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BAGIAN I 
AKSES KE ELEARNING IAIN PONOROGO 

 
 
A. Alamat Website, Username dan Password 

Alamat website media elearning Institut Agama Islam Negeri Ponorogo adalah 
https://e-learning.iainponorogo.ac.id, elearning ini disetting hanya untuk dosen dan 
mahasiswa IAIN Ponorogo, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan demi 
efektifitas penggunaan, dalam elearning ini tidak disediakan fasilitas untuk melakukan 
registrasi mandiri bagi siapa saja yang ingin menggunakanya. Dosen dan mahasiswa 
IAIN Ponorogo yang akan menggunakan elearning ini tidak perlu melakukan registrasi 
mandiri ke laman elearning, tetapi langsung mendapatkan username dan password dari 
administrator. Setiap dosen dan mahasiswa mendapatkan satu username dan password 
dan berlaku selama menjadi mahasiswa IAIN Ponorogo, maka dari itu harus disimpan 
baik baik agar tidak hilang.  
 

B. Login ke Elearning 
Untuk login (masuk) ke elearning IAIN Ponorogo silahkan memasukkan alamat 

website ke browser. Jika alamat website yang dimasukkan benar, maka akan muncul  
halaman depan elearning, lalu klik login yang berada di pojok kanan atas pada halaman 
depan tersebut. Ikuti petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 

 

Klik LOGIN 

Masukkan username dan 

password lalu Klik LOGIN 

https://e-learning.iainponorogo.ac.id/
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Jika username dan password yang dimasukkan benar maka akan muncul laman 
dasboard  sebagaimana pada gambar di bawah ini dan di bagian pojok kanan atas akan 
tertulis nama anda sebagai user di elearning IAIN Ponorogo. 

 
 
C. Pengelolaan Akun Pribadi 

Disaat pertama kali mengakses elearning, maka yang harus dilakukan terlebih 
dahulu adalah mengatur dan melengkapi akun pribadi agar memudahkan dalam 
penggunaan elearning untuk pembelajaran online yang akan dilakukan. 

 

1. Mengedit Profile 
Pengaturan akun yang pertama adalah melengkapi dan mengedit profil pribadi jika 

mungkin masih ada yang kurang atau salah. Langkahnya adalah klik panah kecil yang 
berada di samping kanan lingkaran tempat foto anda lalu klik profil. Ikuti petunjuk yang 
ada pada gambar di bawah ini. 

 

Nama user akan 

tertulis di sini 

Klik panah kecil di samping 

lingkaran tempat foto, lalu klik profil 
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Setelah meng klik menu profil, maka akan muncul laman profil anda. Di dalam 
laman inilah semua keterangan tentang data diri, log aktiftas, data mata kuliah (course) 
yang diikuti dan keterangan keterangan lain ditunjukkan. Untuk mengedit profil ikuti 
petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 

 
 

 
 

Klik edit 

profil ini 

Isi atau gantilah data ini 
sesuai data anda yang 

sesuai 

Masukkan foto profil anda dengan cara 
mengklik menu add picture ini. Lalu ikuti 

langkah-langkah selajnutnya. 

Jika semua data pribadi sudah diisi atau 
diedit, maka selanjutnya klik update 

profile, dan update profile selesai! 

1 

3 

2 

4 
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2. Mengganti Password 
Setelah mengedit profil, selanjutnya yang harus dilakukan dalam mengelola akun 

saat pertama kali mengakses elearning adalah mengganti password untuk keamanan 
akun pribadi anda. Penggantian password ini harus dilakukan karena password yang 
diberikan oleh administrator untuk login pertama kali adalah password yang masih 
lemah dan besar kemungkinan untuk ditebak oleh orang lain. Langkah-langkahnya 
adalah, di laman edit profil, klik menu preference yang berada di bawah foto profil 
anda. Ikuti petunjuk yang ada pada gambar di bawah ini. 

 
 

Setelah mengklik menu preference maka anda akan diarahkan ke laman preference 
yang isinya berbagai menu preference. Lalu carilah menu change password dan 
silahkan diklik. Lihat dan ikuti petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

Klik menu Change 

Password ini 

Klik menu 

Preference ini 
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Setelah mengklik menu change password pada menu preference, maka akan 
muncul laman yang berisi kolom untuk mengganti password. Masukkan password lama 
dan kemudian masukkan password baru yang diinginkan, lalu klik save changes. Ikuti 
petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 

 
 

 

Jika sudah isi 
password baru klik 

Save Change ini 

Masukkan password 

lama dan baru pada 

kolom ini 

Klik  Continue ini 

Lalu untuk kembali ke 
laman depan atau 

dasboard elearning anda, 

klik menu Dasboard ini 

1 

3 

2 

4 
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BAGIAN II 
AKSES KE LAMAN MATA KULIAH 

 
 
A. Mendaftarkan Mata Kuliah 

Daftar mata kuliah yang terdapat di elearning masih terbatas, sehingga semua 
mata kuliah yang ada belum sesuai dengan jumlah dosen yang mengampunya. Hal ini 
karena penggunaan elearning ini sifatnya masih sebagai suplemen pembelajaran tatap 
muka.  Oleh karena itu bagi bapak ibu dosen yang ingin menggunakan elearning dan 
baru pertama kali menggunakan elearning perlu mendaftarkan mata kuliahnya dulu ke 
administrator. Waktu untuk mendaftarkan mata kuliah adalah setiap menjelang kegiatan 
awal semester. Pendaftaran mata kuliah ini hanya dilakukan sekali dan berlaku untuk 
seterusnya selama masih mengampu mata kuliah bersangkutan 

Mendaftarkan mata kuliah yang dimaksud di sini adalah, meminta dibuatkan slot 
mata kuliah ke administrator. Ada dua jenis pilihan slot mata kuliah yang bisa diminta 
ke administrator, yaitu slot untuk mata kuliah atau slot untuk kelas. Jika yang diminta 
adalah slot untuk mata kuliah maka slot mata kuliah tersebut adalah untuk seluruh kelas 
yang bapak ibu ajar, dan jika yang diminta adalah slot untuk kelas maka berarti slot 
mata kuliah untuk setiap kelas. 

 
B. Masuk Ke Laman Mata Kuliah 

Kalau bapak ibu sudah mendapatkan slot mata kuliah di elearning, maka silahkan 
bapak ibu  melakukan login ke elearning. Setelah login maka bapak ibu akan berada di 
halaman dasboard. Untuk masuk ke mata kuliah, bisa dilakukan dengan dua cara. Yang 
pertama adalah mencari nama mata kuliah di menu dasboard yang berada di sisi kiri 
laman dasboard elearning dan yang kedua mencari mata kuliah di menu course 
overview yang berada di sisi tengan laman dasboard elearning. Untuk langkahnya 
silahkan lihat petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

Klik garis tiga ini, jika 

menu dasboard  di sisi 

kiri belum muncul 
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Kalau nama mata kuliah yang bapak ibu cari sudah ketemu dan kemudian diklik, 

maka akan muncul laman mata kuliah sebagaimana gambar di bawah ini. Di saat 
pertama kali masuk ke laman mata kuliah, laman mata kuliah akan muncul kosong 
belum ada isinya sama sekali. Bapak ibu sendirilah nanti yang akan mengisi dan 
mensetting sesuai dengan keinginan. Bagaimana isi, format serta tampilan laman 
elearning ini bapak ibu sendiri yang akan mengaturnya. 

