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1. Akses dan Login LMS 

Akses Link LMS, setelah muncul tampilan login inputkan username beserta password 

login LMS 

 

2. Tampilan Setelah Login 

 

 

 

 



3. Penjelasan Menu 

3.1. My Course 

My Course adalah menu yang memunculkan semua jadwal mata kuliah sesuai 

dengan yang dijadwal kan ke dosen tertentu. 

Klik strip 3 yang ada dibagian kiri atas 

  

3.2. Archived Course 

Archived Course adalah menu yang memunculkan semua jadwal mata kuliah (dari 

tahun-tahun sebelumnya) sesuai jadwal yang di jadwalkan ke dosen tersebut. 

Klik strip 3 yang ada dibagian kiri atas 

 



3.3. To Do 

To Do adalah menu yang memunculkan informasi data apa saja yang belum 

dikerjakan, contoh, kuis yang belum dinilai. 

Klik strip 3 yang ada dibagian kiri atas 

 

3.4. Library 

Library adalah menu yang memunculkan semua file materi, tugas, dll. Yang 

sebelumnya dilakukan upload oleh dosen. 

Klik strip 3 yang ada dibagian kiri atas 

 

 

 

 



3.5. List Exam Susulan 

List Exam Susulan adalah menu yang memunculkan list jadwal ujian susulan yang 

sudah dibuat. 

Klik strip 3 yang ada dibagian kiri atas 

 

3.6. Recap of Assesment 

Recap of Assesment adalah menu yang memunculkan laporan nilai mahasiswa. 

Klik strip 3 yang ada dibagian kiri atas 

 

Catatan :  Tombol   berfungsi untuk proses sinkron data nilai ke AIS 

     Tombol   bergungsi untuk proses menyesuaikan data nilai 

 



3.7. Dashboard Analityc 

Dashboard Analityc adalah menu yang memunculkan laporan presensi, course, 

dokumen, dll. 

Klik strip 3 yang ada dibagian kiri atas 

 

3.8. Profil 

Profil adalah menu yang memunculkan data profil dosen tertentu. Di menu ini juga 

bisa dilakukannya edit data dosen. 

Klik strip 3 yang ada dibagian kiri atas 

 

 



4. Penjelasan Course 

4.1. Cetak Berita Acara 

Cetak Berita Acara muncul di halaman awal setelah proses klik course mata kuliah. 

 

4.2. Tombol Presensi 

Tombol presensi akan muncul sesuai dengan jadwal mata kuliah yang berjalan, 

pada bagian yang ditandai pada gambar. 

 

 

 

 



4.3. Upload RPP 

Proses upload RPP bisa dilakukan dengan klik titik tiga disetiap pertemuannya. 

 

 Setelah klik titik kemudian klik edit, setelah itu akan muncul tampilan : 

 

4.4. Section 

Section adalah menu yang memunculkan setiap pertemuan sesuai jadwal yang 

dibuat. 

  Klik pertemuan, kemudian akan muncul tampilan : 

 

Klik 



a. Forum Diskusi 

Forum Diskusi adalah menu yang digunakan untuk proses diskusi antar dosen 

dengan mahasiswa. 

   

b. Classwork 

Classwork adalah menu yang digunakan untuk proses tambag data materi, 

tugas, dan quiz oleh dosen. 

 

 Create 

 

 

 

 



o Assigment 

 

Input data Assigment/Tugas, kemudian klik Save. 

o Materi 

 

Input data Materi, kemudian klik Save. 

 

 

 

 

 

 



o Quiz 

 

Input data setting Quiz, kemudian klik Add Question untuk 

proses tambah data soal quiz. Berikut tampilan add question: 

 

Terakhir klik save. 

 Reuse Classwork 

 

 

 

Klik 



Pilih kelas yang akan dilakukan reuse (dari mata kuliah yang sudah 

memiliki data ke mata kuliah yang masih kosong). Contoh : 

Buka Mata kuliah A (kondisi masih kosong)  klik reuse classwork 

 pilih mata kuliah yang sudah memiliki data. 

 Lihat RPP 

 

 

 

c. K-W-L Student 

K-W-L Student adalah menu yang menampilan pertanyaan pertanyaan yang 

diberikan mahasiswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik untuk lihat RPP yang sudah di upload 



4.5. People 

People adalah menu yang memunculkan list peserta yang ada di course mata kuliah 

tersebut. 

 

4.6. Presensi 

Presensi adalah menu yang memunculkan informasi presensi mahasiswa sesuai 

pertemuan terakhir dilakukannya perkuliahan. 

 

 

 



4.7. Report Presensi 

Report Presensi adalah menu yang memunculkan laporan keseluruhan absensi 

mahasiswa di setiap pertemuannya. 

 

Selain itu di menu ini dapat dilakukan export data presensi ke excel dengan input 

kan manual presensi mahasiswa. 

 Input presensi manual mahasiswa 

 

 



4.8. Grade Nilai 

Grade Nilai adalah menu yang berfungsi untuk proses setup grade penilaian. 

 

4.9. UTS 

4.10. UAS 


