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BAB 1 PENGANTAR ELEARNING 
 

1.1 Pengantar E-Learning 

A. Apa itu E-Learning ? 

Perkembangan teknologi informasi khususnya internet 

di Indonesia menurut Surjono, H. D, (2013) sangat 

berpengaruh bagi pendidik karena memiliki banyak 

pilihan dalam memanfaatkan teknologi untuk proses 

pembelajaran. Pemanfaatan teknologi berbasis internet 

dapat menjadi salah satu pendukung jalannya proses 

pembelajaran contohnya E-learning. Penggunaan E-

learning dalam proses pembelajaran dapat memudahkan 

pendidik dalam memberikan materi, tugas dan kuis 

untuk evaluasi, serta memonitor dan berkomunikasi aktif 

dengan mahasiswa melalui web. Sehingga proses 

pembelajaran dengan menggunakan E-learning ini dapat 

dilakukan oleh mahasiswa dan pendidik kapan saja dan 

dimana saja. 

Integrasi e-learning ke dalam pendidikan dapat 

mengkatalisis terhadap penerapan teori pembelajaran 

untuk orang dewasa, dimana pendidik berperan sebagai 

distributor konten, namun akan menjadi lebih terlibat 

sebagai fasilitator pembelajaran. E-learning mengacu 
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pada penggunaan teknologi Internet untuk 

menghadirkan beragam solusi yang meningkatkan 

pengetahuan dan kinerja (Jethro, O. O, Grace, A. M, 

Thomas, A, K., 2012). 

Berdasarkan OECD (2005) dalam Deepali Pande et al 

(2016) e-learning merupakan penggunaan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam beragam proses 

pendidikan untuk mendukung dan meningkatkan 

pembelajaran di institusi pendidikan tinggi dan sebagai 

pelengkap pembelajaran secara tatap muka. E-learning 

sebagai penyediaan belajar online lengkap hanya dengan 

menggunakan layanan web-supplemented dan web-

dependent untuk penyediaan proses pendidikan dan 

dukungan (Arkorful, V., & Abaidoo, N, 2014). 

Sedangkan Khan (2005) dalam Surjono, H. D (2013), 

mendefinisakan e-learning sebagai cara pengiriman 

materi secara luas dengan meggunakan teknologi dalam 

pembelajaran terbuka, fleksibel dan terdistribusi. 

Software e-learning memang menawarkan kontrol 

kepada mahasiswa terhadap konten, urutan 

pembelajaran, kecepatan belajar, waktu, dan media, 

memungkinkan mereka menyesuaikan pengalaman 

mereka untuk memenuhi tujuan pembelajaran pribadi 
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mereka. Inovasi dalam teknologi e-learning mengarah 

pada sebuah revolusi dalam pendidikan, memungkinkan 

pembelajaran menjadi individual (adaptive learning), 

meningkatkan interaksi peserta didik dengan orang lain 

(collaborative learning), dan mengubah peran dosen 

sebagai fasilitator. 

 Komponen-komponen e-learning 

Komponen yang ada saat membangun e-learning 

menurut Ghirardini, B (2011) harus tersedianya aktivitas 

pembelajaran online atau course melalui e-learning, 

yaitu: 

a) e-tutoring, e-coaching, e-mentoring; 

b) pembelajaran kolaboratif; dan 

c) kelas virtual 

B. Strategi agar implementasi e-learning menjadi efektif 

Setiap orang dapat membuat pembelajaran berbasis e-

learning sederhana salah satunya dengan membangun 

sistem e-learning melalui MOODLE, namun tidak 

semua orang mampu menciptakan belajar e-learning 

yang efektif. Sebagai seorang pendidik kita harus 

memiliki strategi yang tepat agar implementasi e-

learning yang kita gunakan menjadi efektif. Berikut ini 

adalah beberapa tips yang dapat membantu para guru 
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dan dosen untuk menciptakan pembelajaran dengan e-

learning yang efektif: 

1. Pahami konsep materi dengan baik 

Tidak ada aturan khusus tentang berapa lama waktu 

yang dibutuhkan dalam menciptakan konten yang 

ideal. Akan tetapi sebelum melakukan proses 

pembelajaran kita harus meluangkan waktu untuk 

memahami dengan baik konsep materi sebelum di 

cantumkan kedalam e-learning. 

2. Belajar online yang diberikan harus sesuai untuk 

semua gaya belajar 

Dalam mendesain pembelajaran secara online kita 

harus mempertimbangkan setiap gaya belajar. 

Misalnya, saat mahasiswa dapat memahami konsep 

dari presentasi seperti video, dan mahasiswa lain 

dapat menyerap informasi materi lebih baik jika 

materi disajikan dalam bentuk teks. 

3. Memfasilitasi komunikasi 

Mahasiswa dan dosen harus bisa membangun jalur 

komunikasi terbuka. Selain itu, dosen harus 

menentukan sarana komunikasi yang mereka sukai. 

Ini akan memastikan bahwa mahasiswa dapat 
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menerima bantuan atau dukungan yang mereka 

butuhkan. 

4. Platform harus mudah dinavigasi dan berfungsi 

penuh 

Saat merancang situs dan platform e-learning, 

kemudahan navigasi dan fungsionalitas harus 

menjadi prioritas utama. Platform pembelajaran 

berbasis web yang terorganisir dengan baik akan 

memungkinkan mahasiswa untuk fokus pada belajar 

daripada harus menyelesaikan masalah teknis yang 

mungkin timbul dari situs dan sistem yang 

dirancang dengan buruk. 

C. Kelebihan dan kelemahan Menggunakan E-learning 

Beberapa penelitian telah membuktikan keunggulan e-

learning sebagai kemampuannya untuk fokus pada 

kebutuhan mahasiswa yang didapat dari tinjauan 

literatur berikut ini:  

1) Mampu meningkatkan prestasi akademik mahasiswa, 

pengembangan keterampilan dan keterampilan 

mengarahkan diri dan manajemen. 

2) E-learning mampu meningkatkan nilai dan kinerja 

akademis mereka secara keseluruhan. 
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3) E-learning dapat membuat dosen dan mahasiswa 

menjadi inovatif, kreatif dan mahir dalam semua 

aktivitas belajar. Dosen dan mahasiswa dapat dengan 

mudah menyesuaikan sumber belajar digital agar 

sesuai dengan kecepatan dan tingkat, sesuai dengan 

gaya belajar dan kemampuan apa pun (Daniel, M. 

2014). 

4) E-learning dapat membantu menghilangkan 

hambatan pencapaian, dengan menyediakan cara baru 

dan kreatif untuk memotivasi dan melibatkan 

mahasiswa dan mahasiswa dari semua kemampuan, 

memungkinkan dan memberi inspirasi setiap orang 

untuk mencapai potensi pendidikan mereka. 