 
 

C. Menambah Mata Kuliah atau Kelas 
Sama halnya dengan mendaftarkan mata kuliah, menambah slot mata kuliah dan 

kelas pun bapak ibu tidak bisa melakukan secara mandiri. Jika bapak ibu menginginkan 
untuk menambah slot mata kuliah atau kelas di tengah-tengah jalanya perkuliahan pada 
semester bersangkutan, maka bapak ibu harus menghubung administrator dan meminta 
untuk dibuatkan slot mata kuliah yang diinginkan. 

Menu daftar mata 

kuliah di dasboard 
Menu daftar mata 
kuliah di course 

overview 
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BAGIAN III 
PENGATURAN FORMAT DAN TAMPILAN MATA KULIAH 

 
 
 

A. Pengaturan Format Mata Kuliah 
Sebagaimana telah disampaikan pada bahasan sebelumnya bahwa, laman atau slot 

mata kuliah bapak ibu sekalian adalah masih dalam kondisi kosong belum ada isinya. 
Dan bapak ibu sendirilah yang akan mensetting, mendesain dan mengaturnya, mau 
dibuat bagaimana tampilan dan juga format laman mata kuliahnya. Adapun pengaturan 
format mata kuliah yang pertama adalah mengatur nama mata kuliah dan durasi 
perkuliahan, selanjutnya adalah mengatur format perkuliahan, lalu dilanjutkan dengan 
mengatur kelompok dan penamaan ulang peran pengguna, kemudian pengaturan metode 
pendaftaran dan seterusnya. 
1. Mengatur Nama Mata Kuliah dan Durasi Perkuliahan 

Nama mata kuliah yang tertera dalam laman elearning mungkin saja salah atau 
bahkan belum ada, dan juga durasi perkuliahanya pun juga belum diatur, maka perlu 
untuk diatur ulang agar sesuai dengan program perkuliahan yang telah kita rencanakan. 
Untuk mengaturnya silahkan klik gambar gir yang ada di pojok kanan atas laman mata 
kuliah lalu klik edit setting. Ikuti petunjuk yang ada pada gambar di bawah ini. 

 
Maka akan muncul tampilan laman sebagaimana pada gambar di bawah ini, isilah 

sesuai dengan petunjuk di dalamnya. 

 

Klik gambar gir ini, lalu 

klik Edit Setting 

Isi nama panjang 
dan nama pendek 

mata kuliah 

Aturlah kapan 
perkuliahan dimulai 

dan kapan berakhir 

Isi dengan kode 

mata kuliah 

1 

3 

2 

4 
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2. Pengaturan Format Perkuliahan 
Selanjutnya, masih di laman yang sama yaitu di bagian bawahnya adalah 

melakukan pengaturan format perkuliahan. Format perkuliahan yang tersedia terdiri dari 
4 jenis yaitu topik, mingguan, aktifitas tunggal, dan format media sosial. Untuk kegiatan 
perkuliahan formal, yang digunakan adalah format mingguan atau topik. Cara 
mengatur format perkuliahan lihat petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 

3. Pengaturan Kelompok dalam Kelas dan Penamaan Ulang Peran 
Masih di laman yang sama juga, selanjutnya adalah mengatur kelompok dalam 

kelas. Di sini harus kita putuskan apakah dalam mata kuliah atau kelas ini nanti akan 
ada pengelompokan mahasiswa, jika iya maka di sini harus diatur. Selain itu kita juga 
memberi penamaan ulang terhadap user yang ada bisa sesuai dengan konteks pengguna 
dalam pembelajaran yang sedang dijalankan. Jika semua pengaturan dirasa sudah cukup 
maka dihalaman paling bawah cari dan klik tombol SAVE AND DISPLAY untuk 
menyimpan dan mengahiri pengaturan. Lihat petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

Klik panah kecil ini 
untuk memilih 

format perkuliahan 

Atur batas maksimum 

ukuran setiap file yang 
diupload 

Yang diubah namanya  dua 
saja, yaitu: teacher menjadi 
Dosen, dan student menjadi 

Mahasiswa 

Kalau sudah selesai lalu 

klik, SAVE dan DISPLAY 

5 

6 

8 

Atur grup, jika 

diperlukan 

9 

7 
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4. Pengaturan Metode Pendaftaran Mahasiswa ke Perkuliahan 
Mahasiswa yang akan mengikuti kegiatan perkuliahan mata kuliah tertentu di 

elearning harus melakukan pendaftaran. Jika tidak mendaftar maka mahasiswa tidak 
akan bisa masuk menjadi anggota kelas pada perkuliahan mata kuliah yang diinginkan, 
meskipun dia bisa login ke elearning sekali lagi mahasiswa tidak bisa membuka laman 
mata kuliah dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Cara untuk mendaftarkan 
mahasiswa ke laman mata kuliah ada dua yaitu cara manual dilakukan oleh dosen, dan 
yang kedua adalah cara mandiri, dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

Cara pertama akan banyak membutuhkan waktu bagi dosen, karena harus mencari 
satu persatu nama mahasiswa di data base elearning. Dan cara ke dua adalah mahasiswa 
mendaftarkan diri secara mandiri melalui kunci (key) mata kuliah yang diberikan oleh 
dosen. Panduan ini akan menjelaskan cara men-setting laman mata kuliah agar 
mahasiswa bisa melakukan pendaftaran secara mandiri melalui kunci mata kuliah. 
gambar di bawah berikut ini adalah lanhgkah-langkah dalam membuatkan kunci mata 
mata kuliah.   

 
 
Maka akan muncul laman course administration, kliklah user lalu klik enrolment 

menthods. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini 

 

Klik gambar gir, lalu di 

bagian paling bawah, klik 

More 

Klik enrolment methods 
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Setelah mengklik enrolment methods, maka akan diarahkan kelaman yang berisi 
tentang berbagai metode pendaftaran. Dalam laman ini terdapat tiga metode 
pendaftaran, yang pertama adalah manual enrolment, yang kedua adalah guest access, 
dan yang ketiga adalah self enrolment. Yang menjadi perhatian kita saat ini adalah yang 
self enrolment yaitu pendaftaran madiri melalui kunci (key) mata kuliah. Untuk 
membuat kunci tersebut lihat petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 
Setelah mengklik gambar gir, maka akan muncul laman untuk mensetting 

pendaftaran mandiri, yaitu membuat kunci (key) untuk mata kuliah. lihat petunjuk pada 
gambar di bawah ini. 

