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Edunex.itb.ac.id merupakan Learning Management System (LMS) baru yang diadopsi oleh 

Direktorat Pengembangan Pendidikan dengan tujuan jangka panjang memudahkan semua 

sivitas akademika (khususnya dosen) dalam melaksanakan berbagai aktivitas pengajaran. 

Melalui platform ini, Dosen ITB dapat menyelenggarakan perkuliahan secara daring berupa 

mode asinkron (pertemuan non real-time), sinkron terbatas (dibatasi kemampuan server dan 

aplikasi vicon pihak ketiga), campuran kedua mode dengan mode kelas konvensional (blended 

learning), membuka forum diskusi, memberikan tugas, menyelenggarakan ujian, dan 

mendapatkan informasi serta analisis aktivitas akademik lainnya.  

Saat ini, LMS Edunex ITB masih dalam tahap pengembangan. Fitur-fiturnya terus ditambah 

agar makin memfasilitasi berbagai aktivitas pembelajaran daring. Untuk menyempurnakan 

proses pengembangannya diperlukan beberapa tahap pengujian, salah satunya melalui uji 

beta.  

 

A. LOGIN 

1. Buka edunex.itb.ac.id, kemudian klik tombol  dipojok kanan atas halaman web. 

 
 

2. Lalu klik “Login with SSO” (di bawah tombol Sign In) untuk login menggunakan akun SSO 

ITB, seperti ditunjukkan di gambar di bawah ini: 

 

https://edunex.itb.ac.id/login
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Selanjutnya, muncul laman login SSO: 

 

3. Setelah berhasil login, Anda akan masuk ke halaman Home LMS Edunex ITB. Klik salah 

satu mata kuliah: 
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B. MENGGANTI PASSWORD 

1. Klik foto profil Anda yang terdapat di pojok kanan atas. Lalu pilih “Change Password”.  

 

2. Isikan password lama dan password baru. Lalu klik “Save”. 

 

3. Password akun LMS Edunex Anda sudah berhasil diubah 

 

C. MENGELOLA USER 

User yang dapat anda kelola meliputi asisten dosen dan mahasiswa. Dalam uji beta ini kita 

akan mengelola mahasiswa.  

1. Buka laman pengaturan, klik icon  yang terletak di pojok kanan atas. 
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2. Klik , kemudian akan ditampilkan daftar nama mahasiswa yang sudah terdaftar 

 

 

3. Daftar nama mahasiswa di LMS Edunex ini sudah tersinkronisasi dengan daftar 

mahasiswa di SIX. Klik  untuk mengambil daftar nama peserta kuliah dari SIX. 

Lalu pastikan apakah jumlah dan nama mahasiswa sudah sesuai dengan data pada SIX 

Anda. 

 

 

D. MENGUNGGAH BAHAN AJAR 

Beberapa jenis bahan ajar yang dapat anda unggah meliputi teks, dokumen (pdf, ppt, doc, xls) 

gambar (png, jpg), file arsip (rar, zip), dan URL video YouTube.  

1. Untuk mulai mengelola bahan ajar, kembali ke halaman course dengan cara klik nama 

course pada bagian navigasi 



 

 

Edunex ITB  6 

 

2. Pastikan mode editing telah diaktifkan. Jika tidak terlihat tombol  

itu berarti mode editing sedang tidak aktif. Untuk mengakifkannya klik  di pojok 

kanan atas 

 
 

3. Klik untuk menambah Module baru. Isi nama Module, lalu klik save. 

Buatlah Module untuk 16 pertemuan: Module 8 untuk UTS, Module 16 untuk UAS, dan 

sisanya untuk bahan ajar di tiap pertemuannya 

 
 

4. Jika sudah, buka salah satu Module yang akan diisi bahan ajar 
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5. Jika diperlukan, Anda juga dapat menambahkan sub Module. Klik , lalu isi nama 

sub Module sesuai kebutuhan. Klik  

 

6. Pilih jenis bahan ajar yang akan diunggah:  

 
a. Teks, fitur ini juga dilengkapi fitur menulis formula atau rumus-rumus matematika. 

b. PDF File, dikhususkan untuk file dokumen dalam format pdf. 

c. File, digunakan untuk mengunggah file dokumen (ppt, doc, xls) gambar (png, jpg), 

atau arsip (rar, zip). 

d. Video, untuk menampilkan video yang sudah diunggah di YouTube. 

