1. LOGIN

Untuk masuk ke Evaluasi Pembelajaran silahkan login dengan ID dan Password Portal
2. Halaman Beranda
Layout halaman beranda evaluasi pembelajaran adalah sebagai berikut
Tombol toggle sidebar (klik untuk
menyembuyikan/memunculkan
sidebar

Nama user (klik untuk
membuka tab data user

Jumlah kuesioner
yang harus anda isi
Tab data user

Daftar Kuesioner yang harus
anda isi (klik salah satu
untuk memulai mengisi
kuesioner)

Tombol sign out (klik
untuk keluar dari proses
evaluasi

Jumlah dan daftar kuesioner yang harus anda isi terdapat di sidebar (bagian kiri). Untuk memulai proses
pengisian kuesioner evalusi klik salah satu kuesioner yang ingin anda isi. Setelah mengklik kuesioner
yang anda pilih anda akan dibawa ke halaman petunjuk pengisian.

3. Halaman Petunjuk Pengisian
Layout Halaman Petunjuk pengisian

Klik tombol mulai untuk
memulai mengisi
kuesioner

Baca petunjuk pengisian dengan baik, apabila anda telah paham silahkan klik tombol mulai untuk
memulai mengisi kuesioner.
4. Mengisi kuesioner
Layout halaman pengisian kuesioner

Klik pada salah satu
kolom jawaban yang
anda anggap paling
pantas

Untuk mengisi kuesioner silahkan klik kotak yang terdapat pada kolom jawaban yang anda anggap
paling sesuai sampai muncul tanda centang (√). Ingat anda harus mengisi semua opsi pertanyaan.
Apabila anda tidak mengisi semua opsi pertanyaan maka kuesioner anda tidak akan dapat disimpan dan
anda harus mengulang mengisi kuesioner kembali. (untuk kolom saran boleh tidak diisi)
Apabila anda telah mengisi semua opsi sesuai dengan pilihan anda, klik tombol simpan untuk
menyelesaikan mengisi kuesioner

Kolom saran boleh
tidak diisi
(tapi sebaiknya diisi)

Pastikan semua opsi
telah diisi sebelum
menyimpan

Klik tombol simpan untuk
menyelesaikan proses
pengisian kuesioner

Apabila anda telah mengisi semua opsi pertanyaan, setelah anda mengklik tombol simpan maka anda
akan dibawa kembali ke halaman beranda.

Dan kuesioner yang telah anda isi akan diberi tanda centang (√) Sebagai tanda anda telah mengisi
kuesioner kategori tersebut. Untuk selanjutnya silahkan mengisi semua kuesioner yang lain dengan
benar.

Terima kasih atas partisipasi anda dalam proses Evaluasi Pembelajaran Universitas Negeri Padang.

