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Untuk menggunakan situs pembelajaran daring dapat menggunakan situs https://e-

learn.unwmataram.ac.id atau dapat dilihat di situs UNW Mataram. 

Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Mengakses Situs Elearning 

Membuka Aplikasi Browser di Handphone atau di Laptop (PC / Komputer). Bisa 

menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, UC Browser, Opera dll. 

Masukkan alamat elearning di address bar,  

 
Lalu tekan enter, 

Maka tampilan akan seperti ini pada laptop  

 
Dan seperti ini pada hanphone 

 

  

https://e-learn.unwmataram.ac.id/
https://e-learn.unwmataram.ac.id/
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2. Melakukan Login 

Pengguna Laptop  

a. Masukkan username dan password sesuai dengan Username dan Password SIAKAD.  

b. Lalu klik Masuk. 

 

Pengguna Handphone 

a. Klik Tombol Masuk di Pojok Kanan Atas 

 
b. Masukkan username dan password sesuai dengan Username dan Password SIAKAD. 

 
c. Lalu klik Masuk. 
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Berikut tampilan setelah Login di Laptop  

 
Berikut tampilan setelah login di Handphone 
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3. Masuk ke Mata Kuliah  

Anda diwajibkan ikut kuliah daring sesuai dengan mata kuliah yang terdaftar, untuk melihat 

mata kuliah silakan ikuti langkah-langkah berikut : 

a. Silakan klik beranda situs.  

 
b. Pada kategori kursus, silakan pilih fakultas Anda. Sebagai contoh : Fakultas Pertanian 

 
c. Pada prodi silakan pilih prodi Anda. Contoh : S1 Agroteknologi.  

 
d. Pilih Tahun Ajaran terbaru,  

 
e. Pilih Mata kuliah yang akan Anda tempuh. Contoh : mata kuliah Agroklimatologi  

Anda dapat mengklik Nama Matakuliah atau klik Access 
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f. Maka Anda akan diarah untuk mengisi Password (Kunci Pendaftaran), silakan isi dan klik 

Daftarkan Saya.  

 
g. Maka Anda sudah masuk ke mata kuliah yang akan diikuti.  

 
4. Mengerjakan sesuai dengan Topik 

Pada mata kuliah Anda akan disuguhkan materi dalam bentuk Topik sesuai yang akan Dosen 

ajarkan dimana akan berisi Pendahuluan, Kegiatan Pembelajaran dengan mode Forum, 

Materi dalam bentuk PDF atau jenis-jenis materi lainnya serta terdapat tugas.  

Contoh :  

 
Anda akan mengikuti arahan Dosen untuk mengikut Topik METROLOGI & KLIMATOLOGI, 

Anda akan mengikuti Forum Diskusi, Mengunduh materi, Mengerjakan tugas dengan 
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metode upload file berbentuk dokumen, dan mengerjakan Latihan Soal yang berbentuk 

pilihan ganda.  

A. Membaca Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

Diwajibkan Anda membaca rencana pembelajaran semester untuk dapat mengetahui 

gambaran materi apa saja yang akan Anda tempuh. Langkah-langkah :  

1. Klik Rencana Pembelajaran Semester pada bagian pendahuluan.  

 
2. Setelah selesai membaca untuk kembali silakan klik kode mata kuliah pada 

bagian atas.  

 
 

B. Mengisi Forum Diskusi 

1. Silakan klik Forum diskusi <materi> 

 
2. Klik Tambah Topik Baru untuk memulai diskusi baru.  

 
3. Silakan isi subjek dan pesan yang Anda ingin sampaikan. Contoh : subjek adalah 

“perkenalan” dan Pesan adalah “nama saya mahasiswa_1”. 

 
4. Jika sudah mengisi silakan klik Post Ke forum.  

 
5. Dan Anda akan melihat diskusi yang baru Anda buat. 
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6. Untuk berdiskusi dengan materi lain, silakan klik berdiskusi topik ini pada topik 

yang Anda ingin ikuti. Contoh : Anda ingin melakukan komentar terhadap 

posting yang dikirim oleh “Dosen_Test”,  

 
Silakan klik tanggapi 

 
Silakan isi tanggapan atau komentar Anda lalu klik Sampaikan .  

 
Maka hasil balasan Anda akan tampil dengan judul tambahan Re: perkenalan 

 
7. Setelah itu silakan Anda kembali ke daftar materi dengan cara klik kode mata 

kuliah. 
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8. Dan Anda mendapatkan centang biru yang berarti Anda telah menyelesaikan 

bagian kegiatan Pembelajaran.  

C. Mengunduh (download) Materi Pembelajaran 

Materi pembelajaran terdiri dari berbagai jenis file, untuk LMS terbagi menjadi 2 bagian 

yaitu bagian file yang ditandai dengan gambar pdf dan dalam bentuk halaman  

. 

1. Materi PDF,  

i. Silakan klik gambar ikon pdf ( ), contoh :  

 
ii. Silakan klik gambar disket (save) atau simpan  

 

iii. Untuk kembali silakan klik back  pada browser Anda.  

2. Materi dalam bentuk halaman  

i. Silakan klik gambar ikon halaman ( ), contoh :  

 
ii. Maka Anda akan melihat materi yang berisi kata-kata dan ada beberapa 

file yang bisa Anda unduh. Contoh : link youtube dan file power point.  

