPADA IST AKPRIND.  

2. Pastikan komputer yang Anda gunakan memiliki spesifikasi minimal, yaitu:  
a. Komputer wajib terkoneksi Internet  
b. Terdapat web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet 

Explorer, dsb (dianjurkan menggunakan Chrome atau Firefox) 
 
Proses untuk mengakses mata kuliah e-learning di IST AKPRID dengan cara mengetikkan di 
browser https://lms.akprind.ac.id/ seperti Gambar 1.1. 
 

 
Gambar 1.1. Tampilan halaman utama SPADA IST AKPRIND 

  

1.1 Login 

Untuk Login ke dalam e-learning IST AKPRIND dapat dilakukan dengan cara memasukkan 

username dan password yang anda miliki kedalam menu “Log in” dibagian sudut kanan atas 

kemudian tekan tombol Login. 

 

Ketikkan url 
disini 



 2 

 

Gambar 1.2. Tampilan posisi menu “Log in” 

 
Setelah proses dari Log in seperti ditampilkan pada Gambar 1.2, kemudian akan ditampilkan 
halaman seperti pada terlihat pada Gambar 1.3. Selanjutnya isi kotak Username dan Password, 
kemudian tekan Login. 
 

 

Gambar 1.3. Tampilan ruang log in 
 

Sebagai contoh jika diketahui seorang mahasiswa mempunyai nim=181077003, maka Username 

adalah 181077003 dan Passwordnya adalah SPADA_181077003 
 
Setelah mahasiswa login maka tampilan yang akan tampil pada menu utama terdapat 
Dashboard, Site Home, Calender, Private File, dan My Course  seperti diperlihatkan pada 
Gambar 1.4. 
 

Klik di sini 

Isikan NIM 

Isikan 

Spada_nim 
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Gambar 1.4. Tampilan menu utama mahasiswa 
 
Mahasiswa dapat melihat matakuliah yang di ambil dengan cara klik menu MY COURSES pada 
posisi sebelah Kiri. Contoh pada Gambar 1.4 mata kuliah yang di ikuti mahasiswa sebanyak 1 
mata kuliah, yaitu: PECI (Pengolahan Citra Digital).  

 

1.2 Mengubah Profile 

Pada saat pertama kali menggunakan lms.akprind.ac.id, maka profil dari log in kita masih 
kosong. Untuk mengisi profile kita maka dapat dilakukan dengan gambar segitiga di sebelah 
kanan nama kita selanjutnya pilih “Profile” pada kotak merah seperti diperlihatkan pada 
Gambar 1.5. Mahasiswa sebaiknya mengupdate atau merubah data mahasiswa yang 
bersangkutan misal mengganti email, upload photo dan lainnya. Perlu diperhatikan supaya 
setiap mahasiswa agar mengupload photo sehingga mahasiswa atau mahasiswa yang lain bisa 
saling mengenali. 

 

Gambar 1.5. Tampilan Menu untuk Mengubah Profile 

Klik di sini 
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Setelah di pilih Profile selanjutnya akan terlihat menu tampilan seperti Gambar 1.6.  

 
 

Gambar 1.6. Tampilan hasil pemilihan profile  
 
Pengisian profile dilakukan dengan memilih  gambar gerigi pada tampilan Gambar  1.6.  
Selanjutnya pilih “Edit Profile”  sehingga didapatkan tampilan edit profile seperti diperlihatkan 
pada Gambar 1.7, kemudian isikan :  

 First Name 
 Surname 
 Email Address 
 City/Town 
 Select a country 
 Timezone 
 Descryption 
 User Picture 
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Gambar 1.7. Tampilan ubah profile 

Pengisian User picture dilakukan dengan 2 cara: 

1. Pilih foto diri kita selanjutnya drag file tersebut dari folder tempat penyimpanan 
menuju lms.akprind.ac.id di tempat bergambar panah di menu User picture 

 

2. Pilih  simbol  diatas tulisan file di menu User picture, sehingga akan tampil 
menu untuk mengupload file gambar seperti diperlihatkan pada Gambar 1.8. 
Selanjutnya pilih browse  pilih file gambar yang diinginkanupload file. 

