Web eLearning Universitas Dian
Nusantara
Untuk mengakses web eLearning, diawali dengan
cara login melalui web elearning di
https://kuliahonline.undira.ac.id
Username : NIM (Nomor Induk Mahasiswa)
Password : NIM (Nomor Induk Mahasiswa)
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Kelas Virtual eLearning
Tampilan layar beranda virtual elearning yang
sangat soft dan bersih.
•

•

•

Bagian sebelah kiri layar merupakan navigasi
yang berkaitan dengan kelas yang diambil
sesuai dengan jurusan serta informasi user
yang sedang online/login pada waktu yang
sama.
Bagian tengah layar terdapat papan
pengumuman informasi, kelas yang dilihat
terakhir kali serta menu kelas yang diambil
keseluruhan.
Bagian kanan layar untuk informasi aktifitas
yang akan datang

Pada Courses Overview, silahkan pilih salah satu kelas yang
diikuti untuk melihat kegiatan perkuliahan yang
berlangsung disetiap minggunya.
Weekly Outline Mata Kuliah
Pada bagian weekly outline berisi aktifitas perkuliahan
Online yang disusun berdasarkan bagan mingguannya
(rentang waktu 1 minggu, misal senin s.d minggu atau
misal sabtu s.d jum’at).

Pada bagian kiri outline merupakan
rincian dari navigasi perkuliahan
Pada bagian tengah terdapat materi
perkuliahan yang disampaikan oleh
dosen pada setiap minggunya. Materi
perkuliahan terdiri dari Materi Ajar,
Forum, Kuis dan Tugas.
Untuk pertemuan Online aktifitas yang
WAJIB mahasiswa lakukan terdiri dari:
Materi
Berisi modul/ bahan
Ajar
pelajaran yang dapat
didownload
Forum
Tempat/ruang berdiskusi
dan tanya jawab antar
Mahasiswa dengan Dosen
mengenai topik yang
sedang dibahas setiap
minggu
Kuis
Evaluasi mingguan dari
materi
yang
sudah
dibahas
Tugas
Tugas yang diberikan oleh
dosen min 1 kali dalam 1
semeter

Materi Ajar/Modul Perkuliahan
Pada setiap minggu pertemuan perkuliahan online
Mahasiswa dapat mendownload modul/materi
pembelajaran yang telah diupload Dosen
pengampu mata kuliah (bisa berupa Ms.Word,
PowerPoint, Pdf).

Kuis Online
Forum merupakan salah satu unsur penting yang akan
Kuis merupakan aktivitas ujian evaluasi yang ada
dilihat sebagai kehadiran Mahasiswa pada setiap minggu
pada setiap minggunya pada minggu perkuliahan
perkuliahan Online.
Online. Seperti halnya Forum, Kuis juga
Aktivitas forum, biasanya berisi sebuah contoh kasus atau merupakan salah satu unsur yang dilihat sebagai
pertanyaan dari Dosen yang memerlukan pendapat dari kehadiran Mahasiswa pada pertemuan Online di
Mahasiswa
setiap minggunya.

Yang harus diperhatikan saat MERESPON FORUM(Upload Bentuk kuis bervariasi tergantung dari Dosen
Forum)
pengampu, dan biasanya kuis berbentuk essay,
pilihan ganda (multiple choice), Benar/Salah
1. Klik forum yang akan diisi pada pertemuan tsb
(T/F), ataupun isian singkat.
2. Untuk merespon forum, klik Reply
3. Pada kolom message, ketik respon anda pada
forum
Perhatikan!!
4. Klik submit untuk posting respon/jawaban forum
Waktu pengerjaan kuis (Time Limit),
Jika ingin menambahkan gambar atau file tertentu saat
yang terdapat dilayar. Jika waktu
menjawab forum, anda dapat mengklik Advanced untuk
pengerjaan kuis sudah habis dan
menemukan layar baru yang dapat memungkinkan anda
anda belum mensubmit semua
untuk mengupload gambar/file lain yang diperlukan saat
jawaban, maka otomatis kuis akan
Untuk mendownload materi bahan ajar
menjawab forum.
tertutup tanpa menyimpan
jawaban
yang telah anda jawab.
1. Arahkan kursor pada materi yang ingin Bentuk forum terdiri dari beberapa jenis yaitu,
didownload
2. Kemudian klik, maka akan otomatis 1. Forum Diskusi Standar Forum ini memungkinkan
Mahasiswa membuat topik diskusi baru selain topik diskusi Beberapa keterangan lainnya pada aktivitas
terdownload dan tersimpan dikomputer
yang diberikan oleh Dosen.
kuis:

Catatan:

Forum
Untuk menjembatani antara Mahasiswa dengan
Dosen pengampu, sistem eLearning juga
menyediakan menu forum yang dapat digunakan
untuk berkomunikasi secara tidak langsung pada
waktu yang berbeda.