5) Pembelajaran e-learning yang dirancang dengan baik 

dapat meningkatkan motivasi mereka untuk lebih 

terlibat dengan konten sehingga pembelajaran yang 

pasif akan menjadi lebih interaktif dan aktif (Harandi, 

S. R. 2015). 

6) E-learning dapat meningkatkan kualitas pengalaman 

belajar, dan memperluas jangkauan pendidik dengan 

mahasiswa. 

7) E-learning dapat memberikan pengalaman belajar 

individual untuk semua mahasiswa 
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8) E-learning dapat memfasilitasi partisipasi yang lebih 

luas dan akses yang lebih adil terhadap pendidikan 

lebih lanjut dan lebih tinggi dengan menciptakan 

kesempatan untuk mulai belajar dan memilih belajar 

dan dukungan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. 

9) E-learning memberikan dukungan pembelajaran 

yang dipersonalisasi melalui informasi, saran, dan 

layanan bimbingan. Ini dapat membantu mahasiswa 

menemukan jalan yang mereka butuhkan, dengan 

transisi yang mulus ke tahap pembelajaran mereka 

selanjutnya, termasuk aplikasi online atau 

pendaftaran dan portofolio pembelajaran elektronik 

mereka untuk mereka (Jethro, O. O, Grace, A. M, 

Thomas, A. K., 2012: 208-209). 

10)  E-learning memotivasi mahasiswa untuk 

berinteraksi dengan orang lain, serta saling bertukar 

dan menghargai sudut pandang yang berbeda. 

Penerapan sistem pembelajaran berbasis e-learning juga 

masih menghadapi permasalahan, diantaranya: 

1. Masalah kesiapan institusi, Penerapan e-learning 

menuntut kesiapan institusi atas segala 

konsekuensinya. Institusi harus menyiapkan 
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perangkat kebijakan dan peraturan untuk penerapan 

e-learning, termasuk biaya. 

2. Masalah kesiapan instruktur, permasalahan pada 

instruktur bukan hanya terletak pada kesiapan untuk 

mengubah sistem pembelajaran konvesional ke e-

learning. Instruktur harus siap untuk bekerja lebih 

keras karena harus mengelola dan memelihara e-

learning. Masalah lainnya adalah kemampuan 

pemanfaatan ICT yang belum merata. 

3. Masalah kesiapan mahasiswa, mahasiswa dituntut 

mampu memotivasi diri sendiri agar mau belajar 

mandiri (self-learning). Sedangkan, sebagian besar 

mahasiswa di Indonesia memiliki motivasi belajar 

yang lebih banyak tergantung kepada instruktur. 

Kemampuan pemanfaatan ICT juga masih kendala, 

terutama pada mahasiswa yang ada di daerah pelosok. 

4. Masalah biaya investasi, walaupun e-learning dapat 

menghemat banyak biaya, tetapi institusi harus 

mengeluarkan biaya investasi awal yang cukup besar 

untuk menerapkan e-learning. Biaya investasi ini 

dapat berupa biaya desain dan pembuatan program 

LMS, biaya pembuatan materi pelajaran, dan biaya 

lainnya seperti 
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1.2 E-Learning Menggunakan Moodle 

A. Apa itu Moodle? 

Moodle (Modular Object Oriented Dynamic Learning 

Environment) merupakan Learning Management System 

(LMS) secara online yang memungkinkan para pendidik 

untuk membuat kursus dinamis dengan memperluas 

pembelajaran, kapanpun dan dimanapun (Romain, S, 

2015). Moodle merupakan salah satu software open 

source yang mendukung implementasi e-learning 

karena telah dilengkapi oleh fitur-fitur interaktif 

misalnya: tugas (Assignment), quiz, komunikasi, 

kolaborasi, serta fitur utama yang dapat mengupload 

berbagai format materi pembelajaran. (Surjono, H. D., 

2013). 

Penggunaan Penggunaan moodle sangat tepat untuk 

pembelajaran secara konstruktivisme. Selain itu, peserta 

didik menggunakan yang menggunakan moodle akan 

memungkinkan interaksi dan kerjasama, bertindak dan 

berpikir secara kooperatif (Pontes, E. 2012). Karena 

pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik yang 

secara aktif membangun pengetahuan baru dengan 

mengutak-atik dan bereksperimen, dan mahasiswa 

belajar lebih banyak lagi dengan menjelaskan apa yang 
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telah mahasiswa pelajari kepada orang lain dan dengan 

menerapkan sikap yang lebih subjektif terhadap 

pengetahuan yang diciptakan. Ide-ide ini berjalan sejajar 

dengan cara kerja pengembangan sumber terbuka, di 

mana para pengembang juga sering menjadi pengguna, 

setiap orang bebas untuk bermain-main dengan 

perangkat lunak dan kode dibangun kembali atau 

disesuaikan, dikaji ulang dan disempurnakan dengan 

cara diskusi terbuka. (Berry, 2005 dan Chavan, et al., 

2004 dalam Pontes, E, 2012) 

B. Fitur unggulan Moodle 

moodle.org menjelaskan bahwa terdapat beberapa fitur 

unggulan dalam aktivitas dan sumber pada course 

moodle yang dapat di manfaatkan dalam aktivitas 

pembelajaran secara online. Adapun fitur-fitur pada 

moodle yang dapat digunakan untuk menambahkan 

sebuah aktifitas dan sumber (add an activity or 

resource). 

C. Karakteristik Pengguna Moodle 

 Moodle menyediakan 7 karakteristik pengguna yang 

dapat di teteapkan oleh sistem Moodle yaitu : 
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1. Administrator, memiliki hak penuh dalam 

mengakses semua konten Moodle. Biasanya bisa 

melakukan apapun di dalam sistem Moodle. 

2. Course creator memiliki hak akses sebatas 

membuat course. 

3. Teacher memiliki hak akses terhadap course yang 

di ajarkannya, termasuk memberi tugas, kuis, dan 

nilai. 

4. Non-Editing teacher user kategori ini hanya 

memiliki akses dalam course dan menilai student, 

tapi tidak bisa untuk aktivitas memberi tugas, kuis 

atau lainnya. 

5. Student adalah seluruh mahasiswa yang memiliki 

hak akses terhadap course yang telah di enrol. 

6. Guest User merupakan kategori ini hanya memiliki 

hak untuk melihat konten dari Moodle saja, dan 

tidak bisa melakukan kegiatan input data maupun 

teks. 