 

 

Untuk mengaktifkan metode 
ini, Klik gambar mata 

sehingga garisnya hilang 

Lalu klik gambar gir ini, untuk mensetting 

Pastikan ini Yes 
semua 

Untuk membuat kunci klik gambar 
ballpoin lalu ketik kunci yang diinginkan 

(bebas), dan tekan enter jika sudah  

Jika memasukkan kunci sudah selesai, maka 
langsung saja menuju bagian paling bawah 

laman ini, dan klik menu SAVE CHANGE ini 

untuk menyimpan key yang telah dibuat  

1 

3 

2 

4 

5 
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Jika sudah muncul laman sebagaimana gambar di bawah ini, maka pembuatan 
kunci untuk mendaftar mandiri ke mata kuliah selesai. Dan kunci yang telah dibuat tadi 
nantinya diberikan kepada mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan mata kuliah 
bersangkutan. Untuk kembali ke laman utama mata kuliah, klik nama mata kuliah pada 
dasbord yang berada di sebelah kiri. Lihat petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 

5. Pembuatan Kelompok Mahasiswa 
Pengaturan selanjutnya adalah membuat kelompok mahasiswa. Ini hanya berlaku 

jika bapak ibu dosen menginginkan di dalam mata kuliah ada kelompok-kelompok 
mahasiswa, entah itu kelompok kelas atau kelompok tugas. Kelompok kelas maksudnya 
adalah jika satu laman mata kuliah akan digunakan untuk seluruh kelas yang diajar dan 
kelompok tugas adalah ketika dalam satu kelas ada pembagian kelompok mengerjakan 
tugas. Pembuatan kelompok ini sangat penting untuk mempermudah dosen dalam 
melakukan pemberian tugas belajar serta pemberian nilai terhadap masing-masing 
kelompok mahasiswa. Adapun langkah-langkah dalam membuat kelompok mahasiswa 
dapat dilihat pada petunjuk dalam gambar di bawah ini. 

 

Untuk kembali ke laman awal mata kuliah, 

klik nama mata kuliah ini (dalam contoh ini 
nama singkat mata kuliah adalah 

PAI.A.36.A1)  

Di laman mata kuliah, klik gir 
sebelah kanan atas ini lalu 

cari dan klik More yang 

berada di bagian bawah 
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Maka akan muncul laman course administration, cari dan klik menu user lalu cari 
dan klik groups. Lihat petujuk pada urutan gambar di bawah ini. 

 
 

 
 

 

Klik menu 

Gruops ini 

Untuk memulai 
membuat grup, klik 

menu Create Gruop ini 

Masukkan nama grup dan grup ID Number 
pada kolom ini. Dalam contoh ini grupnya 

adalah kelompok tugas. Jika grupnya adalah 

kelas, berarti dinamai dengan nama kelas  

Selanjutnya klik 

Save Change 

1 

3 

2 

4 
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Setelah klik Save Change maka akan muncul laman di bawah ini, dan grup dengan 
nama kelompok-01, lakukanlah hal yang sama untuk membuat kelompok lain mulai 
dengan meng klik tombol Create Group, buat grup sebanyak yang diingikan sampai 
semua kelompok selesai dibuat. Lihat gambar di bawah ini. 

 

 
 

6. Memasukkan Mahasiswa dalam Kelompok 
Jika semua kelompok selesai dibuat, maka selanjutnya adalah memasukkan 

mahasiswa ke dalam kelompok-kelompok yang telah dibuat. Lihat petunjuk pada 
gambar di bawah ini. 

 

Satu nama kelompok 

telah dibuat 

Semua nama kelompok 

telah selesai dibuat 

Klik nama kelompok yang akan diisi nama 

mahasiswa, sehingga terBlock seperti ini, 

lalu klik add/remove 
users ini 

1 

2 
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Selanjutnya akan muncul laman sebagamana gambar di bawah ini. Pada kolom 
sebelah kanan ada daftar nama-nama mahasiswa yang mengikuti mata kuliah bapak ibu 
sekalian, pilihlan masing-masing nama yang diinginkan untuk dimasukkan ke kelompok 
01 (jika nama yang bersangkutan tidak ada gunakan menu search), kalau semua sudah 
terBlock klik menu add  yang terletak di samping kiri kolom daftar nama tadi. Maka 
nama-nama yang dipilih tadi akan pindah ke kolom sebelah kirinya. Dan pengisian 
nama anggota untuk kelompok 01 selesai. Untuk lebih jelasnya lihat gambar di bawah 
ini. 

 

 
 
Maka akan muncul gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini, kelompok 01 

telah ada anggotanya 4 orang. Sebagaiman tadi memang yang dimasukkan ke kelompok 
01 adalah 4 orang. Untuk mengisi anggota kelompok-kelompok yang lain lakukan hal 
yang sama sebagaimana mengisi anggota pada kelompok 01. 

 

Jika nama-nama anggota 
kelompok 01 sudah 

dimasukkan, maka klik BACK 

TO GROUPS 

Jika pengisian anggota 

selesai, klik nama mata 
kuliah ini untuk kembali ke 

laman awal mata kuliah 

3 

4 

5 

6 
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B. Pengaturan Tampilan Mata Kuliah 
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, bahwa tampilan awal laman mata 

kuliah adalah kosong belum ada settingan, format atau isi materi tertentu. Bapak ibu 
sendirilah yang akan mengaturnya biar tampilan dan suguhan menu menunya sesuai 
yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhan perkuliahan yang akan dilaksanakan. 
Adapun langkan-langkahnya adalah sebagaimana penjelasan berikut. 

 
1. Pengaturan Tampilan Dasbord 

Pengaturan tampilan yang pertama adalah pengaturan  ember rn. Dalam laman 
mata kuliah, menu  ember rn yang berada di sisi kiri laman mata kuliah  emb diatur 
tampilanya,  emb ditampakkan atau disembunyikan. Untuk menyembunyikan atau 
menampakkan  ember rn lihat petunjuk pada gambar di bawah ini 

 
 

 
 

Klik tanda X ini untuk 

menyembunyikan dasboard 

Klik tanda garis tiga ini untuk 

menampilkan dasboard 
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2. Pengaturan Block pada Tampilan Mata Kuliah 
Pengaturan tampilan yang berikutnya adalah mengatur blocks yaitu fasilitas yang 

bisa diatur tampilanya di laman mata kuliah untuk mendukung dan melengkapi fasilitas 
dalam laman mata kuliah. Jenis Block ini bermacam-macam dan bisa kita pilih, Block 
apa yang akan kita tampilkan di laman mata kuliah kita sesuai dengan kebutuhan 
perkuliahan kita. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa saat pertama kali 
membuka laman mata kuliah, laman tersebut masih kosong belum ada isinya, termasuk 
belum ada Block nya. Berikut adalah cara untuk mengatur dan menampilkan Block pada 
laman mata kuliah.  

 
 
Setelah mengklik turn editing on maka tampilan laman mata kuliah akan berubah, 

dimana dalam tampilannya akan muncul berbagai menu edit. Selanjutnya adalah 
menampilkan  ember rn yang di dalamnya ada Block. Untuk menampilkan 
 ember rn klik gambar garis tiga yang berada di kiri atas laman mata kuliah. Lihat 
gambar di bawah ini. 

 

Hidupkan mode ubah dulu dengan 
cara klik gambar gir ini, lalu pilih 

dan klik turn editing on 

Klik tanda garis tiga ini 

untuk menampilkan 
dasboard 
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Jika tampilan  ember rn yang terletak di samping kiri laman mata kuliah sudah 
muncul, maka carilah menu add block, dan silahkan di klik. Perhatikan gambar di 
bawah ini. 

 

 

 
Demikianlah cara untuk memasang block di laman mata kuliah, ada banyak pilihan 

block yang bisa dimunculkan. Namun block yang sering digunakan biasanya adalah; 
kalender, statistik, online user, koment, dan RSS Feeder. 

