
Login 

Bagi Dosen yang telah memiliki satu akun e-learning dapat langsung melakukan login dengan 

mengisi Username dan Password yang telah dibuat pada link: http://e-learning.radenfatah.ac.id. 

Kemudian klik login seperti gambar dibawah ini : 

 

 

 

http://e-learning.radenfatah.ac.id/


Melengkapi data diri pada halaman yang tersedia. Seluruh kolom bertanda bintang (*) WAJIB DIISI. 

Setelah seluruh kolom diisi lengkap, klik “UbahProfil”  

Catatan : 

masukkan alamat email dosen dengan menggunakan wajib menggunakan email radenfatah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Masukan Alamat Email UIN, jika belum ada silahkan buat email uin terlebih dahulu. 

 

foto wajib di isi, Setelah selesai klik perbaharui profil 

 



 

Kemudian klik lanjut 

  



Pembuatan Mata Kuliah 

Bagi Dosen yang telah berhasil Login, perbaharui data pribadi dan ubah password maka akan masuk 

pada halaman Daftar Mata Kuliah seperti di bawah ini : 

 

 

Untuk membuat matakuliah Dosen perlu memasukkan data matakuliah dengan cara meng-klik kursus di 

bagian navigasi sebelah kiri, maka akan muncul halaman seperti di bawah ini kemudian klik tombol 

memintak kursus: 

 

Penjelasan Cara Pengisian : 

Judul : 

- Tuliskan nama Mata Kuliah yang diampu secara lengkap sesuai Jadwal Perkuliahan yang berlaku, 

sangat disarankan tidak menggunakan singkatan ataupun akronim Mata Kuliah. Contoh: Ilmu 

Budaya Dasar (tidak ditulis IBD); Dasar-Dasar Ilmu Tanah (tidak ditulis DDIT); Pengantar Ilmu 

Ekonomi (tidak ditulis PIE); Dasar-Dasar Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (tidak ditulis 



DPPW); Hukum Perlindungan Konsumen (tidak ditulis Perl. Kons.) ; Manajemen Pemasaran (tidak 

ditulis Manj. Pem) dsb. 

Nama Singkatan atau Kode Mata Kuliah : 

Tuliskan Kode Mata Kuliah resmi disesuaikan dengan silabi atau Kode Mata Kuliah yang dibuat oleh 

Fakultas atau Prodi. 

Kategori : 

Kategori pada dasarnya adalah nama Fakultas dan PPS, Program Studi (Prodi) , yang ada di UIN. Pilih 

kategori Mata Kuliah tersebut sesuai dengan Fakultas atau PPS atau Prodi, dimana Mata Kuliah 

tersebut diajarkan. 

 

Kemudian tulis informasi singkat untuk membantu admin memproses permintaan MK  

 



Kemudian klik tombol lanjut 

 

Cara ACC dari Admin. Klik tombol Permintaan tertunda di menu administrasi situs. 

 

 

 

 



Kemudian klik tombol setuju 

 

Jika MK sudah di ACC dari admin, maka akan muncul MK yang telah dibuat tadi, klik tombol home atau 

depan.  

 

 

 

 

 



Kemudian klik MK yang telah di ACC admin contoh: Psikologi Islam. Maka akan muncul halaman seperti di 

bawa ini.  

 

Sebelum mengisi materi, klik “Turn Editing On” pada sisi kanan atas (tombol hijau), sehingga muncul 

tampilan seperti pada Gambar seperti ini. 

 

Pada “Pertemuan Pertama”, Anda diharapkan mengisikan keterangan mengenai Mata Kuliah sesuai 

dengan Garis Besar Pokok Perkuliahan (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang berlaku pada saat 

Anda mengajar. Keterangan ini akan memberikan gambaran yang lengkap kepada mahasiswa mengenai 

apa saja yang akan dipelajari dan bagaimana sistem penilaian yang akan diterapkan kepada mahasiswa. 



Untuk setiap pertemuan, Anda dapat mengunggah mata kuliah dengan meng-klik “Tambahkan sebuah 

aktifitas atau sumber daya” seperti di atas lalu pilih assignment seperti gambar dibawa ini. 

 

Setelah Anda memilih “File” silakan Anda mengisi kolom bertanda bintang (*)WAJIB DIISI dan klik tombol 

“Add” seperti pada Gambar di bawa dan kemudian pilih “Upload a File”. Setelah semua diikuti kemudian 

klik tombol “Save and Return Course”  



 

Kuis/Aktifitas 

Kuis/Quiz yang dimaksud di sini adalah segala bentuk aktivitas kelas, baik yang berupa forum diskusi, tugas 

mingguan, tugas semester, Ujian Tengah Semester (UAS) maupun Ujian Akhir Semester (UTS) juga dapat 

dilakukan melalui fasilitas ini. 

1. Klik “Add an Activity” untuk memulai membuat quiz. Pada menu ini terdapat beberapa pilihan 

bentuk aktivitas sebagai berikut: 

o  Advanced upload of files: apabila pada tugas tersebut mahasiswa diharuskan 

mengirimkan lebih dari 1 buah file lampiran; 

o Online text: soal-soal tugas diketikkan langsung pada laman; 

o Upload a single file: apabila pada tugas tersebut mahasiswa diharuskan mengirimkan 1 

buah file lampiran; 

o Quiz: dapat digunakan untuk membuat soal-soal dengan berbagai bentuk, seperti essay, 

multiple choice, matching, true or false, dan lain sebagainya. 



 

Setelah Anda memilih Quiz, akan muncul tampilan berikut. Pada laman ini terdapat beberapa hal yang 

harus dilengkapi, sebagai berikut. 

 



Forum 

ada bagian forum ini merupakan segala bentuk aktivitas tanya jawab yang mungkin bisa terjadi beberapa 

hal yang berhubungan dengan mata kuliah maupun diluar mata kuliah. Forum ini dapat diikuti oleh setiap 

mahasiswa jika dosen membuka sesi forum pada halaman pertemuan. 

1. Klik “Add an Activity” untuk memulai membuat forum. Setelah Anda memilih Forum, akan muncul 

tampilan berikut. Isilah kolom bertanda bintang (*) WAJIB DIISI 

 
 

 

 


