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PANDUAN eLIJO UNTUK DOSEN 
Oleh: UP2 UM Purworejo 

 
 
 
A. AKUN ELIJO DOSEN 

Elektronik Learning Universitas Muhammadiyah Purworejo yang selanjutnya disebut elijo 

dapat diakses secara langsung melalui laman http://elijo.umpwr.ac.id/login/index.php.  
 

1. Login 

Pada halaman ini ibu/ bapak akan disuguhkan tampilan muka dari elijo dengan form 
akun untuk masuk ke dalam sistem (login), seperti Gambar 2.1. Akun elijo dosen secara 
otomatis telah terdata di sistem, sehingga tidak perlu melakukan registrasi.  

 

 
 

Gambar 2.1. Tampilan muka elijo 
 

Langkah-langkah login dan melengkapi profil sebagai berikut : 
a. Buka laman http://elijo.umpwr.ac.id/login/index.php, pada form Already have a 

account ? tersedia Username dan Pasword, seperti Gambar 2.2. 
 

 

Username : NIDN  
Password : password default  
(telah disampaikan melalui WA) 

 

 

Gambar 2.2. Form login 
 

b. Muncul halaman Dashboard seperti Gambar 2.3, pada halaman ini berisi nama Dosen, 
apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan nama dapat dilakukan editing melalui 
Profil. 
 

http://elijo.umpwr.ac.id/login/index.php
http://elijo.umpwr.ac.id/login/index.php
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Gambar 2.3. Dasboard Akun Elijo Dosen 
 

2. Mengganti Profil dan Password 

Mengganti Profil maupun Password dapat dilakukan melalui dua menu (meskipun sama saja), 
yaitu menu Profile dan Menu Preference. Langkahnya : 
a. Klik gambar foto kosong pada pojok kanan atas, pilih Menu Profil atau Preference 

 

 
 

Gambar 2.4. Menu Profil dan Preference 
 

b. Masuk menu profil, selanjutnya klik Edit Profil 
 

 
 

Gambar 2.5. Edit Profil  
 

c. Pada bagian profil, terdapat form General, User picture, Additional names, Interest, dan 
Optional. Formulir silakan diisi sesuai identitas ibu/ bapak. Form dengan simbol tanda seru 
merah (!) menunjukkan form tersebut WAJIB diisi.  
 

Nama Dosen 



3 
 

 
Gambar 2.6. Mengganti Foto Profil  

 
d. Pada form email, ibu/ bapak dapat menggunakan email dari kampus dengan domain 

email@umpwr.ac.id atau menggunakan email@gmail.com; pada penggantian diperlukan 
verifikasi pada email yang telah dimasukkan (optional). 

 

e  
Gambar 2.7. Verifikasi email   

 
e. Untuk mengganti User picture, pilih foto terbaik ibu/ bapak pada komputer atau media 

penyimpanan, kemudian drag and drop pada tanda panah. Setelah selesai klik Save atau 
Update Profile 

f. Mengganti Password dapat dilakukan dengan klik menu Preference 
 

 
 

Gambar 2.8. Mengganti Password  
 
Current password adalah pasword default yang digunakan saat login, silakan ganti password 
(New Password) Ibu/ bapak menggunakan kombinasi karakter, huruf besar, huruf kecil, 
dan angka, contoh: *nama_UMP494%; kemudian Save chages. 
 

3. Lupa Password 

Dikarenakan sesuatu dan lain hal sehingga ibu/ bapak lupa password saat hendak login, dapat 
dilakukan dengan klik Forgotten your username and password, kemudian mengisi form kembali. 
Langkah ini dapat juga dilakukan dengan menghubungi Admin elijo (PPTIK) untuk mereset 
password (optional).  

mailto:email@umpwr.ac.id
mailto:email@gmail.com
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Gambar 2.9. Lupa Password  

 
 

B. MEMBUAT MATA KULIAH DAN ADMINISTRASI PERKULIAHAN 

Setelah pengaturan akun dan profil ibu/ bapak selesai, langkah selanjutnya membuat mata 
kuliah. Seperti halnya mengganti profil, untuk membuat mata kuliah dapat dilakukan dengan 
beberapa cara, melalui Site Administration, maupun melalui Site Home, dimana akhirnya akan 
sampai pada menu Course Category Management.  
1. Apabila menggunakan Site Administration, langkah-langkahnya sebagai berikut: 

a. Klik gambar Gear pada bilah samping kiri dari halaman elijo sehingga akan muncul Site 
administration 

b. Klik Manage course and categories 
c. Akan muncul Course Categories. Pada halaman ini disilakan memilih program studi 

dimana ibu/bapak mengampu mata kuliah. Apabila mengajar lintas prodi makan 
disesuaikan dengan prodi yang dimaksud (bukan homebase).  

