
DOSEN

MODUL E-LEARNING



LATAR BELAKANG PEMANFAATAN E-LEARNING

Revolusi Digital atau yang lebih dikenal Revolusi Industri 4.0 dengan pemanfaatan
Internet banyak merubah cara belajar masyarakat dunia

Data terbaru 93 Juta penduduk Indonesia adalah pengguna Internet dan sekitar 71 
juta memiliki dan menggunakan smartphone, ini artinya mereka cenderung terhubung
dengan dunia digital

Mahasiswa sekarang dengan mudahnya mendapatkan referensi melalui internet 
untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah mereka

Belajar tidak harus di kelas dan dilakukan dengan tatap muka, tapi dapat dilakukan
dimana saja dan kapan saja

Perkembangan Teknologi inilah yang merubah gaya belajar masyarakat yang 
dulunya menggunakan metode konvensional bergeser mulai menggunakan metode
digital



SEKILAS E-LEARNING UMSURABAYA

E-Learning UMSurabaya dibangun menggunakan sebuah CMS E-Learning bernama
Moodle

Moodle adalah salah satu software untuk membangun web e-learning yang memiliki
fitur-fitur yang diperlukan oleh pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan
pembelajaran berbasis web

Diharapkan dengan adanya elearning dapat meningkatkan efektivitas dan
kreativitas serta inovasi terbaru dalam pembelajaran

E-learning juga diharapkan dapat memfasilitasi belajar mahasiswa yang terkadang
terkendala dengan masalah waktu dan tempat



ILUSTRASI E-LEARNING



FASILITAS MOODLE

1. Penyajian materi kuliah dapat berupa format file, folder, page,buku dan URL

2. Memiliki fitur kegiatan pembelajaran seperti :
a) Penugasan

b) Kuis

c) Chatting

d) Forum Diskusi

e) Feedback

f) Web Conference

3. Memiliki fitur pendukung kegiatan pembelajaran seperti
1. Pengelompokkan peserta didik

2. Pembatasan Hak Akses

3. Pemantauan Progres belajar peserta didik

4. Penilaian

5. Pemberian Lencana



TUGAS DOSEN DI DALAM E-LEARNING

1. Mendaftarkan mahasiswa yang mengambil matakuliah yang diampunya

2. Membuat Grup Mahasiswa sesuai dengan kelas mahasiswa yang mengikuti mata
kuliah tersebut (opsional)

3. Menambahkan Deskripsi mata kuliah

4. Mengupload Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan materi kuliah

5. Menambahkan modul kegiatan pembelajaran seperti forum, chatting, tugas dan
kuis

6. Memberikan nilai dan lencana

7. Membackup konten mata kuliah

8. Mereset Mata Kuliah



TUGAS MAHASISWA DI DALAM MOODLE

1. Mempelajari bahan ajar yang tersedia pada halaman mata kuliah

2. Berdiskusi dalam forum

3. Mengobrol menggunakan modul chatting

4. Mengerjakan dan menyerahkan tugas melalui modul assignment

5. Mengerjakan kuis

6. Melihat laporan nilai dan lencana



PETUNJUK MENGAKSES E-LEARNING



HALAMAN DEPAN

Untuk mengakses E-Learning bisa menggunakan browser semisal Google Chrome, Mozilla Firefox atau Opera.

Akses Alamat : 

Semester Ganjil : ganjil[tahun_semester].um-surabaya.ac.id contoh : ganjil2018.um-surabaya.ac.id

Semester Genap : genap[tahn_semester].um-surabaya.ac.id contoh : genap2018.um-surabaya.ac.id



LOGIN
Untuk masuk ke system e-learing dibutuhkan proses login dengan menggunakan username dan
password yang benar.

Langkah untuk proses login :
 Pada halaman depan, akses halaman login dengan cara klik menu login yang ada di pojok sebelah kanan atas.

 Pada tampilan halaman login silahkan isikan dengan benar username dan password



SUKSES LOGIN



MENGGANTI DEFAULT BAHASA

Untuk mengganti bahasa tampilan elearning, bisa dilakukan dengan melakukan klik
menu English(en) yang ada di pojok kanan atas dan memilih Indonesian (id)



SELESAI 



PENGATURAN AKUN



AKSES MENU PROFIL



MENGUBAH PROFIL

Klik Menu “Ubah Profil”



MENGUBAH PROFIL (LANJUTAN)

Lengkapi data isian profil



PASANG FOTO PROFIL
Pada isian Foto baru klik panah untuk mulai proses upload foto profil yang baru



PASANG FOTO PROFIL (LANJUTAN)



PASANG FOTO PROFIL (LANJUTAN)



