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UNTUK MAHASISWA 

1. PRAKATA 

Assalamu’alaikum Wr. Wb......Salam Sejahtera, 

Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia,  

semoga semuanya dalam kondisi sehat wal afiat, 

 

Polines Jaya... Polines Jaya.... Polines Jaya.... 
 

Kondisi wabah pandemi Covid-19 menuntut institusi pendidikan termasuk Politeknik Negeri 

Semarang (Polines) untuk melakukan proses belajar mengajar dalam bentuk Dalam Jaringan (Daring). 

Polines telah menyediakan aplikasi pembelajaran sendiri dengan platform Learning Management 

System (LMS) Moodle untuk menunjang proses pembelajaran daring tersebut. Konten pembelajaran 

daring Polines yang disebut dengan Elnino (E-learning System of Polines) dapat diakses melalui laman 

https://elnino.polines.ac.id. Untuk memudahkan para mahasiswa menjalankan Elnino maka 

disusunlah panduan penggunaannya yang terdiri dari beberapa aktivitas meliputi mendaftar ke mata 

kuliah (course), mengunduh materi, mengunggah tugas/laporan, mengikuti diskusi, mengikuti 

tes/quiz, mengisi kuesioner, dan mengikuti video conference sebagai pengganti tatap muka di kelas. 

 Semoga panduan yang singkat ini dapat membantu mahasiswa mengikuti pembelajaran daring 

melalui aplikasi Elnino. Meskipun pembelajaran daring tidak mampu mewujudkan capaian 

pembelajaran seperti di kelas dan laboratorium, minimal kita semua sudah mengupayakan untuk 

mewujudkan capaian pembelajaran secara daring melalui LMS Elnino ini.  Harapan kita semua wabah 

pandemi segera berakhir dan kita semuanya bisa beraktivitas normal kembali. Amiin YRA.  

2. Prosedur Penggunaan LMS Elnino untuk Mahasiswa 

2.1 Mendaftar ke MK (Course) 

Untuk memulai proses pembelajaran daring melalui Elnino, mahasiswa harus melakukan 

pendaftaran atau enrol ke mata kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah disusun oleh Prodi masing-

masing. Dosen akan membuka pendaftaran secara mandiri (self enrollment) sehingga mahasiswa 

dapat mendaftar langsung ke Mata Kuliah sesuai jadwal kelasnya. Biasanya dosen akan membuat 

kunci (key) yang harus dimasukan saat mendaftar suatu mata kuliah. Kunci yang sudah dibuat oleh 

dosen akan diinfokan ke kelas masing-masing. Jika dosen tidak membuat kunci maka para mahasiswa 

bisa langsung mendaftar dan tidak perlu mengisi kunci (biarkan dalam keadaan kosong). Prosedur 

pendaftaran mata kuliah oleh mahasiswa adalah sebagai berikut: 

a. Buka laman https://elnino.polines.ac.id melalui browser anda seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Akses ke laman Elnino Polines 

https://elnino.polines.ac.id/
https://elnino.polines.ac.id/


b. Lakukan login dengan memasukan NIM dan Password, (info password akan diinfo kemudian) 

lalu klik LOG IN seperti pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Login ke Elnino 

c. Selanjutnya mahasiswa mencari mata kuliah yang dijadwalkan pada kelasnya, sebagai contoh 

mata kuliah Komputer di Prodi Teknik Informatika Jurusan Teknik Elektro. Pada bagian bawah 

carilah Jurusan Teknik Elektro, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah 2021-IK-Komputer(Maba) 

seperti diperlihatkan pada Gambar 3 dan 4. 

 

Gambar 3 Mencari Jurusan dan Prodi  



 

Gambar 4 Mencari Mata Kuliah 2021-Gasal-IK-Komputer(Maba) 

d. Klik mata kuliah 2021-Gasal-IK-Komputer(Maba), selanjutnya lakukan pendaftaran (enrol)  

dengan memasukkan kunci dan klik ENROL ME seperti pada Gambar 5.  

 

Gambar 5 Pendaftaran Mata Kuliah 

e. Setelah melakukan pendaftaran, maka mahasiswa dapat masuk ke laman Mata Kuliah tersebut 

seperti ditunjukkan pada Gambar 6. 



