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Kata Pengantar
Bismillahirohamnirrohim
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Buku Panduan Penggunaan Sistem
Pembelajaran Daring atau SIPANDA STIKes HOLISTIK dapat diterbitkan. Buku ini tersusun berkat
kerjasama Tim yang diketuai oleh Plt. Wakil Ketua I Bidang Akademik sebagai penanggung jawab
pengelolaan pembelajaran daring. SIPANDA adalah implementasi Pendidikan Jarak Jauh di STIKes
HOLISTIK.
SIPANDA STIKes HOLISTIK menawarkan 3 (tiga) program yaitu materi terbuka, yaitu menyediakan
materi mata kuliah yang disajikan secara online dalam berbagai bentuk media agar dapat diakses oleh
mahasiswa dan dosen kapan saja dan di mana saja. Mata kuliah terbuka, yaitu system pembelajaran
daring satu mata kuliah utuh yang memungkinkan untuk dapat digunakan oleh dosen terkait sebagai
matakuliah daring untuk diselenggarakan dalam pebelajaran. Mata kuliah daring yaitu mata kuliah
dalam bentuk pembelajaran daring utuh yang ditawarkan ke perguruan tinggi lain.
Buku Panduan ini dapat dijadikan acuan oleh para Dosen dan mahasiswa, sehingga proses belajar
mengajar di SIPANDA bisa dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Semoga Buku Panduan ini
bermanfaat, dan atas bantuan semua pihak dalam penyusunan Buku Panduan ini kami mengucapkan
terima kasih.

Purwakarta, Agustus 2021

Tim Penyusun
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Pendahuluan
Sistem Pembalajaran daring atau SIPANDA adalah sistem yang dikembangkan untuk menunjang
berbagai kegiatan perkuliahan di STIKes HOLISTIK dan menciptakan kondisi belajar yang digital dan
mandiri melalui internet yang bisa dilakukan di dalam maupun di luar kampus.

SIPANDA STIKes HOLISTIK menawarkan 3 (tiga) program yaitu materi terbuka, yaitu menyediakan
materi mata kuliah yang disajikan secara online dalam berbagai bentuk media agar dapat diakses oleh
mahasiswa dan dosen kapan saja dan di mana saja. Mata kuliah terbuka, yaitu system pembelajaran
daring satu mata kuliah utuh yang memungkinkan untuk dapat digunakan oleh dosen terkait sebagai
matakuliah daring untuk diselenggarakan dalam pebelajaran. Mata kuliah daring yaitu mata kuliah
dalam bentuk pembelajaran daring utuh yang ditawarkan ke perguruan tinggi lain.

Fasilitas terbaru ini tentu memerlukan sosialisasi kepada setiap pihak yang terlibat dalam setiap
kegiatan belajar mengajar di STIKes HOLISTIK supaya dapat memberikan manfaat esensial yang
ditawarkan oleh SIPANDA, salah satunya adalah melalui buku PANDUAN PENGGUNAAN SIPANDA.

Buku panduan ini membantu dalam mengenal fitur-fitur perkuliahan online, bagaimana cara
menggunakannya, dan apa saja yang dapat lakukan di SIPANDA STIKes HOLISTIK. Keseluruhan isi
buku panduan ini dapat berubah sewaktu-waktu seiring dengan pengembangan yang dilakukan
terhadap sistem.
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Akses SIPANDA/Login
Langkah pertama untuk mengakses sistem SIPANDA yaitu buka Browser google chrome atau Browser
Mozilla Firefox, lalu ketikkan di addres bar.

https://sipanda.stikesholistic.ac.id/ seperti gambar dibawah ini.

Kelik Kalimat Login atau Masuk untuk masuk ke SIPANDA, Silahkan masukan username dan
password yang sudah di berikan dari Oleh Admin, lalu klik Log In
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Personalisasi dan Fitur-fitur
Dasboard
Jika berhasil login maka sistem akan masuk pada halaman utama, yaitu Dasboard. Dasboard
menampilkan informasi mengenain course atau mata kuliah yang diajarkan, notifikasi, pengguna yang
online di LMS SIPANDA, dan Kalender. Seperti dibawah ini:

Scroll pada bagian bawah, “Course Overview”. Pada bagian ini adalah List Mata Kuliah yang di ambil
oleh dosen tersebut.
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Massaging
Menu ini dapat digunakan untuk mengirimkan pesan kepada siapa saja yang menggunakan LMS
SIPANDA, melalui fitur Message. Menu ini ada di bagian atas kanan halaman.

Bias juga dosen langsung kelik icon talk di bagian table Online User untuk memulai chatting.
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Site Home
Site Home merupakan menu untuk menampilkan course atau kuliah online yang tersedia di LMS
SIPANDA. Dosen hanya bisa mengakses course yang di ambil oleh dosen.
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Calender
Calendar merupakan fitur penjadwalan dalam LMS SIPANDA, yang bisa di gunakan untuk mengetahui
informasi kalender akademik, jadwal-jadwal dalam suatu perkuliahan, dan mengatur jadwal-jadwal
pribadi. Dosen bisa mengganti View pada fitur Calendar menjadi seperti gambar di bawah ini dengan
meng-klik nama bulan pada blok “Monthly View”.

Dalam kalender ini, terdapat tipe-tipe event yang berbeda-beda, dengan rincian sebagai berikut:
 Global Events – event yang berlaku untuk semua pengguna (umum).
 Category Events – event yang berlaku untuk kategori tertentu, dalam hal ini terdapat tiga
kategori, yaitu Ganjil, Genap, dan Umum.
 Course Events – event pada suatu perkuliahan, seperti adanya tenggat waktu pengumpulan
tugas, kuis yang terjadwal, kelas online, dan sebagainya.
 Group Events – event pada kelas dosen sendiri, misalnya kelas A, B, atau M.
 User Events – event yang dosen buat sendiri pada kalender.