7. Authenticated user merupakan Semua user yang 

telah teridentifikasi melakukan akses terhadap 

sistem Moodle (http://www.moodle.org). 
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D. Keunggulan dan keterbatasan Moodle 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan Pontes, Elvi. 

et al (2012) terhadap Moodle diketahui beberapa 

keunggulan dari moodle, seperti: 

1. Moodle adalah OSS, yang berarti pengguna bebas 

mengunduh, menggunakan, memodifikasinya, dan 

bahkan mendistribusikan moodle tersebut 

berdasarkan ketentuan GNU; 

2. Moodle adalah CMS & VLE, dan memungkinkan 

dosen menyediakan dan berbagi dokumen, tugas 

bergradasi, kuis, forum diskusi, dll dengan 

mahasiswa mereka dengan cara yang mudah 

dipelajari dan untuk menciptakan kursus online 

berkualitas; 

3. Moodle bisa digunakan di hampir semua server 

yang bisa menggunakan PHP; 

4. Kunci Moodle adalah yang telah dikembangkan 

dengan pedagogi dan teknologi dalam pikiran. 

Salah satu keuntungan utama Moodle di atas 

sistem lain adalah landasan yang kuat dalam 

pedagogi konstruksionis sosial dengan alat 

pendidikan yang baik; 
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5. Bekerja dengan baik dengan berbagai bahasa dan 

saat ini digunakan di 86 bahasa di 112 negara; 

6. Pengguna dapat mendownload dan menggunakan 

Moodle di komputer manapun yang mereka miliki; 

Di sisi lain, Moodle memiliki beberapa kelemahan di 

antaranya, sebagai berikut: 

1. OSS hanya untuk pakar IT dan terlalu sulit dipasang 

dan digunakan pengguna normal; lebih dari 66% 

pengguna Moodle telah mengidentifikasi diri 

mereka sebagai dosen, peneliti pembelajaran online 

atau administrator pendidikan (Chavan, et al., 2004, 

Koh, 2006); 

2. Kurangnya dukungan yang mudah didapat. Forum 

ini memiliki banyak informasi, namun hampir 

semua forum berbahasa Inggris (Chavan, dan Pavri, 

2004); 

3. Situs Moodle menyatakan bahwa langkah-langkah 

yang diperlukan untuk membuat Moodle pada 

server web sangat sederhana, namun dalam 

praktiknya tidak demikian. Ada banyak masalah 

yang terjadi dalam pengembangan aktivitas dan 

konten pada moodle bagi dosen dan penggunaan 

moodle bagi mahasiswa (Shearer, 2003). 
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BAB 2 PANDUAN REGISTRASI 

 

2.1 Cara Mendaftar Ke Website E-Learning Unib 

1. Klik aplikasi internet yang biasa Anda gunakan (Mozilla, 

chrome, internet explore, dll) 

 

Gambar 2.1 tampilan monitor 

2. Setelah itu ketik link elearning.unib.ac.id di pencarian. 
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Gambar 2.2  tampilan awal E-Learning 

3. Setelah masuk ketampilan awal website e-learning, 

kemudian klik tombol hijau yang ada di dekat kolom 

login. 

 

Gambar 2.3  tampilan saat meng-klik tombol hijau 

4. Setelah masuk ketampilan berikutnya, kemudian klik 

tombol hijau yang berada dibawah. 

 
Gambar 2.4  tampilan awal registrasi 
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5. Kemudian setelah menekan tombol sebelumnya Anda 

akan di sajikan beberapa kolom data sebagai berikut, 

data ini berguna untuk login ke website elearning 

nantinya. 

 
Gambar 2.5  tampilan data untuk diisi pada registrasi 

6. Masukan NPM/NIM pada kolom pertama 

 
Gambar 2.6 tampilan saat memasukan NPM/NIM 

7. Masukan Password pada bagian kolom kedua. Dulu 

penulisan password harus memiliki setidaknya 8 
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karakter, memiliki 1 atau lebih huruf kecil, memiliki 1 

huruf besar, dan 1 karakter non-alfanumerik. Namun 

saat ini boleh menggunakan password apapun yang 

penting minimal 4 digit.  

 

Gambar 2.7  tampilan saat memasukan password 

8. Masukan alamat email yang aktif pada kedua kolom 

email. 

 
Gambar 2.8  tampilan saat memasukkan email 
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9. Masukan Nama depan dan nama akhir pengguna. 

 
Gambar 2.9  tampilan saat memasukkan nama pengguna 

10. Pilih Kota dan Negara tempat tinggal pengguna. 

 
Gambar 2.10  tampilan saat mengisi kota dan negara 

11. Setelah mengisi semua data yang disajikan, kemudian 

klik tombol hijau yang ada di bagian bawah data-data 

yang telah di isi. 
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Gambar 2.11 Tampilan mengklik simpan. 

12. Klik tombol lanjut 

 
Gambar 2.12 tampilan untuk melanjutkan 

13. Masuk ke email yang Anda gunakan, setelah itu Anda 

akan mendapat pemberitahuan dari website e-learning, 

kemudian Anda copy link situs web yang dikirim oleh 

e-learning. 
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Gambar 2.13 Tampilan pemberitahuan dari website e-

learning 

14. Setelah Anda copy link yang ada pada email, 

selanjutnya Anda paste link tersebut kepencarian di 

google, klik enter dan Anda akan otomatis masuk 

kesistem e-learning. 

 
Gambar 2.14 Tampilan masuk ke sistem e-learning. 
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15. Setelah masuk Anda dapat mengubah profil dan 

menambah data Anda dengan cara klik tombol yang 

berada di dekat foto profil. 

 
Gambar 2.15 Tampilan saat mengubah foto profil. 

Note :  

Bagi yang tidak mendapatkan email balasan anda 

harus meminta approve dari admin elearning unib. 

Dapat menghubungi  Farid di (+62 853-8285-1213) 

atau teddy (+62 852-1650-5629) .  

 

16. Bagi Dosen langkah mendaftar ke elearning sama 

persis langkah di atas namun untuk username di isi 

menggunakan NIP dan email di isikan dengan email 

unib.ac.id 
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17. Bagi dosen silahkan menghubungi nomor di atas 

untuk dapat di enroll sebagai course creator atau 

pembuat matakuliah.  

 

2.2 Cara Login ke Sistem E-Learning 

1. Pilih salah satu aplikasi internet yang biasa 

digunakan, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, 

dan lainnya. 

2. Setelah itu masukan alamat website E-Learning, 

misalnya https://elearning.unib.ac.id 

     
Gambar 2.16  Langkah memasukkan website E-

Learning 
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Gambar 2.17  Tampilan setelah berhasil masuk 

kesistem E-Learning 

3. Kemudian, untuk login masukkan akun pengguna 

dan password yang telah dimiliki pada kolom yang 

tersedia pada pojok kanan atas tampilan di sistem E-

Learning. 