d. Klik Create New Course. Pada halaman new course ini ibu/ bapak disilakan mengisi 
identitas mata kuliah; yang meliputi Nama mata kuliah, nama pendek/ singkatan nama 
mata kuliah, dan sebagainya. 
Catatan penting: apabila ibu/ bapak mengampu kelas paralel, nama mata kuliah 
singkatan mata kuliah, dan kode mata kuliah diberi kode kelas, misalnya: 
Pembelajaran_A, Manajemen_B, Praktikum_C, dan sebagainya. 

e. Course visibility: dipilih show 
f. Kode mata kuliah: silakan diisi dengan kode mata kuliah yang diampu 
g. Description: Berisi deskripsi mata kuliah, dapat diambil dari deskripsi yang ada di RPS  
h. Setelah form diisi, jangan lupa untuk menyimpan dengan klik Save and return atau Save 

and display. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.10. Membuat mata kuliah melalui menu site administration  
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2. Menggunakan menu Site Home 

Selain menggunakan menu site administration, langkah alternatif untuk membuat 
mata kuliah baru dapat dilakukan melalui menu Site home pada halaman dashboard akun 
ibu bapak. Langkah-langkahnya : 
a. Klik Site home 
b. Klik Pilih Program studi 
c. Klik Manage Course 
d. Akan muncul Course and category management. 

e. Langkah selanjutnya sama seperti proses pada nomor 1 melalui site administration 
f. Setelah form diisi, jangan lupa untuk menyimpan dengan klik Save and return atau Save 

and display. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Gambar 2.11. Membuat mata kuliah melalui menu Site home  
 

C. ADMINISTRASI PERKULIAHAN 

Administrasi perkuliahan yang dimaksud disini adalah perangkat pembelajaran, informasi 
pembelajaran, dokumen kontrak belajar, dan sebagainya. Pada elijo telah tersedia menu 
administrasi yang terintegrasi pada masing-masing mata kuliah.  

Bagian ini merupakan petunjuk teknis tentang tata cara membuat dan mengunggah 
administrasi perkuliahan, sebagai lanjutan dari proses pembuatan mata kuliah pada point B (point 
h maupun point f). Adapun mekanisme yang lebih lengkap mengenai administrasi perkuliahan 
akan disajikan pada bagian E tentang Aktivitas Pembelajaran.  
Langkah-langkah melengkapi administrasi perkuliahan sebagai berikut: 
1. Setelah mengisi form pembuatan mata kuliah, klik Save and display, sehingga akan muncul 

ruang mata kuliah dengan beberapa menu topics. Untuk dapat melakukan editing pada 
halaman ini, klik Gear pada pojok kanan atas, kemudian pilih Turn editing on 
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Gambar 2.12. Membuat mata kuliah melalui menu Site home  
 

2. Topic 1 dan seterusnya dapat diganti sesua topik pembelajaran yang berlangsung. Sebagai 
contoh untuk Topic 1 hendak dilakukan pembelajaran tentang orientasi mata kuliah, 
penjelasan silabus, maupun kontrak belajar.  

3. Klik gambar pensil disebelah Topic 1, kemudian masukkan/ ketikkan nama topik yang hendak 
diajarkan. Sebagai contoh dalam panduan ini :  
Mata kuliah: Ilmu Alamiah Dasar, ganti Topic 1 dengan Administrasi perkuliahan, kemudian 
Enter 

 
Gambar 2.13. Membuat mata kuliah melalui menu Site home  

 

4. Lakukan hal demikian untuk Topic 2, 3 dan seterusnya. 
5.  Guna melampirkan file (RPS, kontrak belajar, dan sebagainya), klik + Add on activity or resource, 

pada kolom Activities geser ke bawah carilah menu Files kemudian Add 
  

 
Gambar 2.14. Membuat mata kuliah melalui menu Site home  
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6. Pada form menu General, isilah Name dengan kegiatan atau file yang hendak dibagikan 
kepada mahasiswa, sebagai contoh pada buku ini adalah : RPS 

7. Unggah file RPS mata kuliah dengan klik menu Select Files, Browse ; atau ibu/ bapak dapat 
langsung drag and drop file RPS dari media penyimpanan, file maksimum yang diijinkan 8 Mb. 

