JUKNIS PENGGUNAAN APLIKASI

PKKMB 2020
D3 & S1
1
2

Pastikan anda terkoneksi
dengan internet
Buka laman PKKMB pada alamat

http://pkkmb.um.ac.id

3

Akan tampil halaman pkkmb.um.ac.id
seperti gambar dibawah

4

Telaah dan pahami Panduan, JUKNIS dan Jadual PKKMB

5

Klik materi

6

Link akan menuju laman
https://materi-pkkmb.um.ac.id/beranda

7

Klik

8

Setelah di-klik, akan muncul tampilan materi yang harus anda pelajari
secara seksama.

9

Anda dapat ﬁlter terlebih dahulu untuk tampilan data sesuai
dengan jurusan dan jenjang anda

10

Untuk mengunduh Video, Presentasi
dan Suplemen silahkan klik tombol biru yang ada pada tabel.

11

Silahkan lihat video, baca presentasi dan suplemen
yang disediakan dan kerjakan tugas yang diberikan

12

Untuk mengumpulkan tugas anda silahkan klik

untuk melihat sajian materi

Kirim Tugas

pada sidebar

13

Anda akan diharuskan login terlebih dahulu dengan akun
tunggal anda (akun SIAKAD)

14

Akan muncul tampilan seperti berikut

15

Silahkan klik tulisan “Tugas PKKMB” untuk mengumpulkan tugas

16

Akan muncul tampilan tugas yang dapat anda kumpulkan

17

Semua peserta PKKMB wajib mempelajari dan mengerjakan tugas
dari “Materi Universitas Negeri Malang”. Adapun terkait “Materi
Fakultas”, silahkan pilih sesuai dengan asal Fakultas anda.
Anda dapat memilih “Materi Universitas” dan “Materi Fakultas”
pada menu di kolom yang dilingkari hijau. Untuk mengerjakan
tugas dari materi terkait, klik tombol kuning yang diberi lingkaran
merah.

18

Setelah anda klik kerjakan tugas
akan tampil menu seperti dibawah

19

Silahkan mengisi uraian jawaban pada kolom
yang dilingkari merah, Apabila sudah selesai,
silahkan klik “simpan” yang dilingkari biru.

20

Akan muncul notiﬁkasi di kanan atas
bahwa jawaban anda telah disimpan

21

Apabila anda ingin mengerjakan materi yang lain
silahkan klik kembali ke da ar materi

22

Untuk mengisi survei PKKMB anda masuk ke laman materi
PKKMB terlebih dahulu, kemudian pada menu
di sebelah kiri klik menu “Isi Survei”

23

Anda akan diharuskan login terlebih dahulu dengan
akun tunggal anda (akun SIAKAD)

24

Akan muncul tampilan laman survey seperti berikut

25

Isikan jawaban dengan men-klik indikator yang mewakili diri
anda, dan indikator yang telah anda pilih akan tampil
berwarna biru seperti pada gambar

26

Apabila anda sudah menjawab semua pertanyaan
silahkan klik simpan

27

Data survei anda telah disimpan terima kasih telah
mengikuti PKKMB Universitas Negeri Malang tahun 2020

Good Luck