 

Gambar 6 Laman Mata Kuliah Komputer(Maba) 

2.2 Mengunduh Materi 

Setelah login ke Elnino, mahasiswa dapat mengunduh/mendownload materi dengan cara 

mengklik link materi yang telah diposting oleh Dosen Pengampu. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Cari file materi yang sudah diposting oleh Dosen misalnya file Sejarah Komputer (pdf) atau 

Slide Sejarah Komputer (ppt) seperti diperlihatkan pada Gambar 7. 

 

Gambar 7 Mengunduh File Materi 

b. Klik link file-file tersebut maka file akan terunduh. 

 

2.3 Mengunggah tugas/laporan 

Di Elnino dosen memberikan tugas/assignment dan harus dikerjakan oleh mahasiswa serta 

mengunggah hasilnya sampai batas waktu yang sudah ditentukan dosen. Mahasiswa diwajibkan untuk 

mengunggah file tugas sebelum batas waktunya. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 



a. Cari menu tugas/assignment pada Elnino sebagai contoh Tugas Materi Sejarah Teknologi 

Komputer seperti pada Gambar 8. 

 

Gambar 8 Mengunggah Tugas Kuliah 

b. Klik menu Tugas tersebut lalu unggah file tugas yang sudah dikerjakan seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 9. 

 

Gambar 9 Menu ADD SUBMISSION 

  



c. Selanjutnya klik Add Submission maka akan tampil seperti pada Gambar 10. 

 

 

Gambar 10 Menu Unggah File Tugas  

d. Unggah file tugas yang sudah dikerjakan dengan cara drag dan drop file tugas, atau klik logo 

file  lalu browse dan upload file tugasnya seperti diperlihatkan pada Gambar 11. 

 

 

Gambar 11 Unggah File Tugas dengan Menu File Picker 

e. Tunggu sampai proses unggah selesai. Apabila sukses maka akan tampil seperti pada 

Gambar 12. 



 

Gambar 12 File Sudah Berhasil Diunggah 

f. Klik SAVE CHANGE, maka anda sudah mengunggah file tugas tersebut dan hasilnya 

diperihatkan pada Gambar 13. 

 

 

Gambar 13 Menu File Sudah Berhasil Disimpan 

g. Bila ingin mengubah atau mengunggah file yang baru maka klik Edit Submission. 

  

2.4 Diskusi di forum 

Dosen bisa membuka forum diskusi pada setiap materi untuk menggali pemahaman dari para 

mahasiswa. Forum dapat dibagai dalam satu atau beberapa topik. Mahasiswa harus aktif mengikuti 

diskusi pada forum tersebut untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari dosen dan mahasiswa 

lainnya. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Cari menu forum pada materi kuliah. 



b. Klik menu Forum Diskusi, contohnya Forum Diskusi Sejarah Komputer seperti pada Gambar 

14. 

 

 

Gambar 14 Menu Forum Diskusi Sejarah Komputer 

c. Klik topik diskusi (contoh Komputer di masa depan) anda akan berpindah ke laman menu 

topik Komputer di masa depan seperti pada Gambar 15. 

  

 

Gambar 15 Menu Topik Diskusi Komputer di Masa Depan 

d. Klik Reply untuk memberikan tanggapan, menjawab pertanyaan, atau menyampaikan ide dan 

pendapatnya. 

e. Tulis pendapat anda dalam kolom Message dan klik POST TO FORUM pada bagian paling 

bawah seperti pada Gambar 16. 



 

Gambar 16 Menu Menuliskan Pendapat pada Topik Diskusi 

f. Hasil jawaban anda akan terlihat seperti pada Gambar 17. 

 

 

Gambar 17 Hasil Diskusi pada Forum   

  

2.5 Mengikuti Tes/Quiz 

Dosen juga memberikan ujian/tes yang diberikan pada setiap materi atau yang sudah terjadwal 

yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan ujian Akhir Semester (UAS). Format soal diberikan dalam 

bentuk pilihan ganda (multiple choice), esai atau dalam bentuk lainnya.  Pada LMS Elnino ujian/tes 

disebut dengan Quiz yang diset oleh dosen pada batas waktu tertentu dan setelah mahasiswa submit 

maka akan dikoreksi langsung oleh Elnino untuk format pilihan ganda, sedangkan untuk soal esai akan 

dikoreksi oleh dosen. Mahasiswa dapat mengetahui nilainya secara langsung bila soal yang dikerjakan 



adalah pilihan ganda dan telah diset dapat melihat nilai setelah submit oleh dosen. Langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Setelah login dan mengklik Mata Kuliah/Course yang akan melakukan tes, maka klik menu 

Quiz, sebagai contoh pada Gambar 18 adalah Ujian Tengah Semester 

 

Gambar 18 Menu Quiz Ujian Tengah Semester 

b. Klik menu Ujian Tengah Semester maka akan masuk ke menu Quiz pada Gambar 19. 