 

 
Gambar 2.15. Membuat mata kuliah melalui menu Site home  

 
 

8. Save and display, sehingga akan muncul file pada RPS 

 
Gambar 2.16. Membuat mata kuliah melalui menu Site home  

 
9. Pada Pertemuan_1, ibu/ bapak dapat memasukkan kegiatan pembelajaran yang hendak 

dilaksanakan, misalnya pretest, penjelasan silabus/ RPS, pendahuluan perkuliahan. Setelah 
selesai klik Save change. 

 

  
Gambar 2.17. Membuat mata kuliah melalui menu Site home  

 

10.  Jika hendak melampirkan file bahan ajar perkuliahan dan file pendukung lainnya dapat 
melalui menu + Add an activity or resource, langkahnya sama seperti Gambar 2.15. 

11. Setelah selesai, non aktifkan mode edit melalui menu Turn editing off, dengan klik gambar 
gear pada pojok kanan atas 
 

http://elijo.umpwr.ac.id/course/view.php?id=12&notifyeditingon=1
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Gambar 2.18. Membuat mata kuliah melalui menu Site home  
 

D. ENROL MAHASISWA 

Setelah kelas dan administrasi dibuat, langkah selanjutnya adalah Enroling Mahasiswa. 
Enrol berfungsi untuk mengambil data atau invite mahasiswa yang akan mengikuti kelas 
perkuliahan yang ibu/ bapak ampu. Proses enrolment mahasiswa ini dapat dilakukan melalui 
dua cara yaitu dosen yang memasukkan mahasiswa ke dalam kelas, atau mahasiswa yang 
mendaftar sesuai mata kuliah yang diambil. Pada paduan ini menggunakan cara kedua, 
mahasiswa mendaftar sesuai mata kuliah yang ditempuh.  
Langkah-langkahnya sebagai berikut:  
1. Pada halaman mata kuliah yang diampu, klik simbol gear pada pojok kanan atas, klik More, 

kemudian pilih Users, pilih Self enrolment (student) disebelah menu Enrolment methods 
 

 
Gambar 2.19. Membuat mata kuliah melalui menu Site home  

 
2. Pada menu Custom instance name silakan diisi: nama mata kuliah_kelas,  
3. Enrol menggunakan cara kedua yaitu mahasiswa yang mendaftar pada kelas, maka dosen 

membuat kode kelas terlebih dahulu seperti halnya google classroom. Caranya pilih menu 
Enrolment key, klik Click to enter text atau gambar pensilnya,  silakan buat kode untuk 
dibagikan kepada mahasiswa. 

 

 
Gambar 2.20. Membuat mata kuliah melalui menu Site home  
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4. Pada use group enrolment keys, Pilih YES jika dosen tidak mengijinkan mahasiswa dari kelas 
lain mengikuti perkuliahan misalnya di kelas A, pilih NO jika dosen mengijinkan mahasiswa 
dari kelas lain mengikuti perkuliahan di kelas A. 

5. Pada kolom custom wecome message dapat diisi misalnya ucapan selamat datang, atau pengantar 

singkat tentang laman e-learning mata kuliah yang dosen ampu.  
6. Setelah selesai klik Save change. 
7. Mekanisme enrolment mahasiswa ini dilakukan untuk seluruh mata kuliah yang diampu.  

 
 
E. AKTIVITAS PEMBELAJARAN 

Aktivitas pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama 
menggunakan elijo baik secara online (daring) maupun offline (non daring). Aktivitas 
pembelajaran dapat berupa (a) membaca laman informasi, (b) mendownload dan membaca file 
materi hasil download, c) mengerjakan dan mengupload tugas (paper/video), (d) diskusi, (e) 
mengerjakan kuis, (f) mengamati video dan lain sebagainya. Aktivitas dirancang oleh dosen 
dengan acuan pembelajaran berpusat pada mahasiswa. 
1. Rencana Pembelajaran Semester 

RPS dalam eLIJO harus memuat jadwal pelaksanan pembelajaran yang jelas, sehingga 
mahasiswa tidak terlambat dalam mengikuti matakuliah daring. Sebelum memasukkan RPS 
ke eLIJO, dosen harus menyesuaikan format RPS sesuai pedoman penjaminan mutu dan 
memasukkan jadwal kuliah seperti contoh berikut 

 

 
 

Gambar 2.21. Contoh RPS dalam eLIJO 
 
Kata pembuka dan motivasi dapat diselipkan untuk memberikan informasi dan semangat 

mahasiswa dalam mendownload konten. Kalimat informasi dan motivasi dapat di input di 
form penjelasan. Setelah melengkapi form penjelasan, dilanjutkan dengan menekan tombol 
Save change. Proses upload RPS sudah dijelaskan pada gambar 2.16. 