Sehingga didapatkan tampilan seperti pada Gambar 9. Setelah semua terisi klik Update profile 
pada posisi paling bawah seperti diperlihatkan pada Gambar 1.9. 

 

Gambar 1.8. Tampilan untuk upload foto diri 

Klik disini 

Menentukan 
folder file 

Klik di sini setelah 
menentukan file dari 
hasil proses Browse 
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Gambar 1.9. Tampilan setelah foto diri berhasil di upload. 
 
 

1.3 Mengubah Password 

Mahasiswa tidak disarankan mengubah user name hanya boleh mengubah password. 
Sedangkan untuk mengubah password. Pastikan ketentuan – ketentuan berikut di bawah ini : 

 

 

 

 

 

Langkah mengubah password: 

a) Pilih menu “Dashboard” disebelah kiri halaman web, kemudian pilih menu “Profile” 
dengan mengklik simbol segitiga kecil disebelah foto profile yang ada dinagian kanan 
atas halaman web seperti terlihat pada Gambar 1.10. 

 

Gambar 1.10. Tampilan menu aktif Dashboard 

Password minimal harus terdiri dari 8 karakter di dalam password minimal terdiri 
dari 1 digit (numeric), minimal 1 digit huruf kecil, minimal 1 digit huruf besar 
(capital) dan minimal 1 digit non-alfa numerik atau karakter (contoh karakter: 
@_#$- ). 

Klik di sini 

Klik di sini 
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b) Setelah masuk ke tampilan Profile pilih gambar   yang ada disebelah 

kanan halaman kemudian pilih “Change password” 

 

Gambar 1.11. Tampilan menu untuk memilih change password 

c) Isikan pada menu Change password pada Gambar 1.12 sebagai berikut: 
 Current password  : isikan password yang aktif saat ini 
 New password  : isikan password baru  
 New password (again) : isikan password yang sama dengan New password 

 
Gambar 1.12. Tampilan menu mengubah password 

d) Setelah terisi semua kemudian pilih “Save changes” 

1.4.  Lupa Password 

Jika mahasiswa lupa password dapat klik “Forgotten your username or password” yang 

tertera pada gambar 1.13.  

 
Gambar 1.13.   Ruang log  in bagi mahasiswa yang lupa password 

 

Klik di sini jika 
lupa password 

 

Klik di sini 



 8 

Selanjutnya isikan username dan email aktif untuk mendapatkan password baru dari 
lms.akprind.ac.id seperti diperlihatkan pada Gambar 1.14.  

 

 
 

Gambar 1.14. Ruang untuk mendapatkan password baru 
 

 

1.5. Halaman Utama Matakuliah 

Setelah Anda mengupadate profil anda, maka klik Dashboard untuk kembali ke halaman awal. 
Pada menu tersebut akan muncul matakuliah yang akan anda ikuti. Silahkan klik salah satu 
matakuliah tersebut untuk masuk kedalamnya seperti diperlihatkan pada Gambar 1.15. 

 
 
Halaman utama pada matakuliah terdapat beberapa menu atau fitur-fitur yang memiliki 
fungsi-fungsi. Berikut adalah contoh halaman yang terdapat pada matakuliah e-learning 
seperti diperlihatkan pada gambar 1.15. 
Fitur yang terdapat pada halaman utama tiap mata kuliah adalah sebagai berikut: 

a. Participants  :  Untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang mengikuti course 
tersebut 

b. Badges  :  Untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau grup, 
Mahasiswa dapat menggunakan fitur award badges. 

c. Grades  :  Untuk mengetahui hasil nilai siswa mengerjakan latihan soal-
soal 

d. Profil Mata kuliah :  untuk memberikan informasi lengkap mengenai mata kuliah. 
Konten profil matakuliah dibuat oleh setiap mahasiswa 
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e. Topik :   Berisi konten pembelajaran untuk setiap pokok bahasan atau 
tiap pertemuan yang dibuat oleh setiap mahasiswa pengampu 
mata kuliah.  

