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Panduan Penggunaan Elearning Prima Solusi 

 

Selamat untuk Anda yang telah terdaftar dalam pelatihan yang ad adi Prima Solusi. 

Berikut ini kami berikan panduan untuk Anda. 

A. Login dan Masuk ke Halaman Pelatihan 

a. Buka browser dan masuk ke http://elearning.primasolusi. info 

Login menggunakan username dan password yang Anda gunakan untuk login di 

http://primasolusi. info.  Klik tombol Log In 

 

 

 

 

b. Setelah Anda login, Anda akan masuk ke halaman Dashboard. pada bagian 

sebelah kiri terdapat menu My Course. Ini adalah pelatihan yang bisa Anda 

ikuti. Klik nama pelatihan untuk mulai belajar 

http://elearning.primasolusi.info/
http://primasolusi.info/
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Setelah Anda masuk ke salah satu pelatihan, Anda dapat mendownload materi, 

menonton video, diskusi di forum dan mengerjakan kuis atau tugas. 

 

B. Mendownload Materi 

Setiap peserta pelatihan dapat mengakses seluruh materi yang diupload oleh 

instruktur masing-masing. Untuk mendownload materi, klik materi yang akan 

didownload. Materi dapat disimpan di komputer masing-masing. 

Klik pada nama materi yang akan dibaca 
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Beberapa jenis file akan langsung ter-download ke komputer/laptop masing-

masing. File pdf akan terbuka di browser, untuk mendownload nya klik icon 

download yang ada di kanan atas.  

 

C. Menonton Video 

Beberapa instruktur menyediakan video sebagai materi penunjang proses 

pembelajaran. Klik pada resource video yang ada.  

 

Akan muncul video yang sudah diupload oleh instruktur. Klik tombol Play untuk 

menjalankan video. 
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D. Mengerjakan Kuis 

Kuis adalah ujian yang diberikan oleh instruktur. Kuis dapat dikerjakan oleh peserta 

pada waktu yang sudah ditentukan. Jika waktu pengerjaan sudah lewat, peserta 

tidak dapat mengerjakan kuis 

Klik pada nama kuis yang akan dikerjakan. 

 

Akan muncul informasi tentang kuis seperti berapa kali boleh dikerjakan, waktu 

mulai dan selesai, berapa waktu pengerjaan, dan juga metode penilaian. 

Untuk mengerjakan kuis, klik Attempt quiz now 
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Jika Anda yakin akan mengerjakan saat ini, klik Start attempt. 

 

Soal akan ditampilkan. Tandai salah satu jawaban yang benar, klik Next Page 

untuk menuju pertanyaan berikutnya. Anda dapat berpindah ke soal lainnya dengan 

mengklik navigasi no soal.  
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Jika sudah selesai, klik Finish attempt. Klik submit all and finish jika Anda  

yakin sudah menjawab semua pertanyaan dengan benar. 

 

Klik Submit all and finish sekali lagi untuk konfirmasi 

 

Peserta bisa langsung melihat nilai yang didapatkan 

 

E. Mengerjakan Assignment (Tugas) 

Sedikit berbeda dengan kuis, tugas biasanya berbentuk soal essay. Soal ini bisa 

dijawab dengan langsung mengisi jawaban di kolom yang disediakan, bisa juga 

dengan mengupload file jawaban.  

Klik pada nama tugas yang akan dikerjakan. 
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Akan muncul informasi tentang tugas yang meliputi apakah tugas sudah pernah 

dikerjakan, apakah sudah dinilai dan batas waktu pengerjaan. 

 

 

Anda dapat menulis jawaban pada kotak yang disediakan, ataupun mengupload file 

jawaban. Jika sudah selesai, klik Save changes 
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F. Posting di Forum 

Forum diskusi digunakan agar sesama peserta pelatihan dapat mendiskusikan materi yang 

dipelajari. Klik pada nama forum untuk mulai berdiskusi 

 

Klik tombol Add a new discussion topic untuk mulai mengirimkan topic diskusi.  
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Isikan judul diskusi dan isinya. Klik tombol Post to forum untuk mengirim diskusi 

 