 

7. Lengkapilah form sesuai dengan kebutuhan. Lalu klik  
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Form untuk bahan ajar jenis teks 

 

Form untuk bahan ajar jenis PDF File. Anda juga bisa menggunggahnya dengan cara drag 

and drop dari folder lokal 

 

Form untuk bahan ajar jenis file selain PDF. Anda juga bisa menggunggahnya dengan cara 

drag and drop dari folder lokal 

 

Form untuk bahan ajar jenis video. Anda cukup mencantumkan kode unik video yang tertera 

pada URL 

 

8. Bahan ajar sudah siap untuk disampaikan kepada mahasiswa Anda. 
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9. Tiap bahan ajar dapat Anda kelola sesuai dengan kebutuhan. 

 

a. Untuk mengorganisasikan urutan bahan ajar, caranya yaitu dengan drag and drop 

b. Untuk menampilkan/menyembunyikan detail bahan ajar 

c. Untuk mengedit bahan ajar 

d. Untuk menghapus bahan ajar 

 

E. MENGELOLA FORUM DISKUSI 

Forum dapat dimanfaatkan untuk memperdalam penguasaan topik/materi melalui diskusi. 

Forum ini juga dapat bermanfaat untuk tempat memberikan pengumuman, atau tanya jawab 

seputar teknis perkuliahan daring. Untuk membuat forum, terlebih dahulu Anda perlu 

membuat Activity/Sub Modul. 

1. Pada Module yang akan disediakan forum, klik . Lalu lengkapi form isiannya. 
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2. Pada Activity/Sub Module yang sudah dibuat tadi, klik .  Lalu lengkapi form isiannya. 

 

 

3. Forum sudah siap untuk diikuti oleh Mahasiswa. Tulislah sesuatu, lalu klik  

untuk membuat postingan baru 
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4. Anda juga dapat mengomentari postingan dari mahasiswa. Terlebih dahulu klik  

hingga muncul kolom komentar, tulislah komentar Anda, lalu klik  

 

 

F. MENGELOLA TUGAS 

Anda dapat memberikan penugasan pada tiap Module/Sub Module sesuai kebutuhan. Selain 

memberikan instruksi dan tenggat waktu pengerjaan tugas, Anda juga dapat memberikan skor 

terhadap hasil kerja yang diunggah/dikerjakan oleh mahasiswa. 

1. Klik pada Module/Sub Module yang akan disertai dengan tugas. Lalu 

lengkapi form isiannya. Unggah dokumen jika memang diperlukan. 
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2. Tugas berhasil ditambahkan 

 

 

3. Untuk melihat semua tugas yang Anda kelola, klik pada navigasi bar yang 

ada di sebelah kiri 

 

4. Anda akan menemukan kumpulan tugas dari berbagai Course yang Anda kelola. Klik 

 pada tugas yang ingin Anda lihat progresnya 
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5. Pada bagian paling bawah, akan terlihat daftar nama mahasiswa dan status 

pengerjaannya. 

 

 

6. Untuk memeriksa hasil kerja mahasiswa Anda, Klik  

 
 

7. Berikan skor dengan rentang 0-100, lalu klik  
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G. MENGELOLA UJIAN (QUIZ/EXAM) 

Anda dapat membuat ujian pada tiap Module/Sub Module sesuai kebutuhan. Jenis soal yang 

dapat dipilih adalah Multiple Choice, Benar/Salah, Essay, dan Exact Answer/Isian SIngkat. 

Selain memberikan instruksi dan tenggat waktu pengerjaan ujian, Anda juga dapat melihat 

hasil nilai ujian mahasiswa.  

 

MEMBUAT KUIS/UJIAN 

 

1. Klik pada modul yang akan ditambahkan fitur Ujian. Kemudian beri nama 

pada sub module yang akan dibuat. Kemudian klik “Save”. 

 
 

2. Klik pada submodule yang baru saja dibuat. Kemudian klik untuk menambahkan 

kuis/ujian. Tentukan nama dan tipe kuis. 