 

 
 

Gambar 1.15. Contoh tampilan halaman menu utama salah satu matakuliah

Menu Tiap 

Matakuliah 
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BAB II. MENGIKUTI MATAKULIAH 

2. Mengikuti mata kuliah 

2.1.  Mendapatkan Materi Kuliah 

Setiap topik berisi bahan bacaan materi. Pastikan anda mengakses materi belajar. 
Mahasiswa dapat membaca materi dengan berbagai cara, tergantung dari dosen dalam 

menentukan jenis materi yang disampaikan di moodle-nya sendiri. Saat Anda mengakses 

materi, Anda akan memperoleh kontribusi nilai. Mahasiswa dapat mendownload modul materi 

yang telah diupload Dosen pengampu mata kuliah (bisa berupa Ms.Word, PowerPoint, Pdf, 

Video ataupun sumber berupa link URL). 

 

2.1.1. Materi dengan format pdf atau doc/docx 

Untuk mendownload materi bahan ajar, arahkan kursor pada materi yang ingin 

didownload kemudian klik salah satu materi yang diinginkan seperti ditampilkan pada Gambar 

2.1 

 

Gambar 2.1. Tampilan Materi kuliah untuk didownload mahasiswa 
 
Setelah salah satu file dipilih, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi: 

a) File akan otomatis terdownload dan tersimpan dikomputer.  
b) Materi akan tampil dan dapat dibaca langsung pada web e-learning seperti 

ditampilkan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Tampilan materi pada web e-learning  

Klik salah satu file pdf  
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Untuk bahan ajar yang formatnya seperti gambar 2.2, Mahasiswa dapat mendownload 
materi tersebut dengan cara meng-klik gambar kotak bergambar panah bawah yang 
terdapat dimenu atas dari file seperti terlihat pada Gambar 2.3 

 
 
 

 

 

Gambar 2.3. Tombol menu untuk download materi  
 

2.1.2. Materi dengan format pdf/doc/docx atau video yang berada dalam menu 
page 

Untuk mendownload materi bahan ajar yang tersimpan pada page, arahkan kursor 

menu page kemudian pilih menu page  seperti ditampilkan pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Tampilan Materi kuliah yang berada pada menu page 

Setelah anda klik icon page seperti diperlihatkan pada Gambar 2.4., maka anda akan berpindah 

halaman web seperti diperlihatkan pada Gambar 2.5. sebagai contohnya. 

 

Gambar 2.5. Tampilan Materi kuliah yang siap untuk dibaca secara langusng/di download 

Klik di sini 

Klik di sini 

Klik di sini untuk 

download file 
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Jika mahasiswa akan mendownload materi maka silahkan mengklik icon bergambar kotak 
yang ada tanda panah yang berada pada posisi kanan atas seperti diperlihatkan pada Gambar 

2.5. Setelah dilakukan klik pada ikon tersebut akan  tertampil halaman seperti diperlihatkan 

pada Gambar 2.6. selanjutya pilih ikon dowload pada seperti diperlihatkan pada Gambar 2.6 

 

Gambar 2.6. Tampilan halaman untuk melakukan download materi 

 

2.2.  Forum Diskusi 

Forum diskusi dapat digunakan untuk menjembatani antara Mahasiswa dengan 

Mahasiswa atau antara Mahasiswa dengan Dosen pengampu. E-Learning di SPADA IST 

AKPRIND juga menyediakan menu forum yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara 

tidak langsung pada waktu yang berbeda. Selain itu, forum merupakan salah satu unsur yang 

dilihat sebagai kehadiran Mahasiswa pada minggu Online.  

