
PANDUAN PENGGUNAAN
E-LEARNING 

Unit Sistem Informasi
Universitas dr. Soebandi
2021



01

02

03

04

Login

DAFTAR ISI

Memasukkan file (materi dan media pembelajaran)

Membuat Kuis

Membuat Tugas



Buka alamat elearning.stikesdrsoebandi.ac.id
Masukkan username dan password sesuai akun SIMA masing-
masing dosen
Secara otomatis daftar mata kuliah yang muncul sesuai
dengan SIAKAD dimana dosen terdaftar sebagai dosen
pengampu

Sistem e-learning sudah terintegrasi dengan sistem pada SIAKAD
sehingga akun yang digunakan untuk login pada e-learning
adalah akun yang sama dengan yang digunakan saat login pada
SIMA (aplikasi dosen).

LOGIN
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MEMBUAT KUIS
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Salah satu aktifitas yang bisa dilakukan di e-learning adalah ujian
menggunakan sistem kuis. Aktifitas kuis juga digunakan untuk kegiatan
evaluasi seperti UTS dan UAS. 

Kuis dalam bentuk pilihan ganda dan jawaban pendek maka
hasil/nilai kuis bisa langsung muncul setelah selesai dikerjakan. Namun
bentuk soal kuis yang bisa digunakan sebenarnya sangat beragam
jenisnya.

Masuk ke Halaman Mata Kuliah
Turn Editting On. Setiap penambahan aktifitas mahasiswa harus
dalam keadaan editting on. Baik itu pembuatan kuis, tugas,
penginputan materi, maupun aktifitas lainnya

Pembuatan Topic

Add Topics untuk menambahkan topic baru. Topic berfungsi untuk
mengelompokkan aktifitas. Misal aktifitas-aktifitas yang ada
dikelompokkan berdasarkan TM pertemuan atau berdasarkan jenis
aktifitas. 
Tentukan jumlah topic yang mau dibuat. Bisa dibuat 1 topic per
pembuatan atau bisa sekaligus semua topic yang direncanakan
pada semester tersebut



Edit nama topic sesuai dengan kebutuhan. Pilih ikon pensil di
samping nama topic kemudian ketikkan namanya dan tekan enter. 
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Pembuatan Kuis
Pilih add activity. Untuk activity yang sering digunakan bisa
ditandai dengan tanda bintang
Akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Pilih Quiz 



Akan muncul tampilan setting quiz. Secara default quiz telah ter-
setting dengan format:
 Quiz hanya bisa dikerjakan 1 kali
 Nilai tidak tampil pada mahasiswa
 Soal dan pilihan jawaban teracak untuk setiap mahasiswa
 Nilai dalam format 2 angka di belakang koma

Setting minimal yang perlu dilakukan adalah Nama Quiz dan
Timing. 

1.
2.
3.
4.

Jika quiz akan diselenggarakan tidak sesuai dengan format tersebut
maka bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
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Pada tampilan setting timing ada beberapa bagian seperti
gambar di atas
 Open the quiz: waktu saat quiz mulai bisa dikerjakan/terbuka
 Close the quiz: waktu quiz sudah tertutup/tidak lagi bisa
dikerjakan. Semua pengerjaan akan otomatis tertutup saat
mencapai waktu close.
 Time limit: Durasi mengerjakan
 When time expires: tindakan yang akan diambil oleh sistem ketika
waktu pengerjaan telah habis. Secara default seluruh pengerjaan
akan tetap diterima walaupun sudah kehabisan waktu
mengerjakan.

1.
2.