Untuk memunculkan 
atau menambah 
Block, klik Add a 

block ini 

setelah klik Add a block maka 

akan muncul lembaran yang 
berisi deretan nama-nama block 
yang bisa dipasang di laman mata 

kuliah. dalam contoh ini misalnya 
akan memunculkan Block 

Ststistik pengunjung, makan klik 

Statistik! 

setelah klik Statistik, maka block statistik 

akan muncul di sisi kanan laman mata kuliah 
seperti ini. Untuk memunculkan block-

block yang lain, ulangi langkah di atas! 

1 

3 

2 
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BAGIAN IV 
PENGEMBANGAN KEGIATAN PERKULIAHAN 

 
 

Pengembangan kegiatan perkuliahan yang dimaksud di sini adalah proses dalam 
merumuskan atau merencanakan serta menetapkan kegiatan serta materi atau konten 
perkuliahan di laman mata kuliah elearning. Baik rencana maupun materi perkuliahan yang 
di buat di laman ini pada intinya adalah sama dengan Rencana Perkuliahan Semester (RPS) 
mata kuliah yang telah dibuat. Sehingga sebenarnya pada proses ini, baik kegiatan 
perkuliahan atau materi bahasannya adalah copy paste dari RPS yang telah dibuat 
sebelumnya. Pengembangan kegiatan perkuliahan pada laman mata kuliah dalam elearning 
ini terdiri atas beberapa jenis; yaitu mulai dari mengisi identitas mata kuliah, memasukkan 
tema dan deskripsi setiap pertemuan, membuat materi atau sumber belajar, dan membuat 
aktifitas perkuliahan. 
 
A. Mengisi Identitas Mata Kuliah 

Kegiatan pengembangan yang pertama adalah mengisi dan mendeskripsikan 
identitas mata kuliah. Identitas mata kuliah ini penting untuk memberikan gambaran 
mata kuliah secara menyeluruh sehingga akan memudahkan mahasiswa dalam 
merencanakan kegiatan belajar yang akan diikutinya untuk mencapai standar 
kompetensi yang ditetapkan. Langkah-langkah untuk mengisi identitas mata kuliah lihat 
dan perhatikan petunjuk pada gambar berikut. 

 

 

Pastikan mode ubah 

telah dihidupkan, klik 
menu edit ini lalu klik 

edit section 

Centang kolom ini, lalu 

masukkan section 
name dengan nama; 

Deskripsi Mata Kuliah 

Tulis di sini identitas mata 

kuliahnya; mulai dari nama 
mata muliah, deskripsi 

mata kuliah, dan lain lain 

Lalu klik save change 

1 

2 

3 

4 
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Hasil pengisian identitas mata kuliah, setelah di save change, adalah ditunjukkan 
pada gambar di bawah ini. Sekali lagi perlu diketahui bahwa identitas mata kuliah ini 
 emb diisi informasi apa saja yang menjadikan mata kuliah mudah dipelajari dan 
difahami serta kegiatan perkuliahanya mudah diikuti. 

 
 
B. Pembuatan Tema dan Deskripsi Pertemuan 

Selanjutnya adalah membuat tema dan deskripsi serta menetapkan kompetensi pada 
setiap pertemuan. Mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke 
enambelas yaitu Ujian Akhir semester. Tema dan deskripsi dalam pertemuan ini juga 
sesuai dengan tema deskripsi atau kompetensi yang telah ditetapkan dalam RPS. 
Deskripsi setiap pertemuan ini penting, untuk memudahkan mahasiswa dalam 
mengikuti perkuliahan online yang bapak ibu lakukan. Langkah untuk membuat tema 
pertemuan lihat pada gambar di bawah ini. 

 

Untuk mengisi tema dan 
deskripsi pertemuan, klik 

edit pada kolom topik 1, 

lalu klik edit topik 



Arif Rahman Hakim M.Pd. Panduan Penggunaan Elearning IAIN Ponorogo untuk Dosen | 21  
 

Maka akan muncul laman form pengisian tema dan deskripsi pertemuan. Dan untuk 
menu  embe 1 gantilah dengan nama PERTEMUAN 01, lalu kemudian pada kolom 
summary isilah tema pertemuan dan deskripsi pertemuan. Dalam contoh ini adalah tema 
dan deskripsi pertemuan pertama. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 
Setelah mengklik save change, maka akan muncul tampilan sebagaimana pada 

gambar di bawah ini. Pada gambar di bawah ini nama pertemuan (PERTEMUAN 01) 
dan tema serta deskripsi pertemuan pertama telah terbuat. Untuk mengisi tema dan 
deskripsi pertemuan selanjutnya sampai selesai yaitu sampai pertemuan ke enam belas, 
lakukan dengan mengulangi langkah-langkah sebagaimana pada  embe 1 
(PERTEMUAN 01). Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Centang kolom ini, lalu 
masukkan section 

name dengan nama; 

PERTEMUAN 01 

Tulis di sini tema dan 
deskripsi pertemuan 

pertama 

Lalu klik save change 

1 

2 

3 



Arif Rahman Hakim M.Pd. Panduan Penggunaan Elearning IAIN Ponorogo untuk Dosen | 22  
 

Adapun tampilan kalau semua  embe sudah diubah menjadi pertemuan, dan telah 
diberi tema pertemuan serta deskripsi pertemuan makan akan tampak seperti gambar di 
bawah ini. 

 
 

C. Pembuatan Materi atau Sumber Belajar 
Setelah pengisian tema dan deskripsi semua pertemuan selesai. Langkah 

selanjutnya adalah membuat atau  ember materi pada setiap pertemuan agar  emb 
diakses dan dipelajari oleh mahasiswa. Adapun jenis materi atau sumber belajar ini 
sangat bermacam macam jenisnya;  emb berupa file tulisan/artikel,  emb berupa 
video dan juga  emb berupa gambar, dan lain sebagainya. Untuk membuat atau 
 ember materi pada setiap pertemuan lihat langkah pada gambar di bawah ini. 

 
Maka muncul menu edit pada setiap topik atau item yang ada, sebagaimana 

ditunjukkan pada lingkaran merah pada gambar di bawah ini. 

 

Pertama adalah 
menghidupkan mode 
ubah, klik gambar gir  

lalu cari dan klik turn 

editing on 
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1. Materi Berbentuk File 
Pertama adalah memasukkan materi atau sumber belajar yang berbentuk file. File 

yang dimaksud di sini adalah file dalam bentuk word, excell, PDF atau format lain. 
Untuk mmemasukkan materi, pada pertemuan yang bersangkutan (dalam contoh ini 
PERTEMUAN 01) klik menu add an actifity or resources,  lalu cari dan klik file. 
Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 

Setelah klik menu file, maka akan muncul laman formulir untuk mengisi identitas 
file dan berkas file yang akan dibuat di laman mata kuliah. Isilah nama file dan 
deskripsinya, lalu upload berkas file yang akan dimasukkan. Perhatikan petunjuk pada 
gambar di bawah ini. 

 

 

klik add an actifity or 

resource 

Maka muncul lembaran 

ini cari dan klik file, lalu 
di bagian bawah 

lembaran ini, klik add 

Tulis nama dan deskripsi 

file di kolom yang 
disediakan ini 

Lalu untuk mengunggah file 

klik gambar add file ini, lalu 
klik upload file, lalu klik 

choose file, jika file sudah 

dipilih lalu klik UPLOAD 

THIS FILE 

1 
2 

1 

2 

3 

4 

klik add 
3 
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Jika upload file berhasil maka file yang tadi diupload akan muncul pada kolom file 
sebagaimana ditunjukkan pada gambar di bawah ini ( dilingkari merah). Lalu di bagian 
paling bawah lembaran ini cari dan klik menu save and return to the course. 