Aktivitas forum, biasanya berisi sebuah contoh kasus atau pertanyaan dari Dosen yang 

memerlukan pendapat dari Mahasiswa. Aktifitas forum pada panduan ini dapat digunakan 

untuk 2 cara: 

1. Menjadwalkan diskusi secara synchronous  
2. Forum online baik dalam bentuk Forum Diskusi Sederhana atau Forum Diskusi Standar. 

Setiap Mahasiswa peserta perkuliahan e-learning minimal satu kali menanggapi forum 
diskusi yang diberikan oleh Dosen dalam rentang waktu yang telah ditetukan oleh dosen 

 

2.2.1. Forum diskusi secara synchronous 

Menu ini digunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa untuk menjadwalkan 

pertemuan secara synchronous menggunakan room meeting yang telah disepakati. Mahasiswa 

cukup membaca informasi pada menu Forum seperti yang diperlihatkan pada Gambar 2.7. 

Klik di sini 
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Gambar 2.7. Menu Forum untuk menjadwalkan pertemuan secara synchronous 

 

2.2.2. Forum diskusi sederhana 

Forum ini digunakan oleh Dosen pengampu untuk mengetahui pemahaman dan 

pendapat mahasiswa. Mahasiswa hanya bisa perlu memberikan pendapat secara online 

dengan cara melalukan proses reply. Komentar dan pemikiran Anda pada forum diskusi 

berkontribusi akan diberikan nilai oleh dosen. Untuk masuk ke forum bisa dilakukan dengan 

cara :  

1. Klik Link Forum seperti diperlihatkan pada Gambar 2.8. 

  

Gambar 2.8. Menu Forum diskusi sederhana 
 

2. Untuk menjawab (a) klik Reply, (b) ketik komentar/pendapat anda dan (c) klik submit 
seperti ditampilkan pada Gambar 2.9 
 

  

Gambar 2.9. Menu untuk memberikan Komentar dan pemikiran mahasiswa 

 

Klik di sini 

a) Klik di sini 

b) ketik komentar/ 

pendapat anda 
c) Klik di sini 
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2.2.3. Forum diskusi standar 
Forum ini digunakan oleh Dosen pengampu untuk mengetahui pemahaman dan 

pendapat mahasiswa. Selain itu mahasiswa juga bisa membuat topik baru untuk juga diberikan 
tanggapan oleh mahasiswa lainnya. Untuk masuk ke forum bisa dilakukan dengan cara yang 
sama dengan forum diskusi sederhana, hanya saja ada tambahan untuk mengisikan topik 
untuk didiskusikan. 

Untuk menjawab atau memberikan tanggapan pada forum bentuk standar ini langkah-
langkah yang harus dilakukan yaitu:  

a) Klik Aktivitas forum (Diskusi standar) seperti pada Gambar 2.8 
b) Untuk menanggapi topik yang diberikan oleh Dosen atau membuat topik diskusi baru, 

klik tombol “add a new discussion topic” seperti diperlihatkan pada Gambar 2.10 

 
Gambar 2.10. Menu untuk mahasiswa mengusulkan topik diskusi 

c) Isi: 
 kolom subject dengan judul diskusi  
 kolom message diisi dengan uraian respon/tanggapan,  
 jika terdapat file yang akan dilampirkan klik Attachment pada kolom yang 

disediakan kemudian klik tombol “Post to forum” untuk mengakhiri seperti 
diperlihatkan pada Gambar 2.11. 

 

 
Gambar 2.11. Menu untuk mengisikan topik diskusi 

 

Klik di sini 
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Catatan: Jika Uraian atau tanggapan yang diberikan berupa file yang berbentuk Doc 
atau pdf, Mahasiswa dan Dosen dapat menggunakan fasilitas Attachment dengan 
kapasitas maksimum yang telah ditentukan. Untuk menggunakannya tinggal meng-klik 
tombol “browse”, kemudian cari file yang akan dikirimkan (penggunaannya seperti 
attachment di email). Untuk mengakhirinya tekan tombol “post to forum”. 
 
