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Pastikan anda
sudah di-enrol
kedalam kelas



Masuk kedalam  
kelas anda



Setelah anda masuk kedalam
kelas anda, perhatikan dan 
baca secara seksama
informasi yang ada.

Informasi umum mengenai 
kelas yang  anda akses (Nama 
kelas, pengajar,  
pengumuman, dll)

Aktivitas dan berkas /
dokumen yang dapat
diakses oleh murid.
Biasanya dibagi ke dalam
beberapa sesi/hari dan
kadang hanya dapat
diakses secara sekuensial/
berurutan (tergantung
pengaturan).



Progress Pelaksanaan Kelas

• Apabila terdapat bar seperti ini, kemungkinan kelas anda menggunakan
Progress System.

• Setiap aktifitas pada tiap sesi pelatihan yang telah diselesaikan, akan  
dihitung sebagai suatu pencapaian dan diakumulasi dalam bar tersebut.

• Kelas dinyatakan selesai apabila bar sudah penuh dan seluruh aktifitas  
selesai dilaksanakan



Section/Sesi Kelas
• Kelas anda terbagi 

menjadi  beberapa 
sesi atau section

• Kadang section ini 
dapat di- artikan 
juga sebagai hari,  
pertemuan, Jam 
Pelajaran  atau 
segala bentuk  
pemecahan unit 
pelaksanaan  kelas.

• Setiap sesi dalam sebuah kelas dapat terdiri dari berbagai aktifitas ataupun resources.

• Aktifitas merupakan unit yang harus dikerjakan oleh student.

• Resources merupakan unit yang berisi berkas-berkas yang dapat diunduh  student.



Resources

Anda dapat mengunduh/download
berkas yang diberikan oleh
Teacher/Guru/Admin. Tipe ini
hanya berisi berkas tunggal.
Modul, materi ataupun paparan
pengajaran dapat didistribusikan
melalui tipe resources ini.

Anda dapat mengunduh/
download berkas yang diberikan
oleh Teacher/ Guru/ Admin.
Berbeda dengan tipe File, tipe
Folder dapat berisi lebih dari satu
file didalamnya. Modul, materi
ataupun paparan pengajaran
dapat didistribusikan melalui tipe
resources ini.

Anda dapat mengakses Google

Meet sebagai media video meeting

atau tatap muka secara daring.

Resource yang berisi link ke

media/resources lain. Akses ke

aplikasi video meeting (zoom,

gmeet, dll), video pembelajaran

hingga aset-aset yang disimpan

dalam cloud/penyimpanan lain

dapat diakomodasi dalam tipe URL.



Activities

Tipe aktifitas yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh 
student. Biasanya memiliki batas waktu pengerjaan. Student 
harus submit jawaban/file sebelum batas waktu yang
diberikan.

Tipe aktifitas yang berisis attendance harus diisi oleh
student. Aktifitas ini digunakan untuk kehadiran/absensi.
Student harus submit attendance sebelum batas waktu yang
diberikan.

Tipe aktifitas yang berisi quiz yang harus dikerjakan oleh
student. Dapat berupa pilihan ganda atau essay. Student
harus submit mengerjakannya sebelum waktu batas
yang diberikan.



Mengisi Attendance



Mengisi Attendance

Klik ikon activity attendance, maka
akan muncul gambar dibawah ini, 
kemudian klik bagian berikut



Mengisi Attendance

Klik Submit 
Attendance, 
kemudian pilih
diantara salah 
satu, dan klik
tombol “Simpan
Perubahan” / 
“Submit”



Mengisi Attendance

Jika sudah
seperti ini, maka
anda sudah
selesai mengisi
attendance





Mengakses Resources-Materi

• Untuk keempat tipe  
resource seperti File,  
Folder, Google Meet atau
URL, student  cukup 
mengakses dengan  
meng-klik ikon resource  
tersebut.

• Nantinya  
berkas/dokumen seperti  
bahan ajar, modul atau  
informasi lainnya dapat  
langsung diunduh dari  
LMS.



Mengerjakan Assignment

• Untuk tipe aktifitas  
Assignment  
setelah icon di-klik,  
student dapat
melakukan submission  
berupa berkas hasil  
pekerjaan melalui  
tombol “Tambahkan  
Pengajuan” seperti  
gambar.



Mengerjakan Assignment

Drag n Drop (Tarik dan seret) berkas tugas anda ke dalam kotak bertanda panah  
seperti gambar diatas. Lalu klik Save Changes atau Simpan Perubahan

Drag n Drop berkas  
tugas anda ke  
kotak ini



MengerjakanQuiz

Latihan Soal
Aturan pengerjaan
quiz

Klik untuk mulai  
mengerjakan

Setiap quiz memiliki aturannya masing-masing sesuai dengan yang telah ditetapkan  
oleh pembuat quiz/Teacher.





Mengerjakan Quiz
Tipe soal dapat bermacam-
macam (Pilihan ganda,  
Benar/Salah, mencocokan,  
essay, jawaban singkat, dll).

Student diharapkan untuk  
dapat mengerjakan soal dalam  
batas waktu yang telah  
ditetapkan.

Pastikan menekan tombol ini  
di akhir quiz untuk submit  
seluruh jawaban