 
Terdapat tiga tipe yang dapat dipilih, yaitu “Quiz”, “Mid Test”, dan “Final Test”. 
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3. Kemudian akan muncul Kuis/Ujian yang telah kita buat. Klik  untuk mulai 

menambahkan beberpa pengaturan kedalam Kuis/Ujian. 

 

4. Berikut adalah tampilan pengaturan Kuis/Ujian.  

a. General setting 

Name: Nama kuis/ujian 

Type: Tipe kuis/ujian yang terdiri dari Quiz, Mid Test, dan Final Test 

Start: Tanggal dan waktu kuis/ujian dimulai. Kuis/ujian tidak akan dapat diakses 

sebelum tanggal kuis/ujian dimulai 

End: Tanggal dan waktu kuis/ujian berakhir. Kuis/ujian tidak akan dapat diakses 

setelah tanggal kuis/ujian berakhir 

Passing Grade:   Nilai minimal untuk lulus ujian 

b. Package List : Menampilkan daftar paket soal yang telah dibuat. Apabila terdapat 

lebih  

  dari satu paket soal, maka paket soal akan didistribusikan kepada 

peserta kuis/ujian secara acak 

 : Menambahkan paket soal 

 : Membuka paket soal 
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 : Menghapus paket soal 

c.  :  Menampilkan hasil jawaban peserta kuis/ujian 

 : Mengaktifkan kuis/ujian.  

 : Menyimpan pengaturan kuis/ujian 

5. Pastikan Anda telah mengatur waktu dimulai, waktu selesai dan passing grade kuis/ujian. 

Kemudian klik “Save”. 

 

MENAMBAHKAN SOAL KE DALAM KUIS/UJIAN 

Untuk mulai menambahkan soal pada kuis/ujian yang telah dibuat, ikuti langkah berikut: 

1. Pada halaman Exam Setting, klik ikon  untuk menambahkan paket soal. 

Ketika muncul jendela konfirmasi, klik “Yes” untuk melanjutkan. 

 
2. Kemudian paket soal yang baru dibuat akan muncul pada kolom “Package List”.  Klik ikon 

 untuk membuka paket soal. 

 
 

3. Anda akan masuk ke halaman untuk menambahkan soal kuis/ujian.  
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Keterangan halaman: 

a. Menunjukan daftar soal yang telah dibuat 

 : Untuk menambahkan soal baru 

 : Untuk melihat tampilan kuis/ujian 

b. Kolom untuk mengetikan soal yang akan ditambahkan.  

: Nomor soal. Nomor soal secara otomatis bertambah 

dimulai dari nomor 1(satu).  Namun dosen dapat 

mengubah nomor soal sesuai keinginan dengan 

menyunting kolom ini. 

: Bobot soal. Dapat diisi sesuai kebutuhan penilaian. 

 : Tipe soal. Terdiri dari Multiple Choice, True/False, Essay 

dan Exact Answer.  

Berikut penjelasan masing-masing tipe soal: 

a. Pilihan Ganda (Multiple Choice) 

1. Klik   untuk mulai menambahkan soal pada paket soal. 

2. Tentukan nomor soal. Biarkan bagian ini apabila Anda ingin penomoran soal dilakukan 

secara otomatis oleh sistem. 
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3. Tentukan bobot soal pada kolom “Weight” menyesuaikan dengan kebutuhan penilaian 

Anda. 

 
4. Pilih tipe soal “Multiple Choice”. 

 
5. Ketikkan soal pada kolom “Question” 

 
 

6. Bagian kolom “Solution” dapat diisi dengan penjabaran jawaban dari soal. Apabila 

setting “Show Solution” pada kuis/ujian diaktifkan, bagian ini akan dimunculkan 

kepada mahasiswa setelah selesai mengerjakan kuis/ujian. Untuk tipe soal Multiple 

Choice, kolom ini dapat dikosongkan atau diisi dengan penjabaran jawaban benar dari 

soal. 

 
 

7. Tambahkan jumlah option sesuai dengan jumlah pilihan jawaban yang diinginkan 

dengan cara menekan tombol . Untuk tipe soal benar/salah, tentukan jumlah 

pilihan jawaban sebanyak empat atau lima. 