Hasil tanggapan yang telah di post dapat dilihat pada Gambar 2.12. 

 
Gambar 2.12. Tampilan hasil usulan topik dari dosen maupun mahasiswa 

 
d) Untuk menanggapi topic diskusi yang telah dibuat oleh beberapa Mahasiswa, klik topic 

diskusi yang ingin ditanggapi pada kolom “Discussion”. Tampilan setelah piliha 
discussion yang dipilih dapat dilihat pada Gambar 2.13. 

 
Gambar 2.13. Tampilan menu diskusi yang dipilih mahasiswa untuk diberikan 

tanggapan 
 

e) Untuk memberikan tanggapan Klik “Reply” pada pojok kanan bawah pada Gambar 
2.12. Jika anda akan memberikan tanggapan untuk topik diskusi yang lain yang 
diusulkan mahasiswa lainnya anda dapat mengulangi langkah c untuk memberikan 
uraian tanggapan dari diskusi. 
 

2.3.  Kuis Online 
Kuis merupakan aktivitas ujian evaluasi yang juga merupakan salah satu unsur yang 

dilihat sebagai kehadiran Mahasiswa. Bentuk kuis bervariasi tergantung dari Dosen 
pengampunya, biasanya kuis berbentuk essay, pilihan ganda (multiple choice), Benar/Salah 
(T/F), isian singkat, ataupun menjodohkan (matching). 

Langkah pertama untuk mengerjakan kuiz adalah diklik tools kuiz seperti terlihat pada 
Gambar 2.14, maka akan tampil informasi tentang peraturan dari kuis, tanggal buka dan 
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tanggal tutup kuis, durasi pengerjaan, dan informasi berapa kali mahasiswa bisa mengerjakan 
serta grade nilai yang ditetukan seperti diperlihatkan pada Gambar 2.15. 

 
Gambar 2.14. Menu untuk mengerjakan kuiz 

 
Gambar 2.15. Tampilan informasi tentang kuiz 

Keterangan Gambar 2.15.  
 Attempt Allowed     : Jumlah kesempatan Mahasiswa dalam menjawab kuis  
 This quiz opened      : Tanggal buka dari kuis  
 This quiz will close   : Tanggal tutup dari kuis  
 Time Limit             : Durasi mengerjakan kuis (untuk 1x pengerjaan)  
 Grading Method   : Metode penilaian yang digunakan 

 
Catatan: Perhatikan waktu pengerjaan kuis (Time Limit), yang terdapat dilayar. Jika waktu 
pengerjaan kuis habis dan anda belum mensubmit semua jawaban, maka otomatis kuis akan 
tertutup tanpa menyimpan jawaban yang telah anda jawab. 
 
Untuk mengikuti kuis, Klik “Attempt Quiz Now/Mencoba Kuis Sekarang” seperti terlihat pada 
Gambar 2.15. Saat anda klik “Attempt Quiz Now”, maka akan tampil keterangan konfirmasi 
pengerjaan kuis seperti gambar 2.16. 

 
Gambar 2.16. Tampilan menu konfirmasi pengerjakan kuiz 

Pilih ‘Start attempt’ jika anda ingin melanjutkan pengerjaan kuis atau pilih ‘cancel’ untuk 
membatalkan. 

Catatan: Perhatikan jika pertanyaan kuis tersebut terdiri dari banyak pertanyaan, maka akan 
terbagi dalam beberapa halaman. Pada menu Quiz Navigation menunjukan banyaknya 
pertanyaan yang diberikan oleh Dosen seperti diperlihatkan pada Gambar 2.17. 

