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Bersyukur Kepada Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin.
Bershalawat kapada Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma shollii wa
sallim 'alaa nabiyyinaa Muhammad.
E-Learning Universitas Dehasen Bengkulu telah mengalami pembaharuan dengan
peningkatan versi platform LMS Moodle. Tentunya bukan tanpa sebab, upgrade tersebut
dilakukan tentunya untuk meningkatkan kualitas layanan e-learning, sehingga
pemanfaatannya dapat lebih maksimal dan dirasakan manfaatnya bagi dosen dan
mahasiswa.
Untuk itu perlu adanya sebuah Buku Panduan Bagi Dosen dengan harapan dapat menjadi
pegangan dalam mengimplementasikan elearning demi meningkatkan kualitas mengajar
bagi Dosen kepada mahasiswanya.
Penyusun adalah manusia biasa, tentu kekurangan tidak dapat dihindari dengan berbagai
alasan atas dasar disengaja ataupun tidak disengaja.
Akhirnya penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga
apa yang telah kita mulai bersama ini menjadi sesuatu yang dapat membawa manfaat
baik.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Pulau Beringin, 29 Agustus 2018 – 03:41
Penyusun,

Hari Aspriyono
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Mengakses E-Learning
1. Halaman Depan Untuk Dosen
E-learning Universitas Dehasen Bengkulu dapat diakses melalui url :
https://elearning.unived.ac.id. Sebaiknya akses dilakukan menggunakan browser terbaru
seperti Mozilla Firefox atau Chrome. Klik login untuk memulai aktivitas di elearning
sehingga akan muncul laman seperti berikut ini:

Kemudian isikan username dan password yang diberikan oleh Operator Elearning.
Secara default tampilan depan (Dashboard) elearning untuk dosen terlihat seperti gambar
berikut ini:
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Untuk melihat daftar fakultas dan program studi, Klik Site Home pada navigasi di sebelah
kiri halaman dosen. Tampilan site home terlihat seperti gambar di bawah ini:

2. Pengaturan Profil Dosen
Untuk mengatur profil Dosen, silahkan bapak/ibu dosen klik Nama Bapak/Ibu dosen di
sudut kanan atas halaman elearning, Kemudian klik Profile.

Pada bagian User Detail, Silahkan klik Edit Profile
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Lengkapi Profil pada Form Edit Profile, seperti pada contoh yang terlihat pada gambar di
bawah ini:

Klik Update Profile untuk menyimpan perubahan.
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Mengelola Mata Kuliah
1. Membuat Mata Kuliah (Course)
Pengguna yang terdaftar sebagai Dosen diperbolehkan membuat mata kuliah (course)
sendiri pada program studi yang diizinkan oleh Administrator. Jika Dosen tidak dapat
membuat mata kuliah (course), silahkan melapor ke Administrator untuk diberikan Izin di
Program Studi dimana Dosen Mengajar.
Mata kuliah yang dibuat oleh Dosen harus sesuai dengan mata kuliah yang ada pada SK
Mengajar Dosen atau yang tercantum di SIAKAD masing-masing Dosen. Penamaan Mata
Kuliah distandarkan dengan formati berikut:
Nama Matakuliah – ProdiKelas
Contoh : Pemrograman Jaringan – TIB1(KBJ)
Untuk memulai membuat Mata Kuliah, silahkan ikuti langkah demi langkah yang akan
dijelaskan di bawah ini:
1. Login Ke Elearning
2. Klik Site Home  Pilih Program Studi, dimana Dosen akan menambahkan Mata Kuliah
(Course).

3. Klik Add New Course
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4. Lengkapi Form Sesuai dengan Aturan Penamaan Mata Kuliah (Course) yang telah
dijelaskan sebelumnya.
Misalkan di SIAKAD Dosen terlihat mata kuliah yang diampu seperti gambar berikut ini:

Maka Form Add New Course, dapat diisi dengan mengikuti contoh pada gambar
berikut:

Catatan :
a. Course Full Name : Pemrograman Berorientasi Objek – TIA2
b. Course Short Name : PBOTIA2, ini adalah nama singkat untuk mata kuliah dan kelas.
c. Course Start Date dan Course End Date : untuk mengatur kapan mata kuliah ini
dimulai, sebaiknya disesuaikan dengan waktu awal semester dan akhir semester
(lihat pedoman akademik)
d. Course Summary : diisi dengan deskripsi mata kuliah (alangkah baiknya disesuaikan
dengan silabus/RPS).
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5. Scroll halaman ke bawah, lalu klik pada Course Format