PASANG FOTO PROFIL (LANJUTAN)



SIMPAN PERUBAHAN



HASIL PENGATURAN PROFIL



SELESAI 



MENGELOLA MATAKULIAH

MENAMBAHKAN DESKRIPSI MATAKULIAH

MENGELOLA TAMPILAN SESI PEMBELAJARAN



MENAMBAHKAN DESKRIPSI MATA KULIAH

Deskripsi mata kuliah dapat berupa capaian pembelajaran yang diharapkan atau
dapat berupa daftar topik-topik pembelajaran



PENGATURAN DESKRIPSI MATAKULIAH
• Masuk ke salah satu matakuliah yang ingin diatur

• Klik simbol ikon gear

• Klik menu “Hidupkan Mode Ubah”



PENGATURAN DESKRIPSI MATAKULIAH (LANJUTAN)

• Klik menu “Ubah”

• Klik menu “Edit Bagian”



• Lengkapi data isian deskripsi

matakuliah seperti judul dan

penjelasan

• Klik “Simpan Perubahan” untuk

menyimpan data

PENGATURAN DESKRIPSI MATAKULIAH (LANJUTAN)



HASIL



SELESAI 



MENGELOLA TAMPILAN SESI PEMBELAJARAN

Sesi pembelajaran berguna untuk menampilkan topik (pertemuan) yang akan
dilaksanakan

Jumlah topik tergantung dari banyaknya pertemuan selama satu semester

Standar minimal pertemuan dari universitas adalah 16 pertemuan termasuk UTS dan
UAS 



PENGATURAN SESI PERTEMUAN

• Masuk ke salah satu matakuliah yang ingin diatur

• Klik simbol ikon gear

• Klik menu “Hidupkan Mode Ubah”



PENGATURAN SESI PERTEMUAN (LANJUTAN)

Untuk menambahkan sesi baru lakukan klik “ADD WEEKS”



PENGATURAN SESI PERTEMUAN (LANJUTAN)

- Masukkan jumlah Sesi pertemuan

- Klik “Add Weeks” untuk menyimpan



PENGATURAN SESI PERTEMUAN (LANJUTAN)

• Klik symbol pensil untuk mengubah nama sesi

• Ubah nama sesi sesuai dengan keinginan, 

misalkan sesi pertemuan pertama diberi nama

“Pertemuan Ke I “

• Tekan tombol enter untuk menyimpan perubahan

• Ulangi proses yang sama sampai sesi pertemuan

terakhir



HASIL



SELESAI 



FORUM (ANNOUNCEMENTS)



FORUM ( ANNOUNCEMENTS)

Forum adalah satu dari fitur kegiatan pembelajaran yang berfungsi sebagai media 
diskusi antara dosen pengajar dengan mahasiswa serta diskusi antara mahasiswa
dengan mahasiswa.



PENGATURAN FORUM



PENGATURAN FORUM

-Masuk ke salah satu matakuliah

-Klik Simbol Gear

-Klik Menu “Hidupkan Mode Ubah”



PENGATURAN FORUM (LANJUTAN)

Klik Menu “Add An Activity Or Resource”



PENGATURAN FORUM (LANJUTAN)

Pilih aktivitas forum dengan cara memilih
opsi “Forum”

Klik tombol “Add” untuk menambahkan



PENGATURAN FORUM (LANJUTAN)

oLengkapi form isian misalkan nama (forum 
name) dan deskripsi (description) forum

oKlik Tombol “Save And Display” untuk
menyimpan



HASIL PENGATURAN FORUM



SELESAI 



PEMBUATAN TOPIK DISKUSI



PENGATURAN

Klik Menu Forum/Announcements yang diinginkan misal “Forum Diskusi Terbuka” 



PENGATURAN (LANJUTAN)

Selanjutnyan Klik Menu “Add a new discussion topic”



PENGATURAN (LANJUTAN)

Lengkapi isian form forum seperti judul (subject) dan pesan (message)



PENGATURAN (LANJUTAN)

Klik tombol “Post to forum”untuk menyimpan



HASIL



DETAIL TOPIK DISKUSI



TAMPILAN DI SISI MAHASISWA



DAFTAR TOPIK DISKUSI DI SISI MAHASISWA



TAMPILAN DETAIL TOPIK DISKUSI



PROSES MAHASISWA MEMBALAS DISKUSI 



PROSES MAHASISWA MEMBALAS DISKUSI (LANJUTAN)



HASIL BALASAN DISKUSI (MAHASISWA)



HASIL BALASAN DISKUSI (DOSEN)



SELESAI 



PEMBUATAN FORUM CHAT



FORUM CHAT

Selain forum diskusi (announcements) E-Learning juga menyediakan modul chat.

