Cara Mengatur Metode Pendaftaran Mata Kuliah Bagi Dosen
1. Pendahuluan
Dosen yang sudah terdaftar sebagai pengajar di sebuah mata kuliah, tentu menginginkan
mata kuliah tersebut bisa diakses oleh mahasiswa atau ingin memasukkan Dosen lain untuk
bersama-sama mengajar mata kuliah tersebut. Secara default, sistem e-learning tidak
mengizinkan hal ini tanpa melakukan pengaturan pada pendaftaran mata kuliah (enrollment).
Tujuannya jelas, agar hanya pihak yang diizinkan saja yang boleh mengakses. Maka,
mahasiswa pun tidak langsung dapat mengikuti mata kuliah jika pengaturan ini belum diatur.
Mohon untuk setiap Dosen bisa menggunakan fitur ini dengan bijaksana.

2. Pengaturan metode pendaftaran mata kuliah
Pengaturan ini sangat mudah, setelah Dosen login ke e-learning berikut cara men-setting
metode pendaftaran.
1) Membuka mata kuliah yang akan diatur

2) Pada blok ADMINISTRASI MATA KULIAH, klik PENGGUNA kemudian METODE
PENDAFTARAN

3) Pada pilihan Metode Pendaftaran, klik dorp down pilihan dibawah TAMBAHKAN
MEDOTE dan pilih Self enrollment atau pendaftaran mandiri.

Penjelasan metode pendaftaran:
a. Pendaftaran manual
Pendaftaran manual berarti Dosen memasukkan satu persatu peserta/pengguna
mata kuliah secara manual. Untuk memasukkan Dosen lain yang membantu
mengampu mata kuliah, cara ini dapat digunakan. Namun jika memasukkan
mahasiswa yang jumlahnya tidak sedikit, cara ini tidak efisien. Berikut langkahlangkahnya untuk mendaftarkan dosen atau asisten dosen secara manual:
a) Pada menu ADMINISTRASI MATA KULIAH > PENGGUNA > PENGGUNA
TERDAFTAR dan muncul tampilan sebagai berikut.

b) Klik DAFTARKAN PENGGUNA, kemudian:
 Menetapkan peran, disana terdapat beberapa pilihan apakah akan
ditetapkan sebagai mahasiswa atau dosen.
 Cari nama dari mahasiswa atau dosen yang akan didaftarkan / dimasukkan
 Klik DAFTARKAN
 Klik SELESAI MENDAFTARKAN PENGGUNA

c) Selesai dan mahasiswa/dosen yang didaftarkan otomatis sudah terdaftar.

b.

Self enrollment (Pendaftaran Mandiri)
Self enrollment berarti masing-masing mahasiswa dapat masuk dan mengakses mata
kuliah setelah mengisikan enrollment key yang telah diberikan oleh masing-masing
dosen mata kuliah. Enrollment key ini dapat dianggap sebagai sebuah ‘password’
yang harus dimasukkan mahasiswa ketika akan mengakses mata kuliah untuk
pertama kali saja.

4)

Sehingga ada dua pilihan metode pendaftaran, yaitu pendaftaran manual dan selft
enrolment. Aktif tidaknya metode pendaftaran ini ditandai dengan ikon mata, jika ada
garis miring berarti tidak aktif dan sebaliknya.

5) Anda bisa mengaktifkan maupun menonaktifkan fitur ini, cukup diklik pada ikon mata.
Masing-masing metode dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengajar/dosen. Anda
cukup dengan klik ikon gerigi di sebelah kanan ikon mata. Berikut cara melakukan setting
pada metode self enrollment.

 Custom instance name diisi jika diperlukan
 Enrollment key wajib diisi dengan password yang nantinya digunakan oleh
mahasiswa untuk masuk ke mata kuliah untuk pertama kalinya
 Default assigned role diisi dengan mahasiswa
 Untuk fitur lainnya disesuaikan dengan kebutuhan dosen

3. Cara ‘enroll me’ bagi mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah
Setelah Dosen mengatur self enrollment untuk mahasiswa, selanjutnya Dosen harus
memberitahukan enrollment key-nya (password) kepada mahasiswa. Sehingga mahasiswa
dapat mengakses mata kuliah tersebut, caranya sebagai berikut:
a. Mahasiswa mencari mata kuliah yang dimaksud pada kategori yang ditentukan. Klik
BERANDA SITUS

b. Klik MATERI MATA KULIAH YANG SUDAH TERSEDIA (dibawah sendiri)

c. Cari mata kuliah yang akan diikuti

d. Klik mata kuliah yang sudah ditentukan oleh dosen

e. Masukkan enrollment key (password) yang sudah diberikan oleh dosen dan klik
ENROLL ME

f.

Selanjutnya mahasiswa sudah bisa mengikuti mata kuliah.

