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Lakukan login
jika sudah punya

akun blended

Jika belum punya 
akun blended, harus

membuat akun

Jika user lupa
password atau

username di akun
blended



Pendaftaran Akun Baru

Penting :

• dalam pendaftaran akun

baru yang harus

diperhatikan adalah

mengisi password 

(“password harus berisi

karakter, angka, huruf

kapital dan minimal 8 

karakter”) , contoh : 

Pek4nb4ru#

• email yang aktif



Pendaftaran Akun Baru

Penting :

• Setelah berhasil create 

akun, pengguna harus

membuka email yang 

sudah didaftarkan saat

membuat akun di blended

• Jika tidak ada di inbox 

email silahkan cek di spam 

email untuk mengaktifkan

akun tersebut

• Jika sudah berhasil

melakukan konfirmasi di

email, maka pengguna bisa

login ke blended dengan

menggunakan username 

dan password yang sudah

didaftarkan saat registrasi.



Forgotten Password / Lupa Password

Penting : 

• Fitur lupa password cukup mudah

digunakan, cukup masukkan username 

atau email yang sudah didaftar (pilih

salah satu saja)

• Setelah masukkan username atau

email, pengguna harus melihat link 

konfirmasi nya di email, jika tidak ada

diinbox lihat dispam dan klik link yang 

diberi dan pengguna akan diminta

masukkan password baru (dalam

membuat password tetap harus berisi

karakter, huruf kapital dan angka

seperti contoh : Pek4nb4ru#



Halaman Depan

Jika diklik link Dashboard ini
maka akan menampilkan
semua kelas yang kita ajar

Jika diklik link Beranda Situs / 
Site Home ini maka akan

menampilkan semua courses 
atau kelas yang ada di UNILAK



Halaman Dashboard

Halaman ini berisi

semua courses atau

kelas dosen

bersangkutan yang 

telah dicreate atau

dibuat oleh prodi atau

admin masing-masing

fakultas

Rekomendasi : dalam

pembuatan courses 

atau kelas usahakan

penamaan kelas

cukup jelas sehingga

memudahkan

mahasiswa dalam

mencari kelasnya

Catatan : Buatlah kelas sesuai dengan yang ada di smart unilak atau sesuai dengan kelas
yang diajarkan oleh dosen bersangkutan. Contoh, jika ada 1 matkul diajarkan 2 atau lebih

dosen maka buatkan kelas dengan penamaan yang berbeda apalagi jadwalnya berbeda
bukan dijadikan satu kelas.



Halaman Dashboard

Sebagai dosen kita bisa
mengunci kelas atau course kita

dengan password (enrolled 
user), ini dimaksudkan agar yang 
bukan mahasiswa kita tidak bisa

masuk kelas kita, password 
tersebut akan kita berikan
kepada mahasiswa yang 

mengambil matkul dosen
bersangkutan

Klik menu 
ini



Halaman Dashboard

Ini posisi disable dan 
harus di enablekan

Ini dalam posisi enable, jika dalam posisi
tersebut maka mahasiswa bisa masuk

kelas atau course tersebut

Pilih users untuk
melakukan

enrolled users
Pilih self

enrolment untuk
membuat
password



Halaman Dashboard

Boleh diisi dengan nama course
atau kelas

Isi password yang akan diberikan
ke mahasiswa

• Enrolled users disa diberi limitasi
dengan waktu disetiap pertemuan

• Atau boleh juga di disable kan

Lalu klik Add method, jika berhasil simpan, 
langkah selanjutnya adalah memberikan

password kepada mahasiswa yang masuk ke
kelas tersebut



Halaman Dashboard

Ini adalah tanda bahwa kelas
kita suda berhasil di 
enrolled, sehingga

mahasiswa yang punya 
password nya saja yang bisa

masuk ke kelas tersebut



Halaman Course atau Kelas

Ini salah satu nama courses 
atau kelas

• Turn editing on, Ini
menunjukkan course 
atau kelas belum bisa
diedit atau diubah

• KlikTurn editing on
untuk melakukan edit
agar kelas bisa
dikustomisasi

• Jika turn editing masih dalam keadaan
on maka topic belum bisa diubah atau
ditambah

• Topic ini bisa kita ganti namanya
dengan pertemuan dari 1-16



Halaman Course atau Kelas

Status course atau kelas dalam keadaan
off artinya diizinkan untuk melakukan

kustomisasi course atau kelas

Ada icon pensil di Topic, 
artinya nama Topic bisa

kita rubah menjadi
Pertemuan

Ini adalah fitur aktivitas yang akan
kita isi didalam course atau kelas, 
seperti : absensi, assignment dll.