Chat adalah salah satu fitur moodle yang berupa percakapan dalam bentuk text 
yang sifatnya real time. 



PENGATURAN PEMBUATAN FORUM CHAT

• Masuk ke salah satu matakuliah

• Klik simbol gear

• Klik menu “Hidupkan Mode Ubah”



PENGATURAN PEMBUATAN FORUM CHAT

• Pada tampilan sesi pertemuan klik menu “Add an activity or resource”



PENGATURAN PEMBUATAN FORUM CHAT

• Pilih opsi activity “Chat” dan selanjutnya klik tombol “Add”

• Pada isian form masukkan nama ruang ngobrol dan

deskripsi (Teks Pendahuluan)



PENGATURAN PEMBUATAN FORUM CHAT

• Aturlah waktu mengobrol

berikutnya, sesi

pengulangan,simpan sesi

sebelumnya,semua pengguna

dapat melihat sesi sebelumnya

seperti contoh

• Klik tombol simpan dan tampilkan



HASIL PENGATURAN PEMBUATAN FORUM CHAT



PROSES MELAKUKAN CHAT (DOSEN)

• Klik menu “Klik disini untuk masuk chat sekarang”



PROSES MELAKUKAN CHAT (DOSEN)



PROSES MELAKUKAN CHAT (MAHASISWA)

• Pada tampilan matakuliah klik tombol Chat misal “Ruang Diskusi Pertemuan I”



PROSES MELAKUKAN CHAT (MAHASISWA) (LANJUTAN)

• Klik Menu “Click here to enter the chat now”



PROSES MELAKUKAN CHAT (MAHASISWA)

TAMPILAN

AWAL

TAMPILAN SETELAH 

MEMBALAS CHAT



PROSES MELAKUKAN CHAT (DOSEN)

TAMPILAN

AWAL
TAMPILAN SETELAH 

MEMBALAS CHAT



TAMPILAN CHAT (MAHASISWA)



SELESAI 



Pengelolaan 
Mahasiswa di 
Dalam Mata 

Kuliah

Penyajian
Materi

Pembelajaran

Penyajian
Tugas

dengan
Modul

Assignment

Pengelolaan 
Bank Soal 
dan Kuis

Pengelolaan
Nilai

Melakukan
Backup & 

Restore Mata 
Kuliah

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN LEWAT E-LEARNING



PENGELOLAAN MAHASISWA DI DALAM MATA 
KULIAH (OPSIONAL)

Pengelolaan Mahasiswa di dalam mata kuliah hanya melakukan pengaturan
kelompok (grup) dan bersifat opsional, karena tidak semua mata kuliah mahasiswa
diatur dalam sebuah kelompok-kelompok kecil.

Biasanya pengaturan kelompok di manfaatkan ketika ada tugas dari dosen yang 
harus dikerjakan secara berkelompok termasuk penilaiannya



MEMBUAT GRUP MAHASISWA



PEMBUATAN GRUP MAHASISWA

Pilih mata kuliah yang diinginkan



PEMBUATAN GRUP MAHASISWA (LANJUTAN)

• Klik simbol gear 

• Akses menu lanjutan



PEMBUATAN GRUP MAHASISWA (LANJUTAN)

• Pilih tab pengguna

• Selanjutnya akses menu grup



PEMBUATAN GRUP MAHASISWA (LANJUTAN)

Klik Tombol “Create Group”



PEMBUATAN GRUP MAHASISWA (LANJUTAN)

• Isi Form Pembuatan Grup

• Contoh Isian Form

 Group Name : Kelompok A

 Grup Nomor ID : (boleh dikosongi)

 Group Description : (boleh

dikosongi)



HASIL PEMBUATAN GRUP MAHASISWA



MENAMBAHKAN MAHASISWA KE DALAM GRUP



PENAMBAHAN ANGGOTA GRUP

Pada Tab Grup Klik Menu “Add/Remove Users”



PENAMBAHAN ANGGOTA GRUP (LANJUTAN)

• Seleksi Nama Mahasiswa

Dengan Cara Klik Nama

Mahasiswa

• Klik Tombol Tambah

• Ulangi Proses Sesuai

Kebutuhan



HASIL PENAMBAHAN ANGGOTA GRUP



PENAMBAHAN ANGGOTA GRUP (LANJUTAN)

Kembali Ke Fitur Group dengan cara klik menu “Back to groups”



HASIL AKHIR PEMBUATAN GRUP MAHASISWA



SELESAI 

KEMBALI MAIN 

MENU



PENYAJIAN MATERI PEMBELAJARAN

oPenyajian materi perkuliahan dapat dibuat dengan berbagai aplikasi computer

oFile materi dapat disajikan satu persatu ke dalama e-learning dengan
menggunakan modul file.