Klik di sini 
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Gambar 2.17. Tampilan halaman kuiz 

Setiap selesai mengerjakan soal klik “next page” sampai seluruh soal selesai dikerjakan. Jika 
ada pertanyaan yang belum terjawab atau anda ingin melakukan perubahan jawaban klik 
“Return To Attempt”, Maka akan kembali kehalaman pertanyaan. Jika telah yakin dengan 
seluruh jawaban anda pastikan klik ‘Submit all and finish’ jika anda ingin menyelesaikan kuis 
dan melihat nilai kuis seperti diperlihatkan pada Gambar 2.18. 

 

Gambar 2.18. Tampilan halaman setelah mengerjakan seluruh kuiz 

Saat Anda memilih Submit all and finish, maka akan tampil keterangan konfirmasi, klik 
‘Submit all and finish’ kembali jika ingin selesai atau pilih ‘cancel’ untuk membatalkan dan 
merubah jawaban seperti diperlihatkan pada Gambar 2.19.  
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Gambar 2.19. Tampilan keterangan konformasi untuk mengakiri pengerjaan kuis 

Tampilan setelah mengklik tombol “Submit all and finish”, akan tampil keterangan nilai, 
waktu pengerjaan dan review jawaban dari kuis yang telah dikerjakan oleh Mahasiswa. 
Jika Attempt Allowed dari kuis lebih dari 1, Mahasiswa dapat menjawab kembali kuis tersebut 
dengan mengklik tombol “Re-attempt quiz”. 
 

2.4.  Penugasan Online 

 Penugasan ini memiliki fungsi yang sama seperti kuis sebagai ujian evaluasi setiap 
topik. Perbedaannya dengan kuis, penugasan ini digunakan untuk soal-soal yang memiliki 
jawaban panjang yang harus dikerjakan dalam bentuk file kemudian diupload ke dalam system 
e-learning. Untuk aktivitas yang berbentuk penugasan, langkah pertama yang harus dikerjakan 
adalah meng-klik tugas yang terdapat dihalaman kolom tugas seperti diperlihatkan pada 
Gambar 2.20. 
 

 
Gambar 2.20. Tampilan halaman menu penugasan 

 
Setelah diklik, maka akan tampil pertanyaan dari tugas dan atau file tugas yang bisa di 
download, informasi tentang peraturan dari tugas, tanggal buka dan tanggal tutup tugas 
seperti terlihat pada Gambar 2.21. Untuk melakukan pengiriman tugas, pilih tombol “Add 
Submission” (Perhatikan gambar 2.21). 
 

 
Gambar 2.21. Tampilan halaman informasi penugasan 

Klik di sini 

Klik di sini untuk 

mengirim tugas 
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Setelah klik Add submissions  akan ditampilkan menu untuk mengupload file tugas ke dalam 
sistem seperti diperlihatkan pada Gambar 2.22. 

 

Gambar 2.22. Tampilan halaman menu untuk mengupload file tugas 

 

Catatan: Perhatikan keterangan maksimum size untuk file yang ingin diupload dan maksimum 
jumalah file yang bisa diupload. Sebagai contoh pada Gambar 2.21. tertulis Maximum size for 
new files: 2MB maximum attachments: 20 berarti jumlah file yang diupload maksimal 20 file 
dengan ukuran setiap file maksimal 2MB.  

Terdapat 2 cara untuk mengirimkan sebuah file ke dalam sistem seperti diperlihatkan pada 
Gambar 2.22, yaitu: 

1. Klik tanda panah biru 

File yang akan anda upload dilakukan dengan cara drag file dari folder penyimpanan 
PC/laptop Anda ke area panah biru  

2. Klik simbol ‘file’ yang terdapat pada kolom ‘file submissions, selanjutnya lakukan 
langkah berikut: 

 Pada jendela file picker pilih ‘Upload a file’ sebelah kiri, selanjutnya klik tombol 
‘Browse/Choose file’  seperti diperlihatkan pada Gambar 2.23. 

