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1. Melakukan daftar dan login pada Elearning 

 

Sebelum mendaftarkan pada LMS Moodle, perhatikan beberapa petunjuk 

berikut ini: 

1. Pastikan anda terkoneksi dengan jaringan internet. 

2. Pastikan anda memiliki browser (Mozilla Firefox atau Google Chrome) 

yang terinstal dengan baik. 

3. Buka web browser dan akses https://lms.unhi.ac.id pada tab pencarian. 

Maka anda akan diarahkan ke halaman depan sistem E-learning 

Universitas Hindu Indonesia. 

4. Masukkan username dan password jika anda sudah punya akun e-

learning, jika belum pastikan anda mendaftar atau “create new account” 

terlebih dahulu. 

 

 

https://lms.unhi.ac.id/
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5. Berikutnya adalah langkah-langkah mendaftarkan akun mahasiswa 

Setelah klik create new account akan muncul window baru seperti 

berikut:  

Keseluruhan teks box tersebut harus diisi. 

● Username : menunjukan userid/username yang nantinya akan selalu 

digunakan setiap login dalam sistem elearning / LMS 
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● Password : diisi dengan password yang akan selalu digunakan setiap 

akan login dalam sistem / LMS 

● Alamat email : harus diisi dengan alamat email yang aktif, karena email 

ini nanti yang akan digunakan untuk konfirmasi / aktivasi keanggotaan, 

dan komunikasi lain selama aktivitas perkuliahan. 

● Email (again) : Menuliskan alamat email kembali 

● Nama Depan, Nama Akhir, Kota dan Negara:diisi dengan data yang 

sebenarnya dari calon anggota, karena data ini nanti yang akan 

digunakan dalam aktivasi mahasiswa dalam mata kuliah, jika perlu 

dengan mencantumkan NIM pada nama Depan/Akhir.  

Setelah diisi semua pilih / klik  

Maka anda akan segera mendapatkan konfirmasi 

untuk aktivasi lewat email. Jika tidak ada dalam Inbox, maka biasanya masuk 

dalam Spam / Trash. Silahkan di klik pda URL yg ada (biasanya dalam format 

biru), jika tidak maka silahkan di copy URL tersebut dan buka window 

browser baru, kemudian paste dan enter. 
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2. Memilih dan Mengakses Mata Kuliah pada Elearning 

 

Untuk mengikuti mata kuliah tertentu maka anda harus login sebagai dengan 

mengisi text box user name dan password kemudian klik login, sehingga akan 

muncul daftar mata kuliah yg dikelompokan berdasarkan program studi yang 

ada di Universitas Hindu Indonesia. 

Jika dalam mata kuliah ada kata kunci yang diminta (sering disebut dengan 

enrolment key), maka silahkan ditanyakan pada dosen pengampu mata kuliah 

yang bersangkutan.     

Jika anda sudah tercatat sebagai mahasiswa suatu mata kuliah dalam elearning 

dan anda sudah login maka mahasiswa akan diarahkan ke halaman My Course. 

Di dalam halaman My Course terdapat menu mata kuliah yang di ikut oleh 

mahasiswa. 

 

 

Dari gambar yang di atas maka course yang diikuti oleh mahasiswa terdapat 

dua matakuliah yang diikuti yaitu mata kuliah ‘Rekayasa Perangkat Lunak’ dan 

‘Teknologi Basis Data’.  
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Setelah memilih Mata Kuliah atau course dalam contoh ini yang dipilih adalah 

mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. 
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3. Melakukan Download Materi pada Elearning 

 
Tata cara mendownload Buku pada aktivitas perkuliahaan : 

1. Pertama mahasiswa login ke sistem elearning dan menuju ke halaman mata kuliah 

tertentu seperti pada panduan ke dua sebelumnya menggunakan mata kuliah MK 

Ilmu Tanah Dasar 

2. Pada halaman mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak silahkan klik Pengenalan 

Rekayasa Perangkat Lunak seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 
 

3. Maka secara otomatis E-Module PPT tersebut akan terdownload. 
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4. Mengirim Tugas pada Elearning 

 
1. Masuk ke LMS UNHI. Dan pilih / klik mata kuliah yang diikuti : 

 

Gambar 1. Langkah pertama 

2. Scroll dan cari tugas yang diberikan, lalu klik : 

 

Gambar 2. Langkah kedua 
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3. Klik Add Submission : 

 