oFile materi yang dapat didukung oleh moodle misalkan:

oFile dokumen yang dibuat dengan Ms. Office atau PDF

oFile gambar yang dibuat dengan aplikasi image editor (Corel Draw, Photoshop dll) yang berupa
jpeg,png,gif,cdr,psd dll

oFile suara yang dibuat dengan aplikasi sound recorder yang berupa mp3,wav dll

oFile video yang dibuat dengan aplikasi video editor misal Camtasia yang berupa mp4,flv,avi dll



SETING MATERI PEMBELAJARAN

Pada sesi pertemuan yang diinginkan klik menu “Tambahkan sebuah aktifitas

atau sumber daya”



SETING MATERI PEMBELAJARAN (LANJUTAN)

Pada Kategori “SUMBER” Pilih Opsi “FILE” 



SETING MATERI PEMBELAJARAN (LANJUTAN)

Contoh :

Nama : Materi Pertemuan I

Deskripsi : Berikut Materi Kuliah

Pertemuan I

• Lengkapi Form Isian Penambahan File Seperti Nama dan Deskripsi

• Centang “Tampilkan Deskripsi Di Halaman Kursus”



SETING MATERI PEMBELAJARAN (LANJUTAN)

Tambahkan File Materi KLIK SIMBOL PANAH di isian “PILIH FILE”



SETING MATERI PEMBELAJARAN (LANJUTAN)

Pilih File Materi



SETING MATERI PEMBELAJARAN (LANJUTAN)

Klik Tombol “Upload This File”



HASIL UPLOAD FILE MATERI



SETING MATERI PEMBELAJARAN (LANJUTAN)

KLIK “SIMPAN dan tampilkan”  Untuk Menyimpan

dan menampilkan Hasil PENGATURAN



HASIL AKHIR SETING MATERI PEMBELAJARAN



SELESAI 



SETING FILE MATERI LEBIH SATU 
UNTUK SATU SESI/TOPIK PERTEMUAN



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE

Pada sesi / topik pertemuan yang diinginkan klik menu “Tambahkan sebuah

aktifitas atau sumber daya”



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN)

• Pada Kategori “SUMBER” Pilih Opsi

“FOLDER”

• Klik Tombol “Tambah”



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN) 

• Lengkapi ISIAN Form

• Buatlah folder baru dengan cara

Klik Simbol Folder Pada isian “FILE”



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN)

• Beri Nama Folder Misal “Kumpulan Materi II”

• Klik tombol “Buat folder”



HASIL PEMBUATAN FOLDER



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN)

Selanjutnya sebelum melakukan proses upload materi, klik folder yang baru

dibuat sebelumnya



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN)

Setelah berhasil masuk ke folder, selanjutnya bisa melakukan proses upload file dengan melakukan klik

tombol panah



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN)

Upload materi yang pertama



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN)

Klik Tombol “Upload This File” untuk mulai

proses upload materi yang pertama



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN)

Klik simbol Dokumen untuk melakukan proses upload file materi lagi



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN)

Upload materi yang kedua



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN)

Klik Tombol “Upload This File” 

Untuk Mulai Proses Upload



HASIL UPLOAD MATERI MULTI FILE



SETING MATERI PEMBELAJARAN MULTI FILE (LANJUTAN)

Klik “simpan dan tampilkan”  untuk menyimpan dan menampilkan hasil

pengaturan



TAMPILAN MATERI DENGAN MULTI FILE 



SELESAI 

KEMBALI MAIN 

MENU



PENYAJIAN TUGAS DENGAN MODUL ASSIGNMENT

Modul Assignment adalah modul yang berfungsi untuk memberikan tugas kepada
mahasiswa secara Online dengan disertai petunjuk, batas pengerjaan dan bentuk
penyerahan tugas

Setelah Mahasiswa menyerahkan tugas, dosen dapat memeriksa tugas, 
memberikan nilai dan umpan balik terhadap hasil tugas mahasiswa



PEMBUATAN TUGAS DENGAN 
MODUL ASSIGNMENT



PENGATURAN MODUL TUGAS
• Pilih Matakuliah yang ingin diseting

• Klik simbol gear

• Klik menu “Hidupkan Mode Ubah”



PENGATURAN MODUL TUGAS (LANJUTAN)

Klik menu “Add an activity or resource”



PENGATURAN MODUL TUGAS (LANJUTAN)

• Klik opsi “Assignment”

• Klik tombol “Add”



PENGATURAN MODUL TUGAS (LANJUTAN)