3.
4.

simulasi: quiz terbuka pada pukul 08.00 dan tertutup pada 09.15 dengan durasi
mengerjakan selama 60 menit. Jika mahasiswa mulai mengerjakan pada pukul
08.00 maka waktunya akan habis pada 09.00. Jika mulai mengerjakan pukul
08.15 maka akan berakhir pada 09.15. Namun jika mulai mengerjakan 08.30
maka quiz akan tetap berakhir pada 09.15



Input soal bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti import
melalui file format txt maupun dimasukkan secara manual satu per satu. 
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Input Soal

Input Soal Manual
Masuk ke halaman quiz
Pilih ikon setting pada bagian kanan atas

Pilih edit quiz
Jangan lupa untuk centang pilihan Shuffle
Pilih add --> a new question
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Pilih jenis soal (multiple choice, essay, short answer). Jenis soal
multiple choice dan short answer bis adilakuakn pengkoreksian
otomatis sehingga bisa langsung muncul nilai hasil pengerjaan.
Sedangkan untuk jenis soal lainnya dibutuhkan pengoreksian
secara manual
Pilih Add

Akan muncul tampilan input soal. Pilih kategori default for.... (sesuai
nama kuis)
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Isi kan Question name. Isian dari question name tidak akan muncul
pada mahasiswa, namun hanya sebagai penanda bagi kita
Isikan Question Text. Pada question text bisa diisi dengan text,
gambar, video, sound, dll

Isikan pilihan jawaban pada pilihan choice yang tersedia. Untuk
pilihan jawaban benar beri grade 100%

catatan: pada format default, soal dan pilihan jawaban akan teracak dan
urutannya tidak sama pada masing-masing mahasiswa. Sebaiknya membuat
pilihan jawaban yang tidak berkaitan dengan urutan konvensional. Misal
menggunakan pilihan jawaban "A dan B benar" atau "C dan D benar".
Sedangkan pilihan jawaban Semua Benar  atau Semua Salah masih bis
digunakan
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Isi kan Question name. Isian dari question name tidak akan muncul
pada mahasiswa, namun hanya sebagai penanda bagi kita
Isikan Question Text. Pada question text bisa diisi dengan text,
gambar, video, sound, dll

Isikan pilihan jawaban pada pilihan choice yang tersedia. Untuk
pilihan jawaban benar beri grade 100%. {Pilihan jawaban bisa
berupa text, gambar, dan lain-lain

catatan: pada format default, soal dan pilihan jawaban akan teracak dan
urutannya tidak sama pada masing-masing mahasiswa. Sebaiknya membuat
pilihan jawaban yang tidak berkaitan dengan urutan konvensional. Misal
menggunakan pilihan jawaban "A dan B benar" atau "C dan D benar".
Sedangkan pilihan jawaban Semua Benar  atau Semua Salah masih bisa
digunakan
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Gunakan "Blanks for 3 more choices" untuk menambah kolom
pilihan jawaban jika memang kurang
Setelah semua selesai pilih Save changes

Ulangi semua langkahnya sebanyak jumlah soal yang akan
digunakan

Input soal secara manual akan sangat berguna pada jenis soal yang
memiliki variasi beragam seperti terdapa gambar, bacaan paragraf,
video dan lain sebagainya. Sedangkan untuk soal yang hanya terdiri
dari pertanyaan dan pilihan jawaban sederhana lebih mudah
menggunakan metode import file txt
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Input Soal Import File 
Masuk ke halaman quiz
Pilih ikon setting pada bagian kanan atas

Scroll ke bawah dan pilih import

File Format: Aiken Format
General: pilih category sesuai Default for... (nama kuis)
Drag drop file txt pada kolom "import question from file"
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Format File TXT

Soal hanya boleh terdiri dari 1 baris tanpa enter. Jika dalam 1 soal
terdapat enter maka baris keduanya akan dianggap sebagai
pilihan jawaban
Huruf awal pilihan jawaban ditulis menggunakan huruf Kapital [titik]
[spasi] pilihan jawaban
Kata ANSWER pada kunci jawaban harus ditulis dengan huruf
kapital. 

Keterangan: 

Berapa jumlah kaki kucing? [enter]
A.[spasi]2[enter]
B.[spasi]4[enter]
C.[spasi]7[enter]
D.[spasi]1[enter]
E.[spasi]3[enter]
ANSWER:[spasi]B[enter]
Soal selanjutnya......