     
Gambar 2.18  Langkah memasukkan akun dan 

password pengguna 
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Gambar 2.19  Kolom untuk tempat memasukkan 

akun dan password  penggguna 

 

      
Gambar 2.20  Tampilan setelah berhasil melakukan 

login 

4. Terakhir untuk dapat log out klik tanda panah pada 

profil pengguna, kemudian pilih keluar. 
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Gambar 2.21  Tampilan profil pengguna 

      

Gambar 2.22  Langkah log out dari sistem E-Learning 
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BAB 3 PENGENALAN INTERFACE  
 

1. Buka program E-Learning dengan alamat 
elearning.unib.ac.id menggunakan mesin pencarian 
yang biasa digunakan (mis: chrome, mozila firefox, 
dan lain-lain). 

2. Login menggunakan akun pengguna yang sudah 
dimiliki. 

3. Setelah login akan muncul tampilan seperti berikut: 

       

  Gambar 3.1 Tampilan e-learning setelah login 

4. Adapun tampilan dari sistem E-Learning adalah 
sebagai berikut: 
a. Profil pengguna  
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Gambar 3.2 Tampilan Sebelum Dipilih Profil 

Penguna 

Di profil pengguna terdapat beberapa menu antara 

lain: dashboard, profil, grades, messages, 

preferensi dan keluar. 

 

Gambar 3.3 Tampilan Profil Pengguna 

b. Menu bar 
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Gambar 3.4 Tampilan Menu Bar 

1. Fakultas 

 

Gambar 3.5 Tampilan Menu Fakultas 

2. Layanan mahasiswa 

 
Gambar 3.6 Tampilan Menu Layanan 

Mahasiswa 

3. Bahasa  
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Gambar 3.7 Tampilan Menu Bahasa 

c. Menu edit halaman 

 

Gambar 3.8 Tampilan Menu Edit Halaman 

d. Navigasi  
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Gambar 3.9 Tampilan Menu Navigasi 

1. Halaman situs 

 

Gambar 3.10 Tampilan Menu Halaman Situs 

e. Administrasi 
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Gambar 3.11 Tampilan Menu Administrasi 

f. Berita terbaru 
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Gambar 3.11 Tampilan Menu Berita Terbaru 

g. Course Overview 

 

Gambar 3.12 Tampilan Menu Course Overviw 

h. Private Files 
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Gambar 3.13 Tampilan Menu Private Files 

i. Pengguna Online 

 

Gambar 3.14 Tampilan Menu Pengguna Online 

j. Latest Badges 

 

Gambar 3.15 Tampilan Menu Latest Badges 

k. Kalender 
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Gambar 3.16 Tampilan Menu Kalender 

l. Upcoming Events 

 

Gambar 3.16 Tampilan Upcoming Events 
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BAB 4 PENGELOLAAN MATAKULIAH 
MENGGUNAKAN E-LEARNING 

 
 

4.1 Menambahkan Mahasiswa Ke Dalam Kursus Secara 

Manual 

1. Buka program E-Learning dengan alamat 

elearning.unib.ac.id menggunakan mesin pencarian 

yang biasa digunakan (mis: chrome, mozila firefox, 

dan lain-lain). 

2. Login menggunakan akun pengguna yang sudah 

dimiliki. 

3. Setelah login akan muncul tampilan seperti berikut: 

 

Gambar 4.1 tampilan setelah melakukan login 

4. Klik menu navigasi > kursus yang saya ikuti > FIS-

AO12 (contoh kursus) 
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Gambar 4.2 Tampilan menu Navigasi 

5. Setelah dipilih kursus yang ingin ditambahkan 

mahasiswa di dalamnya, kemudian beralih ke menu 

administrasi. 

 
Gambar 4.3 Tampilan menu Administrasi 
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6. Klik menu pengguna > metode pendaftaran 

 
Gambar 4.4 Tampilan saat memilih metode 

pendaftaran 

Setelah memilih metode pendaftaran, akan muncul 

tampilan seperti berikut 

 
Gambar 4.5 Tampilan metode pendaftaran 
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Terdapat tiga cara untuk memasukkan mahasiswa ke 

dalam kursus, antara lain manual enrolment, guest 

access dan self enrolment. 

7. Karena mendaftarkan mahasiswa secara manual, 

maka pilih manual enrolment. 

 
Gambar 4.6 Tampilan saat memilih menu manual 

enrolment 

Kemudian klik tanda tambah seperti gambar di bawah 

 
Gambar 4.7 Tampilan saat memilih “ubah” 

Setelah tanda tambah diklik, akan muncul tampilan 

seperti berikut 
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Gambar 4.8 Tampilan setelah meng-klik “ubah” 

8. Ketik nama mahasiswa yang ingin ditambahkan di 

kolom pencarian. 

 
Gambar 4.9 Tampilan saat menambahkan nama 

mahasiswa 

9. Pilih nama mahasiswa yang ingin dimasukkan 

kemudian klik menu “tambah” 
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Gambar 4.10 Tampilan saat proses penambahan 

mahasiswa 

10. Setelah meng-klik menu “tambah”, mahasiswa yang 

dipilih tadi sudah tergabung ke dalam kursus yang 

kita ampu. 

 
Gambar 4.11 Tampilan saat nama mahasiswa 

berhasil ditambahkan 

1. Cara Menghapus Nama Mahasiswa  
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2. Jalankan program e-learning sehingga muncul 

gambar seperti dibawah.  

 
Gambar 4.12 Tampilan awal layar e-learning 

3. Setelah program e-learning tampil di layar monitor, 

klik menu Navigasi, dan kita pilih FIS-AO12. 

 
Gambar 4.13 Tampilan awal membuka menu 

Navigasi 

4. Selanjutnya dapat kita klik menu Administrasi | 

Pengguna. 
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Gambar 4.14 Tampilan layar saat kita klik menu 

Administrasi bagian pengguna 

5. Setelah itu klik menu pengguna terdaftar. 

 

Gambar 4.15 Tampilan nama-nama mahasiswa yang 

terdaftar dikursus yang sedang di ampu. 

6. Kemudian klik tombol x dibagian sudut kanan 

bawah nama pengguna. 
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Gambar 4.16  menghapus nama mahasiswa yang 

terdaftar dikursus yang diampuh. 

 

7. Selanjutnya konfimasikan untuk melihat nama 

mahasiwa yang telah kita hapus. 

 

Gambar 4.17 Tampilan saat mengkonfirmasi nama 

mahasiswa yang telah dihapus. 



Eko Risd
ianto

 

44 

 

Gambar 4.18 Tampilan nama-nama mahasiswa yang 

sudah dihapus. 

4.2 Cara Mahasiswa Mendaftarkan Diri Sendiri Ke Kursus 
1. Klik menu Navigasi | FIS-AO12. 

 
Gambar 4.19 Tampilan awal menu Navigasi  

2. Selanjutnya klik menu Administrasi | pengguna | 

metode pendaftaran. 
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Gambar 4.20 Tampilan menu administrasi  

 
Gambar 4.21 Tampilan pada metode pendaftaran. 

