Panduan Tutorial Online Untuk Mahasiswa
Tutorial Online dimaksudkan sebagai fasilitas yang diberikan oleh UT kepada mahasiswanya untuk
membantu memahami materi perkuliahan. Tutorial Online yang berbasiskan Moodle ini menawarkan
banyak fitur yang menunjang kegiatan pembelajaran antara Tutor dengan mahasiswa, sehingga program
pendidikan jarak jauh yang selama ini UT tawarkan dapat dilakukan lebih optimal.
Mahasiswa yang sudah melakukan registrasi matakuliah dan telah melakukan aktivasi Tutorial Online
secara otomatis bisa mengikuti Tutorial Online untuk matakuliah yang diregistrasikannya.
A. Cara mengakses Tutorial Online
Jalankan Internet browser Anda (Mozila Firefox / Google Chrome / Internet Explorer).
Ada beberapa cara untuk menuju halaman Tutorial Online, yaitu:
1. Melalui portal UT dengan mengetikan alamat http://www.ut.ac.id pada browser Anda.
Kemudian klik menu Mahasiswa.

Geser kursor Anda ke menu UT ONLINE  LAYANAN BELAJAR ONLINE  TUTORIAL
ONLINE.
Klik menu TUTORIAL ONLINE

2. Klik pada icon TUTORIAL ONLINE

3. Mengetikkan langsung alamat Tutorial Online di browser Anda, yakni:
http://elearning.ut.ac.id

B. Login Tutorial Online
Setelah sukses melakukan Aktivasi, silakan buka website Tutorial Online melalui browser Anda.
Kemudian login menggunakan username dan password yang telah didapatkan saat melakukan
aktivasi. Menu Login ada di sebelah kiri atas.

C. Kelas Matakuliah Yang Saya ikuti
Setelah Anda melakukan Login Tuton, maka pada bagian sebelah kanan akan ada menu “Kelas
Mata Kuliah yang Saya Ikuti”. Pada menu tersebut akan muncul matakuliah yang telah
diregistrasikan sebelumnya. Silahkan klik salah satu matakuliah tersebut untuk masuk
kedalamnya.

D. Kelas Mata Kuliah
Setelah di-klik salah satu nama matakuliah yang ada pada “Kelas Mata Kuliah yang saya ikuti”
maka akan muncul halaman baru. Sebagai contoh pada matakuliah Etika Administrasi
Pemerintahan.01.

Digunakan untuk kegiatan diskusi. Komentar dan pemikiran Anda pada forum
diskusi berkontribusi dalam penilaian.

Baik Inisiasi 1, 2, 3 dan seterusnya berisi bahan bacaan materi. Pastikan anda
mengakses inisiasi yang berguna sebagai materi belajar. Pada saat Anda mengakses Inisiasi,
Anda akan memperoleh kontribusi nilai. Cara mengakses Inisiasi adalah dengan mengklik pada
tulisan Inisiasi.

Terdapat tiga buah tugas yang harus diselesaikan dengan baik. Tugas ini sangat
penting untuk penilaian Anda.

E. Inisiasi
Klik pada Inisiasi 1, 2, 3 dan seterusnya untuk melihat materi.

Setelah di-klik maka akan muncul materi inisiasi 1, 2, 3 dan seterusnya yang telah dibuat oleh
Tutor.

Untuk kembali ke halaman mata kuliah, silahkan klik pada kode mata kuliah yang terdapat di
atas.
Tidak semua materi inisiasi berupa text yang dapat langsung dibaca pada halaman web.
Adapula materi inisiasi yang harus diunduh terlebih dahulu, contohnya file dengan ekstensi .doc,
.docx, .ppt, .pptx, atau .pdf.

F. Forum Diskusi
Klik pada “Forum diskusi” untuk masuk kedalam sebuah forum.

Terdapat beberapa macam model Forum Diskusi yang disediakan oleh Tutor, antara lain:


Forum Diskusi tunggal dengan topik tertentu yang telah diberikan oleh Tutor, dimana
peserta Tuton dapat langsung menyampaikan pendapat atau memberi tanggapan
terhadap topik tersebut. Klik “Reply” untuk memberi tanggapan.



Forum Diskusi umum dengan topik tertentu yang telah diberikan oleh Tutor, namun
peserta Tuton dapat ikut menambahkan topik baru yang ingin didiskusikan terkait
dengan materi inisiasi pada pertemuan minggu tersebut. Jika di-klik pada Forum Diskusi
akan muncul halaman baru seperti dibawah ini.

Silahkan klik “Tambah topik diskusi baru” untuk menambahkan topik baru yang ingin
didiskusikan, namun apabila ingin menanggapi salah satu topik diskusi dari teman, silahkan klik
pada salah satu judul diskusi. Kemudian klik “Reply” untuk memberi tanggapan.

G. Tugas
Klik pada “Tugas 1” atau tugas yang lain untuk mengerjakan tugas dari Tutor.

Baca baik-baik soal dari Tutor, kemudian unggah sebuah file jawaban pada kolom “File
Submissions (Ukuran tertinggi: 2Mb)”. Klik “Choose File” dan pilih sebuah file pada komputer
Anda untuk diunggah.

Kemudian klik “Simpan perubahan”.