Catatan :
a. Pada bagian Format, silahkan dipilih Weekly Format (Format Mingguan) sehingga
dalam penyajian materi pada mata kuliah bapak/ibu dosen nantinya dapat diatur
per minggu seperti kuliah di kelas.
b. Number Of Section diisi dengan jumlah minggu misal : 12, namun jumlah ini nanti
dapat diubah ketika dosen sudah masuk di mata kuliah tersebut.
6. Setelah Form dilengkapi, silahkan klik tombol Save And Return

7. Jika langkah demi langkah dilakukan dengan benar maka mata kuliah (course) yang
bapak/ibu dosen buat akan terlihat seperti gambar berikut ini:

8. Secara otomatis Dosen yang membuat mata kuliah akan menjadi pengajar mata kuliah
(course) yang dibuat.
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2. Mengubah Pengaturan Mata Kuliah (Course)
Beberapa pengaturan mata kuliah dapat diubah oleh Dosen, seperti mengubah judul
kursus, mengubah deskripsi mata kuliah, memilih format mata kuliah, menentukan tanggal
mulai, menentukan jumlah pekan/topik, dan sebagainya.
Untuk mengubah pengaturan mata kuliah (course), silahkan ikuti langkah demi langkah
berikut ini:
1. Kembali ke menu Site Home, kemudian klik pada salah satu mata kuliah (course) yang
akan di ubah pengaturannya.

2. Setelah Mata Kuliah (Course) terbuka, klik pada simbol Gear di sebelah kanan Judul
Mata Kuliah, lalu klik Edit Settings.

3. Setelah tampil form Edit course settings, dosen dapat merubah pengaturan yang
diinginkan. (form hampir sama dengan saat penambahan mata kuliah/course)
4. Jika form telah dilengkapi sesuai perubahan yang diinginkan, silahkan klik Save and
Display.

3. Memberikan Enrolment Key (Pasword) Pada Mata
Kuliah (Course)
Mata Kuliah (course) yang telah dibuat dapat diberikan Key/Password. Tujuan pembuatan
key ini adalah untuk membatasi mahasiswa, supaya hanya mahasiswa yang mengetahui
key-nya yang dapat bergabung ke mata kuliah yang kita ajar. Key/Password dapat
diberikan kepada mahasiswa saat pertemuan di kelas. Key/Password dibutuhkan ketika
Dosen mengizinkan mahasiswa untuk bergabung sendiri ke mata kuliah yang di ajar. Jika
dosen memasukkan mahasiswa secara manual, maka key/password ini tidak perlu dibuat.
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Untuk membuat Key/Password pada Mata Kuliah, silahkan ikuti langkah demi langkah
berikut ini:
1. Kembali ke menu Site Home, kemudian klik pada salah satu mata kuliah (course) yang
akan dibuat key/password.

2. Setelah Mata Kuliah (Course) terbuka, klik pada simbol Gear di sebelah kanan Judul
Mata Kuliah, lalu klik More.

3. Klik Tab Users kemudian klik pada Enrolment Methods

4. Setelah tampil halaman enrolment methods, Dosen dapat mengaktifkan Self
enrolment (Student) dengan mengklik gambar mata, dan untuk memberikan
key/password Dosen dapat mengklik gambar gear pada baris yang sama.
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5. Setelah di klik gambar gear (edit), masukkan Enrolment Key seperti contoh gambar
berikut:

Pada halaman ini, Dosen juga dapat melakukan pengaturan lain selain
menambahkan enrolment key.
6. Jika form sudah sesuai, klik Save Changes. Sampai tahap ini, hanya mahasiswa yang
mengetahui Enrolmen Key yang dapat bergabung ke mata kuliah.
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4. Menu Administrasi Mata Kuliah (Course)
Setelah dosen masuk ke mata kuliah yang diajar, maka akan disediakan menu administrasi
sebagai fasilitas untuk dosen mengelola mata kuliahnya.
Menu administrasi mata kuliah (course) dapat dilihat dengan mengklik simbol gear yang
ada di sebelah kanan nama course nya.