 

 
 
Setelah meng klik save and return to course maka kegiatan memasukkan materi 

berupa file telah selesai, dan file yang dimasukkan tadi akan muncul pada laman mata 
kuliah yang bersangkutan dan terletak sesuai dengan di mana sebelumnya menu add an 
activity or resourse berada. Begitulah langkah memasukkan materi berupa file. Lihat 
gambar di bawai ini (file hasil unggah dilingkari merah) 

 

Untuk menyelesaikan 
proses ini, klik SAVE AND 

RETURN TO COURSE 
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2. Materi berbentuk link web atau online jurnal 
Selanjutnya adalah, cara untuk memasukkan materi yang berbentuk link web atau 

online jurnal. Pada dasarnya sama dengan langkah memasukkan materi yang berupa 
file, hanya jenis menunya saja yang berbeda. Untuk memasukkan materi yang berupa 
link web atau online jurnal, setelah meng klik add an activity or resource yang di klik 
adalah menu label dan seterusnya. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 
Setelah mengklik menu label maka muncul lembaran formulir untuk mengisi isi 

teks dari label yang akan dibuat. Untuk memasukkan materi yang berupa link baik dari 
web atau online jurnal adalah; blok teks yang akan  ember kan dengan web atau online 
jurnal lalu klik tombol link  yang ada pada sisi atas teks label yang sedang dibuat dan 
masukkan link web yang akan ditautkan. Lihat petunjuk pada gambar di bawah ini.   

 

Klik add an activity or 

resources pada kolom 

pertemuan 01 ini 

Lalu akan muncul lembaran 
ini, lalu cari dan klik menu 

label 

Ketik teksnya, lalu Blok bagian 
teks yang akan dilink kan dengan 

web atau online jurnal 

Lalu klik simbol 
link/tautan ini 

Dan Klik add 

1 
2 

3 

1 2 
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Setelah meng-klik menu Save and Return to Course maka akan muncul dan 

kembali ke laman mata kuliah, dan materi atau sumber belajar yang berasal dari link 
web atau online jurnal telah terpasang dan siap untuk diakses oleh mahasiswa. 
Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Lalu akan muncul lembaran ini. Paste 

di sini URL atau alamat link yang telah 
dicopy, lalu pada bagian bawah 

lembaran ini klik CREATE LINK  

Maka akan muncul laman konfirmasi, 

dan klik menu SAVE AND RETURN TO 

COURSE ini  

Ini adalah materi atau sumber belajar 

yang bisa diakses mahasiswa untuk 
dipelajari yang berasal dari link web 

atau online jurnal  

3 

4 

5 
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3. Materi Berbentuk Video Youtube 
Selanjutnya adalah memasukkan materi atau sumber belajar yang berupa video 

youtube. Cara memasukkan materi atau sumber belajar dari video youtube ini sama 
dengan materi yang berasal dari web atau online jurnal, hanya sumber linknya saja yang 
berbeda. Perhatikan petunjuk pada gambar berikut. 

 

 

 

Klik add an activity or 

resources pada kolom 

pertemuan 01 ini 
Lalu akan muncul lembaran 
ini, lalu cari dan klik menu 

label 

Dan Klik add 

Ketik teks nya lalu Blok bagian teks yang 

akan dilink kan dengan video youtube 

Lalu klik simbol 

link/tautan ini 

Lalu akan muncul lembaran ini. Paste 

di sini URL atau alamat link video 

youtube yang telah dicopy  

1 

2 

3 

3 

2 

1 
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Maka tautan atau link materi yang berbentuk video dari youtube sudah terhubung 

dan selanjutnya klik save and return to course. Lihat petunjuk pada gambar di bawah 
ini. 

 
 

Setelah klik save and return to course maka akan kembali ke laman utama mata 
kuliah, dan jika proses memasukkan materi atau sumber belajar berupa video dari link 
youtube berhasil, maka tumbnile dari video yang dimasukkan akan muncul. Perhatikan 
gambar di bawah ini.  

 

Jika URL atau alamat link video 
youtube sudah di paste di kolom ini, 

maka selanjutnya klik CREAT LINK  

Untuk menyelesaikan dan 
menyimpan tautan dari video 

yautube, klik save and return 

to course  

4 

5 

6 
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4. Materi Berbentuk Page/Lembaran 
Selanjutnya adalah membuat materi atau sumber belajar yang berbentuk 

page/halaman. Sama dengan bentuk materi sebelumnya, langkah dari pembuatan materi 
yang berbentuk page atau lembaran ini diawali dengan mengklik add an activity or 
resource. Lalu kemudian cari dan klik menu page. Perhatikan petunjuk pada gambar di 
bawah ini. 

 
 
Maka akan muncul laman formulir sebagaimana gambar di bawah ini, yang 

kemudian untuk diisi dengan materi atau sumber belajar yang diinginkan. Adapun 
materi atau sumber belajar yang akan dimasukkan bisa diketik langsung pada kolom 
yang disediakan atau tinggal copy paste dari materi (file) yang telah disiapkan. Dan jika 
pengisian telah selesai, dibagian laman paling bawah, klik save and return to course. 
Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

 

Klik add an activity or 

resources pada kolom 
pertemuan 02 ini 

Lalu akan muncul lembaran 
ini, lalu cari dan klik menu 

Page 

Dan Klik 

add 

Jika sudah selesai mengisi, klik 

save and return to course 

ketik penjelasan page 
di sini, jika ada 

Dan ketik atau paste 

isi dari page di sini 

1 
2 

3 

4 

2 

3 

ketik judul atau nama materi di sini 

1 
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Selanjutnya, setelah meng klik save and return to course maka akan kembali ke 
laman utama mata kuliah, dan materi atau sumber belajar yang berbentuk link page akan 
muncul dan berada di laman pertemuan sebagaimana di awal telah ditentukan. Dalam 
contoh ini materi berupa page diletakkan pada pertemuan ke dua. Lihat dan perhatikan 
gambar yang dilingkari merah di bawah ini. 

 
 

D. Pembuatan Aktifitas Perkuliahan 
Kegiatan pengembangan kegiatan perkuliahan selanjutnya adalah, pembuatan 

aktifitas perkuliahan. Yang dimaksud pembuatan aktifitas perkuliahan di sini adalah 
membuat berbagai aktifitas perkuliahan yang nantinya akan dilaksanakan dan 
dikerjakan oleh mahasiswa, seperti diskusi, penugasan, evaluasi dan lain sebagainya. 
1. Membuat Forum Diskusi 

Aktifitas diskusi ini adalah tempat atau ruang digital dimana seorang dosen bisa 
mengajukan sebuah topik atau persoalan yang kemudian dijadikan sebagai bahan 
diskusi mahasiswa. Bentuk diskusinya adalah berupa teks. Adapun langkah-langkah 
membuat aktifitas diskusi adalah sebagaimana gambar di bawah ini. 

