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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 mata kuliah, telah 
mengaktivasi akun dan mengisi form kesediaan Tuton bisa mengikuti tutorial 
online untuk mata kuliah yang diregistrasikannya. 

 

A. Cara Melakukan Aktivasi Tutorial Online 

Aktivasi Tutorial Online ini dilakukan oleh Mahasiswa baru atau 
Mahasiswa yang sudah pernah mempunyai akun lebih dari 180 hari tidak aktif 
login ke elearning. Untuk langkahnya sebagai berikut. 

1. Ketik https://elearning.ut.ac.id pada browser yang Anda miliki (Mozila 

firefox, Google Chrome, Microsoft Edge). lalu klik menu . 
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2. Selanjutnya akan tampil laman “Ketentuan dan Tata Tertib Anggota”. Baca 
dan pahami “Ketentuan dan Tata Tertib Anggota”. Jika sudah, klik tombol 

 untuk melanjutkan. 

 

3. Silakan masukan data yang diperluka untuk melakukan aktivasi dengan cara; 

a. Masukkan ketik NIM 
Anda pada kolom NIM 

b. Masukkan tanggal 

lahir Anda pada kolom  

c. Masukkan bulan lahir 

Anda pada kolom  

d. Masukkan tahun lahir 

Anda pada kolom  

e. Masukkan email 
Anda pada kolom Email 

f. Masukkan nomor HP 
Anda pada kolom Nomor HP 

g. Klik  untuk 
aktivasi. 

 

4. Periksa link aktivasi yang terdapat pada inbox email/folder spam. Klik link 
tersebut untuk mengetahui username dan password akun Anda. 
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B. Cara Mengakses Tutorial Online 

Ada dua cara untuk menuju halaman Tutorial Online 
1. Melalui Portal UT (ut.ac.id) 

a. Buka https://www.ut.ac.id pada browser yang Anda miliki (Mozila 

firefox, Google Chrome, Microsoft Edge). dan klik “ ” pada 
tampilan awal. 

 
b. Akses menu tutorial online dengan cara 

i. Arahkan mouse pada menu “ ”, 
ii. Lalu arahkan pada menu “ ” 

iii. Setelahnya klik menu “ ” 

  

b(i) 

b(ii) 

b(iii) 
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2. Kedua Menuju Laman Elearning 
a. Buka https://www.elearning.ut.ac.id pada browser yang Anda miliki 

(Mozila firefox, Google Chrome, Microsoft Edge). 

 
3. Login Tutorial Online 

Setelah sukses melakukan Aktivasi. Silakan buka website Tutorial Online 

melalui browser Anda. Klik Menu  disebelah kanan atas. 

 
Kemudian login menggunakan user dan password yang sebelumnya 

telah didapatkan dengan cara sebagai berikut; 
 
 
 
 
 

a. Masukkan username pada kolom “ ” 
 

b. Masukkan Password pada kolom “ ” 
 

c. Klik  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elearning.ut.ac.id/
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4. Mengisi Form Kesediaan Tuton (Tutorial Online) 

Untuk Mahasiswa Program Sarjana dan Diploma, pastikan mengisi form 
Kesediaan Tuton agar dapat mengikuti tuton semester berjalan. Form kesediaan 
Tuton ini akan tampil jika mahasiswa sudah melakukan registrasi Matakuliah.  

 

Untuk langkah-langkahnya sebagai berikut. Setelah login, klik tombol 

“ ”. Setelahnya klik “Setuju” jika akan 
mengikuti Tutorial Online. 

 

5. Kelas Mata Kuliah Yang Saya Ikuti 

Setelah Anda melakukan Login Tuton, maka pada bagian bawah akan ada 

menu  atau  dalam mode Bahasa 
Indonesia. Pada menu tersebut akan muncul mata kuliah tuton Anda. Silakan 
klik salah satu mata kuliah tersebut untuk masuk ke dalamnya. 
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C. Kelas Mata Kuliah (Pendahuluan) 

1. Pendahuluan 

Setelah di klik salah satu nama mata kuliah yang ada pada 
 maka akan muncul halaman Kelas Mata Kuliah. Halaman 

pertama merupakan halaman  di mana terdapat menu 
,  dan  

  

 

a. ada menu  terdapat 
sebuah forum untuk melakukan 
perkenalan antara mahasiswa 
dengan tutor atau dengan 
mahasiswa lainnya. 

b. Pada menu  terdapat 
file tata tertib yang dapat diunduh 
untuk di baca dan di taati setiap 
peraturannya. 

c. Pada menu  terdapat 
rancangan aktivitas selama 
mengikuti kelas tutorial online. 
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2. Forum Perkenalan 

Pada sesi pendahuluan terdapat Form Perkenalan yang harus diisi oleh 
para mahasiswa, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut; 

a. klik  yang terdapat pada bar . 

 
 

 

b. Klik . 
 
c. Masukkan Nama Anda pada kolom  

. 
 
d. Buat kalimat perkenalan pada 
kolom . 

 

e. Selanjutnya klik  
 
 
 

 
3. Tata Tertib 

Pada sesi pendahuluan terdapat Tata Tertib yang dapat diakses oleh para 
mahasiswa, langkah-langkahnya adalah mahasiswa dapat klik file 

 
pada bar  untuk mengunduh file tata tertib. 