3. Klik simbol mata untuk mengaktifkan self enrolment 

| simbol ubah pengaturan. 
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Gambar 4.22 Tampilan simbol mata dan simbol ubah 

pengaturan. 

 
Gambar 4.23 Tampilan menu-menu pada self 

enrolment. 

4. Selanjutnya klik tombol simpan perubahan. 
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Gambar 4.24  menyimpan perubahan self enrolment. 

5. Setelah itu, muncullah tampilan metode pendaftar yang 

sudah aktif. 

 
Gambar 4.25 perubahan tampilan metode 

pendaftaran. 

4.3 Cara Membuat Grup Secara Manual 

1. Buka program E-Learning dengan alamat 

elearning.unib.ac.id menggunakan mesin pencarian 
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yang biasa digunakan (mis: chrome, mozila firefox, 

dan lain-lain). 

2. Login menggunakan akun pengguna yang sudah 

dimiliki. 

3. Setelah login akan muncul tampilan seperti berikut: 

      
Gambar 4.26 Tampilan setelah login 

4. Klik menu navigasi dan pilih kursus yang ingin dibuat 

grup di dalamnya. 

      
Gambar 4.27 Tampilan menu Navigasi 
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5. Beralih ke menu administrasi situs dan pilih menu 

pengguna 

      
Gambar 4.28 Tampilan menu Administrasi saaat kita 

klik pengguna 

Setelah mengeklik menu pengguna pilih menu “grup” 

      
Gambar 4.29 Tampilan menu Administrasi saat kita 

klik grup 

Dan akan terlihat tampilan seperti pada gambar 
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Gambar 4.30 Tampilan menu grup 

Terdapat 3 menu lainnya yang ada pada menu grup 

yaitu grup, grouping dan overview. 

      
Gambar 4.31 Tampilan 3 menu grup 

6. Sebelum membuat grup, kita buat grouping terlebih 

dahulu. Klik menu “grouping” > “create grouping”.  
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Gambar 4.32 Tampilan menu gruping 

7. Isi informasi umum yang tersedia di grouping seperti 

grouping name dan grouping description. 

      
Gambar 4.33 Tampilan saat mengisi data pada menu 

gruping 

Contoh tampilan yang sudah diisi infomasi umum 

grouping-nya. 
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Gambar 4.34 Tampilan informasi umum grouping. 

8. Klik simpan perubahan. 

9. Setelah membuat grouping, selanjutnya kita akan 

membuat grup. Klik menu “grup” > “create group” 

10. Isi informasi umum grup seperti pada grouping tadi.  

      
Gambar 4.35 Tampilan informasi grup. 
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Gambar 4.36 Tampilan informasi grup. 

11. Buat password group pada bagian enrolment key 

      
Gambar 4.37 Tampilan membuat password group. 

12. Pilih simpan perubahan. 

13. Buat grup sejumlah yang dibutuhkan (misal: 4 buah 

grup). 

14. Ulangi langkah 9-11 untuk membuat grup berikutnya.  

15. Selanjutnya, untuk menambahkan anggota tiap-tiap 

grup, pilih menu “add/remove users” 
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Gambar 4.38 Tampilan menambahkan anggota di 

grup. 

16. Pilih berapa orang yang akan masuk ke dalam sebuah 

grup, kemudian klik “tambah” 

      
Gambar 4.39 Tampilan menambahkan orang yang 

akan masuk ke sebuah grup. 
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Gambar 4.40 Tampilan setelah berhasil ditambahkan 

ke dalam grup. 

17. Klik “back to group” 

      
Gambar 4.41 Tampilan saat kita klik back to group. 

18. Hal itu juga berlaku untuk grup-grup yang lain. 

Ulangi langkah 15-17 untuk menambahkan anggota 

pada grup-grup yang lain. 

19. Klik menu groupings, kemudian klik ikon tambah 

seperti yang terlihat pada gambar 
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Gambar 4.42 Tampilan menu grouping. 

20. Pilih grup yang sudah dibuat tadi > klik “tambah” 

      
Gambar 4.43 Tampilan grup setelah di klik 

“tambah”. 
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Gambar 4.44 Tampilan grup setelah di tambah. 

21. Setelah menekan menu “back to grouping” akan 

muncul tampilan seperti berikut yang menandakan 

bahwa grup yang kita buat sudah jadi dan sudah 

tergabung ke dalam grouping.  

      

Gambar 4.45 Tampilan setelah menekan menu back 

to grouping. 
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4.4 Cara Membuat Grup Secara Otomatis 

1. Buka program E-Learning dengan alamat 

elearning.unib.ac.id menggunakan mesin pencarian 

yang biasa digunakan (mis: chrome, mozila firefox, 

dan lain-lain). 

2. Login menggunakan akun pengguna yang sudah 

dimiliki. 

3. Setelah login akan muncul tampilan seperti berikut: 

     
Gambar 4.47 Tampilan menu login. 

4. Klik menu navigasi dan pilih kursus yang ingin dibuat 
grup di dalamnya. 
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Gambar 4.48 Tampilan menu Navigasi. 

5. Beralih ke menu administrasi situs dan pilih menu 
pengguna 

      

Gambar 4.49 Tampilan menu Administrasi 

Setelah mengeklik menu pengguna pilih menu 

“grup” 
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Gambar 4.50 Tampilan menu Administrasi saat klik 

grup. 

Dan akan terlihat tampilan seperti pada gambar 

     
Gambar 4.51 Tampilan setelah membuka menu grup 

Terdapat 3 menu lainnya yang ada pada menu grup 

yaitu grup, grouping dan overview. 
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Gambar 4.52 Tampilan 3 menu grup. 

6. Sebelum membuat grup, kita buat grouping terlebih 

dahulu. Klik menu “grouping” > “create grouping”.  

     
Gambar 4.53 Tampilan menu grouping. 

7. Isi informasi umum yang tersedia di grouping seperti 

grouping name dan grouping description. 
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Gambar 4.54 Tampilan mengisi informasi umum 

yang tersedia di grouping 

Contoh tampilan yang sudah diisi infomasi umum 

grouping-nya. 

     

Gambar 4.55 Tampilan yang sudah diisi pada 

grouping 

8. Klik simpan perubahan. 
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9. Setelah membuat grouping, selanjutnya kita akan 

membuat grup. Klik menu “grup” >“auto create 

group” 

      

Gambar 4.56 Tampilan saat mengklik menu auto 

create groups 

10. Isi informasi umum yang tersedia pada grup. 

      

  Gambar 4.57 Tampilan saat mengisi informasi umum 
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Seperti inilah tampilan yang sudah diisi bagian 

informasinya: 

        

    Gambar 4.58 Tampilan setelah mengisi informasi 

umum 

      Bila masih terdapat peringatan seperti pada gambar, 

tambahkan karakter seperti @ atau # pada bagian 

naming scheme. 
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   Gambar 4.59 Tampilan saat terdapat kesalahan 

dalam pengisian naming scheme 

      Untuk bagian Grouping of auto-created groups pilih 

grouping yang sudah kita buat tadi. 

