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REGISTER
Bagi pangguna baru Register adalah hal utama yang harus dilakukan, caranya
langsung klik pada menu Register dan jika kesulitan dengan bahasa inggris silahkan
pilih bahasa indonesia pada menu disamping register

Silahkan isi data pada form

Setelah pendaftaran selesai sistem akan
mengirimkan email konfirmasi ke email,
silahkan cek email

Note : apabila tidak ada dikotak masuk maka
silahkan cek pada spam

LOGIN
Setelah mempunyai akun silahkan login

MEMBUAT MATAKULIAH
>> Pada halaman utama klik tombol Edit Halaman lalu pilih Administrasi Situs
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Klik Tambah/ubah Matakuliah

>> Selanjutnya klik Buat Matakuliah Baru

Silahkan isi form seperti
contoh pada gambar ini

>> Ringkasan Matakuliah di isi sesuai dengan matakuliah masing-masing, contoh :

>>Jika ada lampiran file ringkasan silahkan upload disini, caranya bisa langsung di drag
atau klik untuk upload file

>> Langkah selanjutnya klik Simpan dan Tampilkan

Jika proses berhasil maka sistem akan membuat jadwal secara otomatis seperti tampilan
dibawah ini, namun jadwal ini masih dapat diubah sesuai kebutuhan dosen pengajar.
Bagaimana cara mengubahnya..?
>> Cara mengubah jadwal dan upload materi, tugas serta ujian silahkan klik Hidupkan
Mode Ubah untuk dapat mengatur kelas/matakuliah

>> Sehingga muncul action Ubah & Tambah Aktifitas, silahkan klik ubah untuk mengubah
jadwal menjadi pertemuan atau nama lainnya

Silahkan klik ubah &
pilih Edit Week

Contoh Isi Form
Note : hilangkan Ceklist
pada gunakan nama
default bagian

Jika perlu Pembatasan
Akses silahkan ditambah,
Fitur ini sering digunakan
saat proses ujian

Silahkan diubah semua jadwal sesuai kebutuhan, setelah proses pengubahan jadwal
selesai diubah maka tampilannya seperti dibawah ini

MENAMBAH MATERI
Dosen dapat menambah materi ke dalam mata kuliah yang dikelola pada elearning. Materi
tersebut dapat beerupa materi teks, web, file (pdf, doc, xcl, ppt), dan multimedia melalui menu
add resource book, file, folder, label, page dan url. Namun demikian, yang umum digunakan
hanya page dan file. Oleh karena itu, pada panduan ini, penambahan materi yang dibahas hanya
melalui page dan file.
1. Book
Melalui fitur book, dosen dapat memberikan bahan bacaan kepada mahasiswa dengan cara
menambahkan url ebook yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.
2.

File
Melalui fitur ini, dosen dapat mengupload materi yang berbentuk file seperti file presentasi
dengan format ppt, file document yang memiliki format doc atau pdf, dan beberapa format
dari file multimedia seperti mp4.

3.

Folder
Fitur ini berguna untuk mengupload file yang ada di dalam computer local dengan jumlah file
yang lebih dari 1 (satu) file, sehingga file-file tersebut akan tertata rapi ketika diakses oleh
mahasiswa.

4.

Label
Berbeda dengan fitur lainnya, fitur label hanya berguna sebagai instruksi pendek yang berisi
menginformasi kepada mahasiswa tentang apa yang harus dilakukan.

5.

Page
Melalui fitur ini, dosen dapat membuat halaman web lengkap, baik berisi teks, multimedia
maupun kode javascript.

6.

Url

Fitur UrL memungkinkan dosen untuk membuat link ke halaman web atau file lain yang ada
di internet. Fitur Url juga dapat diarahkan ke halaman web lain yang telah diupload ke
computer local.

Cara Menambahkan Materi File

Klik Tambahkan Aktifitas

Sehingga muncul
tampilan seperti ini,
Pilih File & klik tombol
Tambah

Form ini diisi sesuai
dengan materi yang
di upload

Klik Simpan dan
Kembali ke kursus

Proses Berhasi jika
muncul seperti ini

Cara Menambahkan Mahasiswa dalam Matakuliah
>> Pada menu sebelah kiri klik Pengguna dan pilih Pengguna Terdaftar

>> Setelah muncul seperti ini klik tombol Enrol Users

Pastikan pada Terapan perananperanan sebagai mahasiswa

Silahkan pilih mahasiswa yang akan
dimasukkan kedalam matakuliah
dengan klik tombol Daftarkan

Setelah selesai mendaftarkan semua
mahsiswa silahkan klik Selesai
Mendaftarkan Pengguna

>> Jika mahasiswa yang didaftarkan masuk ke list seperti dibawah ini maka proses enrol
users berhasil

Apabila langkah-langkah diatas telah diikuti semua maka proses pembuatan matakuliah
sudah selesai.
Selanjutnya silahkan mulai proses mengajarnya
dan infokan kepada mahasiswa
bersangkutan untuk dapat segera buka elearning kampus agar dapat segera mengikuti
proses belajar.

Selamat Mencoba & Semoga Bermanfaat

