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Panduan Menggunakan E-Learning Untuk Dosen Unsada
1. Mengakses website E-learning http://elearning.unsada.ac.id

2. Login menggunakan username dan password yang sama seperti yang digunakan
pada aplikasi akademik.

3. Muncul form untuk registrasi dengan cara melengkapi data pribadi seperti berikut
:
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Lengkapi form di atas terutama item yang bertulisan merah.
Cara melengkapi form :

-

Nama Akhir, jika tidak ingin mengisi item tersebut isikan dengan tanda titik (.),
tidak boleh kosong.

-

Alamat email, wajib diisi dengan alamat email anda

-

Kota, isikan dengan Jakarta

-

Negara, pilih Indonesia

Item-item lain boleh tidak disi.
Terakhir click tombol : Perbaharui Profil.

4. Tampilan setelah login dan pengisian form berhasil :
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5. Menunggu konfirmasi dari admin untuk disetting sebagai : Teacher agar bisa
membuat kelas dan mengupload mata kuliah. Jika ingin cepat hubungi admin UPT
TIK langsung melalui phone atau kirim email ke : herianto@unsada.ac.id
6. Jika telah di setting sebagai teacher maka pada menu setting terdapat item :
Turn Editing On.

7. Click : Turn Editing On
8. Kemudian click : Site administration – Courses – Add/Edit Courses.
9.

Pilih Fakultas dan Program Studi sesuai dengan kelas mata kuliah yang
diasuh.

10.Kemudian click tombol : Add New Course, tampil formulir seperti berikut :
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Isikan formulir di atas untuk menambahkan kelas mata kuliah baru, contoh
pengisian minimal :

11.Jika sudah selesai click tombol : save changes di bagian bawah form.
12.Tampilan berikutnya :
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13.Selanjutnya tampilan per pertemuan di atas dapat dilengkapi deskripsi setiap
minggu, bahan kuliah (resource) dan aktivitas (activity) seperti contoh berikut :

-

Untuk melengkapi deskripsi setiap pertemuan click icon tangan berpena (
)
pada bagian pertemuan tersebut dan isikan dengan deskripsi yang diinginkan.
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-

Untuk melengkapi bahan perkuliahan setiap pertemuan agar dapat
didownload atau dilihat mahasiswa seperti dalam bentuk : file, folder
dsbnya : , pilih bagian : Add a resource

-

Untuk melengkapi bahan perkuliahan setiap pertemuan dengan aktivitas
seperti : halaman pengumpulan file tugas, fasilitas chat, soal-soal, kuis, forum
dsbnya, pilih bagian : Add a resource.