 

 

Gambar 19 Menu Menjalankan Tes/Quiz 

c. Klik ATTEMPT QUIZ NOW dan selanjutnya anda siap mengerjakan soal. 

d. Untuk keamanan terkadang dosen memberikan password, masukan password yang telah 

dibagikan oleh dosen anda. Masukan password dan klik Start Attempt, selanjutnya akan 

tampil soal-soal seperti pada gambar 20. 



 

Gambar 20 Menu Soal-Soal Tes/Quiz Multiple Choice 

e. Silakan mengerjakan soal sampai selesai dan klik Finish Attempt seperti pada Gambar 21. 

 

 

Gambar 21 Menu Selesai Mengerjakan 

  



f. Selanjutnya jika waktunya masih ada dan ingin mengulang maka klik RETURN TO ATTEMPT 

dan jika sudah yakin maka klik SUBMIT ALL AND FINISH seperti pada Gambar 22. 

 

 

Gambar 22 Menu Submit Tes/Quiz 

g. Bila mengklik SUBMIT ALL AND FINISH maka akan muncul konfirmasi pada Gambar 23. 

 

 

Gambar 23 Menu Konfirmasi Submit 

h. Lalu klik sekali lagi Submit All and Finish dan mahasiswa akan langsung melihat hasilnya 

seperti pada Gambar 24. 



 

Gambar 24 Menu Melihat Hasil Tes/Quiz 

i. Klik BACK TO THE COURSE untuk kembali ke menu Awal Mata Kuliah. 

 

2.6 Mengisi Kuesioner 

Mahasiswa dapat mengisi kuesioner yang diberikan oleh dosen pada setiap materi atau pada 

akhir perkuliahan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan feed back dari para mahasiswa terkait materi 

atau perkuliahan yang sudah dilakukan. Kuesioner biasanya dibuat melalui aplikasi Google Form dan 

disisipkan di Elnino. Langkah-langkah mengisinya adalah sebagai berikut: 

a. Cari menu kuesioner sebagai contoh Kuesioner Pemahaman Materi Sejarah Komputer pada 

Gambar  25. 

 

Gambar 25 Menu Pengisian Kuesioner 

 



b. Isilah kuesioner yang diberikan dalam bentuk pilihan ganda, isian, dll. Setelah selesai maka 

klik Kirim/Submit seperti pada Gambar 26. 

 

 

Gambar 26 Menu Pengiriman Kuesioner  

c. Bila sudah terkirim maka akan tampil notifikasi seperti pada Gambar 27. 

 

 

Gambar 27 Kuesioner Sudah Terkirim 

2.7 Mengikuti Kuliah Daring via Aplikasi Video Conference 

Untuk menggantikan proses belajar mengajar di kelas, Mahasiswa dan Dosen dapat melakukan 

proses tsb melalui aplikasi Video Conference. Beberapa aplikasi yang bisa digunakan yaitu Google 

Meet, Zoom, Cisco Webex, Skype, WA, Microsoft Team, dll. Mahasiswa diwajibkan mengikuti Kuliah 

melalui aplikasi tsb bisa menanyakan lebih lanjut ke dosennya secara langsung bila ada materi yang 

belum dipahami dengan baik. 

 



Contoh Gambaran Aplikasi Video Conference : 

 

 

Gambar 28 Google Meet 

 

Gambar 29 Zoom 

 

Gambar 30 Cisco Webex 



 

Gambar 31 Skype 

 

Gambar 32 WhatsApp 

 

Gambar 33 Microsoft Team 

 

3. Penutup 

Demikianlah panduan penggunaan aplikasi pembelajaran daring LMS Elnino Polines untuk 

mahasiswa. Berbagai aktivitas yang telah dijelaskan pada buku panduan ini meliputi mendaftar mata 

kuliah (enrol), mengunduh file materi, mengunggah tugas (assignmaent), mengikuti forum diskusi, 

mengerjakan tes/quiz, dan mengisi kuesioner. Pada bagian akhir diperkenalkan aplikasi video 

conference sebagai media tatap muka daring untuk menggantikan sesi tatap muka di kelas atau 

laboratorium. Aplikasi yang diperkenalkan yaitu Google Meet, Zoom, Skype, dll.   