Fungsi dari Sub Menu Administrasi Course:
a. Edit Settings
Menu ini digunakan jika dosen ingin melakukan pengaturan umum pada kursus seperti
penamaan, deskripsi maupun penjadwalan kursus.
b. Turn editing on
Menu ini dipilih jika dosen ingin mengedit kursus seperti menambahkan aktivitas
maupun sumber belajar. Setelah menu ini diaktifkan maka akan muncul menu Turn
Editing off untuk mengakhiri mengedit halaman kursus.
Turn Editing Off

Turn Editing On

c. Filters
Menu ini dipilih jika dosen ingin mengelola plugin-plugin editor e-learning. Secara
default fitur akan ON yang maksudnya fitur-fitur tersebut akan aktif secara normal.
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d. Gradebook Setup
Menu ini digunakan untuk melakukan pengaturan penilaian pada mata kuliah.
e. Backup
Menu ini dipilih jika dosen ingin mengantisipasi jika sewaktu-waktu server mengalami
masalah dengan membackup seluruh konfigurasi, aktivitas, dan file yang ada dalam
mata kuliah (course) ke komputer pribadi dosen.
f. Restore
Menu ini dipilih jika dosen ingin mengembalikan data yang pernah dibackup dari
komputer pribadi ke server e-learning.
g. Import
Menu ini dipilih jika dosen ingin memasukkan data dari kursus lain yang dimiliki. Misalkan
pada Tahun Ajaran/Akademik sebelumnya dosen mengelola mata kuliah atau course
yang sama. Dengan demikian dosen tinggal mengimport data dari mata kuliah tahun
sebelumnya tersebut.
h. Reset
Menu ini dipilih jika dosen ingin kelas yang sebelumnya telah berakhir untuk digunakan
lagi. Dosen dapat malakukan penghapusan log, daftar mahasiswa di kelas, aktivitas, dan
penilaian.
i. More..
Untuk menampilkan menu administrasi mata kuliah secara lengkap.
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Selain menu administrasi yang telah dijelaskan di atas dari a – i. Di bagian kiri halaman mata
kuliah atau course juga terdapat beberapa menu navigasi seperti pada gambar di bawah
ini:
a. Participants – digunakan untuk menampilkan
mahasiswa/peserta pada mata kuliah.
b. Badges – digunakan untuk memberikan
penghargaan tertentu kepada peserta mata kuliah
atas prestasinya di elearning.
c. Grades – digunakan untuk mengelola penilaian
pada mata kuliah
d. General.., dan seterusnya ke bawah merupakan
topik materi yang kita buat pada halaman mata
kuliah (course)

5. Membuat Deskripsi Pertemuan
Pada halaman mata kuliah, selain dosen bisa menambahkan atau mengedit nama dari topik
atau pertemuan tertentu, dosen juga dapat memberikan deskripsi pada masing-masing
pertemuan.

Untuk menambahkan Deskripsi Pertemuan:
1. Dosen dapat mengklik Edit pada setiap Pertemuan/topik materi yang dibuatnya,
kemudian klik Edit Week (jika format course nya Weekly Format)
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2. Lengkapi Form Dengan Mengisi kolom summary dengan deskripsi pertemuan.

3. Jika form sudah lengkap, silahkan klik Save Changes.
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Menambah Bahan Ajar
E-Learning menyediakan beberapa aktifitas dan sumber daya (activity and resources) yang
dapat ditambahkan pada setiap topik. Untuk menambahkan Bahan Ajar, dosen dapat
mengikuti langkah demi langkah berikut ini:
1. Pastikan sudah masuk ke mata kuliah dan mengaktifkan atau memilih Turn Editing On
2. Penambahan dilakukan dengan mengarahkan pointer mouse ke area topik sehingga
muncul + Add an activity or resource.

