
Tutorial untuk Mahasiswa 

Penggunaan Janitra 





 Lakukan login dengan memasukkan user dan pasword anda 
 Saat ada tampilan recently accessed courses masih kosong 

berarti anda belum tergabung dalam mata kuliah 
 Saudara bisa mencari mata kuliah sesuai KRS/ yang ditawarkan 

dosen 



 Pada pojok kanan 
ada ikon 
pencarian/search  

 Lalu ketik nama 
mata kuliah 
misalnya: 
problematika 
pendidikan 



 Setelah 
mencari kelas 
yang akan 
diikuti 

 Lalu pastikan 
adalah mata 
kuliah dosen 
prodi anda 
dengan cara 
mengklik mata 
kuliah tersebut 



 Setelah 
memastikan 
kelas yang benar 

 Masukkan kunci 
yang diperoleh 
dari dosen pada 
kolom 
enrolement key 
lalu klik enrol 
me 

 



 Lakukan login 

 Jika tampilan seperti diatas berarti anda sudah tergabung di mata 
kuliah problematika pendidikan 

 Klik mata kuliah tersebut untuk mengikuti perkuliahan 

 



 Ikon pengumuman berisi pengumuman yang diberikan 
oleh dosen 

 Silahkan cek pengumuman setiap pertemuan online 
kuliah dengan cara klik ikon tersebut 

 



 Lihat materi 
sesuai dengan 
minggu 
perkuliahan, 
misalnya minggu 
ke-1, ke-2. dst. 

 Klik pada bagian 
materi untuk 
melihat file ppt. 
pdf. word. Dll. 

 Jika sudah 
membaca materi 
lalu klik pada 
kolom kanan 
akan menjadi 
tanda centang 
untuk menandai 
mahasiswa sudah 
melakukan 
aktivitas belajar  



 Ikon presensi atau daftar hadir yaitu:  

 Ikon Tugas/Assignment yaitu: 

 Ikon materi dari file power point yaitu :  

 Ikon materi dari file pdf yaitu:  



 



 Untuk melihat tugas, maka klik ikon Tugas  

 Lalu akan masuk pada halaman seperti diatas 

 Jika keterangannya you have not made a 
submission yet berarti mahasiswa belum 
mengumpulkan tugas 

 Jika demikian, lihat tugas yang diberikan 
dengan klik ikon          kerjakan tugas dalam 
file  

 Lalu simpan file anda 

 Untuk menguplod klik add submission 



 Setelah klik add 
submission akan 
masuk pada 
halaman seperti 
pada kotak di 
samping 

 Klik ikon add file 
(ukuran 1 file 
maksimal 5MB) 

 Anda bisa 
menambahkan 
file selanjutnya 
dengan mengklik 
add file kembali 



 Lalu masuk ke 
kotak no.1 pilih 
upload a file lalu 
choose file 

 Lalu masuk ke 
kotak no.2 dan pilih 
file anda 

 Simpan nama file 
pada save as 

 Lalu klik upload 
this file untuk 
upload 



 Jika tampilan sudah seperti diatas yaitu ada 
ikon file di kotak maka tugas/file anda sudah 
masuk lalu klik save change/simpan 



 Jika tampilan sudah seperti diatas berarti 
anda berhasil menguplod file tugas 

 File yang diuplod masih bisa diedit dengan 
cara klik edit submission 



 Jika sudah mengerjakan tugas atau melakukan 
aktivitas membaca materi, mahasiswa bisa 
mengklik kotak kecil sebelah kanan  

 Tanda centang menandakan mahasiswa sudah 
melakukan aktivitas belajar 



 Klik pada ikon 
presensi  

 Lalu akan 
muncul pada 
kotak 
disamping 



 Mahasiswa bisa mengisi secara mandiri dan 
jujur dengan cara klik tombol present, late, 
absent, excused 

 Yaitu jika present (sesuai jadwal), late 
(terlambat dari jadwal), excused (ijin), dan 
absent (tidak hadir) 

 Lalu klik save changes 



 Your attendance has been recorded berarti 
kehadiran anda sudah diterima 



Selamat Menggunakan e-learning 

janitra.unitri.ac.id 