 

8. Kemudian ketikkan isi pilihan jawaban (tanpa abjad pilihan) pada kolom tersebut. 

Tentukan poin pilihan jawaban pada kolom “Point” pada pilihan jawaban yang benar. 

Nilai poin benar sama dengan nilai Weight.  Untuk poin pilihan jawaban lainnya adalah 

0 (nol). 
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9. Klik  untuk menyimpan soal. 

 

b. Benar/Salah (True/False) 

1. Klik   untuk mulai menambahkan soal pada paket soal. 

2. Tentukan nomor soal. Biarkan bagian ini apabila Anda ingin penomoran soal dilakukan 

secara otomatis oleh sistem. 

 
3. Tentukan bobot soal pada kolom “Weight” menyesuaikan dengan kebutuhan penilaian 

Anda. 

 
4. Pilih tipe soal “True/False”. 

 
5. Ketikkan soal pada kolom “Question” 
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6. Bagian kolom “Solution” dapat diisi dengan penjabaran jawaban dari soal. Apabila 

setting “Show Solution” pada kuis/ujian diaktifkan, bagian ini akan dimunculkan 

kepada mahasiswa setelah selesai mengerjakan kuis/ujian. Untuk tipe soal True/False, 

kolom ini dapat dikosongkan atau diisi dengan penjabaran jawaban benar dari soal. 

 
 

7. Kemudian ketikkan isi pilihan jawaban (tanpa abjad pilihan) pada kolom tersebut. 

Tentukan poin pilihan jawaban pada kolom “Point” pada pilihan jawaban yang benar. 

Nilai poin benar sama dengan nilai Weight.  Untuk poin pilihan jawaban lainnya adalah 

0 (nol).  
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8. Klik  untuk menyimpan soal. 

 

c. Uraian (Essay):  

1. Klik   untuk mulai menambahkan soal pada paket soal. 

2. Tentukan nomor soal. Biarkan bagian ini apabila Anda ingin penomoran soal dilakukan 

secara otomatis oleh sistem. 

 
3. Tentukan bobot soal pada kolom “Weight” menyesuaikan dengan kebutuhan penilaian 

Anda. 

 
4. Pilih tipe soal “Essay”. 

 
5. Ketikkan soal pada kolom “Question” 

 
 

6. Bagian kolom “Solution” dapat diisi dengan jawaban dari soal uraian. Apabila setting 

“Show Solution” pada kuis/ujian diaktifkan, bagian ini akan dimunculkan kepada 

mahasiswa setelah selesai mengerjakan kuis/ujian.  

 
 

7. Klik  untuk menyimpan soal. 
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d. Uraian Singkat (Exact Answer) 

1. Klik   untuk mulai menambahkan soal pada paket soal. 

2. Tentukan nomor soal. Biarkan bagian ini apabila Anda ingin penomoran soal dilakukan 

secara otomatis oleh sistem. 

 
3. Tentukan bobot soal pada kolom “Weight” menyesuaikan dengan kebutuhan penilaian 

Anda. 

 
4. Pilih tipe soal “Exact Answer”. 

 
5. Ketikkan soal pada kolom “Question” 

 
6. Bagian kolom “Solution” dapat diisi dengan penjabaran jawaban dari soal. Apabila 

setting “Show Solution” pada kuis/ujian diaktifkan, bagian ini akan dimunculkan 

kepada mahasiswa setelah selesai mengerjakan kuis/ujian. Untuk tipe soal Exact 

Answer, kolom ini dapat dikosongkan atau diisi dengan penjabaran jawaban benar dari 

soal. 
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7. Ketikkan jawaban pada kolom “Answer”. Jawaban dapat lebih dari satu. Klik  

 
 

 

MENYALIN RUMUS DARI MICROSOFT WORD  

Anda dapat menambahkan rumus pada soal yang dibuat maupun pada teks pilihan jawaban 

dengan cara menyalin rumus dari file Microsoft Word. 

1. Seleksi equation yang telah Anda buat di Microsoft Word, kemudian tekan ctrl+c untuk 

menyalin rumus. 

