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Introduction

SIPADI atau Sistem Pembelajaran Digital  adalah  sebuah aplikasi  pembelajaran daring 
berbasis  web.  Diharapkan  aplikasi  ini  bisa  menjadi  pendukung  agar  mahasiswa  dan 
dosen  dapat  melakukan  kegiatan  belajar  mengajar  tanpa  dibatasi  ruang  dan  waktu. 
Berikut alur sederhana bagaimana SIPADI bekerja.
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Login
Untuk dapat mengakses SIPADI anda terlebih dahulu harus melakukan login. Adapun 
langkah untuk login adalah :

1. Buka browser kesayangan anda lalu tuju alamat https://sipadi.polmed.ac.id

2. Klik tautan Masuk di sudut kanan atas.
3. Masukkan username dan password admin anda lalu klik tombol login.
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4. Setelah berhasil login anda diharuskan mengubah password terlebih dahulu sebelum 
mulai menggunakan sistem.

5. Masukkan  password  yang  anda  gunakan  untuk  login,  lalu  masukkan  password 
perubahan.

6. Jika  perubahan password berhasil  akan terlihat  seperti  gambar  di  bawah lalu  klik 
lanjut.

Note :   

• Password minimal 8 karakter 

• Harap gunakan password yang aman dan gampang anda ingat 

• Harap mengubah alamat email setalah anda login agar notifikasi dari aplikasi bisa terkirim ke email 
anda. Gunakan email resmi lembaga sebagai email yang didaftarkan mis: contoh@polmed.ac.id. Jika 
anda belum mendapatkan email silahkan hubungi Sub. Bagian PSI untuk mendapatkan email resmi 
Politeknik Negeri Medan. 
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Dashboard Mahasiswa
Jika  anda  telah  berhasil  mengubah  password  maka  akan  muncul  tampilan  awal 
dashboard  anda.  Akan  ada  tur  singkat  yang  akan  menjelaskan  fungsi  di  tiap  bagian 
dashboard. Anda dapat mengikutinya atau melewatinya.

Secara general dashboard berisi beberapa blok yaitu
• Recently accessed course, berisi materi/ujian perkuliahan yang terakhir anda akses,
• Courcse overview, daftar materi yang anda ikuti.
• Timeline, lini masa tentang jadwal yang anda.
• Private files,  pengelolaan file pribadi anda.
• Pengguna  Online,  daftar  pengguna  yang  Sedang  online.  (anda  bisa  melalukan 

percakapan melalui chat box)
• Kalender, tanggal apabila ada event yang Sedang berlangsung.
• Event, daftar event.
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Mengikuti Perkuliahan
Anda dapat mengikuti materi pada matakuliah yang telah dibuat oleh admin jurusan/
prodi dan telah didaftarkan pada mata kuliah yang anda ikuti. Materi kuliah terdiri dari 
beberapa  topik  dan  setiap  topik  terdiri  2  kategori  yaitu  Aktivitas  yang  mana  berisi 
kegiatan yang dapat dilakukan mahasiswa selama materi kelas berlangsung dan Sumber 
yang menjadi  bahan literatur kuliah.  Berikut  penjelasan singkatnya (Penjelasan detail 
dapat anda lihat di bagian referensi).

• Assignment,  tugas  yang  dapat  dikerjakan  mahasiswa  selama  kelas  berlangsung. 
Mahasiswa  dapat  mengerjakan  tugas  langsung  dari  sistem  ataupun  mengupload 
berkas.

• Choice,  dosen  dapat  memberikan  pertanyaan  dengan  pilihan  jawaban  kepada 
mahasiswa selama kelas berlangsung.

• Feedback, seperti survey kepada dosen sebagai Bahan evaluasi. Hasil survey bersifat 
anonim.

• Forum,  forum  diskusi  bagi  mahasiswa  dan  dosen  dapat  menjadi  moderator  pada 
diskusi.

• Kuis, dosen dapat membuat kuis kepada mahasiswa untuk dapat dinilai.
• Obrolan,  Modul  obrolan  memungkinkan  peserta  untuk  melakukan  diskusi  sinkron 

secara real-time melalui web
• File, Modul file memungkinkan dosen untuk menyediakan file sebagai sumber materi.

NOTE 

• Mahasiswa diharuskan untuk mengikuti perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

• Materi kuliah hanya bisa diakses di rentang waktu yang di atur kedalam sistem. 

• Bagi mahasiswa yang tiidak mengikuti perkuliahan di jadwal yang telah ditentukan secara otomatis akan 
dianggap tidak hadir oleh sistem yang mana akan berpengaruh bagi penilaian dan status mahasiswa di 
dalam sistem. 

• Selalu komunikasikan jadwal kepada teman,ketua kelas,admin jurusan/prodi ataupun dosen terkait agar 
selalu mendapat berita terbaru. 
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Berikut langkah untuk memulai mengikuti materi pada matakulah :
1. Klik pada judul materi yang ingin mulai ikuti.
2. Akan muncul tampilan tour anda dapat mengikutinya atau melewatinya

3. Setelah anda akan tampil halaman awal materi kuliah yang anda ikuti.

4. Klik judul topik untuk mulai mengikuti perkuliahan.
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Aktifitas Assignment/Tugas
Jika topik berisi aktifitas assignment ikuti Langkah berikut.
1. Klik pada judul tugas.

