
PENGANTAR 
 

 

‘Petunjuk teknis penggunaan e-learning untuk UTS’ ini adalah upaya untuk menyeragamkan 

penyelenggaraan Ujian Tengah Semester di Fakultas Teknik UMA. Walaupun pelaksanaan UTS dapat 

dilakukan dengan media daring lain yang disepakati dosen dan mahasiswa, tetapi penggunaan e-

learning sebagai media pelaksanaan UTS tetap menjadi prioritas.  

 

Terdapat dua petunjuk teknis untuk pembuatan soal ujian, yaitu petunjuk teknis untuk soal pilihan 

berganda, yang ada dalam bentuk video tutorial; dan petunjuk teknis ini, untuk soal berbentuk 

essay.  

 

Langkah-langkah pengaturan pembuatan soal dalam petunjuk teknis ini telah mengakomodir TIGA 

(3) pilihan cara menjawab yang dapat dipilih mahasiswa sesuai dengan situasi dan kondisi 

mahasiswa dan jaringan internetnya. Pilihan cara menjawab tersebut sbb: 

1) mahasiswa dapat langsung mengetikkan jawaban pada ruang yang telah tersedia. Hal ini 

memungkinkan bagi mahasiswa yang akses internetnya stabil; 

2) mahasiswa dapat membuka fitur UTS dan mencatat soal-soal yang ada. Jawaban dapat 

diketikkan di Word untuk kemudian diunggah pada ruang untuk upload file yang tersedia. 

Pilihan ini dapat digunakan mahasiswa yang laptopnya tidak dapat terus-menerus online; 

3) Bagi mahasiswa yg hanya dapat mengakses internet dengan android dan merasa sulit mengetik 

banyak pada android, maka soal ujian dapat dicatat terlebih duhulu, kemudian jawaban dapat 

dituliskan di atas kertas. Jawaban yang ditulis tersebut dapat difoto dan diunggah di ruang 

untuk upload file yang tersedia. 

 

Setelah langkah-langkah pengaturan UTS selesai dilakukan, dosen-dosen wajib: 

1) melakukan trial/percobaan hasil pengaturan tersebut dengan bantuan IT Support Prodi (IT 

Support berperan sebagai mahasiswa); 

2) menjelaskan tiga pilihan cara menjawab tersebut kepada mahasiswa sebelum jadwal ujian. Hal 

ini dimaksudkan agar mahasiswa dapat memilih cara menjawab yang sesuai dengannya, juga 

mempersiapkan peralatan yang diperlukannya selama menjawab ujian tersebut; 

 

Demikian petunjuk teknis ini dibuat untuk membantu dosen-dosen dalam pembuatan soal essay dan 

pengaturan cara menjawab soal tersebut melalui e-learning UMA. Terima kasih. 

 

 

Medan, 14 April 2020 

 

Dekan 

Fakultas Teknik UMA 

 

 

 



PETUNJUK TEKNIK PENGGUNAAN ELEARNING UNTUK UTS 

 

A. Login Dosen 

- Buka Web Browser (Mozila Firefox atau Google Chrome), 

kemudian akses pada http://elearning.uma.ac.id. Tampilan 

akan tampak sebagai berikut : 

 

- Pilih “Masuk” pada sudut kanan atas untuk login, lihat pada 

gambar berikut  

 

 

 

 

 

 

http://elearning.uma.ac.id/


- Tampilan akan tampak sebagai berikut 

 

 
 

- Masuk pada mata kuliah yang ingin di buat soal Essay, Klik gambar 

gear untuk turn on kan editing seperti gambar berikut : 

 

 



- Pilih tanggal sesuai jadwal, Klik Add an Activity or resource 

 

 
- Lalu cari fitur Quis dan ADD sesuai gambar 

 



- Setelah di add maka akan muncul tampilan seperti berikut ini, 

isi Name dan Description dan Lalu Klik Timing sesuai gambar

 
- Setelah itu masuk pada pilihan Timing, Aktifkan Enable tersebut 

dan sesuaikan waktu mulai, waktu berakhir dan waktu durasi 

 

 

 

 

 



- Lalu selanjutnya pilih Grade seperti gambar berikut 

Attempts allowed merupakan berapa kali mahasiswa di 

perbolehkan untuk mengerjakan soal 

 
- Selanjutnya pilih Extra Restrictions on Attempts untuk 

memasukkan password (Tidak Wajib)

 

 



- Setelah sudah semua pilih Save and Display 

 
 

- Akan muncul tampilan seperti ini lalu Klik Edit Quiz 

 

 



- Selanjutnya pilih Add dan a new question

 
- Lalu pilih Fitur Essay dan Klik ADD 

 
 

 



- Akan muncul tampilan seperti berikut ini isi question name dan 

question text 

 
 

 

- Lalu Pilih Response Options dan setting seperti gambar berikut 

Untuk Response format pilih Plain text dan Require text pilih 

text input is optional,jadi settingan ini berguna untuk 

mahasiswa bisa mengetik jawaban, bisa juga tidak mengetik. 

tetap dianggap ada jawaban dari attachment 

 



- Lalu pilih Choose untuk menerima type file yang di krim 

 
- Pilih sesuai kebutuhan jika ingin semua type pilih all file atau 

bisa juga di tentukan sesuai gambar lalu klik save 

 
 



- Lalu Pilih Save Changes

 

 

- Terakhir Edit Maximum Grade menjadi 100.00 lalu save  

Untuk yang di lingkarin merah double adalah nilai bobot dalam 

setiap soal 

 

 
- Selesai soal essay telah jadi dan untuk menambahkan soal 

kedua bisa klik ADD lagi dan mulai langkah seperti yang di atas 

 

Terima Kasih 
 


