
Appresiasi E-learning  
 

Berikut ini beberapa aktivitas mahasiswa dalam e-learning, diantaranya yaitu: login sebagai 
student, mempelajari materi, mengerjakan quiz dan tugas, berpartisipasi dalam forum dan chat, 
membuat jurnal, dll. 

 
1. Mengakses Sistem E-learning UNY 
Sistem e-learning UNY dapat diakses melalui alamat URL http://besmart.uny.ac.id 

 
 

2. Mendaftar Sebagai Anggota  
Dalam BeSmart, terdapat 2 macam akun yaitu akun manual dan akun Unity (SSO). Akun Unity 

diperuntukkan bagi civitas akademika UNY yang mensyaratkan penggunanya memiliki akun email 

UNY yang aktif agar bisa mendaftar pada BeSmart. Semua mahasiswa otomatis sudah memiliki 

akun email yang ter-create pada waktu proses registrasi maba. Berikut ini langkah bagi mahasiswa 

untuk mendaftarkan akun Unity-nya pada BeSmart : 

a. Silakan buka laman besmart versi 2 pada  http://besmart.uny.ac.id dan klik login di pojok 

kanan atas. 

b. Akan ada 2 pilihan login, yaitu Login UNITY (Mahasiswa dan Dosen) dan Login Pengguna 

Tamu (Guest & Reviewer). Pilihlah Login UNITY (Mahasiswa dan Dosen), maka akan 

diarahkan ke laman login UNITY UNY. 

 

c. Login ke UNITY, dengan mengisikan username email (username@student.uny.ac.id) dan 

mengisikan password email. Misal email anda adalah nurrochim@student.uny.ac.id, sesuai 

ilustrasi berikut : 



 
Note : 

Pastikan teliti dalam mengisikan username email dan password, termasuk huruf kapital jika 

ada. Jika langkah ini gagal, coba login ke webmail.uny.ac.id dengan username dan password 

tersebut. 

d. Setelah ter-authentifikasi, maka akan menuju ke halaman depan besmart. 

e. Anda berhasil login ke Besmart V2, tetapi belum ada foto identitas. Untuk memasukkannya, 

klik edit profile. 

f. Jika lupa password, untuk mahasiswa maka bisa melakukan reset password dengan 

mengakses registrasi.uny.ac.id dan klik lupa password email. Sedangkan untuk akun dosen, 

ybs bisa mengunjungi UPT TIK untuk reset password (karena alasan credential). 



3. Memilih Matakuliah  
Setelah terdaftar sebagai user, anda dapat mengakses berbagai matakuliah yang tersedia dalam 
elearning BeSmart. Jika belum login pada BeSmart, mahasiswa perlu melakukan login terlebih 
dahulu.. Masukkan Nama Pengguna (alamat email lengkap) dan Password akun UNITY anda. 

 
 
Setelah login, akan mengarah ke halaman “home”. Pada halaman ini terdapat beberapa menu 
diantaranya adalah link My Courses, Kotak Pencarian Course, Course Categories, User Login, dan 
lain lain. Adapun tampilan capture nya seperti berikut ini :  

 



a) Kotak paling atas (pada sebelah kiri toolbar), ada pilihan Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Inggris serta menu My Latest Courses yang berisi list mata kuliah yang akun kita ter-enroll 
pada matkul tersebut. Tolbar ini sifatnya fixed, akan terus muncul tidak hanya di halaman 
home. 

b) Menu My Courses pada dasarnya sama dengan menu My latest courses di toolbar. Hanya 
saja menu My Courses lebih lengkap, berisi daftar pengampu dan course summary (jika ada), 
dan hanya muncul di halaman home (depan) saja. 

c) Kotak Search courses dan course category dipergunakan untuk mencari sebuah mata kuliah, 
dengan menuliskannya lalu tekan Go. Fitur ini hanya dipergunakan ketika kita belum ter-
enroll. Jika sudah ter-enroll, maka cukup mengaksesnya melalui My latest courses. 

d) Course category di halaman depan BeSmart mewakili Fakultas. Setelah memilih salah satu 
fakultas, maka akan tampak beberapa kategori yang mewakili jurusan/prodi di UNY. 
 

Setelah Anda menemukan matakuliah yang dicari silakan masukkan kode Enrolment Key lalu klik 
tombol Enrol me seperti gambar berikut: 

 
 

4. Melihat Berita, Aktivitas, Event Penting  
Setelah anda masuk ke suatu matakuliah, maka pada kolom sebelah kanan (baca: Block) halaman 
matakuliah terdapat informasi penting yang berupa: berita terbaru, aktivitas terakhir, dan event 
penting lainnya. Jika Dosen memberikan materi, tugas, atau quiz yang baru maka akan muncul pada 
list tersebut. 

 

Note:  
Anda bisa mendapatkan kode Enrolment key dari 
dosen masing-masing matakuliah yang anda ikuti 
pada kelas tatap muka atau info kelas. 
 



5. Mempelajari Materi  
Dalam halaman matakuliah terdapat berbagai materi pembelajaran yang sudah disiapkan oleh dosen. 
Dalam hal ini Anda dapat mencoba membuka beberapa materi yang ada dan membacanya langsung 
dari halaman tersebut. Anda juga dapat mendownload beberapa materi yang sudah ada dan 
menyimpannya dalam harddisk, kemudian membukanya kembali pada kesempatan yang lain. 

 
6. Mengerjakan dan Mengirim Tugas  
Anda dapat mencoba mengerjakan beberapa contoh jenis tugas dan mencoba mengirimnya. Tugas 
jenis online, maka Anda menuliskan jawaban langsung pada laman editor Besmart. Berikut adalah 
contoh tugas jenis online. 

 
Pada tugas jenis upload file, Anda diminta mengerjakannya di computer, lalu menyimpannya sesuai 
format yang disyaratkan. Berikut tampilannya, Anda dapat mengupload tugas dengan cara drag and 
drop atau klik tombol add file. 

 



7. Mengerjakan Quiz 
Untuk mengevaluasi pemahaman mahasiswa tentang suatu materi, Teacher dapat menggunakan quiz. 
Quiz dapat digunakan pada setiap section (topik/week), maupun UTS dan UAS. Setelah membaca 
materi yang diberikan, mahasiswa dapat mengerjakan quiz dengan menekan tombol Attempt Quiz 
Now, lalu Start Attempt. 

 
8. Berpartisipasi dalam Forum Diskusi  
Anda dapat mencoba berpartisipasi dalam Forum Diskusi. Contohnya, mengikuti diskusi pada 
Forum, dengan topik “Manfaat Pelatihan TIK bagi Mahasiswa”. Klik Topik Manfaat Pelatihan 
TIK bagi Mahasiswa pada kolom “Discussion”, maka akan tampil seperti gambar berikut. 

 
Untuk memasukkan komentar silahkan klik “Reply”. Isilah Subject dengan topic yang sesuai dan 
masukkan pesan anda pada tempat yang disediakan. Bila telah selesai klik-lah “Post to forum”. 

 