2. Akan tampil halaman status tugas anda. Perhatikan pada submission status berisi Not 
Attempt yang mana anda belum mengirim tugas. Klik tombol tambahkan pengajuan 
untuk mengirim tugas.
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3. Isi atau kerjakan tugas yang akan anda kirim didalam kotak teks yang tersedia. Jika 
telah selesai klik tombol simpan.

4. Anda  akan  diminta  mengkonfirmasi  hasil  pekerjaan  anda.  Apakah  anda  ingin 
mengubah, menghapus atau langsung mengirim hasil pekerjaan anda. Jika anda yakin 
telah selesai klik tombol submit.
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5. Anda akan diminta mencentang pakta bahwa anda mengerjakan sendiri tugas anda. 
Lalu klik tombol lanjut.

6. Status tugas anda akan berubah menjadi submitted for grading yang mana anda telah 
mengirim tugas  dan selesai  mengikuti  perkuliahan.  Dosen akan menilai  pekerjaan 
anda dan nilai akan tampil pada status tugas anda setelah jadwal perkuliahan telah 
lewat.

NOTE 

• Halaman pengerjaan tugas bisa berbeda. Dosen mungkin akan mengharuskan anda mengirim berkas 
atau langsung mengerjakan tugas di dalam sistem. 

• Anda harus mengirim tugas untuk syarat mengikuti perkuliahan. 

• SIlahkan kembali ke dasbor jika perkulihan terdiri lebh dari satu topik 

SIPADI MANUAL MAHASISWA V.1 �9



Aktifitas Choice
Jika topik berisi aktifitas choice ikuti Langkah berikut.
1. Klik pada judul aktifitas.

2. Pilih opsi yang ditawarkan lalu klik tombol save.

3. Akan muncul status perkuliahan dan pilihan anda.

4. Kembali ke dasbor jika perkuliahan memiliki topik lain.
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Aktifitas Feedback
Jika topik memiliki aktifitas Feedback ikuti langkah berikut :
1. Klik pada judul aktifitas.

2. Klik tombol answer the question.

3. Pilih tanggapan anda. Lalu klik submit.
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Aktifitas Forum
Jika topik berisi aktifitas Forum ikuti langkah berikut
1. Klik pada judul aktifitas.

2. Klik pada judul diskusi yang ingin anda tanggapi.

3. Klik tautan tanggap di kanan bawah lalu isi tanggapan anda. Lalu klik sampaikan
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Aktifitas Obrolan
Jika topik berisi aktifitas obrolan ikuti langkah berikut
1. Klik Judul aktifitas.

2. Klik link masuk chat sekarang.

3. Mulai mengobrol secara realtime.
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Kuis/Ujian
Untuk memulai mengikuti kuis/ujian secara online ikuti langkah berikut:
1. Klik pada judul materi. Jika kuis maka judul berada didalam judul topik. Jika ujian 

silahkan klik pada judul materi.
2. Klik tombol mencoba kuis sekarang.

3. Pada  menu  pop  up  klik  tombol  start  attempt.  Mohon  baca  informasi  awal  yang 
muncul dilayar Sebelum anda memulai.
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4. Akan tampil halaman ujian anda. Berikut keterangan layout
4.1. Kotak sebelah kiri merupakan keterangan status soal sudah dijawab atau belum
4.2. Kotak tengah berisi soal dan pilihan jawaban/isian jawaban.
4.3. Kotak sebalah kanan berisi navigasi, dan hitungan mundur waktu ujian.

5. Klik pada tombol next untuk pindah pada soal berikutnya.
6. Jika soal berjenis essai silahkan isi jawaban anda pada kotak yang disediakan.
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7. Setelah anda selesai menjawab semua soal. Perhatikan status jawaban anda. Jika anda 
ingin mengubah jawaban silahkan klik tombol Return to Attempt. Mohon perhatikan 
waktu tersisa sebelum anda memperbaiki jawaban anda. Jika anda yakin telah selesai 
klik tombol Submit All.

8. Setelah anda menekan tombol Submit maka akan muncul  pop menu berisi konfirmasi 
apakah anda yakin mengirim jawaban anda. Silahkan klik submit.
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9. Anda telah selesai  melaksanakan ujian dan jawaban anda telah terkirim ke  dalam 
sistem.

Melihat Nilai
Untuk melihat nilai silahkan klik pada judul materi yang ada pada halaman dasbor anda. 
Jika  nilai  belum  terlihat  di  halaman  dasbor  anda  kemungkinan  tugas/ujian  belum 
sepenuhnya  dinilai  oleh  dosen  atau  belum  memasuki  waktu  penilaian.  Harap 
berkomunikasi dengan teman, ketua kelas, dosen, admin jurusan/prodi jika nilai anda 
masih belum muncul di akun anda.

Bantuan
• Username dan password dapat anda dapatkan di jurusan/prodi masing masing.
• Jika anda memiliki kesulitan atau kendala dalam menggunakan SIPADI silahkan kirim 

email pertanyaan/keluhan anda ke sipadi@polmed.ac.id 
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