3. Selanjutnya akan ditampilkan dialog Add an activity or resource
Gambar
Penjelasan
Materi kuliah dapat berupa:
a. Book
b. File
c. Folder
d. LMS Content Package
e. Label
f. Page
g. URL

Namun yang sering digunakan adalah File,
Page dan URL.
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1. Menambah Bahan Ajar (Resource) Berupa File
Bahan Ajar berupa File dibuat untuk menyajikan materi kepada mahasiswa dalam bentuk
file seperti file ebook pdf, doc, ppt dan lain sebagainya.
Untuk menambah bahan ajar berupa file, berikut ini adalah langkah demi langkah yang
dilakukan.
1. Setelah dosen memilih + Add an activity or resource, pada bagian Resources pilih File
kemudian klik tombol Add, sehingga ditampilkan form seperti berikut ini:

Catatan :
Masukkan Name (judul materi) dan deskripsi materi, kemudian klik simbol file pada
bagian Select Files.
2. Pilih file materi (PDF/DOC/PPT/ZIP), kemudian klik Upload This File seperti gambar di
bawah ini:
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Setelah proses upload selesai, maka file akan tampil seperti gambar berikut ini:

3. Klik Save and Return to Course atau Save and Display

2. Menambah Bahan Ajar (Resource) Berupa Page
Bahan ajar berupa page ini memungkinkan dosen membuat teks atau konten langsung
pada halaman e-learning dan mahasiswa dapat membukanya di halaman elearning tanpa
mengunduh/download file atau menuju ke URL di luar elarning.
Untuk menambah bahan ajar berupa Page berikut ini langkah-langkahnya:
1. Masuk ke mata kuliah, dan pada topik tertentu klik + Add an activity or resource
2. Pada Resources pilih Page, kemudian klik Add

3. Lengkapi Name dan Description, seperti pada gambar berikut ini
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4. Pada bagian Content --> Page Content lengkapi dengan teks (bisa juga ditambahkan
gambar) yang merupakan content materi dari jenis Page.

5. Jika sudah lengkap, silahkan klik Save And Return to Course

3. Menambah Bahan Ajar (Resources) Berupa URL
URL digunakan untuk membuat tautan/link ke suatu halaman web. Ini dilakukan dengan
menuliskan atau copy paste halaman web yang dikehendaki.
Cara menambahkan bahan ajar berupa URL adalah sebagai berikut:
1. Masuk ke topik tertentu dan klik + Add an activity or resource
2. Pada bagian resource pilih URL, lalu Klik Add

3. Lengkapi Form seperti contoh pada gambar berikut:

4. Setelah itu bisa di klik Save and Return to Course
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Tampilan Bahan Ajar yang telah kita buat akan terlihat seperti contoh pada gambar berikut
ini:

Untuk melihat bahan ajar yang telah kita tambahkan, silahkan di klik masing-masing bahan
ajar yang telah ditampilkan.
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Menambah Aktivitas (Activity)
Aktivitas (Activity) adalah sesuatu yang akan dilakukan mahasiswa untuk berinteraksi
dengan mahasiswa lain dan atau dengan Dosen.

1. Menambahkan Tugas Mahasiswa (Assignment)
Assignment digunakan untuk menangani tugas mahasiswa secara online. Uraian tugas,
cara pengumpulan (submission), deadline, penilaian, dan sebagainya dapat diatur/disetting melalui tahapan sebagai berikut.
1. Untuk membuat tugas dimulai dengan mengklik + Add an activity or resource
2. Pilih Assignment kemudian Klik Tombol Add

3. Lengkapi Assignment Name dan Description

4. Tambahkan File pada Additional files jika diperlukan.
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5. Atur waktu ketersediaan (availability) tugas yang meliputi:
a. Allow submissions form - digunakan untuk menentukan tanggal dan jam
dimulainya tugas.
b. Due date - digunakan untuk menentukan tanggal dan jam berakhirnya tugas,
Pengiriman masih diperbolehkan setelah tanggal ini tetapi akan ditandai sebagai
terlambat. Nonaktifkan dengan uncheck pada Enabled.
c. Cut-off date – Jika diaktifkan, Setelah tanggal ini, siswa tidak akan bisa mengirimkan
jawaban tugas dan tombol submit akan hilang.
d. Remind me to grade by - Tanggal harus dimasukkan di sini agar penugasan
ditampilkan di blok ringkasan Kursus guru dan di Kalender. Ini akan ditampilkan
ketika setidaknya satu siswa telah mengirimkan jawaban tugasnya. Tanggal ini tidak
boleh mendahului Due date.