 
2. Kontrak belajar 

Kontrak mata kuliah merupakan bagian unsur pedagogik dari pembelajaran orang 
dewasa. Pelibatan mahasiswa dalam penyusunan kontrak kuliah sangat diperlukan agar 
penyamaan persepsi terkait pembelajaran dan penilaian menjamin prinsip-prinsip 
transparansi. Kontrak kuliah dapat ditampilkan dalam deskripsi atau model didownload 
seperti RPS. Cara membuat topik kontrak kuliah sama dengan cara membuat topik RPS. 
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Gambar 2.22. Contoh kontrak kuliah dalam eLIJO 
 
Disarankan menambah aktivitas diskusi setelah mengupload kontrak kuliah. Pembuatan 

aktivitas diskusi akan dijelaskan pada pembahasan membuat materi. 
 

3. Capaian Pembelajaran dan Peta Konsep 
Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang ingin di capai oleh mahasiswa setelah 

mengikuti pembelajaran. Capaian pembelajaran dapat dibagi menjadi dua (1) capaian 
pembelajaran mata kuliah, (2) rincian capaian pembelajaran topik mata kuliah. Capaian 
pembelajaran mata kuliah dan rincian capaian pembelajaran telah tercantum dalam RPS, 
namun untuk memfokuskan mahasiswa dalam mempelajari materi, capaian pembelajaran, 
rincian pembelajaran dan peta konsep perlu ditampilkan.  

Sama halnya dengan capaian pembelajaran, peta konsep materi dan peta konsep pokok 
bahasan juga perlu ditampilkan sebelum mahasiswa mempelajari konten materi. Bentuk peta 
konsep beragam tidak ada batasan/aturan khusus, sesuai dengan referensi yang dipahami 
oleh pengajar. Contoh tampilan capaian pembelajaran dan peta konsep sebagai berikut: 

 

 
Gambar 2.23. Capaian pembelajaran dan peta konsep 

 
Capaian pembelajaran dan peta konsep disampaikan di halaman awal pengantar 

matakuliah dan pokok bahasan matakuliah. Lebih rinci akan dijelaskan pada bagian aktivitas 
pembelajaran. 

 
4. Aktivitas Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran merupakan aktivitas yang dilakukan mahasiswa selama 
menggunakan eLIJO secara online (daring) maupun offline (non daring). Aktivitas 
pembelajaran dapat berupa (a) membaca laman informasi, (b) mendownload dan membaca file 
materi hasil download, c) mengerjakan dan mengupload tugas (paper/video), (d) diskusi, (e) 
mengerjakan kuis, (f) mengamati video dan lain sebagainya. Aktivitas dirancang oleh dosen 
dengan acuan pembelajaran berpusat pada siswa. 
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a. Aktivitas membaca informasi  
Aktivitas membaca informasi dilakukan dengan cara mahasiswa membaca materi 

yang langsung dilampirkan dalam laman tanpa harus mendownloadnya. Tampilan capaian 
pembelajaran dan peta konsep adalah salah satu contoh aktivitas mahasiswa dalam 
membaca informasi. Langkah-langkah membuatnya adalah sebagai berikut: 
1) Edit topik, ubah nama menjadi pokok bahasan yang diampu, misalnya Hakikat Ilmu 

Alamiah Dasar 
 

 
Gambar 2.24. Input topik 

 
Lengkapi form topik yang disediakan. Pengajar bisa menambahkan kode misalnya 
K1M1 (kegiatan 1 materi 1) untuk memudahkan dalam memanajemen kegiatan). 
Untuk mengupload peta konsep, dosen perlu memiliki file peta konsep dalam bentuk 
file gambar (jpg, png dan sejenisnya) agar dapat dimunculkan di laman. 
 

2) Cara memasukkan gambar dan video dalam laman sebagai berikut.  
a) Memasukkan Gambar  

Pilih pertemuan, klik men Edit di samping kanan, pilih menu Edit Topics yang 
diberi tanda merah untuk input gambar 
 

 

 
Gambar 2.25a. Memasukan Gambar  

 
Gambar yang diinput boleh dalam url ataupun file yang ada di komputer masing-
masing. Upload file dari komputer masing-masing dapat dilakukan dengan 
memilih find or upload image kemudian dilanjutkan form file. 