 

Klik add an activity or 

resources pada kolom 

pertemuan 01 ini 

Lalu akan muncul lembaran 
ini, lalu cari dan klik menu 

Forum 

Dan Klik add 

1 

2 

3 
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Setelah klik add maka akan muncul lembar isian untuk membuat forum diskusi 
sebagaimana pada gambar di bawah ini. Mulai dari mengisi nama forum, terus 
kemudian deskripsi atau penjelasan tentang forum diskusi, lalu yang terahir adalah 
mensetting penilaian (grading). Adapun pengaturan-pengaturan lain untuk sementara 
diabaikan saja dulu karena merupakan pengaturan tambahan dalam konteks perkuliahan 
yang akan kita selenggarakan.  Ikuti petunjuk yang ada di dalamnya. 

 

 

 

Ketik nama forum 

yang akan dibuat 

Lalu Ketik deskripsi atau 
penjelasan tentang forum 

yang diselenggarakan 

Centang, agar 

muncul di laman 

Atur tipe 

penilaiannya, 

menjadi point 

Dan jika pengaturan sudah 
selesai, di bagian akhir laman cari 
dan klik menu save and return 

to course 

1 

2 

3 

4 

5 
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Setelah klik save and return to course maka proses pembuatan ruang untuk forum 
diskusi selesai. Dan selanjutnya tinggal membuat topik untuk didiskusikan. Topik 
diskusi bisa dibuat oleh dosen ataupun mahasiswa sehingga forum diskusi ini sangat 
fleksibel, siapa saja bisa memulai mengajukan persoalan atau topik bahasan. Untuk 
membuat topik diskusi perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 

Maka akan muncul ke laman formulir untuk mengisi topik atau permasalahan yang 
akan dijadikan bahan diskusi oleh anggota kelas. Ada dua hal yang harus diisi dalam 
form tersebut, yaitu judul topik dan yang kedua adalah uraian dari topik yang hendak 
dijadikan bahan untuk diskusi. Uraian tersebut bisa perbentuk studi kasus, deskripsi atau 
yang lainya bergantung kebutuhan pembelajaran yang sedang dilaksanakan terutama 
kaitanya dengan kompetensi yang akan dicapai dalam rencana perkuliahan yang 
dilaksanakan.  Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 

Klik add new 
discussion topic ini 

untuk membuat topik 

diskusi 

Ketik judul atau topik 

diskusi di sini 

Lalu Ketik uraian 
pertanyaan atau 

permasalahannya di sini Lalu klik post to forum 

1 

2 

3 
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Selanjutnya, setelah klik post to forum maka kegiatan membuat topik diskusi telah 
selesai dan topik tersebut siyap untuk didiskusikan dengan semua anggota kelas. 
Adapun tampilannya adalah sebagaimana gambar di bawah ini. Pada laman di bawah ini 
user juga akan mendapat informasi tentang siapa yang memulai diskusi (start by) lalu 
informasi tentang siapa yang terahir menanggapi (last post), dan sudah berapa jumlah 
tanggapan yang telah diberikan oleh semua anggota kelas (replies). Perhatikan gambar 
di bawah ini. 

 
 
Saat kembali ke laman mata kuliah, maka menu FORUM DISKUSI telah terbentuk 

dan muncul pada pertemuan yang diinginkan. Pada contoh ini pelaksanaan diskusi 
dilaksanakan di pertemuan pertama setelah melihat video pembelajaran. Perhatikan 
lingkaran merah pada gambar di bawah ini. 

 

Ini adalah judul topik untuk didiskusikan, dan untuk 

memberi tanggapan atau jawaban atau pertanyaan 

tinggal meng klik saja topik atau judul ini 

Untuk kembali ke laman 
depan mata kuliah, klik 

nama mata kuliah ini 

1 

2 
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2. Membuat Tugas 
Pembuatan aktifitas belajar selanjutnya adalah membuat tugas. Tugas dengan 

berbagai jenisnya, adalah bagian penting dari aktifitas perkuliahan, oleh karena itu 
dalam perkuliahan dengan media elearning ini bapak ibu juga perlu untuk memberi 
penugasan kepada mahasiswa. Adapun langkah-langkah untuk membuat tugas 
perkuliahan, sebenarnya sama dengan langkah-langkah pembuatan aktifitas perkuliahan 
yang lain sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Namun untuk memperjelas, di 
bawah ini akan dijelaskan kembali bagaimana langkah-langkahnya. Perhatikan petunjuk 
pada gambar di bawah ini. 

 
 

Setelah klik add maka akan muncul lembar isian untuk membuat tugas 
sebagaimana pada gambar di bawah ini. Mulai dari mengisi nama tugas, terus kemudian 
deskripsi atau penjelasan tentang tugas, dan setting lainnya. Perhatikan dan ikuti 
petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 

Klik add an activity or 

resources pada kolom 
pertemuan 02 ini 

Lalu akan muncul lembaran 
ini, lalu cari dan klik menu 

assigment 

Dan Klik add 

Tulis nama tugas disini 

Dan ketik, penjelasan 

tugas, di sini 
Dan centang kolom ini, 

agar deskripsi muncul di 

laman mata kuliah 

1 

2 

3 

1 

3 

2 
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Kegiatan pembuatan tugas telah selesai dan di laman mata kuliah pada pertemuan 

yang bersangkutan akan muncul menu tugas. Pada contoh ini tugas diberikan pada 
pertemuan ke 2 dengan nama tugas UPLOAD TUGAS DI SINI. Perhatikan lingkaran 
merah pada gambar di bawah ini. 

 

Atur di sini kapan tugas 

dimulai dan akan berahir,  

Jenis tugas, centang salah 
satu atau keduanya, 

bergantung kebutuhan 

Lalu tentukan batasan 
jumlah file yang boleh 

diupload  

Lalu tentukan ukuran 

masing2 file  

Lalu yang trahir, klik menu 
save adn return to 

course ini  

4 

7 

5 

6 

8 
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3. Membuat Video Conference 
Selanjutnya adalah pembuatan aktifitas pembelajaran berupa video conference atau 

teleconverence. Pada aplikasi elearning IAIN Ponorogo juga telah terpasang fasilitas 
untuk melakukan video conference. Ada dua jenis aplikasi yaitu BigBlueButton dan 
Jitsi, keduanya adalah aplikasi untuk melakukan video conference. Adapun dalam 
panduan ini yang akan dicontohkan adalah langkah membuat video conference dengan 
menggunakan BigBlueButton. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 
Setelah klik add maka akan muncul lembar isian untuk membuat menu video 

conference sebagaimana pada gambar di bawah ini. Mulai dari mengisi nama room 
video conference, terus kemudian juga mengatur partisipan. Siapa saja partisipannya 
dan siapa yang ditunjuk menjadi moderatornya Perhatikan dan ikuti petunjuk pada 
gambar di bawah ini. 

 

Klik add an activity or 
resources pada kolom 

pertemuan 02 ini Lalu akan muncul 

lembaran ini, lalu 
cari dan klik 

menu 

BigBlueButton 

Ketik nama roomnya di sini 

Klik add untuk menambah 

partisipan dengan peran tertentu 

Klik peran apa yang diinginkan sesuai 
kebutuhan, dalam contoh ini semua 

user disetting sebagai viewer, 

sementara user atas nama Arif RH 
dipilih menjadi moderator 

Dan Klik add 

1 

3 

2 

1 

3 

2 
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Kegiatan pembuatan menu untuk melakukan video conference telah selesai dan 

pada laman mata kuliah telah muncul menu video conference dengan nama sesuai yang 
telah ditulis tadi yaitu (dalam contoh ini) Video Conference. Perhatikan gambar di 
bawah ini. 

