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1. Buka Browser anda (Firefox, Google Chrome, Opera, dsb)
2. Masukkan vlearn.ubhi.ac.id pada kolom pencarian
3. Jika berhasil maka akan masuk halaman E-learning seperti berikut :

NB : Secara default Username & Password untuk Login adalah NIK (Jika terjadi kendala login, bisa Forgotten
your username or password? atau menghubungi LPTIK)

4. Jika sudah berhasil login, maka akan muncul popup notifikasi berikut

5. Silahkan klik Next untuk melanjutkan pengenalan halaman , Jika sudah selesai bisa klik
End tour.
6. Selesai.
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Enrol student merupakan proses penambahan siswa ke course disebut enrolment. Ini
berbeda dengan menambahkan pengguna ke situs, yang dikenal sebagai Authentication. Ada
berbagai metode untuk mendaftarkan siswa ke kursus, setelah mereka masuk ke Moodle.
Berikut petunjuk enroll student :
1. Jika berhasil Login, pastikan sudah membuat Course untuk melanjutkan pada langkah
selanjutnya.
2. Kemudian lihat bagian Course overview, Kemudian klik Course yang dipilih untuk
Enrolment.

3. Setelah berhasil masuk pada Course, maka tampilan akan berubah seperti berikut :

LPTIK

4

4. Kemudian klik Participants pada bagian menu sebelah kiri

5. Jika berhasil maka tampilan akan berubah seperti berikut

6. Setelah itu klik Enrol users
7. Kemudian akan masuk pada tampilan berikut, yang merupakan pengaturan enrolment
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Terdapat 2 (dua) macam cara untuk mengakses melakukan proses Enrol users, yaitu :
(1) menggunakan metode Select users, dan (2) menggunakan Select cohorts. Berikut
pentunjuk penggunaan untuk kedua cara tersebut :
A. Select users
Metode ini bisa digunakan untuk menambahkan user yang masih belum masuk
dalam course dengan menuliskan kata kunci berupa NPM atau nama dari user yang
akan enrol.
1) Tuliskan kata kunci dari user yang akan di-enrol, pada kolom select users

2) Setelah user sudah berhasil ditemukan, klik pada user tersebut

3) Jika berhasil maka tampilan akan berubah seperti berikut

4) Pastikan pada kolom Assign role telah ditetapkan sebagai Student

5) Kemudian klik show more untuk melakukan pengaturan lebih lanjut pada
enrolment
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6) Maka akan muncul pengaturan tambahan seperti berikut

7) Setelah itu tetapkan Enrolment ends, dengan klik Enable terlebih dahulu.
Dimana pengaturan tersebut untuk menjadi batas akhir enrol user
8) Kemudian klik Enrol selected users and cohorts pada bagian bawah
9) Jika berhasil, maka user yang telah di-enroll akan masuk pada menu
participant

10) Selesai.
B. Select cohorts
Metode ini bisa digunakan untuk menambahkan user yang masih belum masuk
dalam course dengan menuliskan kata kunci berupa NPM atau nama dari user yang
akan enrol.
1) Tuliskan kata kunci dari user yang akan di-enrol, pada kolom select cohort
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2) Setelah cohorts sudah berhasil ditemukan, klik pada cohorts tersebut
3) Jika berhasil maka tampilan akan berubah seperti berikut

4) Pastikan pada kolom Assign role telah ditetapkan sebagai Student

5) Kemudian klik show more untuk melakukan pengaturan lebih lanjut pada
enrolment
6) Maka akan muncul pengaturan tambahan seperti berikut

7) Setelah itu tetapkan Enrolment ends, dengan klik Enable terlebih dahulu.
Dimana pengaturan tersebut untuk menjadi batas akhir enrol user
8) Kemudian klik Enrol selected users and cohorts pada bagian bawah
9) Jika berhasil, maka user yang telah di-enroll akan masuk pada menu
participant
10) Selesai.
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