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Penggunaan Akun zoom edu 

• Satu akun zoom hanya bisa digunakan maksimal 2 event yang bersamaan 

• Apabila terdapat perubahan jadwal perkuliahan dan membutuhkan permintaan 

link zoom silakan menghubungi PAA maksimal H-2 sebelum pelaksanaan 

PBM 

• Dosen dipersilakan untuk menggunakan metode pembelajaran selain Zoom, 

seperti Google Meet, Forum Diskusi, Big Blue Botton (BBB), dll 

Dosen  menghubungi 
PAA 

PAA dibantu Capt. E-
Learning Departemen 
menjadwal kegiatan 

Link zoom yang 
terjadwal diserahkan 

kepada yang 
bersangkutan 



DESKRIPSI TAMPILAN E-LEARNING  

1. Pembelajaran e-learning harus memenuhi komponen D-I-A yaitu delivery (penyampaian materi pembelajaran), 

interactive (forum diskusi), assessment (tugas dan kuis). 

• Delivery dapat dilakukan dengan penyampaian bahan tayang (PPT), video pembelajaran, modul, dan/atau 

buku referensi melalui elearning Universitas Airlangga atau metode daring / online lainnya termasuk video 

conference. 

• Interactive dapat dilakukan melalui diskusi berbasis text pada elearning Universitas Airlangga atau metode 

daring / online lain (WA, Line), atau video conference. 

• Assessment dapat dilakukan melalui tugas (assignment) dan kuis (quiz) melalui elearning Universitas 

Airlangga atau metode daring / online lain yang sesuai termasuk email. 

  

2. Setiap pertemuan, dosen pengampu wajib mencantumkan informasi pada E-Learning Universitas Airlangga 

minimal sebagai berikut: 

• Nama Dosen 

• Waktu pelaksanaan PBM (hari, tanggal, dan jam pelaksanaan) 

• Kelas 

• Pokok bahasan / Materi perkuliahan  

 



Komponen yang harus ditulis: 

• Nama Dosen 

• Kode Kelas 

• Waktu Perkuliahan 

• Materi/Topik Bahasan 

https://elearning.unair.ac.id/ 

Delivery 

Interactive 

Assessment 



Presensi mahasiswa 

1. Presensi mahasiswa di E-Learning Universitas Airlangga di setting saat tampilan 

awal oleh PJMK Mata Kuliah sesuai jadwal perkuliahan yang telah ditetapkan. 

2. PJMK mensetting presensi mahasiswa hanya di awal dimana langsung setting repeat 

sampai tanggal perkuliahan berakhir. 

3. Apabila ada perubahan jadwal perkuliahan, dosen pengampu MK membuat presensi 

tersendiri sesuai jadwal perkuliahan.  



PJMK Setting Awal : 

• Nama PJMK dan Dosen 

Pengampu 

• ID Meeting Zoom 

• Attendance 

Attendance di setting 1 kali 

untuk 14 kali pertemuan 



Langkah Awal klik add 

session saat memulai setting 

attendance 



Jadwalkan sesuai jadwal 

Perkuliahan yang telah  

Ditetapkan dan batas waktu 

absensi 



Di bawah menu add session, 

pilih menu multiple sessions 

Kemudian √ repeat the session 

above the follows 

 

Setelah itu sesuaikan hari, pilih 

repeat 1 weeks, dan juga sesuaik

an tanggal berakhirnya perkuliah

an  



Pada menu student recording, 

Kemudian √ allow students to 

record own attendance 

 

Langkah akhir, silakan klik add 

dan presensi sudah selesai dibuat  



TERIMA KASIH 