        

    Gambar 4.60 Tampilan saat memilih nama grouping 

11. Kemudian pilih menu “sampaikan” 
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  Gambar 4.61 Tampilan saat memilih menu 

sampaikan 

12. Setelah memilih menu “sampaikan”, akan terlihat 
tampilan seperti berikut. 
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Gambar 4.62 Tampilan setelah memilih menu 

sampaikan 

      Anggota dari tiap-tiap grup tersebut sudah langsung 

terpilih secara otomatis. 

      

         Gambar 4.62 Tampilan Grup yang sudah berisikan 
anggota secara otomatis 

4.5 Cara Menambahkan Info Terbaru Pada Mata Kuliah 
1. Pilih mata kuliah atau kursus yang akan di 

bersangkutan dengan yang diajarkan. 
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             Gambar 4.63  Langkah memilih kursus yang 

bersangkutan 

a. Info pada menu “Berita Terbaru”. 

1. Pilih menu “Berita Terbaru”. 

      

              Gambar 4.64 Langkah memilih menu berita 

terbaru 

2. Kemudian klik “add a new topic”. 
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      Gambar 4.63  Memilih "add a new topic" 

3. Setelah itu, isilah data pada kolom yang 

tersedia. Pada bagian “display period” dapat 

diisi sesuai keinginan. 

Catatan :Data diisi sesuai dengan apa yang 

ingin disampaikan. 

       

               Gambar 4.66  Tampilan data yang akan diisi 
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          Gambar 4.67  Tampilan "Display Period" 

4. Terakhir klik “post to forum”. 

       

Gambar 4.68  Tampilan setelah memilih "post to 

forum" 
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b. Info pada menu “upcoming event” 

1. Pilih menu “upcoming event”. 

       

      Gambar 4.69  Memilih menu “upcoming event” 

2. Kemudian klik “acara baru”. 

       

Gambar 4.70  Memilih "acara baru" 
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3. Dilanjutkan dengan mengisi kolom-kolom yang 

tersedia sesuai dengan kegiatan apa yang 

disampaikan pada mahasiswa nantinya. 

 

 Gambar 4.71  Mengisi kolom yang tersedia sesuai 

kegiatan yang akan diberitahukan 

4. Pada bagian tanggal dan durasi dapat diisi 

sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan 

yang akan dilaksanakan. 
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Gambar 4.72  Menentukan waktu pelaksanaan 

kegiatan akan berlangsung 

5. Kemudian klik “Simpan perubahan”. 

Catatan : hasilnya nanti akan langsung 

terhubung dengan kalender. Dapat dilihat 

pada bagian kalender, tanggal yang akan 

diadakan suatu kegiatan ditunjukkan dengan 

warna berbeda. 
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Gambar 4.73  Tampilan setelah mengklik "simpan 

perubahan" 

 

Gambar 4.74  Tampilan pada kalender 
4.6 Tutorial Membuat Kursus Atau Mata Kuliah 

1. Buka program E-Learning dengan alamat 

elearning.unib.ac.id menggunakan mesin pencarian 

yang biasa digunakan (mis: chrome, mozila firefox, 

dan lain-lain). 
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2. Login menggunakan akun pengguna yang sudah 

dimiliki. 

3. Setelah login akan muncul tampilan seperti berikut: 

 

Gambar 4.75 Tampilan setelah berhasil login 

4. Klik menu administrasi dan pilih menu kursus. 

 

Gambar 4.76 Tampilan menu kursus 

Setelah memilih menu kursus akan muncul tampilan 

seperti berikut : 
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Gambar 4.77 Tampilan setelah masuk ke menu 

kursus 

5. Selanjutnya kita klik tambah/ubah kursus untuk 

menambah kursus. 

 

Gambar 4.78 Tampilan saat memilih tambah/ubah 

kursus 
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6. Apabila ingin membuat kursus baru kita klik tulisan 

“buat kursus baru” yang berada dibawah. 

 

Gambar 4.79  Tampilan saat meng-klik “buat kursus 

baru” 

Setelah itu akan muncul beberapa menu yang harus 

diisi. 

 

Gambar 4.80 Tampilan yang perlu diisi pada “buat 

kursus baru”. 
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Gambar 4.81 Tampilan yang perlu diisi pada “buat 

kursus baru”. 

7. Kemudian klik simpan dan kembali. 

 

Gambar 4.82 Tampilan saat memilih simpan dan 

kembali. 

Setelah itu akan muncul kursus yang baru kita buat. 
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Gambar 4.83  Tampilan ketika mata kuliah/kursus 

berhasil dibuat. 

Kita juga dapat melihat kursus yang baru kita buat 

dibagian kursus yang kita ikuti. 

 

Gambar 4.84 Tampilan kursus/mata kuliah yang 

dapat dilihat dibagian Kursus yang kita ikuti. 

4.7 Cara Membuat Quiz Multiple Choice 
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1. Pertama kita masuk ke mata kuliah atau yang kita 

ampu misalnya “FIS-AO12”. 

       

Gambar 4.85 Tampilan saat mengklik mata 

kuliah/kursus yang diampu 

2. Selanjutnya ke bagian menu administrasi dan klik 

menu bank soal. 
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      Gambar 4.86 Tampilan saat mengklik menu bank 

soal 

      Kemudian pilih kategori. 
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      Gambar 4.86 Tampilan saat memilih menu kategori 

      Setelah itu muncullah gambar seperti dibawah. 

      

      Gambar 4.87 Tampilan setelah memilih menu 

kategori 

3. Kemudian kita pilih question. 
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      Gambar 4.88 Tampilan saat mengklik menu 

questions 

      Setelah itu muncul kategori yang akan diisi. 

       

      Gambar 4.89 Tampilan setelah mengklik menu 

questions 

4. Selanjutnya klik create a new questions 

 

      Gambar 4.90 Tampilan saat mengklik menu create a 

new question 
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5. Kemudian kita pilih multiple choice. 

       

      Gambar 4.91 Tampilan saat memilih menu multiple 

choice 

     Lalu pilih “tambah”. 

      

      Gambar 4.92 Tampilan saat memilih menu tambah 
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    Kemudian isi beberapa menu yang terdapat pada 

gambar. 

       

      Gambar 4.93 Tampilan menu yang harus diisi 

   Setelah semuanya terisi kita dapat klik combined 

feedback  

       

Gambar 4.93 Tampilan saat mengklik menu combined 

feedback.  
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6. Setelah itu kita klik simpan simpan perubahan. 