• Lengkapi data form isian

Assignment Name dan

Description

• Klik centang “Display 

description on course page” 

untuk menampilkan deskripsi



PENGATURAN MODUL TUGAS (LANJUTAN)

1. Ijinkan kiriman dari (Allow submission from) 

digunakan untuk mengatur waktu mulai

dibolehkan menyerahkan tugas

2. Due Date digunakna untuk mengatur waktu

batas akhir penyerahan tugas

3. Cut Off Date digunakan untuk mengatur

mahasiswa tidak dapat lagi menyerahkan

tugas melalui elearning

4. Remind me to grade by digunakan untuk

mengatur waktu pengingat bagi pengajar

untuk memeriksa dan menilai tugas

5. Always show description digunakan untuk

menampilkan keterangan batas waktu akhir

penyerahan tugas kepada mahasiswa



PENGATURAN MODUL TUGAS (LANJUTAN)

1. Klik centang “pengiriman berkas” (file 

submission) untuk mengizinkan

penyerahan tugas dalam bentuk upload 

file

2. Tentukan jumlah maksimum berkas yang 

dikirim (Maximum number of uploaded) 

3. Tentukan ukuran maksimum pengiriman

file



PENGATURAN MODUL TUGAS (LANJUTAN)

• Klik tombol “Pilih” pada tipe berkas yang 

diterima untuk menentukan tipe file yang boleh

diupload



PENGATURAN MODUL TUGAS (LANJUTAN)

• Centang tipe berkas yang diperbolehkan misal

“Document Files”

• Klik tombol “Simpan perubahan” 



PENGATURAN MODUL TUGAS (LANJUTAN)

Klik tombol “Simpan dan tampilkan” untuk menyimpan pengaturan modul tugas



HASIL PENGATURAN MODUL TUGAS



SELESAI 



SIMULASI PENERAPAN TUGAS (MAHASISWA)



SIMULASI PENERAPAN TUGAS (MAHASISWA)



SIMULASI PENERAPAN TUGAS (MAHASISWA)



SIMULASI PENERAPAN TUGAS (MAHASISWA)



SIMULASI PENERAPAN TUGAS (MAHASISWA)



SIMULASI PENERAPAN TUGAS (MAHASISWA)



SIMULASI PENERAPAN TUGAS (MAHASISWA)



HASIL SIMULASI PENERAPAN TUGAS (MAHASISWA)



SELESAI 



PENILAIAN TUGAS



PENILAIAN TUGAS OLEH DOSEN

• Klik link aktifitas tugas misal “Tugas

Pertemuan I”pada sesi pertemuan



PENILAIAN TUGAS OLEH DOSEN (LANJUTAN)

• Klik tombol “View all submission”



PENILAIAN TUGAS OLEH DOSEN (LANJUTAN)

• Pada halaman tugas akan

ditampilkan daftar mahasiswa yang 

sudah dan belum mengumpulkan

tugas



PENILAIAN TUGAS OLEH DOSEN (LANJUTAN)

• Klik tombol “Nilai” pada salah satu

mahasiswa untuk proses memberikan

nilai tugas



PENILAIAN TUGAS OLEH DOSEN (LANJUTAN)

• Masukkan nilai dikolom Grade out of 

100

• Pada tampilan sebelah kiri ada

tampilan preview dari tugas yang 

dikirim, ditampilan preview 

disediakan fitur untuk memberikan

catatan atau marker 

• Klik tombol “simpan perubahan” 

untuk kembali ke halaman daftar

mahasiswa atau klik tombol “Simpan

dan perlihatkan” untuk menampilkan

data tugas mahasiswa berikutnya



HASIL PENILAIAN TUGAS OLEH DOSEN



SELESAI 

KEMBALI MAIN 

MENU



PENGELOLAAN BANK SOAL DAN KUIS



PENGATURAN BANK SOAL



PENGATURAN BANK SOAL

• Pada tampilan matakuliah klik symbol gear 

• Selanjutnya klik tombol “Lanjutkan”



PENGATURAN BANK SOAL (LANJUTAN)

• Klik tab “Administrasi Kursus”

• Pada bagian Bank Soal klik tombol “kategori”



PENGATURAN BANK SOAL (LANJUTAN)

• Lengkapi data isian Nama dan Informasi kategori

• Klik tombol “Tambahkan kategori” untuk menyimpan pengaturan



HASIL PENGATURAN BANK SOAL 



MENGELOLA SOAL



PENGATURAN SOAL

• Pada tampilan matakuliah klik symbol gear 

• Selanjutnya klik tombol “Lanjutkan”



PENGATURAN SOAL (LANJUTAN)

• Pilih tab “Administrasi khusus”

• Pada bagian Bank Soal klik menu “Soal-

soal”