Akan muncul kotak dialog Image Properties, klik Browse repositories, kemudian 
muncul kotak dialog File Picker, Upload files, Choose files, pilih file gambar yang 
hendak diunggah dari media penyimpanan, klik menu Upload this files. 
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Gambar 2.25b. Memasukan Gambar 
 

b) Memasukkan video 
Untuk memasukkan video pada laman LMS, dapat dilakukan dengan upload 
video maupun mentautkan link video dan memasang (embed) video kedalam 
LMS. Disarankan melakukan embeded video untuk menghemat kapasitas 

memory dalam LMS. Adapun langkah-langkah embede video akan dijelaskan 
pada aktivitas mengamati video. 
 

b. Aktivitas mendownload dan membaca file hasil download  
Aktivitas mendownload dan membaca file hasil download adalah aktivitas yang 

menuntut mahasiswa untuk mendownlaod kemudian mempelajari materi yang 
dilampirkan di laman materi. Contoh halaman download materi dapat dilihat dari file-file 
yang telah diunggah.  

 

 
Gambar 2.26. Mengunggah/Mengunduh Materi Perkuliahaan 

 
 

Mahasiswa dapat mendownload materi dengan membuka link yang berada pada 
kotak merah gambar 2.26. Prosedur upload file sama dengan prosedur upload RPS pada 
materi sebelumnya. 

 
c. Aktivitas mengerjakan dan mengupload tugas  

Guna membuat aktivitas mengerjakan dan menupload tugas dalam selang waktu 
yang ditentukan, dosen dapat memanfaatkan menu assignment pada menu tambahkan 

aktivitas dan sumber daya. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 
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1) Buka menu + Add on activity or resource, Pilih menu Assignment, kemdudian klik Add 
 

 
 
 

 
 

Gambar 2.26a. Mengunggah Tugas 
 

2) Muncul berbagai form, silakan diisi sesuai dengan mata kuliah yang diampu 
 

 
 

Gambar 2.26b. Mengunggah Tugas 
 

3) Lengkapi form aktivitas tugas sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Kotak 
merah merupakan menu bar dosen untuk membatasi waktu upload tugas. Setelah 

form terisi, dilanjutkan dengan memilih menu simpan dan tampilkan. 
 

d. Aktivitas Diskusi 
Aktivitas diskusi dapat dirancang secara sinkronus maupun asinkronus. Jika dosen 

menghendaki aktivitas diskusi sinkronus tentunya dalam LMS harus disertakan jangka 
waktu dan kapan diskusi dilaksanakan. Adapun menu dalam eLIJo yang dapat digunakan 
dalam mebuat forum diskusi dapat dilihat pada gambar berikut: 
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Gambar 2.27. Form Aktivitas Diskusi 
 
Dengan cara yang sama (melengkapi form), dosen dapat membuat aktivitas diskusi 

untuk mahasiswa. Jangan lupa menuliskan kegiatan diskusi yang akan dilakukan dalam 
teks pendahuluan dan berilah centang pada tampilkan deskripsi di halaman kursus 
(display description on courge page). 

 
e. Aktivitas mengerjakan kuis  

LMS eLIJO juga menyediakan aktivitas tes/kuis sehingga mahasiswa dapat 
mengikuti tes secara daring dan dosen dapat melihat hasil dan nilai mahasiswa setelah 
mengerjakan kuis. Model soal pilihan ganda dan benar salah adalah contoh model tes yang 
dapat di olah nilainya secara langsung oleh sistem LMS. Pada pedoman ini akan dijelaskan 
cara membuat tes dalam bentuk pilihan ganda. Adapun langkah-langkahnya sebagai 
berikut: 
1) Pilih menu Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya  
2) Centang menu kuis dan klik Add  

 

 
 

Gambar 2.28a. Menu membuat kuis 
 

3) Lengkapi form dan lanjutkan dengan menekan tombol simpan dan tampilkan, 
kemudian akan muncul menu berikut:  
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Gambar 2.28b. Menu membuat kuis 

 
4) Pilih menu edit kuis,  
5) Selanjutnya pilih add untuk menambahkan pertanyaan pada kuis, pilih a new question, 

akan muncul menu seperti berikut: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 2.29. Pilihan jenis kuis 

 
6) Guna membuat tes pilihan ganda, centang menu pilihan ganda dan lanjutkan tekan 

tombol tambah. Selanjutnya akan muncul tampilan form seperti berikut: 
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Gambar 2.30. Form kuis pilihan ganda 
 