       

Gambar 4.94 Tampilan saat memilih menu simpan 

perubahan 

7. Selanjutnya muncul gambar seperti dibawah dan kita 

klik gambar “pencarian” untuk melihat soal. 

      

Gambar 4.95 Tampilan saat mengklik menu pencarian 
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Gambar 4.96 Tampilan soal yang telah dibuat 

sebelumnya 

      Misalnya kita jawab soal tersebut di bagian A dengan 

nilai 8 cm lalu klik “submit and finish” dan bernilai 

salah maka akan muncul gambar seperti dibawah. 

      

Gambar 4.97 Tampilan saat jawaban yang dipilih 

salah 

8. Jika ingin melihat soal lagi kita klik start again. 

       

     Gambar 4.98 Tampilan saat ingin mengulang 

kembali ke soal 
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9. Apabila jawaban benar akan muncul gambar seperti 

dibawah. 

       

  Gambar 4.99 Tampilan saat jawaban yang dipilih 

benar 

10. Setelah selesai tampilan soal nya kita klik close 

preview. 

       

  Gambar 4.100 Tampilan saat mengklik menu close 
preview 
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4.8 Memasukan Link Video Youtube Ke Dalam Sistem E-
Learning 

1. Buka program E-Learning dengan alamat 
elearning.unib.ac.id menggunakan mesin pencarian 
yang biasa digunakan (mis: chrome, mozila firefox, 
dan lain-lain). 

2. Login menggunakan akun pengguna yang sudah 
dimiliki. 

3. Setelah login akan muncul tampilan seperti berikut: 

       

  Gambar 4.101 Tampilan awal e-learning 

4. Klik mata pelajaran yang akan ditambahkan link 
video youtube (contoh kursus) 
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Gambar 4.102 Tampilan saat memilih mata kuliah 
yang ingin ditambahkan video 

5. Setelah dipilih kursus yang ingin ditambahkan video 
di dalamnya, kemudian Klik tombol “Hidupkan 
Mode Ubah”. 
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  Gambar 4.104 Tampilan saat memilih menu edit 

halaman 

6. Setelah klik tombol hidupkan mode ubah, selanjutnya 
pilih “Tambahkan Sebuah Aktivitas” dibagian bawah 
setiap materi. 

      

Gambar 4.105 Tampilan saat memilih menu 
tambahkan sebuah aktivitas 

7. Pilih pada bagian Sumber > Klik Page 
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Gambar 4.106 Tampilan saat memilih page pada 

sumber 

8. Selanjutnya Klik tombol “Tambah” 

      

Gambar 4.107 Tampilan saat mengklik menu tambah 

9. Tulis nama video yang ingin dimasukkan 
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Gambar 4.108 Tampilan saat menulis nama video 
yang diinginkan 

10. Setelah menuliskan nama materi, Kemudian kita 
masuk ke Youtube terlebih dahulu 

      

Gambar 4.109 Tampilan saat masuk ke Youtube 

11. Kemudian tulis video pembelajaran yang ingin Anda 
cari di kolom pencarian Youtube > Klik tombol 
Bagikan 

      



Eko Risd
ianto

 

94 

Gambar 4.110 Tampilan saat memilih menu 

bagikan pada youtube 

12. Kemudian akan muncul tampilan seperti berikut > 
Klik tombol sematkan. 

      

Gambar 4.111 Tampilan saat memilih menu 

sematkan 

13. Kemudian akan muncul Link dari video tersebut > 
Kemudian klik Salin/Copy link tersebut. 
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Gambar 4.112 Tampilan saat menyalin link yang ada 

di youtube 

14. Setelah link tersebut di Copy kemudian Paste/Tempel 
ke kolom yang telah tersedia. 

      

Gambar 4.113 Tampilan saat menempel link di 
menu deskripsi 

15. Kemudian Klik kembali tombol simbol sematkan 
agar link nya berubah menjadi tampilan video. 
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Gambar 4.114 Tampilan setelah menu sematkan 
diklik 

16. Selanjutnya Klik “Tampilkan Deskripsi di halaman 
kursus”. 

 

Gambar 4.115 Tampilan saat “tampilan deskripsi 
di halaman kurus” di centang. 

17. Kemudian link yang sudah di Copy selanjutnya di 
Paste lagi di kolom Page Content. 
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Gambar 4.116 Tampilan saat menempel link pada 

bagian page content 

18. Kemudian Klik tombol “Simpan dan kembali ke 
kursus”. 

      

Gambar 4.117 Tampilan saat memilih menu 

“simpan dan kembali ke kursus” 

19. Setelah itu akan muncul tampilan seperti berikut. 
Kemudian video telah selesai di masukan ke materi 
pelajaran di sistem e-learning  
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Gambar 4.118 Tampilan saat video berhasil 

ditambahkan ke E-Learning. 

 

4.9 Memasukan Materi Pdf Ke Dalam Sistem E-Learning 
1. Buka program E-Learning dengan alamat 

elearning.unib.ac.id menggunakan mesin pencarian 

yang biasa digunakan (mis: chrome, mozila firefox, 

dan lain-lain). 

2. Login menggunakan akun pengguna yang sudah 

dimiliki. 

3. Setelah login akan muncul tampilan seperti berikut: 
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Gambar 4.119 Tampilan saat berhasil login. 

4. Klik mata kuliah yang akan ditambahkan materi 

PDF (contoh kursus) 

 

Gambar 4.120 Tampilan saat mengklik mata kuliah 

yang akan ditambahkan materi PDF. 
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5. Setelah dipilih kursus yang ingin ditambahkan PDF 

di dalamnya, kemudian Klik tombol “Hidupkan 

Mode Ubah”. 

 

Gambar 4.121 Tampilan saat mengaktifkan mode 

ubah. 

6. Setelah klik tombol hidupkan mode ubah, 

selanjutnya pilih “Tambahkan Sebuah Aktivitas” 

dibagian bawah setiap materi. 

 
Gambar 4.122 Tampilan saat memilih menu 

“Tambahkan Sebuah Aktivitas” 
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7. Pilih pada bagian Sumber > Klik File 

 

Gambar 4.122 Tampilan saat memilih menu “file” 

8. Selanjutnya Klik tombol “Tambah” 

 

Gambar 4.123 Tampilan saat memilih “tambah”. 

9. Tulis nama materi PDF yang ingin dimasukkan 
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Gambar 4.124 Tampilan saat mengisi nama materi 

PDF. 

10. Setelah menuliskan nama materi, kemudian klik 

simbol unggah untuk menambahkan file PDF yang 

akan dimasukan. 

 

Gambar 4.125 Tampilan saat menambahkan file 

PDF. 

11. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini, 

selanjutnya klik tombol “Pilih File” 
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Gambar 4.126 Tampilan saat menambahkan file 

PDF. 