Add Activity atau Tambah Aktivitas

• Gambar yang dilingkari adalah
fitur yang biasa digunakan
dalam pembelajaran

• Masing-masing fitur akan
dijelaskan !!!



Assignment Activity



Assignment Activity

Isi dengan nama pertemuan
missal Kontrak Perkuliaahan

• Bagian ini bisa kita isi dengan deskripsi
perkuliahan untuk pertemuan tersebut misal
penjelasan kontrak perkuliahan

• Centang atau checklist display description

Bagian ini utk upload file jika ada

• Dibagian remind me to grade by hilangkan saja checklist 
enable nya

• Enable allow submission from dan due date
• Fitur ini untuk memberikan waktu akses mahasiswa

dengan memasukkan tanggal dan jam
• Setelah setting tanggal bisa kita langsung klik simpan dan 

tampil atau save and display



Assignment Activity

Didalam 1 Pertemuan
atau topik kita bisa

membuat lebih dari 1 
assignment



Cara memasukkan embeed
youtube ke blended



Assignment Activity
Cara EmbeedYoutube ke Blended

• Langkah pertama buka web https://www.youtube.com
• Buka video yang akan kita masukkan ke blended atau video 

materi kita

Klik bagikan atau share untuk
mengambil script embeed

https://www.youtube.com/


Assignment Activity
Cara EmbeedYoutube ke Blended

Klik icon tersebut
untuk menampilkan

script embeed

Selanjutnya akan muncul script
embeed dan copy script tersebut

untuk dipaste kan ke blended



Assignment Activity
Cara EmbeedYoutube

Klik tombol tersebut agar
tampil semua menu atau

icon seperti gambar
disamping



Assignment Activity
Cara EmbeedYoutube

Klik icon tersebut agar kita
bisa copy paste embeed dari

youtube, seperti gambar
disamping

Gambar diatas merupakan script
embeed dari youtube

Setelah berhasil copy paste embeed youtube, 
maka kita klik kembali icon tersebut, baru
lakukan klik save and display atau simpan



Assignment Activity
Cara EmbeedYoutube ke Blended

Ini hasil embeed
youtube

Hilangkan checklist di 
remind me to grade by, baru

lakukan save and display



Cara memasukkan link 
google drive ke blended



Assignment Activity
Cara Menggunakan Link Google Drive ke Blended

Cara ini sebenarnya cukup mudah dilakukan, terlebih
dosen dan karyawan UNILAK sudah mempunyai akun

gmail dan bahkan mempunyai storage yang unlimited atau
tidak terbatas. Seharusnya ini bisa dimanfaatkan untuk

penyimpanan file-file tanpa harus khawatir dengan
kehabisan space. Penyimpanan di google drive, banyak

manfaat nya terutama kita bisa mengambil file kita kapan
saja dan dimana saja.

• Mulai semester ini diharapkan dosen-dosen
UNILAK untuk bisa memanfaatkan google 
drive dalam memberikan materi yang 
berupa upload file baik berupa gambar, file, 
folder dan lain sebagainya ke blended.

• Langkah ini dilakukan agar storage server
blended tidak cepat habis dan juga ini akan
menjadi arsip dosen itu sendiri dan bahkan
bisa digunakan kembali.



Assignment Activity
Cara Menggunakan Link Google Drive ke Blended

• Dosen harus mempunyai email aktif gmail, rekomendasi gmail
dari UNILAK.

• Lakukan login ke email gmail
• Upload file ke google drive (lihat gambar dibawah)

Klik icon 
terebut

Pilih drive • Sebelum upload disarankan untuk membuat folder dengan cara
klik kanan dan pilih folder baru dan buat nama folder nya.

• Didalam folder yang kita buat tersebut kita upload file
• Klik kanan dihalaman google drive tersebut lalu pilih upload file.
• Upload file bisa juga dengan cara drag and drop



Assignment Activity
Cara Menggunakan Link Google Drive ke Blended

File yang telah berhasil
diupload



Assignment Activity
Cara Menggunakan Link Google Drive ke Blended

Untuk membagikan link modul tersebut dapat
kita lakukan dengan cara klik kanan di file 

tersebut lalu pilih Bagikan



Assignment Activity
Cara Menggunakan Link Google Drive ke Blended

Klik Ganti



Assignment Activity
Cara Menggunakan Link Google Drive ke Blended

• Pilih Siapa saja yang memiliki link
• Fitur ini dimaksudkan adalah agar 

mahasiswa bisa mengakses atau
mendownload file tersebut

• Jika kita pilih yang universitas lancang
kuning, maka yang bisa akses file tersebut
adalah akun yang berasal dari unilak