2. Forum Diskusi Sederhana Forum ini biasanya digunakan
oleh Dosen pengampu sebagai format diskusi yang
sederhana. Bentuknya seperti forum pada jejaring sosial.
Pada forum ini seluruh tanggapan Mahasiswa ditampilkan
sehingga Mahasiswa lain dapat menanggapi dan
melengkapi hasil tanggapan Mahasiswa yang lainnya

Attempt Allowed

This quiz opened
This quiz will close
Time Limit

Grading Method

Jumlah kesempatan
Mahasiswa dalam
menjawab kuis
Tanggal dibukanya kuis
Tanggal tutup dari kuis
Durasi saat
mengerjakan kuis
(untuk 1x pengerjaan)
Metode penilaian yang
digunakan

Jika masih terdapat kesulitan mengenai sistem
perkuliahan eLearning Universitas Dian
Kuis Essay (Uraian)
Tugas / Tugas Besar ini memiliki fungsi yang sama seperti Nusantara, anda dapat mengetikkan pertanyaan
Untuk soal yang berbentuk Essay, langkah yang kuis sebagai ujian evaluasi dari setiap minggu online. melalui kolom Chat yang berada pada kanan
harus dikerjakan adalah :
Perbedaannya dengan kuis, Tugas/Tugas Besar ini bawah Layar.
1. Klik Attempt Quiz Now, kemudian Klik start digunakan untuk soal-soal yang memiliki jawaban panjang
Attempt
yang harus dikerjakan dalam bentuk file kemudian Silahkan klik Send Message, maka akan muncul
diupload ke dalam system eLearning. Untuk aktivitas yang tampilan berikut,
2. Silahkan dijawab pertanyaannya
berbentuk tugas/tugas besar, langkah yang harus
3. Bila sudah selesai, klik finish attempt
dilakukan adalah :
4. Klik submit all and finish

Macam - Macam Kuis

Tugas Besar

5. Klik finish review, Bila ingin menjawab ulang
1. Klik tugas besar pada pertemuan tsb
quiznya, klik Re-Attempt Quiz

Kuis Pilihan Ganda atau Betul Salah
(T/F)
Untuk soal yang berbentuk Pilihan Ganda/ Betul
salah (T/F), langkah yang harus dikerjakan adalah:
1. Klik Attempt Quiz Now, kemudian Klik start
Attempt
2. Silahkan dijawab quiznya
3. Bila sudah selesai, klik finish attempt
4. Klik submit all and finish
5. Klik finish review, Bila ingin menjawab ulang
quiznya, klik Re-Attempt Quiz

Catatan: Untuk nilai/grade pada kuis essay,
nilai tidak langsung tampil, karena
jawaban terlebih dahulu dikoreksi dan
dinilai oleh Dosennya, baru kemudian
dientry ke dalam eLearning.
Untuk soal Pilihan Ganda atau Betul Salah
nilai akan otomatis muncul ke dalam
eLearning

2. Klik Add submission
3. Klik add file (Panah Biru), Klik upload a file , kemudian
Klik pilih file . Pilih file tugasnya di laptop anda
4. Klik upload this file, dan kemudian Klik Save Changes
Atau langkah tahap diatas ini juga bisa dilakukan dengan
men-drag langsung dokumen yang akan dipilih ke dalam
kotak upload kemudian klik save change

Grade/Nilai Aktivitas
Pada perkuliahan online / eLearning, seluruh aktivitas yang
menggunakan sistem penilaian (kuis, tugas ataupun forum) Silahkan ketik Nama, Email, dan Pesan yang
dapat dilihat hasilnya pada fasillitas “Grades/Nilai‟. akan disampaikan, kemudian klik Submit.
Fasilitas Grade/Nilai ini berada pada menu Administration.
Atau bisa juga menghubungi layanan PBAeL di
Klik Grades/nilai, maka akan dapat dilihat nilai-nilai yang alamat berikut pbael@undira.ac.id
diperoleh dari setiap aktivitas yang telah dilakukan oleh
Mahasiswa.