6. Tentukan tipe Submission Types, dan beberapa pengaturan seperti pada gambar di
bawah ini.

7. Jika sudah lengkap, dosen juga dapat menambah beberapa pengaturan lainnya, jika
tidak silakan klik Save and Return to Course
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2. Memberikan Nilai Tugas Mahasiswa
Tugas yang telah dikumpulkan oleh mahasiswa dapat dinilai oleh dosen. Untuk
memberikan nilai tugas dapat dilakukan dengan cara berikut ini:
1. Klik Tugas yang akan diberikan Nilai (Misal : Tugas 1)

2. Klik tombol Grade

3. Lengkapi Form Grade, dengan mengikuti contoh pada gambar di bawah ini:

Keterangan:
Pada saat memberikan nilai tugas dengan tipe file submission, kita perlu mendownload
file yang dikirim mahasiswa. Setelah itu baru diberikan nilai pada kolom grade. Dosen
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juga dapat memberikan feedback comment untuk memberikan komentar terhadap
tugas yang dikerjakan oleh mahasiswa.
4. Jika form sudah lengkap, dosen dapat mengklik tombol Save Changes, atau Save and
View Next untuk menilai mahasiswa berikutnya.
5. Setelah semua tugas mahasiswa diberikan nilai, klik Nama Mata Kuliah (Course) untuk
kembali ke halaman mata kuliah.

6. Untuk melihat nilai mahasiswa dapat mengklik Grades pada navigasi mata kuliah.

Catatan:
Tampilan nilai akan berubah sesuai dengan penilaian yang dilakukan pada mata kuliah
tersebut. Misal ada tugas 2, tugas 3, kuis dan penilaian lainnya.

3. Membuat Kuis (Quiz)
Dengan adanya quiz memungkinkan dosen untuk merancang dan membangun kuis yang
terdiri dari berbagai macam jenis pertanyaan termasuk pilihan ganda (multiple choice),
benar-salah (true false), angka (numerical), uraian (essay), mencocokkan (matching) dan
pertanyaan jawaban singkat (short answer). Pertanyaan-pertanyaan ini disimpan di bank
soal dan dapat digunakan kembali dalam quiz yang berbeda.
Untuk memulai membuat Quiz, ikuti beberapa langkah berikut ini:
1. Klik pada + Add an activity or resource
2. Pilih Quiz kemudian klik tombol Add
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3. Lengkapi Name dan Description

4. Atur Timing Quiz dan Grade (penilaian), seperti contoh pada gambar di bawah ini.

5. Jika sudah dilengkapi silahkan klik Save and Display
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6. Selanjutnya klik Tombol Edit Quiz

7. Pada Editor Quiz, klik Add  a new question, untuk menambah sebuah pertanyaan
baru. Jika sebelumnya sudah memiliki pertanyaan yang tersimpan di bank pertanyaan
(question bank) dapat mengklik from question bank (akan di bahas di bab yang
berbeda)

Tipe pertanyaan yang dapat dibuat terlihat pada gambar berikut ini:

8. Pilih Multiple choice untuk membuat soal pilihan ganda kemudian klik tombol Add
Selanjutnya lengkapi form seperti contoh berikut:
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Catatan :
Pada Bagian Answers, Standarnya ada 5 pilihan jawaban, tapi dosen dapat menambah
pilihan jawaban dengan tombol yang disediakan. Pada gambar diatas ditampilkan 2
pilihan jawaban dimana Choice 1 adalah jawaban yang benar, maka pada bagian
Grade dipilih 100%. Untuk jawaban yang salah biarkan None.
9. Jika point-point pertanyaan sudah diisi lengkap, selanjutnya klik tombol Save Changes
(ulangi langkah membuat pertanyaan untuk menambah pertanyaan sesuai keinginan).
Tampilan pertanyaan yang telah berhasil dibuat seperti contoh gambar berikut ini:
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10. Checklist pada pilihan Shuffle untuk mengacak pertanyaan. Dan sampai tahap ini
membuat Kuis sudah selesai. Dan berikut ini adalah Preview Quis yang telah dibuat.
Hasil preview kuis yang telah dibuat tampak seperti contoh gambar berikut ini:

4. Melihat Nilai Quis Mahasiswa
Nilai dapat dilihat oleh Dosen ketika mahasiswa telah mengerjakan Quiz. Untuk Melihat
nilai quiz, dosen dapat mengklik menu Grade dan berikut ini contoh tampilan nilai
termasuk nilai quiz.