12. Kemudian pilih materi PDF yang telah Anda 

siapkan > Klik tombol Open 

 

Gambar 4.127 Tampilan saat memilih file PDF. 
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Gambar 4.128 Tampilan saat memilih file PDF. 

13. Seteleh menekan tombol open, kemudian pilih 

“Upload File” 

 

Gambar 4.129 Tampilan saat memilih “Upload 

File” 

14. Setelah materi PDF terunggah ke sistem e-learning, 

akan muncul tampilan seperti berikut. 
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Gambar 4.130 Tampilan saat PDF berhasil 

diunggah. 

15. Kemudian Klik “Simpan dan Tampilkan” 

 

Gambar 4.131 Tampilan saat akan menyimpan. 

16. Untuk melihat hasil unggahan, Klik Materi-

Pendahuluan > Kemudian materi PDF akan muncul 

di materi pelajaran. 
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Gambar 4.132 Tampilan untuk melihat hasil 

unggahan. 

 

Gambar 4.133 Tampilan saat PDF berhasil 

ditambahkan ke E-Learning. 

4.10 Tutorial Cara Memasukkan Power Point ke Dalam E-

Learning 

1. Sebelum memasukkan power point ke dalam E-

Learning, kita terlebih dahulu memasukkan file 

power point ke dalam Google Document. 
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2. Bagi yang telah menggunakan akun, dapat langsung 

meng-klik “aplikasi google” seperti pada gambar. 

Lalu pilih “dokumen”. 

 

Gambar 4.134 Tampilan saat meng-klik “aplikasi 

google”. 

 

Gambar 4.135 Tampilan saat memilih “dokumen” 

3. Karena kita akan memasukkan power point, klik 

“menu utama”, lalu pilih “slide”.  
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Gambar 4.136 Tampilan untuk mengubah bentuk 

menjadi “slide” 

4. Pilih tampilan “kosong”. 

 

Gambar 4.137 Tampilan ketika memilih bentuk 

“kosong” 

5. Kemudian, pilih menu “file” dan dilanjutkan 

memilih submenu “buka”. 
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Gambar 4.138 Tampilan menu “file” dan submenu 

“buka” 

6. Setelah itu pilih “upload” dan masukkan file power 

point yang telah disiapkan. Tunggu sampai proses 

upload selesai. 

 

Gambar 4.139 Tampilan untuk memasukkan file 

ppt. 

7. Setelah proses upload selesai, klik “bagikan” seperti 

pada gambar. 
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Gambar 4.140 Tampilan setelah proses upload 

selesai yang dilanjutkan meng-klik “bagikan” 

8. Kemudian klik “lanjutan”, lalu pada bagian “yang 

memiliki akses” klik “ubah” dan pilih akses yang 

dapat dilihat siapa saja. 

 

Gambar 4.141 Tampilan ketika akan mengubah 

sistem akses 
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9. Kemudian, pilih menu “file” kembali, kali ini pilih 

submenu “publikasikan di web” lalu klik 

“sematkan” 

 

Gambar 4.142 Tampilan bentuk “publikasikan di 

web” 

10. Setelah bagian ukuran dan lainnya diatur, kita klik 

“publikasikan”, lalu akan muncul link. Salinlah link 

tersebut. 

 

Gambar 4.143 Tampilan ketika menyalin link yang 
tersedia 
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11. Kemudian, kembali ke sistem E-Learning pilih 

kursus yang di ampu. Jangan lupa mode ubah 

diaktifkan. Setelah itu klik “tambahkan sebuah 

aktivitas atau sumber daya” lalu pilih “page”. 

 

Gambar 4.144 Tampilan ketika meng-klik 

“tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya”. 

12.  Setelah itu isi kolom nama sesuai keinginan. 

 

Gambar 4.145 Tampilan ketika mengisi kolom nama 
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13. Dilanjutkan dengan mengisi kolom deskripsi. Klik 

simbol “show more button” lalu klik simbol “html”. 

Terakhir paste link yang telah disalin tadi. 

(jangan lupa untuk mencentang bagian dibawah 

kolom deskripsi) 

 

Gambar 4.146 Tampilan ketika mengisi kolom 

deskripsi 

14. Pada bagian kolom page content juga diisi seperti 

pada langkah m. 

 
Gambar 4.147 Tampilan ketika mengisi kolom page 

content 
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15. Terakhir klik “simpan perubahan” 

4.11 MEMBUAT QUIS BENAR ATAU SALAH PADA 

SISTEM E-LEARNING 

1. Buka program E-Learning dengan alamat 

elearning.unib.ac.id menggunakan mesin 

pencarian yang biasa digunakan (mis: chrome, 

mozila firefox, dan lain-lain). 

2. Login menggunakan akun pengguna yang sudah 

dimiliki. 

3. Setelah login akan muncul tampilan seperti 

berikut: 

 
Gambar 4.148 Tampilan setelah berhasil login. 

4. Pilih mata kuliah atau mata pelajaran yang di 
ampu. 



Eko Risd
ianto

 

115 

 
Gambar 4.149 Tampilan saat memilih mata kuliah 

yang di ampu. 
5. Setelah dipilih kursus yang ingin ditambahkan soal 

quiz, kemudian pilih Menu Administrasi 

 

Gambar 4.150 Tampilan menu administrasi. 

6. Klik “Bank Soal” 
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Gambar 4.151 Tampilan ketika memilih submenu 

“bank soal”. 

Selanjutnya Pilih Kategori apa yang digunakan 

 

Gambar 4.152 Tampilan ketika memilih kategori 

yang diinginkan. 

7. Kemudian klik pilih Create a new Question 
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Gambar 4.153 Tampilan ketika memilih “Create 
a new Question” 

8. Kemudian pilih tipe pertanyaan True or False > 

Tambah. 

 

Gambar 4.154 Tampilan ketika memilih tipe 
pertanyaan True or False 
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9. Tuliskan nama pertanyaan yang akan digunakan 

 

Gambar 4.155 Tampilan ketika mengisi kolom 
data 

10. Setelah menuliskan nama pertanyaan kemudian, 

masukan pertanyaan yang akan digunakan 

kedalam kolom pertanyaan. 

 

Gambar 4.156 Tampilan ketika mengisi kolom 

“Question Text” 

Kemudian Pilih Default Mark nya 1 
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Gambar 4.157 Tampilan ketika mengisi Default 
Mark 

11. Kemudian Pilih Jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan. Jika Jawaban sesuai dengan 

pertanyaan maka pilih True dan Jika tidak sesuai 

pilih False. 

 

Gambar 4.158 Tampilan ketika memilih jawaban 

yang sesuai pertanyaan 

12. Kemudian Simpan Perubahan, dan secara otomatis 

soal akan muncul di sistem e-learning 
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Gambar 4.159 Tampilan ketika memilih simpan 
perubahan 
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