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1. Pengantar
MOODLE (singkatan dari Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) adalah paket
perangkat lunak yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web yang
menggunakan prinsip social constructionist pedagogy. Moodle merupakan salah satu LMS (Learning

Mangement Sytem) atau sistem portal elearning yang dikembangkan secara open source artinya
terbuka untuk dimodifikasi. Para pengembang Moodle kebanyakan adalah praktisi di bidang
pendidikan yang tidak meniggalkan filosofi pendidikan dalam mengembangkan Moodle. Maka tidak
mengherankan jika Moodle sekarang menjadi LMS yang banyak digunakan. Apalagi dengan dukungan
komunitas yang besar, menjadikan Moodle sebagai LMS yang mudah untuk digunakan. Jika ada
kesulitan dalam pengoperasian atupun mengembangan pengguna dapat langsung bertanya ke
komunitas yang siap membatu permasalahan tersebut. Moodle dapat di unduh secara gratis di
http://moodle.org. Sampai saat ini sudah puluhan ribu portal elerning yang tesebar di ratusan negara
memakai Moodle untuk pengembangan portal elearning-nya.
Langkah-langkah praktis dalam mengikuti mata kuliah elearning untuk pengajar akan dijelaskan
dalam panduan ini. Akan lebih baik jika anda mempraktikkan materi secara langsung di komputer
atau laptop.

2. Login Ke Situs E-Learning
Anda dapat mengakses alamat http://stiemahardhika-elearning.ac.id untuk masuk ke portal Elearning. Silahkan gunakan NIM sebagai username dan password yang sudah diberi admin. Ketika
anda masuk kedalam portal elearning, terdapat tanda yang menunjukkan status login anda. Posisi
tanda staus login ini sangat tergantung dengan tema tampilan yang dipakai pada Moodle sebagai
LMS. Akan tetapi secara default status tersebut ada di sebelah kanan atas halaman depan. Berikut ini
gambaran halaman depan dari eLearning.

Sangat disarankan untuk melakukan Logout (keluar) dari sistem elearning setelah selesai
menggunakan sistem tersebut. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyalahgunaan akun oleh orang

yang tidak berhak. Untuk Logout (keluar) dari sistem elearning anda dapat menggunakan link Logout di
sebelah kanan status login anda.
Login menggunakan NIM dan password sesuai yang diterima dari Admin, setelah login
masuklah ke halaman kelas yang akan Anda ikuti. Dalam kelas ini Anda memiliki hak akses sebagai
“student” (mahasiswa). Dimana Anda dapat mengikuti materi pelajaran, mengerjakan soal latihan,
seperti quiz (tes online) dan lain-lain. Pada halaman kelas e-learning, terdapat menu yang digunakan
untuk mengikuti kelas yang terdiri dari submenu adalah sebagai berikut.
Dashboard: Ini adalah halaman utama elearning anda. Pada halaman ini terdapat tampilan dari mata
kuliah yang ada di elearning yang sudah anda ikuti dan sedang anda ikuti. Muncul juga performa
kegiatan elearning anda dalam bentuk presentil. Dari dasbor ini, anda kemudian bisa berpindah ke
navigasi yang lain sesuai dengan kegiatan perkuliahan yang akan anda ikuti.

Sitehome (Beranda Situs): Navigasi menuju mata kuliah yang dituju. Pada menu navigasi
tersebut akan muncul mata kuliah yang tersedia untuk anda ikuti.

Daftar Mata kuliah yang anda ikuti akan muncul setelah anda mengklik pada menu navigasi site
home. Kemudian klik pada mata kuliah yang anda tuju untuk masuk ke kelas virtualnya. Kita ambil
contoh Digital Marketing.

Setelah itu akan muncul tampilan berikut ini

Ini adalah halaman pertama dari kelas virtual anda. Di kelas virtual ini silahkan ikuti semua
aktivitas yang telah disediakan oleh dosen dari atas ke bawah di setiap pertemuan. Bisa itu berbentuk
file materi yang harus di download, video yang harus diputar, atau kuis dan latihan soal yang harus
dikerjakan.

Lanjutkan kegiatan belajar mandiri anda di eLearning pertemuan-pertemuan berikutnya.

Absensi Online: Di setiap pertemuan akan muncul absensi online yang harus anda isi. Silahkan
klik pada icon absensi online seperti tampilan di bawah berikut ini.

Kemudian klik answer the questions.

Kemudian akan muncul form untuk diisi. Ketikkan nama, nim, dan kelas anda lalu klik submit
your answers.

Untuk kembali ke halaman awal kelas virtual anda silahkan klik pada kode mata kuliah di menu
bar sebelah atas.

Assignment: Fitur ini adalah fitur bagi anda untuk mengupload tugas. Silahkan klik pada icon
assignment (tugas) kemudian upload jawaban anda.

Setelah masuk kemudian klik pada add submission untuk mengumpulkan tugas anda.

Silahkan anda klik pada icon tanda panah di bawah untuk mengupload dokumen jawaban
anda. Lalu, save changes.

Demikian panduan sederhana ini kami buat jika ada kesulitan silahkan menemui administrator
di bag. eLearning lantai 1, atau bisa juga melalui email admin@stiemahardhika-elearning.ac.id, atau
untuk fast response bisa langsung melalui what’s app di 089668097385 (Nedwin).