5. Pembagian Kelompok (Group)
Pengelompokan mahasiswa dalam suatu kelas MK diperlukan untuk mengerjakan tugas
secara berkelompok (grup) dengan jumlah anggota tertentu. Salah satu tujuan
pengelompokan dalam proses pembelajaran adalah melatih kerjasama dan berinteraksi
yang memberikan tanggung jawab atas peran masing-masing anggota dalam kelompok
tersebut.
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Dosen dapat membagi kelompok melalui menu pada Course Administration, dengan
mengklik icon Gear pada Mata kuliah kemudian klik More.. Selanjutnya ikuti langkahlangkah berikut ini:
1. Klik tab Users kemudian klik Groups

2. Selanjutnya akan muncul tampilan pengelolaan Groups seperti pada gambar berikut ini

3. Untuk membuat group dengan cepat klik pada tombol Auto-Create Group, dengan fitur
ini secara otomatis grup akan tercipta beserta anggotanya akan dibagi berdasarkan
jumlah siswa dan jumlah group yang dibuat. Untuk membuat group secara manual bisa
menggunakan tombol Create Group.

4. Misalkan dosen akan membuat 2 Kelompok, Maka lengkapi form seperti berikut:

5. Selanjutnya silahkan klik Submit atau Preview untuk melihat hasilnya sebelum di
submit. Hasilnya seperti gambar berikut ini:
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6. Grup yang telah dibagi dapat diterapkan pada tugas, dengan pengaturan Group
submission, seperti contoh di bawah ini.
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Pengaturan Nilai (Grade)
Semua nilai mahasiswa dapat dilihat pada menu Course Administration  Grade
sepertiterlihat di gambar berikut:

Dosen dapat merubah nilai mahasiswa malalui menu Grade Report ini dengan mengklik
Turn Editing On

Pada bagian ini akan diulas bagaimana mengelola Grade Report supaya sesuai dengan
kondisi penilaian pada mata kuliah yang diampu oleh dosen. Misalkan kita memiliki
komponen dan bobot penilian sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Kehadiran (10%)
Kuis (10%) -> kuis bisa lebih dari satu kali
Tugas (20%)  tugas bisa lebih dari satu kali
UTS (30%)
UAS (30%)
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Dari komponen dan bobot tersebut sebenarnya dapat disetup di gradebook setup pada
menu Grade ini.

1. Menambahkan Item Penilaian (Grade Item)
Grade item ditambahkan jika komponen penialaian ini tidak diambil dari aktivitas
elearning, misalkan komponen kehadiran ingin ditambahkan berdasarkan kehadiran siswa
pada pertemuan di kelas.
Untuk membuat Grade Item, berikut ini langkah-langkah yang dapat dilakukan.
1. Pastikan sudah berada pada menu Grade Report kemudian klik Setup (Grade Setup)

2. Klik tombol Add Grade Setup

3. Lengkapi form terutama pada kolom Item name, max/min grade, dan Weight (bobot)

4. Klik Save Changes
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2. Menambah Kategori
Kategori digunakan untuk mengelompokkan komponen nilai yang dapat dilakukan lebih
dari 1 misalkan Tugas. Untuk membuat kategori, silahkan silahkan ikuti langkah-langkah
berikut ini:
1. Masuk ke Gradebook Setup dan klik tombol Add Category.
2. Lengkapi Form khususnya Name dan Weight (bobot)

3. Kemudian Klik Save Changes
4. Kumpulkan semua komponen penilaian tugas ke dalam kategori Tugas

5. Buat Juga Kategori Kuis dan kelompokkan kuis pada kategori Kuis.
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6. Atur Bobot dari semua komponen seperti contoh berikut ini:

7. Klik Save Changes.
Tampilan Grade Report setelah selesai modifikasi menjadi seperti ini:
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Lainnya
1. Backup Mata Kuliah (Course)
Menu ini dipilih jika dosen ingin mengantisipasi jika sewaktu-waktu server mengalami
masalah dengan membackup seluruh konfigurasi, aktivitas, dan file yang ada dalam mata
kuliah (course) ke komputer pribadi dosen.
Cara melakukan backup mata kuliah (course):
a. Masuk ke mata kuliah yang akan di backup
b. Masuk ke Course Administration  Backup

c. Pada Backup settings, pilih kompponen mata kuliah yang akan di backup, klik Next

d. Pilih Topik Materi pada mata kuliah, Klik Next
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e. Confirmation and review, klik Perform Backup
f. Proses selesai, Klik Continue

g. File Backup tersimpan dalam Private File, jika kita ingin menyimpannya di media
penyimpanan lokal seperti harddisk atau flashdisk, klik download.

h. Proses Backup Selesai.

