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Daftar Isi
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Pedagogi merupakan platform pembelajaran yang menyediakan

sejumlah course yang dapat pengguna akses. Pada platform Pedagogi

terdapat berbagai fitur, salah satu fitur utama dari Pedagogi adalah

menu Course.

Menu Course berisikan materi-materi interaktif yang disajikan dalam

bentuk video pembelajaran dan infografis interaktif. Menu Course ini

juga menyediakan kuis di setiap akhir pembelajaran guna menguji

pemahaman dan memberikan penguatan pengguna terhadap materi

yang telah dipelajari.

Pengguna dapat memperoleh sertifikat pencapaian dari Pedagogi

apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran

yang disusun oleh tim Pedagogi.

Selamat belajar!
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Gambaran Umum



Kunjungi URL
https://pedagogi.id/register/
Lengkapi seluruh formulir
pendaftaran dengan benar
Klik "Create Account" untuk
mendaftarkan akun
Lakukan verifikasi melalui email
Akun Anda telah dapat digunakan.

Bagi Anda pengguna baru Pedagogi,
silahkan untuk mendaftarkan akun
baru dengan mengikuti langkah-
langkah berikut:
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Pendaftaran Akun



Kunjungi URL https://pedagogi.id/wp-login.php
Masukan email dan password yang sudah terdaftar dengan benar
Klik "Log In" untuk masuk ke dalam website
Selamat Anda berhasil melakukan Login

Pastikan Anda telah memiliki akun Pedagogi untuk dapat Login. Silahkan
ikuti langkah-langkah berikut untuk melakukan Log In:
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Log In



Profile
Account
All Course
Connections
Members
Log Out

Seluruh fitur Pedagogi dapat Anda
lihat pada panel sebelah kiri.
Terdapat beberapa fitur, seperti:

Setiap fiturnya akan dijelaskan
secara lengkap pada halaman
berikutnya.
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Fitur-Fitur



Pada Tab Profile, Anda
dapat melihat dan mengubah
data diri.

Pada Tab Connections, Anda
dapat pengguna lain yang
terhubung dengan Anda.

Pada Tab Timeline, Anda
dapat melihat aktivitas di
Pedagogi.

Pada Tab Courses, Anda
dapat melihat seluruh course
yang sudah Anda enroll.

Profile
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Fitur-Fitur



Pada Menu Account, Anda
dapat melakukan pengaturan

terhadap akun, seperti
mengganti password atau

email, pengaturan notifikasi,
pengaturan privasi, dan
permintaan ekspor data.

Pada Menu Course terdapat
materi-materi interaktif yang
disajikan dalam bentuk video
pembelajaran dan infografis

interaktif. Menu Course ini juga
menyediakan kuis di setiap

akhir pembelajarannya.

Account All Course
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Fitur-Fitur



Pada Menu Members, Anda dapat melihat pengguna-pengguna lain di
Pedagogi. Anda juga dapat mengirimkan pesan untuk memulai
terhubung dengan pengguna lain.

Members
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Fitur-Fitur



Buka menu All Course, kemudian pilih course yang Anda minati. Baca
keterangan coursenya meliputi judul course, jumlah pembelajaran, serta
topik-topik yang disajikan dalam course.

Bila Anda tertarik, langsung saja
klik "Take this Course" untuk mulai
meng-enroll coursenya. Kemudian
klik "Start Course" untuk masuk ke
dalam course.

Pilih Pada Menu All Course
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Cara Akses Course



Berikut adalah tampilan ketika Anda masuk ke dalam course. Pada panel
sebelah kiri, Anda dapat identitas course seperti judul course, judul-judul
pembelajaran, topik-topik yang disajikan pada masing-masing
pembelajaran, serta persentase ketuntasan course.

Pada panel sebelah kanan, Anda dapat melihat semua bahan
pembelajaran disajikan, baik berupa video pembelajaran atau infografis
interaktif. Anda juga harus mengerjakan kuis pada setiap akhir
pembelajaran untuk menguji dan memberikan penguatan terhadap
pemahaman materi yang baru saja dipelajari. 

Tampilan Bagian Dalam Course
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Cara Akses Course



Video Pembelajaran Infografis Interaktif

Apabila Anda telah selesai mempelajari topik tertentu, silahkan klik
“Mark Complete” untuk dapat lanjut ke topik berikutnya.

Tampilan Bahan Ajar

Mark Complete Untuk Lanjut

12

Cara Akses Course



Sebelum Anda dapat melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Anda
akan dihadapkan dengan kuis yang harus diselesaikan berdasarkan
topik-topik yang sudah dipelajari pada pembelajaran tersebut.

Kuis ini memiliki nilai
standar yang harus dipenuhi
agar dapat lolos. Anda dapat
mengulang kuisnya untuk
memperbaiki kesalahan atau
mendapatkan penguatan
lebih terkait materinya.

Kerjakan Kuis
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Cara Akses Course



Apabila Anda telah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran pada
course, mengerjakan kuis, serta sukses mengerjakan tes akhir, maka
akan muncul tampilan seperti gambar di atas. Pengguna dapat langsung
mengunduh atau mencetak sertifikat pencapaian dengan meng-klik
tombol "Print Sertifikat".

Tampilan Sertifikat Pencapaian
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Cara Unduh Sertifikat


