Panduan Aktivasi UT- Online dan Tutorial Online
1. Aktivasi UT- Online
Untuk mengikuti kegiatan Tutorial Online (Tuton), mahasiswa harus melakukan
Aktivasi UT-Online terlebih dahulu. Cara melakukan Aktivasi UT-Online adalah
sebagai berikut
•

Silahkan anda buka web browser anda (bisa menggunakan Internet
Explorer, Mozilla Firefox, dsb),maka akan tampak seperti di bawah
ini.

•

Kemudian Ketikkan http://student.ut.ac.id , pada kolom address

•

Selanjutnya dari halaman web depan tsb, klik link Aktivasi UTOnline

•

Selanjutnya akan muncul layar Ketentuan calon anggota UT
Online

scroll halaman web ke bawah, kemudian klik tombol
“YA”

•

Kemudian anda diminta memasukkan nim, tgl lahir dan alamat email anda
(semua anggota UT-Online harus memiliki alamat email sendiri)

Setelah anda selesai memasukkan data-data tersebut, klik tombol
“KIRIM” untuk mengakhiri proses aktivasi.
“Proses Aktivasi dinilai berhasil jika anda menerima dan membuka
email balasan dari Sysadmin UT”

2. Kegiatan Tutorial Online
Setelah anda berhasil melakukan aktivasi UT-Online dan sudah memiliki username
serta password untuk login ke halaman web http://student.ut.ac.id.
•

Silahkan ketikkan username pada kolom username serta password anda
pada kolom password serta akhiri dengan meng-klik Login untuk
melakukan login.

]

•

Setelah anda berhasil login ini di tunjukkan dengan tulisan “Selamat
dating [nama anda] pada kiri atas halaman web

•

Jika data registrasi matakuliah anda telah dikirimkan dari UPBJJ ke UT
Pusat, maka pada kolom Tutorial yang diikuti (pada sisi kanan halaman
web) akan muncul matakuliah- matakuliah yang anda registrasikan yang
disesuaikan dengan matakuliah yang telah tersedia untuk melakukan
kegiatan tutorial online pada masa registrasi yang berjalan.

•

Untuk mengikuti Tutorial Online pada matakuliah tertentu, pilih nama
matakuliah pada kolom tersebut dengan cara melakukan klik, maka akan
muncul layar seperti dibawah ini.

Tutorial online berisi atas minimal 3 jenis kegiatan tutorial yaitu:
Inisiasi, Diskusi serta Tugas. Dan dilakukan sebanyak jumlah minggu
yang telah ditentukan sebelumnya oleh pihak universitas.

1. Inisiasi
Inisiasi merupakan kegiatan tutorial online yang berupa bacaan yg
diperuntukkan kepada mahasiswa untuk menambah(pengayaan materi)
dan tidak memerlukan umpan balik (feedback) dari mahasiswa.
Cara melakukan kegiatan tutorial inisiasi
Silahkan klik pada judul inisiasi, contoh inisiasi1, inisiasi2, dsb.

dan selanjutnya materi akan muncul

“Materi Inisiasi bisa berupa file atau halaman web tertentu.
Untuk materi file, materi bisa berupa file-file ber-ekstension .doc,
.xls, dan .pdf”
2. Diskusi
Kegiatan Diskusi diperuntukkan kepada mahasiswa untuk melakukan
Tanya jawab serta melakukan diskusi lainnya dan tidak bersifat realtime.
Bagaimana cara melakukan Diskusi ..?
Silahkan anda mengklik materi inisiasi yg berjudul diskusi1,diskusi2,
dsb

maka akan tampak layar berikut

Memberikan Tanggapan Diskusi
anda dapat melihat isi pada topic diskusi yang sudah anda dengan
melakukan klik pada judul diskusi, setelah itu akan muncul layar
berikut

untuk memberikan tanggapan pada topic diskusi silahkan klik link
“Tanggapan” , setelah itu akan muncul form isian untuk anda
menuliskan tanggapan anda, seperti tampak dibawah ini

apabila anda telah selesai menuliskan tanggapan anda silahkan anda
meng-klik tombol “post to forum” untuk mengkirimkan tanggapan
anda.
Membuat topik diskusi baru

Selain anda bias memberikan tanggapan pada kegiatan diskusi, anda
juga dimungkinkan untuk membuat topic diskusi baru. Ini
memungkinkan anda untuk berdiskusi dengan tutor mengenai materimateri pada matakuliah yang ada anggap sulit.

pada halaman seperti diatas, silahkan anda klik tombol Tambah topik
diskusi baru, setelah itu akan muncul form dimana anda dapat
menuliskan topik yang ingin anda diskusi dengan tutor maupun
dengan mahasiswa- mahasiwa lainnya, seperti tampak pada tampilan
layar dibawah ini

setelah anda selesai menuliskan judul dan materi diskusi yang ingin
anda diskusikan, silahkan klik tombol post to forum, untuk
mengirimkan topic tersebut

3. Tugas
Hampir sama dengan 2 jenis kegiatan diatas, untuk melihat tugas yang
telah diberikan oleh tutor, anda hanya perlu meng-klik judul tugas
seperti tugas1, tugas2, dsb.

setelah diklik tugas tersebut maka akan terlihat materi lengkap dari
tugas yang telah disiapkan oleh tutor anda. Silahkan dan baca secara
teliti dan cermat materi tugas tersebut.
Bagaimana menjawab tugas yang diberikan?
1. Jawaban tugas berupa file
Jika pada akhir layar tugas tersebut nampak seperti gambar di
bawah ini

maka anda mengerjakan tugas dalam bentuk file, dan mengirimkan
jawaban dengan cara mengupload nya.

Perhatikan tanggal penyelesaian serta ukuran maksimum file yang
dapat di upload.
Bagaimana mengupload jawaban?
Pada layar seperti gambar diatas, anda perlu mengklik tombol
Browse, kemudian pilih file jawaban anda setelah klik tombol
“Open”

Kemudian akan tampak pada window seperti berikut

Kemudian klik tombol “Upload File Ini” untuk mengirimkan
tugas anda ke tutor.
setelah itu klik tombol
2. Jawaban dikerjakan secara online
Untuk mengetahui apabila tugas yang diberikan oleh tutor
dikerjakan secara online maka ketika diklik Tugas maka akan
muncul tampilan pada bawah layar seperti berikut

Setelah itu klik tombol “Ubah Kiriman saya”, dan akan muncul
tampilan berikut.

ketikkan jawaban tugas anda pada kolom yang tersedia, dan akhiri
dengan menekan tombol “Simpan Perubahan”