 
 
4. Melakukan Video Conference 

Adapun cara melakukan video conference adalah tinggal mengklik menu Vidoe 
Conference yang telah dibuat tadi lalu ikuti petunjuk nya. Perhatikan gambar dan 
petunjuk di bawah ini. 

 

Jika setting telah selesai, pada bagian 
laman paling bawah cari dan klik menu 

save and return to course ini maka akan 

kembali ke laman utama mata kuliah 

Untuk melakukan video 

conference, klik menu 

video conference ini 

4 
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Maka akan muncul laman konfirmasi dan informasi terkait pelaksanaan video 
conference yang akan dilaksanakan. Jika sudah mengerti dan faham, maka klik JOIN 
SESSION, perhatikan gambar di bawah ini. 

 
 

Lalu kemudian setelah loading beberapa saat akan muncul pertanyaan tentang 
penggunaan audio yang kita inginkan. Apakah menggunakan microphone atau hanya 
mendengarkan (listen only), maka pilih dan kliklah yang microphone! Lihat gambar 
dibawah ini. 

 
 
Lalu kemudia jika muncul dialog tentang izin akses ke microphone anda 

sebagaimana gambar di bawah ini, pilih dan klik Allow. 

 

Untuk masuk ke ruang 
video conference, klik 

menu JOIN SESSION ini 

Untuk jenis audio, pilih 

dan klik Microphone ini 

Untuk izin akses 
audio, pilih dan klik 

Allow ini 
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Kemudian akan muncul laman sebagaimana pada gambar di bawah ini, yaitu 
permintaan untuk mengetes kualitas audio. Maka katakanlah sesuatu dan jika apa yang 
bapak ibu katakan itu tidak terdengar berarti ada masalah entah sofware atau 
hardwarenya silahkan dicari permasalahanya dan klik No, tapi  jika terdengar jelas di 
headset maka kualitas microphonenya berarti bagus, lalu klik Yes. Perhatikan gambar di 
bawah ini. 

 
 
Setelah klik yes, maka akan masuk ke ruang video conference sebagaimana 

ditampilkan pada gambar di bawah ini. Pada gambar ruang video conference di bawah 
ini dapat kita lihat bahwa pada sisi paling kiri ada menu chatting bersama (public 
chatting), lalu kemudian pada sisi kanan adalah laman utama dimana video nanti akan 
dimunculkan. Untuk memunculkan video, klik icon video yang berada di sisi bawah 
laman video konference, lihat petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

Untuk konfirmasi kualitas audio 

bagus (terdengar jelas), pilih 

dan klik yes ini 

Untuk memunculkan 
video, klik simbol 

video ini 
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Lalu jika muncul, dialog pada sisi kiri bagian atas laman untuk minta izin 
mengakses camera, izinkan dengan mengklik Allow, lalu kemudian klik start sharing. 
Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 

Setelah itu maka, gambar video bapak ibu sekalian akan muncul pada ruang video 
konference ini. Dan nanti gambar video siapa saja yang gabung juga akan muncul di 
sana. Apabila ruang gambar video kurang lebar maka bilah sisi kiri yang berisi daftar 
pengguna dan chat piblik bisa disembunyikan dengan cara klik gambar avatar (orang) 
yang ada di pojok sisi kiri atas video sebagaimana ditunjukkan oleh lingkaran merah 
pada gambar di bawah ini. Pada layar ruang video conference ini juga terdapat beberapa 
tombol untuk mendukung kegiatan video konference, perhatikan petujnuk pada gambar 
di bawah ini. 

 
Dan untuk mengakhiri kegiatan video conference, tutuplah laman ruang video 

conference ini dengan mengklik tanda X pada bar paling atas pada komputer/laptop. 

Untuk mengizinkan 
akses camera, klik 

allow ini 

Jika gambar video sudah 
muncul pada lembaran ini, 

lalu klik start sharing ini 

Untuk menutup 
lembaran ini, klik 

minimize ini 

Untuk mute atau 
unmute suara, klik 
microphone ini 

Untuk 
menyembuyikan/mem

unculkan bilah kiri ini, 
klik avatar ini 

Untuk 
ngirim chat, 

ketik di sini 

Untuk share 

screen, klik ini 

1 2 
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Setelah menutup laman ruang video conference maka bapak ibu akan kembali ke 
laman confirmasi video konference pada elearning. Dan untuk kembali ke laman utama 
mata kuliah, klik nama mata kuliah yang berada di sisi kiri laman elearning ini. 
Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

 
 

E. Impor Materi atau Aktifitas 
Selanjutnya adalah kegiatan impor materi atau aktifitas perkuliahan. Ketika kita 

menggunakan elearning dengan banyak kelas, maka tentu akan membutuhkan banyak 
waktu dan pikiran karena  harus menyusun materi dan kegiatan satu persatu di setiap 
kelas pada elearning tersebut. Namun ada cara yang mudah untuk menyusun materi atau 
kegiatan pada setiap kelas asalkan kelas tersebut mata kuliahnya sama. 

Caranya adalah kita setting, susun dan buat isi serta kegiatan yang akan kita 
laksanakan selama satu semester pada satu kelas saja, lalu kemudian untuk kelas yang 
lain kita gunakan fasilitas impor. Yaitu mengimpor materi atau konten serta settingan 
suatu kelas ke kelas yang lain baik secara keseluruhan maupun sebagian. Adapun 
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 

 

Untuk kembali ke 

laman utama mata 
kuliah, Klik nama 

mata kuliah ini 

Maka akan menuju 
laman utama mata 

kuliah di elearning ini 
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1. Impor Keseluruhan 
Impor keseluruhan maksudnya adalah mengimpor seluruh isi dan juga settingan 

suatu kelas ke kelas yang lain. Hal ini biasanya dilakukan ketika kita akan menyiapkan 
laman elearning di awal perkuliahan satu mata kuliah tertentu  untuk beberapa kelas. 
Lihat gambar tampilan laman suatu kelas di bawah ini, masih kosong. Maka untuk 
mengisinya tidak perlu kita lakukan satu persatu secara manual, yang kita lakukan 
adalah mengimpor dari kelas lain yang sudah disetting dan diisi materi dan kegiatanya. 
Langkahnya lihat gambar di bawah ini. 

Di bawah ini adalah laman mata kuliah yang masih kosong, belum diisi dan belum 
ada settingan apapun. 

 

Untuk mengimpor konten dan settingan secara keseluruhan lakukan langkah-
langkah sebagai berikut; pertama klik gambar gir pada sisi kanan atas laman mata 
kuliah, lalu klik impor. Perhatikan petunjuk sebagaimana pada gambar di bawah ini. 

 

Klik gambar gir ini, 

lalu klik Impor 
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Maka akan muncul laman sebagaimana pada gambar di bawah ini yaitu laman untuk 
mencari kursus atau mata kuliah yang akan kita impor seluruh isi dan settingannya ke 
laman mata kuliah yang lain.  Lihat gambar di bawah ini. 

 

 
Dan selanjutnya akan muncul laman sebagaimana gambar di bawah ini. Karena 

yang akan diimpor adalah keseluruhan isi dan settingan dari mata kuliah yang 
bersangkutan, maka langsung ambil pintas saja yaitu klik Jump To Final Step  
sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. 