PENGATURAN SOAL (LANJUTAN)

• Pilih tab “Soal-soal”



PENGATURAN SOAL (LANJUTAN)

• Pada tampilan tab soal-soal klik tombol “Buat soal baru” untuk mulai proses pembuatan soal



PENGATURAN SOAL (LANJUTAN)

• Pada tipe soal silahkan pilih tipe soal

yang akan dibuat, misalkan pilihan

ganda maka klik opsi “Pilihan Ganda”

• Klik tombol “Tambah” untuk mulai

pembuatan soal



PENGATURAN SOAL (LANJUTAN)

• Pada form isian soal silahkan isi :

• Nama soal (penamaan bebas)

• Teks soal (teks berupa pertanyaan

soal)



PENGATURAN SOAL (LANJUTAN)

• Pada jawaban tunggal atau ganda bisa

dipilih “Cukup satu jawaban” jika jawaban

yang benar hanya satu jawaban

• Pada menomori pilihan pilih model 

penomoran jawaban

• Pada isian jawaban :

• Pilih 1 masukkan jawaban untuk

jawaban yang pertama, masukkan nilai

jika memilih jawaban tersebut. Untuk

jawaban yang benar bisa diisi nilainya

100%

• Masukkan Umpan balik jika memilih

jawaban tersebut



PENGATURAN SOAL (LANJUTAN)

• Lengkapi isian jawaban kedua,ketiga dan

seterusnya



PENGATURAN SOAL (LANJUTAN)

• Jika ingin menambahkan pilihan jawaban lagi bisa menambahkan dengan klik tombol “Klik

untuk menambahkan 3 pilihan jawaban” (opsional)



PENGATURAN SOAL (LANJUTAN)

• Klik tombol “simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan” untuk tetap pada halaman

pengaturan soal tersebut atau klik tombol “Simpan perubahan” jika ingin menyimpan dan

menyelesaikan pengaturan soal



HASIL PENGATURAN SOAL



SELESAI 



MENGELOLA KUIS



PEMBUATAN KUIS

• Pada salah satu sesi pertemuan misalkan “Ujian Tengah Semester” klik tombol “Tambahkan

sebuah aktifitas atau sumber daya”



PEMBUATAN KUIS (LANJUTAN)

• Pada pilihan tambahkan aktifitas pilih opsi “KUIS” dan klik tombol “Tambah” 

• Pada tampilan Isian pembuatan kuis baru lengkapi isian Nama, Perkenalan (deskrispi kuis)



PEMBUATAN KUIS (LANJUTAN)

1. Open the quiz adalah pengaturan waktu kuis dibuka

2. Close the quiz adalah pengaturan waktu kapan kuis

ditutup

3. Time limit adalah pengaturan batas waktu berapa

lama mahasiswa mengerjakan kuis (menit)

4. When time expires adalah tindakan otomatis jika waktu

habis. Opsi yang dapat dipilih :

a. Open attempts are submitted automatically 

(jawaban otomatis disimpan system)

b. There is a grace period when open attempts can 

be submitted, but no more questions answered 

(Mahasiswa diberikan perpanjangan waktu tetapi

tidak diijinkan untuk menjawab soal lagi, hanya

untuk mengirim kuis)

c. Attempts must be submitted before time expires, 

or they are notcounted (mahasiswa harus menekan

tombol submit sebelum waktu berakhir)

5. Klik tombol “Simpan dan tampilkan” untuk menyimpan



HASIL PEMBUATAN KUIS



MENAMBAH SOAL PADA KUIS

• Pada tampilan detail kuis klik tombol “Edit Quiz” untuk memulai penambahan soal ke dalam

kuis



MENAMBAH SOAL PADA KUIS (LANJUTAN)

• Klik symbol pensil untuk mengubah label penamaan kelompok soal

• Tekan enter untuk menyimpan



MENAMBAH SOAL PADA KUIS (LANJUTAN)

• Ubah Nilai “Tingkat tertinggi” (Max Grade) dengan nilai 100

• Klik tombol “Simpan” untuk menyimpan pengaturan nilai tertinggi



MENAMBAH SOAL PADA KUIS (LANJUTAN)

• Klik tombol “Add”

• Klik tombol “From question bank” untuk menambah soal kuis dari bank soal



MENAMBAH SOAL PADA KUIS (LANJUTAN)

• Pilih soal-soal yang akan ditambahkan ke dalam kuis dengan cara mencentang

• Klik tombol “Add selected question to the quiz”



MENAMBAH SOAL PADA KUIS (LANJUTAN)

• Ubah bobot nilai tiap soal dengan cara klik symbol pensil

• Ubah bobot nilai sesuai yang diinginkan, tekan enter untuk menyimpan



SELESAI 



SIMULASI KUIS (MAHASISWA)



