
Panduan menjalankan aplikasi 

Aplikasi android 

1. Klik ikon aplikasi M-Learning pada android. 

2. Melakukan login dengan memasukkan username dan password sebagai dosen atau 

mahasiswa. 

3. Dalam tampilan utama aplikasi terdapat beberapa tab menu antara lain forum, 

materi, tugas dan nilai tugas. 

4. Bila ingin berpindah halaman menu, misalkan dari menu halaman forum ke menu 

halaman materi klik tab menu materi. 

5. Pada menu forum jika ingin masuk dalam room chat dari suatu matakuliah maka 

dosen atau mahasiswa terlebih dahulu memilih matakulih dan setelah itu klik button 

“tampilkan”. 

6. Untuk dosen yang hendak mengunggah file materi terlebih dahulu harus memilih 

tab menu materi, setelah itu memilih matakuliah, lalu klik button “tampilkan”. 

Langkah ini sama untuk menu tugas dengan pengguna yaitu dosen. 

7. Dalam menu unggah file materi, dosen harus mengisi judul materi dan memilih file 

yang ingin di unggah. Setelah semua terlaksana klik button ”upload”. Langkah ini 

sama untuk menu tugas dengan pengguna yaitu dosen. 

8. Untuk mahasiswa yang hendak mengunduh file materi terlebih dahulu harus 

memilih tab menu materi, setelah itu memilih semester dan matakuliah lalu klik 

button “tampilkan”. Setelah masuk ke dalam list materi, mahasiswa dapat 

mengunduh dengan cara klik judul materi, nanti akan muncul jendela pop-up untuk 

mendownload materi. Langkah ini sama untuk menu tugas dengan pengguna yaitu 

mahasiswa. 



9. Untuk dosen yang hendak melihat nilai tugas mahasiswa harus memilih tab menu 

nilai tugas, setelah itu memilih matakuliah. Lalu akan muncul list nilai mahasiswa 

dari tugas matakuliah yang dipilih. 

10. Untuk mahasiswa yang hendak melihat nilai tugas mahasiswa harus memilih tab 

menu nilai tugas, setelah itu memilih semester dab matakuliah. Lalu akan muncul 

list nilai dari tugas matakuliah yang dipilih. 

Aplikasi web 

1. Masuk ke link http://m-learningakakom.000webhostapp.com/ 

2. Login sebagai dosen dengan memasukkan username dan password. 

3. Untuk melihat semua mahasiswa yang mengikuti matakuliah yang diampu oleh 

dosen, dosen dapat melihatnya dengan klik menu mahasiswa, setalah masuk dosen 

memilih matakuliah lalu klik button “cari” maka akan muncul tabel semua 

mahasiswa yang mengikuti matakuliah tersebut. 

4. Untuk mengunggah materi, dosen dapat memilih menu materi, lalu klik button 

“tambah data”. Dalam halaman tambah data, dosen harus mengisi nama materi, 

matakuliah, kelas dan file materi. Setelah semua terlaksana maka dosen mengklik 

button “simpan”. 

5. Untuk mengedit materi, dosen dapat memilih menu materi, lalu klik button “edit”. 

Dalam halaman edit, dosen melakukan hal yang sama seperti langkah mengunggah 

materi. 

6. Untuk menghapus materi dosen dapat memilih menu materi, lalu memilih materi 

yang ingin dihapus dan klik button “hapus” nanti akan muncul jendela pop-up untuk 

menghapus materi. Setelah itu klik button “ya”. 

http://m-learningakakom.000webhostapp.com/


7. Tata cara mengunggah tugas, edit tugas dan hapus tugas hampir sama dengan 

unggah, edit dan hapus materi. Perbedaanya dosen harus memilih menu tugas 

terlebih dahulu. 

8. Untuk melakukan unggah nilai tugas, dosen terlebih dahulu memilih menu nilai 

tugas. Lalu memilih matakuliah dan nama tugas yang ingin diberi nilai. Setelah itu 

akan muncul semua mahasiswa yang mengikuti matakuliah tersebut. Lalu dosen 

mengisi nilai tugas setiap mahasiswa dan menyimpannya dengan klik button 

“simpan nilai”. 