Assignment Activity
Cara Menggunakan Link Google Drive ke Blended

Klik salin link seperti
gambar disamping

untuk di copy pastekan
di blended, setelah

copy baru klik selesai



Assignment Activity
Cara Menggunakan Link Google Drive ke Blended

Lakukan add activity 
seperti biasaKlik icon tersebut

yang bentuk nya
seperti rantai

Paste kan link yang sudah
dicopy dari google drive dan 

klik tombol Create link

Hasil setelah
create link

Check list 
display 

description

Disabled kan remind 
me to grade by dan 
klik save and display



Assignment Activity
Cara Menggunakan Link Google Drive ke Blended

Ini adalah hasil menggukan link
google drive, dan mahasiswa

pun dapat mengunduh file 
tersebut



Attendance Activity



Attendance Activity

Isi dengan nama absensi

• Isi dengan deskripsi absensi
• Checklist display description

Klik save and display



Attendance Activity



Attendance Activity

Isi tanggal dan jam sesuai dengan jadwal
yang diberikan

Isi deskripsi dan checklist create 
calender

• Checklist repeat the session, 
fitur akan langsung absen
berdasarkan hari tanggal
perkuliahan

• Checklist hari mengajar, secara
sistem akan lanngsung
membuat absensi setiap minggu
secara otomatis sehingga kita
tidak perlu lagi membuat
absensi setiap pertemuan

Ini adalah password untuk mahasiswa saat akan mengisi
absensi

Jika pengaturan
sudah selesai

silahkan klik add



Attendance Activity

Absensi dibuat langsung 16 
pertemuan

Tombol ini adalah jika ada
yang ingin kita ubah kembali

jadwal absensi tersebut
seperti password absen, jam 

atau tanggal absen

Status set untuk
menentukan keterlambatan

dan alpa



Attendance Activity

Fitur ini untuk menentukan
berapa lama toleransi waktu

untuk kehadiran, 
keterlambatan dan alpha

Klik update untuk menyimpan
pengaturan tersebut



Attendance Activity

Posisi absensi (attendance) lebih baik diletakkan
diposisi paling atas sebelum pertemuan 1

Catatan :
Absensi ini bisa saja dibuat activity nya disetiap pertemuan dengan syarat jika
kita tidak mengaktifkan fitur repeat week.



Attendance Register
Activity



Attendance Register Activity

• Activity ini hampir sama
dengan attendance, yaitu
melakukan pencatatan absen
mahasiswa.

• Perbedaan nya dengan
attendance adalah di 
attendance register mahasiswa
harus berada dalam kelas
sesuai dengan waktu yang 
telah ditentukan oleh dosen
misalkan 30 menit jika kurang
dari 30 menit mahasiswa
tersebut sudah keluar maka
mahasiswa tersebut akan
tercatat alpha atau tidak hadir.

• Absensi ini bisa dilakukan
disetiap pertemuan



Attendance Register Activity



Jitsi Activity
(Video Conference)



Jitsi Activity (Video Conference)

• Jitsi ini merupakan plugin untuk melakukan video conference mirip seperti zoom, google meet dan lain-lain
• Jika menggunakan jitsi di blended maka mahasiswa bisa langsung join tanpa melewati aplikasi jitsi tersebut
• Jitsi tidak berbatas waktu
• Jitsi bisa dilakukan disetiap pertemuan

Jitsi bisa kita
aktifkan dengan

jadwal atau tanpa
jadwal



Chat Activity



Chat Activity



Chat Activity

Ini merupakan fitur percakapan / chat dengan mahasiswa dan dosen, percakapan ini juga bisa dilakukan disetiap
pertemuan.



Quiz Activity



Quiz Activity

Klik edit quiz 
untuk mengisi

kuis



Quiz Activity

Untuk membuat
pertanyaan kuis baru

Mengambil pertanyaan
dari bank soal, ini jika kita
sudah punya bank soal di 

blended

Soal-soal kuis yang telah
dibuat akan ditampilkan

secara random

Klik add untuk
membuat soal kuis
atau ambil soal dari

bank soal



Quiz Activity

• Saat klik add/tambah kuis, akan muncul kotak dialog untuk
memilih jenis pertanyaan seperti : multiple choice, trua/false, 
matching, essay dan lain-lain

• Sesuaikan pilihan jenis pertanyaan dengan kebutuhan kita

• Diatas adalah halaman multiple choice dan minta untuk
mengisi pertanyaan, pilihan jawaban dan jawabannya.

• Dengan multiple choice akan memberikan kemudahan dalam
menilai karena tidak perlu dinilai secara manual tetapi sudah
dinilai secara sistem berbeda dengan essay yang harus dinilai
secara sistem.



Terima Kasih

Semoga Bermanfaat