7) Setelah selesai, Simpan perubahan atau Simpan perubahan dan melanjutkan editing.  
8) Contoh tampilan quiz dapat dilihat pada gambar 2.31. 
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Gambar 2.31. Contoh tampilan kuis  
 

9) Untuk melakukan penilaian terhadap kuis yang telah dikerjakan oleh mahasiswa, 
dosen dapat membuka halaman kuis, kemudian klik Attempts 1 

 

 

Gambar 2.32. Penilaian kuis 
 

10) Klik Attempts untuk mengetahui siapa saja yang sudah mengerjakan kuis dan untuk 
melihat nilai mahasiswa dan memberikan nilai dari jawaban mahasiswa pada soal 
kuis. 

11) Pada gambar diatas menunjukan nama-nama mahasiswa yang telah mengerjakan dan 
menilai kuis essay mahasiswa secara manual yang dilakukan oleh dosen, lalu klik pada 
“Requires grading” untuk menilai kuis essay. 

 
Dalam tahap penilaian kuis jenis essay ini mengklik make comment or override mark agar 

dapat menilai kuis essay secara manual sesuai hasil dari penilaian dosen terhadap jawaban 
mahasiswa. 
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Gambar 2.33. Menilai kuis bentuk essay  
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f. Aktivitas embeded video  
Supaya aktivitas embeded video interkatif, selain menampilkan video dalam 

pembelajaran, maahsiswa diminta mendiskusikan permasalahan dalam video tersebut. 
Oleh sebab itu aktivitas diskusi dalam LMS bisa dipilih kemudian kita tautkan link video 
dalam form pendahuluan diskusi. Langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1) Pilih menu Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya  
2) Centang menu URL dan tekan tombol tambah  

 

 
Gambar 2.34. Form Embedd Video 

 
3) Tambahkan video yang akan didiskusikan dengan menuliskan tautan kedalam 

pendahuluan diskusi.  
4) Diwajibkan mencantumkan sumber video yang di upload. Untuk melakukan embeded 

video dari youtube disarankan menggunakan menu bagikan dan dilanjutkan copy link 
dan paste ke dalam deskripsi.  

5) Agar sistem LMS dapat berjalan dengan baik, file berupa video, dimohon tidak 
diunggah pada LMS, disarankan menunggah terlebih dahulu di kanal video seperti 
youtube dan sebagainya.  

 
5. Memulai chat/ obrolan 

Obrolan atau chat merupakan fasilitas interaksi antara dosen dan mahasiswa secara dua 
arah. Untuk memanfaatkan fasilitas ini dapat di klik menu partisipant pada bilah kiri 
deretan menu seperti gambar 2.35. 
 

 
Gambar 2.34. Memulai obrolan 

 
Selanjutnya dosen dapat mencari nama mahasiswa yang akan diajak untuk memulai 

obrolan pribadi dengan cara pilih search keyword or select filter atau bisa dengan langsung 

memilih di daftar mahasiswa pada kolom dibawah ini.  
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Gambar 2.35. Memilih kontak mahasiswa 

 
Setelah Dosen memilih siapa yang akan diajak untuk memulai obrolan, Dosen dapat 

memilih/ mengeklik icon “message” untuk memulai obrolan/ percakapan sedangkan icon 
“Add to contacts” untuk menambahkan pada daftar kontak.  

 

 
 

Gambar 2.36. Memulai chat/ obrolan 

 
6. Memulai kelas Online (Live Learning) 

Proses pembelajaran daring secara umum dapat dibagi menjadi pembelajaran sinkronous dan 
asinkronous. Pembelajaran secara daring dapat dilaksanakan secara langsung/ live sesion.  

a. Untuk memulai pembelajaran live klik pada add activity resource, silakan dipilih jenis 
interface yang hendak digunakan. Setelah selesai klik save 
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Gambar 2.37. Setting Pembelajaran langsung 
 

b. Setelah selesai menulis nama kelas dan mengklik save and display akan muncul seperti 
gambar diatas, lalu klik pada bagian join session untuk memulai kelas online tersebut. 

c. Pilih microphone untuk dosen yang akan mengajar mata kuliah, dan mahasiswa memilih 
listen only  untuk mendengar yang diajarkan oleh dosen pengampu.  

 

 
 

 
 

Gambar 2.38. BigBlueButton 
 



22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ditulis oleh: Eko Setyadi Kurniawan | 2020 