2. Pada halaman tambah soal, klik text editor tempat Anda ingin menempatkan equation, 

kemudian klik ikon . 

 
 

3. Setelah muncul jendela text editor rumus, klik kanan -> paste. 
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4. Klik tombol “OK” apabila telah selesai. Rumus akan tersimpan dalam bentuk teks sehingga 

bisa disunting kembali sesuai kebutuhan. 

 

MENYALIN RUMUS RUMIT DARI MICROSOFT WORD  

Proses menyalin rumus rumit sama dengan proses menyalin rumus biasa seperti yang telah 

dijelaskan di atas. Perbedaannya adalah diperlukan penyesuaian/revisi ketika menyalin rumus 

rumit. Hal ini disebabkan belum sepenuhnya kompatibel antara Microsoft Equation dengan 

LMS Edunex yang sedang kita kembangkan. 

1. Sebagai contoh, salin rumus berikut kedalam text editor rumus:  

𝑓(𝑥) = 𝑎0 +∑(𝑎𝑛 cos
𝑛𝜋𝑥

𝐿
+ 𝑏𝑛 sin

𝑛𝜋𝑥

𝐿
)

∞

𝑛=1

 

 

2. Kemudian paste rumus ke text editor rumus. 
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3. Seperti tampak pada gambar di atas, setelah rumus disalin muncul simbol-simbol yang 

tidak diketahui. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyuntingan terhadap rumus yang 

telah disalin. Adapun caranya yaitu sebagai berikut: 

- Hapus simbol-simbol yang tidak diketahui. 

 
- Kemudian, ketik ulang bagian yang masih belum sesuai. Aturan penulisan rumus 

dapat diketahui dengan cara menyorot kotak kumpulan rumus. 
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MENYALIN RUMUS LaTeX  

Anda dapat menambahkan rumus LaTeX dengan cara menyalin dan menempelkannya pada 

teks editor yang ada di Edunex. 

1. Seleksi rumus LaTeX yang telah Anda buat, kemudian tekan ctrl+c untuk menyalin rumus. 

2. Buka teks editor, baik pada fitur Exam untuk ditambahkan sebagai soal maupun pada fitur 

Text di Modul Course, kemudian tekan ctrl+v. 

 
 

3. Resfresh halaman browser dengan menekan ctrl+r.  

 
 

Tampilan rumus LaTeX pada halaman Edunex 
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Tips :  Jika tampilan akhir rumus tidak sesuai, Anda dapat menggunakan menu  pada teks 

editor sebagai alternatif untuk menambahkan rumus LaTeX. 

 
 

MEMERIKSA HASIL KUIS/UJIAN 

Setelah tenggat waktu pengerjaan kuis/ujian berakhir, pastikan bahwa semua mahasiswa 

Anda telah menyelesaikannya. Untuk cek siapa saja yang telah menyelesaikan dan berapa skor 

yang diperolehnya, lakukan Langkah-langkah berikut: 

1. Pada navigasi di sebelah kiri, klik “Exam”. 

 

2. Klik “Open” pada kuis/ujian yang akan Anda periksa. 

 

3. Buka tab “Result”, maka Anda akan menemukan tampilan seperti di bawah ini. 
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4. Klik untuk melihat daftar mahasiswa peserta kuis/ujian beserta skornya.  

 

: menandakan bahwa mahasiswa tersebut belum menyelesaikan kuis/ujian. 

: menandakan bahwa mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan kuis/ujian. 

 

5. Klik    untuk memperoleh hasil kuis/ujian dalam bentuk csv. 

 

6. Klik untuk melihat data statistik kecenderungan mahasiswa dalam menjawab 

soal bentuk Multiple Choice. 
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7. Klik tombol   untuk melihat jawaban tiap soal dari mahasiswa yang dipilih. 

 

8. Klik nomor soal untuk melihat detailnya. Untuk soal jenis Uraian, berikan skor terhadap 

jawaban mahasiswa. Lalu klik . 
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H. PENUTUP 

Demikianlah panduan ini telah kami susun, semoga dapat membantu kelancaran proses 

pengajaran dan pembelajaran kita semua! 


