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A. MENGENAL SITUS E-LEARNING PRODI FISIKA 

E-learning  Program Studi Pendidikan Fisika FKIP UNS  dapat  diakses  

melalui jaringan  internet. Dengan mengakses situs http://fisika.fkip.uns.ac.id/lms 

maka akan diperoleh tampilan e-leaning pada Gambar 1. Berikut ini merupakan 

tampilan halaman awal ketika kita mengakses situs e-learning Prodi Fisika. 

 

 

Gambar 1. Tampilan halaman awal elearning. 

Adapun fungsi dari setiap menu adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. Fungsi setiap tampilan menu awal 

No. Keterangan Fungsi 

1. Adreess site Alamat situs e-learning 

2. Calendar  Tampilan kalender dalam menampilkan 

kalender pembelajaran 

3. Navigation Menampilkan menu utama dalam 

menjalankan e-learning dan sebagai menu 

mata pembelajaran (courses) 

4 Available Course Menampilkan  Mata kuliah yang telah aktif 

http://fisika.fkip.uns.ac.id/lms


 

Pendidikan Fisika FKIP UNS 

untuk melaksanakan pembelajaran.  

5 Banner Tampilan identitas situs e-learning 

pendidikan Fisika. 

4 Login Menu untuk  masuk  ke situs  e-learning 

prodi fisika. 

 

 

B. LOGIN  

Dalam mengikuti proses pembelajaran maka setiap pengguna harus Login 

(masuk) sebagai pengguna e-learning.  Untuk dapat Login maka setiap pengguna 

harus memiliki username dan password sebagai kode keamanan. Proses Login 

dimulai dengan memilih menu Login pada halaman awal seperti pada Gambar 1 

yang ditunjuk nomor 6. Setelah Login maka muncul halaman Login yang 

ditunjukan Gambar 2 dibawah ini.  

 

 

Gambar 2. Tampilan Halaman Login I 

  Pengguna yang telah terdaftar dalam suatu mata kuliah akan memiliki 

username dan password yang bersifat rahasia. Jika belum memiliki username dan 
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password maka dapat mendaftarkan diri dalam pembelajaran dengan cara enrol 

sebagai berikut :  

1. Pilih pembelajaran mata kuliah yang akan diikuti pada tampilan available 

courses atau pada menu navigasi “courses”. Misal kita pilih pembelajaran mata 

kuliah TEKNOLOGI PEMBELAJARAN. 

 

Gambar 3. Tampilan Courses 

 

2. Kemudian akan muncul tampilan seperti Gambar 2. Setelah itu pilih “ Login as 

guest “ dan akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Tampilan Enrolment Option 

Tampilan diatas menunjukan keterangan bahwa tamu (guest) tidak 

diperkenankan untuk mengikuti mata kuliah. 
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3. Selanjutnya dipilih “continue” untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna e-

learning sehingga muncul tampilan dibawah ini. 

 

Gambar 5. Tampilan Login II 

Dalam tampilan Login II ini tidak terdapat pilihan “Login as guest”. Kemudian 

masukan username dan password dengan ketentuan sebagi berikut: 

Username : Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 

Password  : PIN Siakad 

 

4. Setelah memasukan username dan password dengan benar, akan muncul 

tampilan edit profil yang ditunjukan  Gambar 6.  

Dalam pengisian setiap item diisi lengkap sesuai identitas masing-

masing calon pengguna dan perlu diperhatikan yang diberi tanda * merah harus 

diisi untuk melakukan proses update profil. Untuk memberikan foto profil 

dapat dipilih menu   kemudian pilih menu “upload file” dan pilih 

“browse” untuk menentukan foto yang akan diupload. Setelah menentukan file 

foto maka dapat dipilih menu “upload file”. Selanjunya pilih “ update profil” 

setelah semua item diisi maka akan muncul tampilan Gambar 7. 



 

Pendidikan Fisika FKIP UNS 

 

 

Gambar 6. Tampilan Edit Profil 
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Gambar 7. Tampilan Vew Profil. 

Setelah pengguna dapat melihat profil pibadi maka secara langsung pengguna 

telah terdaftar dalam pembelajaran. untuk mengikuti proses pembelajaran dapat 

dipilih menu courses pada menu “Navigation”. Selamat belajar semoga 

bermanfaat. 

 

PENTING :  

1. First  name,  surename dan  email  address  tidak  boleh  dirubah! Karena  

nama  tersebut  digunakan  sebagai  pengenal  pada  situs pembelajaran, 

digunakan juga oleh guru untuk menilai. Kotak description harus diisi.  

2. Untuk  keamanan  agar  akun   tidak  digunakan  oleh  orang  lain maka 

harap menjaga kerahasiaan password! 

 