 

 

4. RAT (Rancangan Aktivitas Tutorial) 

Pada sesi pendahuluan terdapat RAT (Rancangan Aktivitas Tutorial) yang 
dapat diakses oleh para mahasiswa, langkah-langkahnya adalah mahasiswa 

dapat klik pada bar  untuk mengunduh file tata 
tertib 
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D. Kelas Mata Kuliah (Sesi) 

Selanjutnya terdapat sesi 1 hingga 8 untuk program sarjana atau 
diploma dan sesi 1 hingga 12 untuk program pasca sarjana. 

 

 

Pada tiap sesi terdapat menu-menu yang dapat digunakan oleh 
mahasiswa antara lain menu , ,  dan 

. Selain itu terdapat menu  dan menu 
 yang terdapat pada sesi tertentu. 

d. Menu  digunakan untuk 
mengisi kehadiran mahasiswa pada 
setiap sesi. 

e. Menu  
dapat digunakan mahasiswa untuk 
mengevaluasi proses kegiatan 
pembelajaran yang dilaksanakan 
f. Menu  digunakan 
untuk mendapatkan materi 
perkuliahan baik berupa video, audio, 
ebook, url dan format lainnya. 
g. Menu  digunakan untuk 
menyampaikan jawaban dari 
persoalan-persoalan yang diberikan 
oleh tutor kepada mahasiswa. 

h. Menu  digunakan untuk 
mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh tutor. untuk Program Sarjana 
dan Diploma terdapat pada sesi 3,5 
dan 7. Sedangkan untuk Program 
Magister terdapat pada sesi 4, 7, dan 
10. 
i. Menu  berisi kuis yang 
digunakan untuk melatih dan 
mengukur keberterimaan materi yang 
disampaikan 
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1. Kehadiran 

Pada setiap sesi terdapat Form Kehadiran yang harus diisi oleh para 
mahasiswa, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut; 

a. Klik  yang terdapat pada bar . 

 
 
 
 
 
b. pilih  Setelah 
berada pada laman 
“Kehadiran Sesi”., 
 
c. Setelahnya klik 

tombol “ ” 
  
 
 

 

2. Inisiasi 

Pada setiap sesi Tutorial online terdapat Materi Inisiasi yang bisa 
dipelajari oleh para mahasiswa baik dalam bentuk teks, video, audio, ebook, url 
dan format lainnya. 

 
 
 
 
a. Klik url untuk 
membuka website ebook 
rujukan. 
 
 

b. Klik  untuk 
menonton video 
pembelajaran 
 
 

c. Klik 
untuk melihat atau 
mengunduh file materi  
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3. Forum Diskusi 

Pada setiap sesi terdapat Diskusi yang harus diikuti secara aktif oleh 
mahasiswa. Langkah-langkah mengikuti forum diskusi adalah sebagai berikut; 

a. Klik pada  yang terdapat pada bar  

 

 
b. Setelah muncul 
halaman baru seperti di 
samping. Silakan klik 

 untuk 
menanggapi diskusi 

  

c. Kemudian ketik 
tanggapan diskusi Anda 
pada kolom yang telah 
tersedia. 
 

d. Lalu klik  
untuk mengirim 
tanggapan diskusi 
Anda. 

 
4. Tugas 

Pada Program Sarjana dan Diploma, menu Tugas terdapat pada sesi 3, 

5 dan 7. Sedangkan untuk Program Pasca Sarjana, menu Tugas terdapat pada 

sesi 4, 7, dan 10. Langkah–langkah mulai mengerjakan tugas adalah sebagai 

berikut. 

a. Klik  yang terdapat pada bar  
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b. Baca baik-baik soal dari Tutor. Soal dapat berbentuk teks langsung 

atau berbentuk file yang harus diunduh terlebih dahulu. Klik 

 untuk mengirim jawaban Anda. 

 

 

  

c. Setelah muncul kolom upload tugas, Ceklis pernyataan

 

d. Kemudian klik  untuk memunculkan menu upload. 

 

  

Soal berbentuk teks 
Soal berbentuk file 

(c) 

(d) 
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e. Setelah muncul pop-up seperti gambar di bawah, klik  pada 

menu  

 

f. Pilih file tugas yang telah anda buat kemudian klik  

 

g. Kemudian klik “ ” untuk mengupload file tugas. 
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h. Terakhir klik  untuk menyimpan file tugas 

 

 

5. Angket Evaluasi Tutor 

Pada Program Sarjana dan Diploma, menu Angket Evaluasi Tutor 

terdapat pada sesi 7. Sedangkan untuk Program Pasca Sarjana, menu Angket 

Evaluasi Tutor terdapat pada sesi 12. Langkah–langkah mengisi Angket 

Evaluasi Tutor adalah sebagai berikut; 

a. Klik  yang terdapat pada bar  
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b. Selanjutnya klik  untuk menjawab angket 
evaluasi. 

 

c. Isi seluruh angket dengan klik salah satu pilihan. 
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d. Jika seluruh angket sudah terisi klik  untuk mengirim 
hasil evaluasi. 

 

 

 