2. Restore Mata Kuliah (Course)
Menu ini dipilih jika dosen ingin mengembalikan data yang pernah dibackup dari
komputer pribadi ke server e-learning.
Cara Melakukan Restore Mata Kuliah:
a.
b.
c.
d.

Masuk ke Mata Kuliah yang masih kosong atau buat mata kuliah baru.
Masuk ke Course Administration  Restore
Pilih file hasil backup mata kuliah sebelumnya, klik Restore
Selesai dan semua materi dan aktivitas kuliah akan masuk ke mata kuliah yang baru.

3. Import Mata Kuliah (Course)
Menu ini dipilih jika dosen ingin memasukkan data dari kursus lain yang dimiliki. Misalkan
pada Tahun Ajaran/Akademik sebelumnya dosen mengelola mata kuliah atau course yang
sama. Dengan demikian dosen tinggal mengimport data dari mata kuliah tahun
sebelumnya tersebut.
Cara Impor Mata Kuliah:
1. Buat mata kuliah baru atau gunakan mata kuliah yang telah tersedia
2. Masuk ke Course Administrator  Import
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3. Pilih mata kuliah yang ingin di import, kemudian klik Continue

4. Pilih komponen yang akan di import, kemudian klik Next

5. Sesuaikan blok mata kuliah, kemudian klik Preform Import
6. Setalah proses selesai klik Continue

7. Selesai

4. Reset Mata Kuliah (Course)
Menu ini dipilih jika dosen ingin kelas yang sebelumnya telah berakhir untuk digunakan
lagi. Dosen dapat malakukan penghapusan log, daftar mahasiswa di kelas, aktivitas, dan
penilaian.
Cara Melakukan Reset Mata Kuliah:
a.
b.
c.
d.

Masuk ke Mata Kuliah
Masuk ke Course Administration  Reset
Sesuaikan beberapa pengaturan kemudian klik Reset Course
Selesai, dan Mata kuliah kembali Suci... Siap digunakan untuk perkuliahan baru...
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Catatan:
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UPLOAD SOAL KE E-LEARNING
1. Soapkan File soal dalam format .txt, format konten soal sebagai berikut:

2.
3.
4.
5.

Masuk ke mata kuliah yang bapak/ibu ampu
Klik Bank Soal
Buat Kategori Soal (Misal : UTS)
Lakukan Import Soal

6. Pilih Format AIKEN

7. Pilih Kategori

8. Pilih File Soal yang akan di Import, lalu Klik Impor

9. Perhatikan, di halaman ini harus lengkap, jika ada yang dirasa kurang lengkap,
silahkan dihapus lagi soal yang telah terupload dari menu bank soal, lalu perbaiki
format soal dan lakukan impor ulang.

Klik lanjut..
10. Jika berhasil akan tampil soal-soal yang telah berhasil di import:

11. Sampai disini, soal sudah berhasil di impor, dan siap digunakan dalam membuat
kuis pada mata kuliah yang bapak/ibu ampu...

Selamat Mencoba!!!

LANGKAH AWAL MENGGUNAKAN ELEARNING DAN MENGIKUTI MATA KULIAH
(BAGI MAHASISWA)
1. Akses https://elearning.unived.ac.id

2. Klik Login

3. Masukkan Username : NPM_ANDA, dan password yang diberikan oleh dosen/admin elearning

4. Setelah berhasil login, silahkan ganti password sesuai yang anda inginkan

5. Klik Beranda Situs

6. Untuk Mahasiswa, Cari Matakuliah dengan mengetikkan nama mata kuliah yang ingin di ikuti

7. Klik pada nama mata kuliah yang sesuai dengan kelas, semester dan tahun akademik anda

8. Lakukan ENROL ME, untuk mengikuti mata kuliah (sebagian mata kuliah memiliki kode yang
diperoleh dari dosen pengampu)

9. Sampai tahap ini anda sudah berhasil mengikuti mata kuliah, selanjutnya silahkan pelajari materi
yang diberikan dosen pengampu dan kerjakan tugas, quiz dll....