SIMULASI KUIS (MAHASISWA)



SIMULASI KUIS (MAHASISWA)



SIMULASI KUIS (MAHASISWA)



SIMULASI KUIS (MAHASISWA)



SIMULASI KUIS (MAHASISWA)



SIMULASI KUIS (MAHASISWA)



SIMULASI KUIS (MAHASISWA)



SELESAI 

KEMBALI MAIN 

MENU



MENGELOLA NILAI



PROSES PENGELOLAAN NILAI MATAKULIAH
• Pada tampilan awal matakuliah klik symbol gear

• Klik tombol “Gradebook setup”



• Klik tab “Pengaturan”, lalu

klik sub tab “Pengaturan buku

nilai”

• Klik tombol “Gradebook

setup”

• Ubahlah bobot item penilaian

dengan cara klik centang

bobot item 

penilaian,kemudian masukkan

nilai bobot yang baru

PROSES PENGELOLAAN NILAI MATAKULIAH (LANJUTAN)



PROSES PENGELOLAAN NILAI MATAKULIAH (LANJUTAN)
MENAMBAH ITEM PENILAIAN

• Klik tombol “Tambahkan Item 

Penilaian”



PROSES PENGELOLAAN NILAI MATAKULIAH (LANJUTAN) 
MENAMBAH ITEM PENILAIAN

• Lengkapi isian form item 

penilaian baru Misalkan:

• Nama Butir : Aktivitas

• Tipe Nilai : Bilangan

• Skala :-

• Nilai Maksimum: 100

• Nilai Minimum: 0



PROSES PENGELOLAAN NILAI MATAKULIAH (LANJUTAN)
MENAMBAH ITEM PENILAIAN

• Pada kolom isian bobot

masukkan nilai bobotnya

misal 20

• Klik tombol “Simpan

perubahan” untuk menyimpan

pengaturan



HASIL PENGATURAN ITEM PENILAIAN



PROSES PENGELOLAAN NILAI MATAKULIAH (LANJUTAN)
MENGUBAH COURSE TOTAL

• Pada baris course total klik tombol “Edit”

• Pilih menu “Edit Calculation”



PROSES PENGELOLAAN NILAI MATAKULIAH (LANJUTAN)
MENGUBAH COURSE TOTAL

• Berilah ID Number pada

masing-masing item 

penilaian misalkan :

• Tugas Pertemuan 1 : 

1

• Ujian Tengah 

Semester : 2

• Aktivitas : 3

• Ujian Akhir

Semester : 4 

• Klik Tombol “Add ID 

Numbers” untuk

menyimpan pengaturan

ID Number



PROSES PENGELOLAAN NILAI MATAKULIAH (LANJUTAN)
MENGUBAH COURSE TOTAL

•Pada kolom isian calculation 
masukkan rumus :

=SUM(([[1]]*0.3), ([[2]]*0.2), ([[3]]*0.2), 
([[4]]*0.3))

•Klik tombol “Save changes” 
untuk menyimpan



SELESAI 



PENGISIAN NILAI PADA 
ITEM PENILAIAN SECARA MANUAL



PENGISIAN NILAI PADA ITEM PENILAIAN SECARA MANUAL

Terkadang item penilaian tidak dalam bentuk tugas, kuis atau aktivitas yang 
penilaiannya secara otomatis atau melalu proses koreksi,misalkan item penilaian
aktivitas atau mungkin kehadiran

E-Learning menyediakan fitur untuk memfasilitasi kebutuhan pemberian nilai pada
item penilaian yang tidak dinilai secara otomatis oleh system maupun melalui proses 
koreksi



PROSES PEMBERIAN NILAI SECARA MANUAL
• Pada tampilan awal matakuliah klik symbol gear

• Klik tombol “Gradebook setup”



PROSES PEMBERIAN NILAI SECARA MANUAL (LANJUTAN)

• Pilih tab “View”

• Pilih Sub Tab “Grader Report”



PROSES PEMBERIAN NILAI SECARA MANUAL (LANJUTAN)

• Klik symbol pencil pada salah satu peserta



PROSES PEMBERIAN NILAI SECARA MANUAL (LANJUTAN)

• Pada kolom “grade” masukkan nilai angkanya

• Klik tombol “Save” untuk menyimpan



PROSES PEMBERIAN NILAI SECARA MANUAL (LANJUTAN)

• Klik tombol “Continue” untuk melanjutkan



HASIL PEMBERIAN NILAI SECARA MANUAL



SELESAI 



PENGISIAN NILAI SECARA KOLEKTIF (BULK)



