
Panduan Ujian Tengah Semester 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL-MUSADDADIYAH GARUT 

Tahun Akademik 2019/2020 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb 

Berikut adalah panduan untuk mahasiswa dalam menghadapi Ujian Tengah Semester (UTS) Genap, 

adapun untuk pelaksanaan UTS tersebut adalah Ujian Dalam Jaringan sesuai dengan peraturan 

Pemerintah tentang kegiatan Perkuliahan menggunakan Layanan yang berbasis Dunia Maya, STAI Al-

Musaddadiyah Garut dalam hal menggunakan fasilitas yang disediakan oleh SEVIMA menggunakan jalur 

Edlink. 

Langkah Pertama, Ketik di Bar alamat/ Address bar edlink.id, setelah terbuka tampilan seperti bawah ini 

lanjutkan dengan tekan/ klik Siakad di bawah, atau ketika kehadiran menggunakan barcode 

 



Langkah Kedua,  Setelah diklik akan muncul 3 bidang isian yang harus diisi oleh mahasiswa sebagai 

berikut: 

1. Perguruan Tinggi diisi dengan menggunakan kata kunci Musaddadiyah setelah itu akan muncul 

STAI Al-Musaddadiyah Garut klik, 

2. Username diisi dengan Nomor Pokok Mahasiswa contoh “11210001”, 

3. Kata Sandi diisi dengan password Siakad dengan format YYYYMMDD 

  



Langkah Ketiga, setelah masuk ke website delink, disebelah kiri akan muncul menu kelas akademik 

dimana tercantum mata kuliah yang diikuti atau diambil disesuaikan dengan jadwal ujian.  

 

  



 Langkah Keempat, setelah diklik mata kuliah yang akan diikuti, antar muka selanjutnya akan muncul 

menu aktifitas pembelajaran dan sesi pembelajaran dimana akan muncul sesi pertemuan dan UTS  

  



Langkah Kelima, Setelah klik UTS di sesi pembelajaran akan muncul soal baik berupa dokumen ataupun 

teks dimana ada submenu catatan, dan waktu yang akan ditempuh. 

 



Harap diingat bahwa login untuk waktu UTS harap diperhatikan karena akan disesuaikan dengan 

waktu secara riil  

 



 

Langkah Keenam, Jawaban diketik di kolom yang tersedia sesuai dengan perintah soal.adapun untuk 

jawaban yang dilampirkan dalam bentuk softcopy bisa diklik di tambahkan berkas sesuai dengan gambar 

no 2 

 

 

 

  



Langkah Ketujuh, setelak klik tambah berkas muncul antarmuka selanjutnya yaitu  tambah media 

dimana kita memilih file di device pribadi dengan klik tanda + selanjutnya memilih jenis dokumen yang 

ingin di tambahkan  

 

 

 

 

  



Langkah Kedelapan, setelah ditemukan file yang akan diunggah mohon perhatikan judul dari file yang 

akan diunggah mohon secara komplit dicantumkan mata kuliah yang diikuti 

 

  



Langkah Kesembilan, setelah dokumen di unggah maka dokumen akan terlihat di media library atau 

penyimpanan personal, Jawaban  akan tersimpan dalam kolom jawaban setelah diklik pilih item  

 

  



Langkah Kesepuluh,  Jawaban akan tersimpan dalam kolom jawaban dan sampaikan bahwa jawaban 

yang telah dikirimkan dengan pemberitahuan..  

 



Langkah Terakhir, Mohon diperhatikan  

1. Mata Kuliah yang akan diikuti, 

2. Penyimpanan file disesuaikan dengan mata kuliah tersebut,  

3. Waktu yang dihabiskan tidak boleh melebihan yang telah 

ditentukan, 

4. Media penyimpanan di edlink terbatas (25 Gb) untuk seluruh 

institusi STAIM jadi seandainya jawaban langsung diisi di kolom 

jawaban akan memudahkan penyimpanan kita tidak cepat 

penuh. 

 

 

 

Sekian  

Wassalamu’alaikum, Wr.Wb  