SIPANDA | 10

Selain itu, dosen bisa menambahkan sendiri jadwal pribadi pada tanggal-tanggal yang dosen inginkan
di sini. Caranya adalah dengan meng-klik tombol “New Event” atau klik langsung pada kotak tanggal
pada tampilan gambar di atas. Form penambahan “event” baru akan tampak seperti gambar di bawah
ini.
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Private files
Private Files merupakan menu untuk mengarsipkan file di LMS SIPANDA, dosen dapat mengunggah
file terkait materi kuliah maupun file pribadi dosen untuk di simpan atau di arsipkan di LMS SIPAND.

Klik icon file untuk menambahkan file baru.

Klik icon folder untuk membuat folder baru.
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Profil
Profil merupakan identitas dosen di LMS SIPANDA selama masih menjadi dosen aktif di Sekolah
Tinggi Ilmu Kesehatan Holistik bisa mengubah foto profil, mengubah password, menambahkan
informasi pribadi di LMS SIPANDA, dll.

Klik Ubah profil untuk merubah data profil.
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Membuat Kelas
Untuk membuat kelas dosen yang akan di ajar oleh dosen di LMS SIPANDA, dosen bias klik menu
Site Administration lalu klik Manage courses and categories.

Lalu dosen harus memilih course categories dari jenis mata kuliah yang dosen ajar itu termasuk ke
dalam kategori mata kuliah umum atau mata kuliah keilmuan & keterampilan, lalu setelah di pilih klik
create new course untuk membuat kelas yang akan di ajar.
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Silahkan lengkapi form pembuatan kelas yang telah di sediakan oleh LMS SIPANDA serta bila ada
icon tanda seru merah itu wajib di isi lalu klik save and display.
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Materi Perkuliahan
Untuk menambahkan materi perkuliahan ke dalam kelas, silahkan klik kelas yang dipilih di menu my
courses.

Lalu klik icon setting di pojok kanan atas dan pilih turn editing on.
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Untuk mengubah Nama Topic 1, klik pada icon gambar pensil seperti contoh dibawah ini.

Untuk menambahkan Topik, dosen klik Add Topics yang ada di bawah kanan.
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Untuk menambahkan materi di setiap topic dengan klik Add an activity or resource lalu dosen pilih
menu file dan klik add.
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Silahkan dosen isi form yang disediakan.

Untuk upload materi, klik panah biru lalu klik pilih file dan bila file sudah di pilih silahkan klik upload this
file.
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Dosen bisa juga melakukan penambahan aktifitas lain di form materi seperti activity completion bila di
perlukan dan bila sudah selesai klik tombol save and display.

Bila file sudah berhasil di buat akan tampil seperti gambar di bawah ini.
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Daftar Hadir
Untuk menambahkan daftar hadir mahasiswa dalam materi pertama dosen bisa klik Add an activity or
resource dan pilih Attendance kemudian klik add.

Silahkan dosen isi form yang disediakan dan bila sudah bisa klik save and display.
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Bila form daftar hadir sudah berhasil di buat maka akan nampil gambar seperti di bawah ini.

Kemudian klik add session untuk mengatur waktu daftar hadir bisa di isi oleh mahasiswa dan di bagian
form Student recording bisa di centang Allow students to record own attendance dan di bagian
Automatic marking pilih Disabled, bila sudah selesai semua kemudian klik add.
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Bila berhasil maka akan tampil seperti gambar di bawah ini.

Kemudian klik status set untuk mengubah nilai kehadiran dan sesuaikan dengan penilaian dosen
masing – masing.

Untuk melihat mahasiswa yang sudah mengisi daftar hadir bisa klik Sessions dan di bagian Actions
silahkan klik icon play

bila benar maka tampilannya akan seperti gambar di bawah ini.
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Kuis
Untuk membuat kuis di LMS SIPANDA, dosen bisa klik menu Add an activity or resource lalu pilih quiz
dan bila sudah klik add.

.
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Bila form quiz sudah terbuka silahkan isi form General.

Bagian form Timing untuk mengatur waktu kuis.

Bagian form grade untuk mengatur mahasiswa bisa mengisi kuis berapa kali.

Bagian Layout digunakan untuk menampilkan berapa soal dalam 1 halaman.
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Bagian Question behavior digunakan untuk mengacak soal.

Untuk bagian form kuis yang penting seperti di atas sudah di atur bisa langasung klik save and display.

Selanjutnya membuat pertanyaan kuis nya dengan klik edit quiz dan klik add lalu pilih a new
question.

Pilih multiple choice untuk jenis soal pilihan ganda lalu klik add.
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Untuk form general rubah category, ke soal yang kita buat dan question name di isi lalu untuk
question text di isi dengan soal.
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Lalu di bagian form answers digunakan untuk jawaban di soal lalu, jawaban soal yang benar di
bagian grade di ganti ke 100% dan bila sudah klik save changes.

Bila soal berhasil di buat maka tampilan akan seperti gambar di bawah ini.

Dan untuk menambahkan soal yang lainnya, dosen bisa ulangi hal stap yang sama dan untuk jenis
soal Essay di bagian choose a question type to add pilih Essay.
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Untuk form general rubah category, ke soal yang kita buat dan question name di isi lalu untuk question
text di isi dengan soal.

Dibagian respon option silahkan rubah input box size sesuai dengan berapa paragraph yang dosen
inginkan.

Dan bila sudah klik save changes, maka soal essay di tambahkan seperti gambar di bawah ini dan bila
ingin menambahkan soal essay yang lainnya bisa lakukan stap yang sama seperti sebelumnya.
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