PENGISIAN NILAI SECARA KOLEKTIF (BULK)

Pengisian nilai secara bersamaan difungsikan untuk memberikan nilai yang sama
pada beberapa mahasiswa yang dilakukan hanya dengan satu proses kegiatan entri

Hal ini dapat mempermudah dosen untuk memberikan nilai pada beberapa
mahasiswa yan mempunyai nilai yang sama, dengan syarat pengisian nilai untuk
mahasiswa yang belum mempunya nilai



PROSES PENGISIAN NILAI SECARA KOLEKTIF (BULK)

• Klik simbol pensil pada tampilan Grader report di kolom yang akan

dilakukan pengisian nilai secara kolektif



PROSES PENGISIAN NILAI SECARA KOLEKTIF (BULK) (LANJUTAN)

• Pada tampilan paling bawah sebelum tombol save, klik centang “Perform bulk insert”

• Pada pilihan For pilihlah “Empty grades”

• Pada isian “Insert value” masukkan nilainya

• Klik tombol save untuk menyimpan



PROSES PENGISIAN NILAI SECARA KOLEKTIF (BULK) (LANJUTAN)

• Klik tombol “Continue” untuk melanjutkan



HASIL PENGISIAN NILAI SECARA KOLEKTIF (BULK)



SELESAI 



EXPORT NILAI



EXPORT NILAI

Export nilai berfungsi untuk mengunduh data grader report dalam bentuk dokumen
yang nantinya dapat diolah dan dimanfaatkan oleh dosen

File export dapat berbentuk OpenDocument Spreadsheet,Plaintext,XML dan Excel 
spreadsheet

Biasanya tipe dokumen yang sering dipergunakan adalah Excel spreadsheet



PROSES EXPORT NILAI

• Pada Gradebook Setup Pilih tab “Export”

• Pilih Sub Tab “Excel Spreadsheet”

• Centang Grade Items yang datanya ingin

didonwload

• Klik tombol “Download”



HASIL EXPORT EXCEL



SELESAI 

KEMBALI MAIN 

MENU



BACKUP & RESTORE DATA MATAKULIAH



BACKUP MATAKULIAH

Backup matakuliah artinya menyalin attribute suatu matakuliah dan menyimpannya
dalam sebuah file

Salah satu tujuan backup adalah untuk menyimpan attribute suatu matakuliah yang 
nantinya bisa direstore kembali



PROSES BACKUP
• Pada tampilan awal matakuliah klik symbol gear

• Klik tombol “Backup”



PROSES BACKUP (LANJUTAN)

• Pada backup seting centang opsi :

• Include activities and resources

• Include blocks

• Include Filters

• Selanjutnya klik tombol “Next”



PROSES BACKUP (LANJUTAN)

• Pada schema setting centang semua

activity yang pernah dibuat

• Selanjutnya klik tombol “Next”



PROSES BACKUP (LANJUTAN)

• Pada confirmation and review di kolom isian filename silahkan ubah nama filenya atau biarkan

dengan nama default-nya

• Selanjutnya klik tombol “Performance backup”



PROSES BACKUP (LANJUTAN)

• Klik tombol “Continue” untuk menlanjutkan melihat hasil backup



DOWNLOAD BACKUP

• Untuk mendownload file backup 

silahkan klik link “Download” 

pada kolom “Download”



RESTORE MATAKULIAH



RESTORE MATAKULIAH

Restore matakuliah artinya mengembalikan attribute suatu matakuliah dari sebuah
file backup

Salah satu tujuan restore adalah untuk mengembalikan attribute suatu matakuliah
yang nantinya bisa meringankan dosen ketika akan mengelola matakuliah yang 
sama di semester berikutnya tanpa perlu seting dari awal



PROSES RESTORE

• Pada tampilan awal matakuliah klik symbol gear

• Klik tombol “Restore”



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Pada bagian import a backup file klik tombol “Choose a file”



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Klik tombol “Choose a file” untuk memilih

file backup



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Pilih file backup matakuliah

• Klik tombol “Open”



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Klik tombol “Upload this file” untuk mulai

proses upload file ke server



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Klik tombol “Restore” untuk memulai proses restore



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Klik tombol “Next” untuk melanjutkan



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Klik opsi “Merge the backup course into this course”

• Klik tombol “Continue” untuk melanjutkan



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Klik tombol “Next” untuk melanjutkan



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Klik tombol “Next” untuk melanjutkan



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Klik tombol “Perform restore” untuk

melanjutkan



PROSES RESTORE (LANJUTAN)

• Klik tombol “Continue” untuk mengakhiri proses restore



SELESAI 



SELESAI 

KEMBALI MAIN 

MENU