 

Gambar 2.23. Tampilan halaman menu file picker untuk upload file tugas 

Cara 1 

Cara 2 

Klik di sini 
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 Pilih sebuah File yang akan di Upload dari direktori ke dalam sistem, selanjutnya 
klik ‘Open’  seperti diperlihatkan pada Gambar 2.24. 

 

Gambar 2.24. Tampilan halaman menu file picker untuk upload file tugas 

 

 Setelah file dipilih, Klik tombol ‘Upload this file’ seperti diperlihatkan pada Gambar 
2.25. 

 

Gambar 2.25. Tampilan halaman menu file picker untuk upload file tugas 

 

 Klik ‘Save change’, untuk menyimpan file yang telah dipilih seperti diperlihatkan 
pada Gambar 2.26. 

Klik di sini 

Klik di sini 
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Gambar 2.26. Tampilan halaman menu untuk menyimpan file tugas yang dipilih ke 
sistem 

 

 Tampilan gambar 2.27 menunjukkan bahwa file yang anda kirimkan berhasil. 

Selain itu jika Anda ingin melakukan revisi/pengiriman ulang terhadap file yang 
telah dikirim, klik “Edit Submissions” dan ulangi langkah-langkah mengupload 
seperti diatas 

 

Gambar 2.27. Tampilan halaman yang menunjukkan file tugas berhasil di upload 

 

2.5.  Daftar Hadir Online 

Daftar hadir ini diisikan oleh mahasiswa sesuai dengan instruksi dari setiap dosen. 
Untuk mengisi daftar hadir caranya dengan memilih menu Presensi seperti diperlihatkan pada 
Gambar 2.28. 

 

Gambar 2.28. Tampilan menu untuk mengisi presensi 

Setelah klik menu presensi mahasiswa kan dapat mengisi presensi sesuai instruksi dari dosen 
pengampu matakuliah seperti diperlihatkan pada Gambar 2.29.  

Klik di sini 

Bukti file berhasil 

di upload 

Klik di 

sini 
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Gambar 2.29. Tampilan menu untuk mahasiswa mengisi presensi seuai dengan jadwal  

 

Mahasiswa dapat mengisi presensi pada tanggal dimana kolom present tertampil perintah 
sumbit attandance. Jika pada kolom present tertampil simbol “?” artinya mahasiswa belum 
bisa melakukan presensi. Setelah klik sumbit attandance mahasiswa dapat mengklik present 
kemudian pilih tombol save changes seperti tertampil pada Gambar 2.30. 

 

Gambar 2.30. Tampilan menu untuk mengisi presensi. 

 

Tampilan pada Gambar 2.30 jika mahasiswa masih berada pada range waktu toleransi yang 
diberikan oleh dosen. Jika mahasiswa melewati waktu toleransi yang diberikan oleh dosen, 
maka mahasiswa hanya bisa mengklik menu Execused jika mahasiswa ijin tidak hadir atau late 
jika mahasiswa terlambat seperti diperlihatkan pada Gambar 2.31 

 

 

 

Klik di sini 

1. Langkah 1 

2. Langkah 2 
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Gambar 2.31. Tampilan menu pilihan presensi bagi mahasiswa yang melewati batas toleransi 
keterlambatan yang diijinkan oleh dosen 

Jika mahasiswa telah memilih salah satu dari pilihan presensi selanjutnya klik save change 
sehigga akan ditampilkan menu seperti pada Gambar 2.32. Kolom status akan terisi sesuai 
pilihan dari mahasiswa. Jika mahasiswa mengisi present maka kolom status pada Gambar 2.32 
akan terisi present. Jika mengisi execused, maka kolom status akan terisi execused dan 
seterusnya. 

 

Gambar 2.32. Tampilan menu hasil pilihan presensi mandiri secara online oleh mahasiswa  
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