Lebih cepat untuk proses input soal
Sangat sesuai untuk soal dengan text sederhana

Kelebihan import file txt: 

Membutuhkan ketelitian tinggi karena jika ada kesalahan dalam
format maka tidak akan bisa terinput
Tidak bisa digunakan untuk soal yang memiliki unsur selain text
Kurang stabil jika soal banyak mengandung simbol atau persamaan

Kekuranganimport file txt: 
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Menambahkan Soal Pada Quiz

Kembali pada halaman quiz dengan memilih nama quiz pada
navigasi seperti di bawah ini

Setelah soal berhasil ditambahkan pada question bank, maka langkah
selanjutnya adalah memasukkan soal tersebut pada quiz. Berikut
langkah langkahnya:

Pada ikon setting pilih edit quiz
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Pada halaman edit quiz jangan lupa untuk mencentang shuffle
untuk membuat soal dan pilihan jawaban teracak untuk setiap
partisipan. Selanjutnya pilih add -> from question bank

Pilih kategori yang berisi soal yang akan ditambahkan pada quiz.
Centang pada ikon T agar tercentang semua soal atau juga bisa
mencentang satu per satu untuk memilih soal tertentu. Jika sudah
selesai pilih Add selected question to the quiz
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 Setelah soal berhasil ditambahkan, silahkan kembali pada
halaman quiz untuk melakukan proses preview

Proses preview merupakan proses akhir untuk memastikan bahwa
soal sudah sempurna dan siap untuk dikerjakan



MEMASUKKAN FILE (MATERI
DAN MEDIA PEMBELAJARAN)
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Dalam proses pembelajaran, pasti terdapat beberapa file yang
dibutuhkan sebagai bahan pembelajaran ataupun bahan dukung
lainnya. File-file tersebut bisa berupaword, pdf, url, ataupun file format
lainnya. 

Masuk ke Halaman Mata Kuliah
Turn Editting On. Setiap penambahan aktifitas mahasiswa harus
dalam keadaan editting on. Baik itu pembuatan kuis, tugas,
penginputan materi, maupun aktifitas lainnya

Turn Editting On

catatan: Sering kali terjadi kegagalan upload materi disebabkan
karena belum mengktifkan mode editting. 



Metode Drag&Drop 
Setelah mode editting sudah on, drag and drop file yang akan
dimasukkan pada elearning
Cara ini bisa dipakai untuk file berukuran di bawah 2 Mb

Metode Manual 
Pilih "add activity or resources"

Pilih File

Beri nama file
Drag & drop file pada kolom "Select files" 
Kemudian pilih "Save and display" 
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File berukuran >2Mb
Untuk file yang berukuran lebih dari 2 Mb maka file tidak bisa
langsung dimasukkan ke dalam e-learning namun harus melalui medi
penyimpanan lain. 

Misalnya file disimpan terlebih dahulu pada Google Drive lalu
linknya di share dan disematkan pada e-learning

Menyematkan link

Pilih "add activity or resources"

Pilih URL
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Beri nama dan sematkanlink pada kolom "External URL" 



MEMBUAT TUGAS
(ASSIGMENT)
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Pengumpulan tugas juga bisa dilakukan melalui e-learning. Kita bisa
mengatur jadwal buka dan batas akhir pengumpulan sampai dengan
format file yang harus dikumpulkan

Membuat Rumah Tugas 

Pilih "add activity or resources"

Pilih Assigment



Nama Tugas

Deskripsi Tugas

File Pendukung

Isikan nama tugas, deskripsi, dan tambahkan file pendukung jika
diperlukan
Setting waktu pengumpulan mulai dari jam buka sampai waktu
tutup

Allow submission from: waktu pengumpulan mulai bisa dilakukan
Due date: batas waktu pengumpulan. Jika melebihi due date,
mahasiswa masih tetap bisa mengumpulkan namun terdapat
keterangan "terlambat"
Cut-off date: Saat sudah mencapai cut-off date maka
mahasiswa sudah tidak bisa melakukan pengumpulan
Remind me to grade by: reminder dosen untuk mengoreksi
tugas

Keterangan istilah:
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