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SELAMAT DATANG DI UAA LESSON 

UAA LESSON singkatan dari Universitas Alma Ata Learning Service System Online 

merupakan platform e-learning yang digunakan Universitas Alma Ata untuk pembelajaran 

secara daring.  

 

CARA MENGGUNAKAN UAA LESSON 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELESAI 

AKTIF DI MATA 

KULIAH TERSEBUT 
ENROL MANDIRI 

CARI MATA 

KULIAH 
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KULIAH 

DASHBOARD 

KONTAK ADMIN 

UAA LESSON / DPA 
LOGIN AKSES 

UAA LESSON 
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MENGAKSES UAA LESSON 

Pastikan terhubung ke internet, Anda bisa mengakses UAA LESSON melalui 2 (dua) cara: 

1. Web browser dengan alamat website elearning.almaata.ac.id  

2. Aplikasi Moodle yang dapat di download play store / app store 

Jika sudah terinstal ikuti langkah berikut: 

a. Buka aplikasi moodle 

b. Masukkan alamat elearning.almaata.ac.id 

c. Tekan Enter / Hubungkan / Next 

d. Tunggu beberapa menit 

e. Login menggunakan akun yang terdaftar 

f. Selesai 

 

LOGIN UAA LESSON 

 

Halaman login elearning.almaata.ac.id/login, Anda bisa login menggunakan 2 (dua) cara: 

1. Gunakan username dan password, masukkan pada kolom yang tersedia 

2. Gunakan SSO login dengan email @almaata.ac.id dengan klik tombol Log in Google 

1 

2 

http://elearning.almaata.ac.id/
http://elearning.almaata.ac.id/login/index.php
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Setelah login berhasil, Anda akan menuju ke halaman Dashboard. Jika Anda gagal login 

menggunakan kedua cara tersebut, silakan menghubungi admin UAA LESSON 

(elearning@almaata.ac.id) atau konfirmasi ke DPA masing-masing.  

 

DASHBOARD UAA LESSON 

 

Halaman dashboard adalah halaman di mana semua matakuliah yang dapat diikuti atau dalam 

artian Anda terdaftar pada matakuliah tersebut. Sehingga Anda dapat memilih matakuliah pada 

menu dashboard ini tepatnya di bagian Course Overview, ketika perkuliahan akan dimulai. 
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MENCARI MATAKULIAH DI UAA LESSON 

 

Jika Anda mengalami kendala tidak ada matakuliah di Dashboard, silakan mencari matakuliah 

tersebut pada kolom pencarian elearning.almaata.ac.id/course/search.php atau melalui 

pencarian di menu kategori berdasarkan fakultas – prodi masing-masing 

elearning.almaata.ac.id/course/index.php.  

Setelah ditemukan silakan masukkan key yang diberikan dosen pengampu (enrol mandiri), 

jika masih ada kendala hubungi dosen pengampu atau DPA atau ke admin UAA LESSON. 

 

ENROL MANDIRI DI UAA LESSON 

 

Mahasiswa dapat melalukan enrol mandiri, jika pada matakuliah tersebut terdapat 

ikon/gambar kunci dan mempunyai key untuk masuk ke matakuliah tersebut. Cara enrol 

cukup dengan memasukkan key dan tekan enter otomatis Anda akan terdaftar pada matakuliah 

tersebut selama 1 semester.  

http://elearning.almaata.ac.id/course/search.php
http://elearning.almaata.ac.id/course/index.php
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MENGIKUTI PERKULIAHAN DI UAA LESSON 

 

Perkuliahan secara daring, Anda harus mengikuti semua fitur yang disediakan pada pertemuan 

yang berlangsung. Pastikan Anda membaca petunjuk pada fitur masing-masing dan pastikan 

di sebelah kanannya bagian kotak tercentang. 

 

KONTAK 

Jika Anda masih mengalamin kendala dan bingung dengan pengoperasian UAA LESSON, 

silakan dapat menghubungi admin UAA LESSON melalui email elearning@almaata.ac.id. 

Pastikan Anda menuliskan Subjek dan pada isi email dituliskan Nama, NIM, Prodi dan kendala 

/ keluhan dengan bahasa yang singkat, jelas dan mudah dipahami, disarankan terdapat tampilan 

screenshootnya.  

mailto:elearning@almaata.ac.id

