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1. Ketik alamat lamannya di browser: 

vclass.uigm.ac.id



2. Daftar ke vclass

NPM

NPM@students,uigm,ac.id

NPM@students,uigm,ac.id

Nama anda (depan)

Nama anda (belakang) or NPM

npm@students.uigm.ac.id

npm@students.uigm.ac.id



3. Cari Daftar Kuliah di E-Learning

Pilih Prodi Anda

Pilih MK Anda

Pada halama depan pilih Fakultas, Prodi dan semester yang aktif seperti
gambar dibawah ini :

Pilih Prodi Anda

Pilih MK Anda
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2
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4. Login ke E-Learning

NPM Anda

Password Anda



Matakuliah yang Anda klik sudah muncul, 
selanjutnya tanyakan enrolment key pada 
dosen pengampu untuk bisa masuk terdaftar 
di matakuliah tersebut. Fungsi enrolment 
key memvalidasi bahwa kamu mahasiswa 
yang mengambil matakuliah tersebut. Lalu 
klik enrol me.

5. Enrolment key



Ketik enrolment key matakuliah yang 
Anda dapatkan dari dosen pengampu, 

kemudian klik enrol me

5. Enrolment key



6. Anda sudah berhasil masuk ke dalam 

matakuliah



7. Download Materi

Untuk download materi
dapat langsung klik pada

judul materinya



8. Upload Tugas

Klik Judul Tugas Anda

Klik Add submisson



8. Upload Tugas Cont..
Klik symbol ADD

Klik Choose File

Pilih File 
Tugas

Klik Open



8. Upload Tugas Cont..

Hasil Upload Tugas Anda



9. Cara Mengerjakan Soal ujian (pilihan Ganda)

Silahkan Login ke
Elearning

1
Dibagian Dashboard pilih mk

yang akan diujikan

2



9. Cara Mengerjakan Soal ujian (pilihan Ganda)

Klik title UTS

Klik “Attempt quiz 
now” untuk memulai

ujian



Halaman Soal

Klik Next Page untuk
melanjutkan halaman soal

berikutnya



Halaman Soal

Klik “Finish Attempt…” 
untuk submit ujian anda



Klik “Return to attempt” untuk kembali
mengerjakan soal (jika waktu ujian belum

selesai)

Klik “Submit all and finish” untuk kirim
jawab anda

Klik “Submit all and finish” 
untuk mengakhiri sesi ujian



Halaman review 
jawab anda

Klik “ finish review”  untuk
menampilkan hasil ujian

anda



10. Cara Mengerjakan Soal ujian (essay)

Klik title ujian

Informasi tentang
waktu ujian

Klik “Attempt quiz 
now” untuk memulai

ujian

Klik “start attempt” untuk memulai ujian

1

2

3



Soal

Lembar jawaban

Sisa waktu
ujian

Klik “Next page” untuk
melanjutkan soal

berikutnya



Klik “Previous page” 
untuk kembali ke soal

sebelumnya
Klik “Finish attempt” 

untuk mengakhiri ujian



Klik “Return to attempt” untuk kembali
mengerjakan soal (jika waktu ujian belum

selesai)

Klik “Submit all and finish” untuk kirim
jawab anda



Klik “Return to attempt” untuk kembali
mengerjakan soal (jika waktu ujian belum

selesai)

Klik “Submit all and finish” untuk kirim
jawab anda

Klik “Submit all and finish” 
untuk mengakhiri sesi ujian



Halaman review 
jawab anda

Klik “ finish review”  untuk menampilkan hasil
ujian anda



Pastikan klik Log out setelah selesai menggunakan E-Learning, yaitu 

dengan cara klik pada nama Anda, maka akan muncul tampilan pilihan 

menu Log out, dll. Untuk mengubah password atau edit profil (pasang 

foto) silahkan klik preferences (preferensi).

11. Log Out



Selesai...

Tanyakan pada dosen pengampu, jika 
ada hal yang kurang jelas.