 
Silakan Anda klik dan Anda akan melihat unduhan file.  

 
iii.  

D. Mengerjakan Tugas (essay)  

Tugas yang diberikan oleh dosen berupa essay Anda dapat langsung mengunggah pada 

bagian ini, wajib Anda persiapkan adalah file hasil tugas dalam bentuk DOC, DOCX atau 
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PDF (usahakan dalam bentuk PDF). Untuk soal Anda dapat melihatnya di materi atau di 

deskripsi bagian ini.  

1. Silakan klik Tugas yang bergambar kertas dengan centang  . contoh : tugas 

Essay . 

 
2.  Maka Anda akan melihat deskripsi yang ditandai pada kotak berhuruf A dan 

Anda akan mengunggah file pada tombol Tambahkan pengajuan yang ditandai 

dengan kotak berhuruf B. 

 
3. Setelah Anda menekan tombol Tambahkan Pengajuan, silakan menekan ikon 

panah ke bawah untuk mengunggah berkas (file) tugas, perhatikan berapa 

berkas yang dapat Anda unggah dan ukuran berkas yang Anda miliki tidak lebih 

dari 2Mb (MegaByte) serta jenis file yang akan Anda unggah dalam bentuk yang 

sudah ditentukan. 

 
Setelah Anda menekan panah bawah, pada halaman Pilih file silakan pilih 

Upload a File lalu klik Choose File untuk memilih FIle pada Laptop atau 

Handphone Anda (pada contoh : menggunakan file dokumen / Word dengan 

ekstensi docx)  
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Selanjutnya klik Unggah FIle Ini.  

 
Maka Anda akan melihat berkas (file) yang sudah Anda unggah (upload). 

 
4. Lalu klik Simpan Perubahan  

 
5. Dan Anda sudah mengerjakan tugas essay, tinggal menunggu Dosen memberi 

nilai. 
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6. Jika sudah diberi nilai maka akan muncul penilai dibawah tombol Edit 

Pengumpulan pada bagian Feedback. 

 
Pada Feedback Anda dapat melihat berapa nilai yang diberikan, waktu penilaian 

dan komentar dosen dari tugas yang Anda kumpulkan.  

7. Untuk Kembali ke menu pembelajaran Anda dapat menekan tombol kode mata 

kuliah.  

 
E. Mengerjakan Latihan Soal  

Untuk latihan soal disini menggunakan metode pilihan ganda, latihan soal ini dapat 

muncul sebagai topik Ujian Tengah Semester (UTS) maupun Ujian Akhir Semester (UAS). 

1. Klik Latihan soal 1 (contoh) pada bagian Latihan Tugas.  

 
2. Pada halaman selanjutnya Anda akan disuguhkan deskripsi, serta batas waktu 

yang diberikan, untuk mengerjakan soal silakan tekan tombol Mencoba Kuis 

Sekarang.  
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3. Setelah Anda menekan tombol Mencoba Kuis Sekarang, maka Anda akan 

disuguhkan konfirmasi untuk memulai kuis, silakan klik mulai usaha.  

 
4. Dan silakan Anda mengerjakan butir-butir soal, 

 
Untuk mengerjakan soal berikutnya, silakan klik Halaman Selanjutnya.  

 
Pada kuis ini Anda dapat memilih jawaban lain jika ingin menggantinya silakan 

pilih halaman sebelumnya.  

 
Dan ganti pilihan jawaban yang dirasa paling benar.  

5. Setelah selesai semua soal Anda bisa menekan tombol Finish attempt.. 
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6. Jika Anda memiliki sisa waktu dan Anda ingin mengerjakan atau mengecek 

jawaban silakan pilih Kembali ke Usaha jika Anda merasa yakin dan sudah pasti 

mengumpulkan silakan klik Kumpulkan semua dan selesai.  

 
7. Setelah Anda menekan Kumpulkan semua dan Selesai, silakan klik kumpulkan 

semua dan selesai.  

 
Dan Anda akan melihat hasil atau tidak melihat hasil dari masing-masing 

jawaban yang Anda telah jawab sebelumnya . 

 
Jika sudah melihat hasil kuis, pada akhir soal review klik Finish Review.  
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8. Selanjutkan klik back to course, untuk kembali ke halaman mata kuliah. 

 
9. Maka Anda akan melihat semua bagian telah tercentang, itu menandakan 

bahwa Anda telah mengerjakan bagian tersebut. Silakan ulangi pada materi / 

topik – topik berikutnya.  

10. Catatan :  

i. Soal yang dikerjakan hanya berlaku satu kali pengerjaan 

ii. Review jawaban tergantung dosen, apakah akan memunculkan atau 

tidak.  

iii. Jika waktu telah habis akan otomatis berhenti dan langsung masuk ke 

review jawaban soal.  
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F. Melihat Nilai  

Anda dapat melihat nilai dari keseluruhan materi atau topik melalui menu Nilai yang 

ada di panel kiri.  

 
Maka Anda akan melihat nilai yang sudah Anda dapatkan selama mengikuti 

perkuliahan. 

 
G. Catatan 

Jika ada hal yang belum dimengerti, bias ditanyakan di Operator Prodi / Fakultas.  


