
UNTUK SISWA
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Catatan : 
Untuk mengakses QUANTUM E-learning, maka siswa diharuskan login terlebih dahulu.  
“Mintalah user dan password kepada sekolah.“ 
 
LOGIN 
Halaman  login  menampikan  username dan  password  untuk  masuk  ke halaman  menu utama.  user  bisa  
masuk  ke  menu  utama  dengan  mengisi username  dan password serta PEMBELAJARAN BERSAMA atau 
PEMBELAJARAN LOKAL dengan benar, lalu mengklik tombol LOGIN.  
 

 
Gambar 01 tampilan halaman |Login| 

 
Jika login sudah benar, maka akan muncul halaman “Selamat Datang” Selanjutnya klik tombol Mulai 
Belajar 
 

 
Gambar 02 tampilan halaman |Selamat datang| 

 
PEMBELAJARAN 
Halaman pembelajaran adalah halaman yang berisikan beberapa mata pelajaran. 

1. Pilih salah satu mata pelajaran yang akan di ikuti, “klik area blok seperti gambar 03” 
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Gambar 03 tampilan halaman |Pembelajaran| 

 
2. Pilih materi yang diikuti “klik area blok seperti gambar 04” 

 

 
Gambar 04 tampilan halaman |Pilihan Materi| 

 
a. MATERI 

Tampilan halaman materi berisikan kumpulan materi  yang akan dibahas pada tiap Kegiatan 
Belajar terdiri dari  (materi, tugas, soal serta diskusi), seperti gambar05 

 

 
Gambar 05 tampilan halaman detail materi 
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b. TUGAS 
Tampilan halaman  tugas  ini  berisikan tugas-tugas  yang  telah ditambahkan  oleh  guru,  untuk  
dikerjakan  oleh  siswa, dapat dilihat pada gambar 06 dibawah ini 

 
Gambar 06 tampilan halaman tugas 

 
c. UJIAN/QUIZ 

Halaman untuk Mengerjakan Ujian/Quiz  berisi  soal-soal  dan  pilihan  jawaban, adapun tampilan 
halaman mengerjakan Ujian/Quiz dapat dilihat pada gambar 06 dibawah ini : 

 
Gambar 06 tampilan halaman depan Ujian/Quiz 

 
Halaman  ujian  akan  muncul  setelah  konfirmasi  ujian.  Halaman  ini  berisi  soal  yang  harus  
dikerjakan  oleh  siswa dengan beberapa tombol navigasinya. 
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Gambar 07 tampilan soal ujian/quiz 

 
Ada beberapa tombol navigasi, yaitu SOAL SEBELUMNYA, RAGU-RAGU, SOAL BERIKUTNYA, 
<<Soal, dan tombol SELESAI  UJIAN.  Sisa  waktu  ujian  ditunjukkan  pada  bagian  atas  kanan,  
jika  waktu  sudah  habis,  maka  ujian  akan selesai secara otomatis.  
 
SOAL SEBELUMNYA, tombol ini digunakan untuk berpindah ke soal yang sebelumnya.  
RAGU-RAGU, tombol ini digunakan jika peserta ujian ragu-ragu terhadap jawaban soal ini. Jika 
tombol ini aktif pada minimal satu soal, maka tombol SELESAI UJIAN tidak akan aktif. Tombol 
ragu-ragu ini harus dimatikan kembali.  
 
SOAL BERIKUTNYA, tombol ini untuk berpindah ke soal berikutnya.  
<<Soal, tombol ini adalah navigasi soal dengan deretan kotak-kotak yang menyatakan nomor 
soal dengan warna-warna tertentu.  
Warna hitam, menyatakan bahwa soal dengan nomor tersebut sudah dikerjakan.  
Warna kuning, menyatakan soal dengan nomor tersebut dalam keadaan ragu-ragu.  
Warna biru, menyatakan soal dengan nomor tersebut adalah soal yang muncul di layar.  
Untuk menyembunyikan tombol navigasi ini, bisa dengan menekan tombol Soal>>. 

 
SELESAI UJIAN, tombol ini akan aktif jika telah mencapai soal terakhir. Tombol ini untuk 
menyelesaikan ujian. Akan muncul konfirmasi, jika yakin centang kemudian klik tombol selesai.  
Jika telah selesai, maka siswa akan kembali ke halaman materi 
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Gambar 08 konfirmasi selesai ujian 

 
d. DISKUSI 

Halaman diskusi berisi tentang informasi forum diskusi yang telah dibuka oleh guru. Halaman 
forum diskusi dapat dilihat pada gambar 07. 

 
Gambar 07 tampilan halaman Diskusi 

 
 

 
Jika telah selesai, Tekan tombol LOGOUT untuk keluar dari e-learning ini. 


