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PENDAHULUAN
STUDENT
Student, dalam portal elearning ini merupakan mahasiswa yang terdaftar pada suatu kelas virtual. Sebelum
dapat mengikuti aktifitas pada suatu kelas virtual, seorang student harus mendaftar/didaftarkan terlebih
dahulu pada kelas tersebut.
Di dalam Portal Elearning Universitas Jambi, Mahasiswa dapat unduh berbagai sumber bahan ajar dan
melakukan berbagai aktivitas yang dibuat dosen di dalam sistem, unduh sumber belajar melakukan aktivitas
dalam kelas seperti : unggah tugas, mengikuti quiz/ujian online, mengikuti perkuliahan synchronous/
asynchronous yang dibuat oleh dosen, dan melihat nilai yang diperoleh
Secara umum, seluruh mahasiswa yang terdaftar di Universitas Jambi telah diberikan akses untuk masuk ke
dalam portal elearning dengan menggunakan nomor induk mahasiswa nya masing-masing. Dimana secara
default admin telah mengatur akun mahasiswa untuk login dengan aturan sebagai berikut :

Username = nim
Password = nim
catatan : penulisan nim pada username dan password dilakukan dengan menggunakan huruf kecil
Selanjutnya mahasiswa dapat mengubah profil dan juga kata sandi yang telah dibuat tersebut sesuai
dengan keinginan mahasiswa yang bersangkutan.
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LOGIN
Untuk mulai mengikuti aktivitas dalam kelas virtual, maka student harus masuk ke dalam portal elearning UNJA dengan memasukan url https://elearning.unja.ac.id/ pada browser, lalu memilih menu
login pada sistem untuk melakukan aktivitas dalam sistem.

Pada halaman login, mahasiswa dapat memasukan username dan password yang telah
dimilikinya lalu menekan tombol Log in, lalu sistem akan menampilkan halaman awal user, sebagai
berikut:
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Identitas user

Setelah user berhasil login, maka pada halaman awalnya terlihat bagian menu identitas user. Jika diklik
maka akan tampil submenu dashboard, profile, grades, messages, preferences, dan log out. (contoh :
user login dengan hak akses sebagai mahasiswa)
1. Dashboard, digunakan untuk melihat kelas yang telah didaftarkan untuknya.
2.

Profile, digunakan untuk melihat dan mengedit profil user.

3.

Grades, digunakan untuk melihat laporan nilai yang telah diperoleh peserta kelas di dalam
kelas yang telah didaftarkan.

4.

Messages, digunakan untuk melihat pesan yang masuk pada user.

5.

Preferences, digunakan untuk melakukan pengaturan pada user account, blogs, dan badges.

6.

Log Out, digunakan user untuk keluar dari sistem.
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REGISTRASI KELAS VIRTUAL
Untuk mulai mengikuti seluruh aktivitas yang telah disediakan dosen di dalam kelas virtual, maka mahasiswa
harus melakukan registrasi/pendaftaran pada kelas virtual yang disediakan dosen. Untuk melakukan registrasi
tersebut, berikut langkah yang harus dilakukan :
1. Mencari Kelas Virtual
Untuk mencari kelas virtual terdapat dua cara, yaitu :
a. melalui menu pencarian course/kelas pada halaman beranda
- Klik Menu Beranda lalu ketikan nama/kode kelas virtual pada kolom pencarian kelas ➔ klik tombol GO,
berikut ini :

- lalu Klik Nama Kelas Virtual
b. melalui menu LMS FAKULTAS
Klik Menu LMS FAKULTAS ➔ Pilih Kategori Fakultas ➔ Pilih Subkategori Program Studi➔ Pilih/cari
Kelas Virtual
Sebagai contoh : mahasiswa memilih Fakultas Sains dan Teknologi ➔Program Studi Sistem Informasi,
dan memilih/ mencari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kode FST122
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Hasilnya :

2. Inputkan Kode Registrasi Pendaftaran Kelas
Setelah berhasil memilih kelas, maka inputkan kode registrasi pendaftaran kelas yang telah diinformasikan
oleh dosen yang bersangkutan, lalu tekan tombol ENROL ME. Jika kode yang diinputkan benar, maka Anda
akan dapat mengakses kelas virtual tersebut dan dapat mengikuti seluruh aktivitas yang disediakan.
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MENGIKUTI KELAS VIRTUAL
Setelah Anda berhasil melakukan registrasi ke dalam sebuah kelas virtual, maka Anda akan dapat mengikuti
berbagai aktivitas di dalam kelas yang telah disediakan dosen.
Contoh : kelas Mata Kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi

Beberapa hal yang dapat Anda lakukan di dalam kelas virtual ialah :
1. Mengakses materi pembelajaran
2. Melakukan download materi pembelajaran
3. Mengakses tugas yang diberikan
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4.
5.
6.
7.

Melakukan unggah tugas di dalam portal
Mengikuti Quiz/Ujian Online
Mengikuti Live Conference
Berinteraksi dalam Ruang Chat dan Forum

UNGGAH TUGAS
1. Tugas dalam bentuk File Submission
Langkahnya adalah : a) Klik Judul Tugas ➔b) Klik Add Submission ➔ c) Klik icon Add Files ➔d) Klik
Browse, lalu cari file pada direktori Anda ➔ e) Klik Upload This File ➔ f) Save Changes
a

b

c

Hasil file yang diupload

f
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d

e

Hasil status aktivitas tugas yang telah disubmit :

Catatan : selama waktu pengumpulan tugas masih belum habis, maka mahasiswa dapat melakukan ubah
file tugas yang disubmit.
2. Tugas dalam bentuk Text Online
Jika dosen memilih pengerjaan tugas dengan type text online, maka mahasiswa dapat mengetikkan
jawaban tugas yang diberikan oleh dosen langsung pada halaman portal elearning UNJA melalui text
editor yang disediakan.
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Contoh :
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