Gambar 3. Langkah ketiga 

4. Klik symbol dibawah ini : 

 

 

Gambar. 4 Langkah keempat 
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5. Klik “Choose File” dan pilih file yang akan anda kirim, jangan lupa beri judul tugasnya dikolom 

“save as” lalu klik tombol “upload this file” : 

 

Gambar 5. Langkah kelima 

6. Selesai terupload, silakan klik “save changes” : 

 

Gambar. 6 Langkah keenam  
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5. Mengikuti Forum pada Elearning 

 
1. Masuk ke LMS UNHI. Lalu klik mata kuliah yang diikuti : 

 

Gambar. 1 Langkah pertama 

2. Scroll kebawah dan klik “forum” : 

 

Gambar. 2 Langkah kedua 



13 
 

3. Silakan pilih topik diskusi yang akan diikuti : 

 

Gambar. 3 Langkah ketiga 

4. Silakan mengirimkan pendapat dengan klik “reply” : 

 

Gambar. 4 Langkah keempat 
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5. Silakan ketikan pendapat anda, jika ada file yang perlu ditambahkan klik “attachment file” 

kemudian klik “post to forum”: 

 

Gambar. 5 Langkah kelima 
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6. Cara mengikut Evaluasi dalam bentuk Kuis/Tes/Ujian Pilihan 
Ganda dan Melihat Nilai 

 
Tata cara mengikut Evaluasi dalam bentuk Kuis/Tes/Ujian Pilihan Ganda: 

1. Pertama mahasiswa login ke sistem elearning dan menuju ke halaman course/mata 

kuliah tertentu seperti pada panduan sebelumnya menggunakan mata kuliah 

Rekayasan Perangkat Lunak. 

2. Pada halaman mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak silahkan pilih atau klik aktifitas 

yang berisikan Evaluasi, untuk contoh pada panduan ini sebuah aktifitas tugas berada 

pada TOPIC 2 dengan judul aktifitas Kuis Topik 2. 
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3. Pada halaman Mata Kuliah, pilik Kuis yang akan diikuti, pada contoh ini Namanya 

Kuis Topik 2 

 

4. Pada halaman Evaluasi Pilihan Ganda klik Attempt quiz now untuk memulai quiz 
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5. Selanjutnya quiz akan langsung dimulai, pada kolom jawaban silahkan dipilih salah 

satu jawaban dengan mengklik bullet disebelah kiri option, jika sudah yakin silahkan 

klik next page.  

 

 
6. Jika sudah selesai, klik Finish attempt untuk selesai dalam menjawab soal. 
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7. Kemudian akan diarahkan ke halaman Summary of attempt, disini adalah halaman 

untuk melihat soal yang sudah dijawab. Jika sudah yakin dengan semua jawaban 

silahkan klik Submit all and finish, jika masih ragu-ragu klik Return to attempt untuk 

mengganti jawaban. 

8.  
9. Saat klik Submit all and finish akan diberikan pop up berupa konfirmasi jika ingin 

mengakhiri quiz, klik Submit all and finish jika sudah yakin untuk mengakhiri quiz. 

 

10. Kemudian akan diperlihatkan halaman review dari jawaban yang sudah disubmit 

tadi, dan nilai akan terlihat pada kolom grade 
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Selanjutnya scroll kebawah dan klik finish review 

 

 

11. Selanjutnya akan ditampilkan hasil dari quiz yang sudah dijawab sebelumnya 
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12. Selanjutnya untuk melihat Nilai dari aktifitas yang sudah dilakukan pada LMS. Pilih 

Grades bada menu di sebelah kanan 
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13. Selanjutnya akan ditampilkan nilai dari semua aktifitas yang dilakukan pada 

elearning 
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7. Melakukan Chating pada Elearning 

 
Tata cara mengikut Evaluasi dalam bentuk Kuis/Tes/Ujian Pilihan Ganda: 

1. Pertama mahasiswa login ke sistem elearning 

2. Selanjutnya lihat icon pesan di pojok kanan atas 

 

3. Selanjutnya akan di tampilkan form chating 
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4. Pada kolom search silahkan cari nama Dosen atau teman yang akan di ajak chating, 

kemudian tekan enter 

 
 

5. Maka akan ditampilkan chat 

 
 

6. Silahkan lakukan chating dengan dosen atau teman yang sudah dipilih. Dan jangan 

lupa jika melakukan chat dengan Dosen, harap menggunakan Bahasa yang sopan       

 


