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MASUK AKUN ELEARNING 

1. Masuk dan Keluar dari LMS E-Learning FE UNHASY 

Setelah memiliki akun web e-learning, pengguna dapat masuk ke halaman web e-

learning dengan cara sebagai berikut: 

a. Kunjungi halaman web LMS e-learning https://elearning.feunhasy.ac.id/ 

b. Setalah anda masuk, silahkan pilih tulisan Login 

 
c. Setelah memilih tulisan Login, maka akan tampil halaman Login 

 
d. Pada halaman Login, masukkan username dan password yang sudah diberikan, 

lalu tekan tombol Login. Jika berhasil maka akan terbuka halaman dashboard 

(halaman utama web).  

 
Adapun cara keluar (Logout) dari akun web e-learning : arahkan kursor mouse ke 

nama yang ada pada bar atas, lalu klik Logout (keluar). 

 

 

 

https://elearning.feunhasy.ac.id/
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2. Mengatasi Masalah Lupa Password 

Masalah lupa password adalah masalah yang menjengkelkan bagi pemilik akun e-

learning. Adapaun cara untuk mengatasi masalah lupa password ada dua: 1) meminta 

Site Administrator untuk membuatkan password yang baru dan 2) mengatur ulang 

password menggunakan email yang sudah terdaftar pada web e-learning. Adapun 

langkah-langkah mengatur ulang password e-learning menggunakan email sebagai 

berikut 

a. Kunjungi alamat LMS web e-learning https://elearning.feunhasy.ac.id/ 

b. Setelah anda masuk ke laman e-learning, silahkan pilih tulisan Login 

c. Pada halaman login, pilih tulisan ‘Forgotten your username or password?’, maka 

akan muncul halaman sebagai berikut 

 
d. Pada gambar diatas, ketik username pada kolom username atau ketik alamat 

email yang terdaftar pada kolom email address, kemudian tekan tombol ‘Search’ 

untuk mencari akun. Maka akan muncul pemberitahuan bahwa web e-learning 

telah mengirimkan pesan ‘reset password’ ke alamat email yang terdaftar di web 

e-learning. 

e. Masuk e-email, periksa kotak masuk atau folder spam e-mail untuk melihat pesan 

dari web e-learning. 

 
f. Pada pesan email di atas, klik URL yang berwarna biru tersebut sebelum 30 menit 

dari waktu usulan ganti password, maka akn tampil pengaturan ulang password 

sebagai berikut. 

https://elearning.feunhasy.ac.id/
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g. Selanjutnya masukkan password baru pada kolom New Password dan New 

Password (again), lalu tekan tombol Save changes untuk menyimpan perubahan 

password. 

 

MENGIKUTI KURUS MATAKULIAH 

1. Setelah login, silahkan pilih Site Home atau Halaman Situs 

 
2. Pilih Program Studi atau Kursus yang tersedia (Available Courses) 

 
3. Pilih Semester yang sekarang diambil 

 

Bisa dipilih melalui course 

categori atau di pencarian 

kursus (Search Courses) 
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4. Pilih Matakuliah yang sedang diambil atau sesuai dengan semester 

 
5. Masukkan kata kunci atau password yang sudah diberikan oleh dosen pengampu 

matakuliah di Pendaftaran Mahasiswa 

 
6. Setelah masuk di matakuliah, nanti akan muncul halaman yang berisi absensi 

perkuliahan dan materi perkuliahan yang bisa di download 

Masukkan kata kunci yang 

diberikan dosen disini 