 
 

Maka proses mengimpor seluruh isi dan settingan mata kuliah dari kelas asal yaitu 
kelas PAI.B ke kelas tujuan yaitu kelas PAI.A akan berjalan. Dan kalau proses impor 
telah selesai maka akan muncul laman konfirmasi sebagaimana gambar di bawah ini, 
lalu klik continue. 

Centanglah course yang akan 

diimpor, dalam contoh ini yang 

diimpor adalah dari kelas 

Metodologi PAI.B.  jika kelas 

yang dimaksud tidak ada dalam 

daftar, gunakan menu search 

untuk mencarinya, dan setelah 

ketemu dan dicentang, lalu klik 

continue ini 

klik Jump to 

Final Step ini 

Centanglah 

course ini 
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Dan hasilnya adalah sebagaimana ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, dimana 
semua isi dan settingan dari mata kuliah asal yaitu kelas PAI.B semua terimpor ke 
laman mata kuliah kelas PAI.A ini. Dan proses impor SELESAI. 

 

 
2. Impor Sebagian 

Ada kalanya impor tidak terhadap seluruh isi atau settingan mata kuliah tertentu, 
tetapi hanya sebagian isi saja sesuai dengan kebutuhan. Misalnya hanya mengimpor 
soal ujian saja. Contoh seperti gambar di bawah ini, soal ujian UTS masih belum dibuat, 
maka tidak usah membuat lagi, tapi mengimpor saja dari kelas lain yang sudah ada soal 
ujiannya. 

 

klik Continue 
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Untuk mengimpor soal ujian, lakukan langkah-langkah sebagaimana di tunjukkan 
pada gambar di bawah ini. 

 
 

Maka akan muncul laman sebagaimana pada gambar di bawah ini yaitu laman untuk 
mencari kursus atau mata kuliah yang akan kita impor sebagian isinya (soal UTS) ke 
laman mata kuliah yang lain.  Lihat gambar di bawah ini. 

 
 
Dan selanjutnya akan muncul laman konfirmasi untuk memastikan poin-poin yang 

akan diimport, lalu jika sudah yakin, klik Next . perhatikan petunjuk pada gambar di 
bawah ini. 

Klik gambar gir ini, 

lalu klik Impor 

Centanglah course yang akan 

diimpor, dalam contoh ini 

yang diimpor adalah dari 

kelas Metodologi PAI.B.  jika 

kelas yang dimaksud tidak 

ada gunakan menu search, 

dan setelah ketemu centang, 

lalu klik continue 

Centanglah 

course ini 
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Maka selanjutnya akan muncul laman sebagaimana gambar di bawah ini. Hilangkan 
centang untuk item-item yang tidak akan diimpor dan sisakan hanya item yang akan 
diimpor. Lalu klik Next, Lihat gambar di bawah ini.  

 

 

 

Lalu Klik Next 

Hilangkan semua sampai bawah 

centang pada item-item yang tidak 

akan diimpor 

Dan sisakan item UTS ONLINE  

saja, karena ( dalam contoh ini) 

hanya item ini yang akan diimpor  

Lalu kalau setting sudah 

selesai, pada bagian paling 

bawah laman,  Klik Next ini 

1 

3 

2 
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Kemudian akan muncul laman konfirmasi yang isinya adalah informasi tentang 
item-item apa saja yang akan terimpor dan item item apa saja yang tidak akan terimpor. 
Item yang akana diimpor ditunjukkan dengan tanda centang warna hijau dan item yang 
tidak akan diimpor ditunjukkan dengan tanda silang ( X ) warna merah. Informasi ini 
diberikan sistem untuk memastikan bahwa item-item tersebut benar akan diimpor atau 
tidak diimpor. Laman konfirmasi tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

 

 
 

Jika proses impor berhasil, maka akan muncul laman informasi bahwa impor telah 
selesai, lalu klik continue untuk kembali ke laman mata kuliah. lihat gambar di bawah 
ini. 

Setelah membaca dan memastikan 

kebenaran item yang diimpor, 

selanjutnya klik PERFORM IMPORT 

untuk melakukan impor 
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Maka kemudian kita akan kembali ke laman mata kuliah awal (Metodologi PAI.A) 
dan konten berupa SOAL UTS ONLINE yang baru saja kita impor akan muncul pada 
laman mata kuliah ini. Lihat lingkaran merah pada gambar di bawah ini. 

 
 
Demikian  cara melakukan impor konten (isi) atau settingan suatu mata kuliah dari 

satu kelas ke kelas yang lain, baik secara keseluruhan atau hanya sebagian dari konten 
mata kuliah. Cara ini sangat efektif terutama bagi dosen yang mengajar mata kuliah 
dengan banyak kelas. Dengan cara ini dosen tidak akan banyak membuang waktu untuk 
membuat materi atau kegiatan perkuliahan di elearning. 

 
F. Backup Mata Kuliah 

Kegiatan dalam mengelola perkuliahan online selanjutnya yang tidak kalah penting 
adalah membackup mata kuliah (course). Backup mata kuliah (course) ini penting untuk 
jaga-jaga apa bila sistem error atau rusak baik disebabkan oleh virus atau yang lainya. 
Jika kita memiliki backup maka laman mata kuliah dengan segala isinya yang telah kita 
buat akan aman. Jika terkena virus atau rusak karena lainnya tinggal mengembalikan 

klik continue untuk 

kembali ke laman mata 

kuliah 
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dengan menggunakan data backup yang telah kita miliki. Adapun langkah-langkah 
untuk melakukan backup mata kuliah, perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 
Maka akan muncul laman konfirmasi untuk memastikan poin-poin apa saja yang 

akan dibackup, biarkan saja sesuai default nya tidak usah dirubah dan langsung saja klik 
JUMP TO FINAL STEP. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

 

Klik gambar gir 

ini, lalu cari dan 

klik backup 

Langsung Klik JUMP 

TO FINAL STEP ini, 

Setelah Klik JUMP TO FINAL STEP, maka 

proses membackup akan berjalan, dan kalau 

sudah selesai, klik menu CONTINUE ini  

1 

3 

2 
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Maka proses backup selesai, lalu akan muncul laman hasil backup sebagaimana 
ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Langkah selanjutnya adalah mengunduh file 
hasil backupan untuk disimpan di komputer atau laptop bapak ibu sekalian. Caranya 
adalah tinggal mengklik menu download pada file yang bersangkutan. Perhatikan 
petunjuk pada gambar di bawah ini.   

 
 
G. Menyembunyikan atau Memunculkan Materi atau Kegiatan Perkuliahan 

Setelah laman mata kuliah terisi dengan materi atau sumber belajar dan juga telah 
terisi dengan berbagai kegiatan sesuai dengan rencana dalam RPP, mulai dari pertemuan 
pertama sampai pertemuan terahir (pertemuan enam belas), kegiatan mensetting, 
membentuk dan menyiapkan materi dan kegiatan kuliah online dengan elearning telah 
selesai dan siap untuk diakses oleh mahasiswa. Nah agar mahasiswa mempelajari dan 
melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai jadwal yang ditentukan. Maka semua materi 
atau kegiatan yang belum saatnya dipelajari dan dikerjakan mahasiswa, harus 
disembunyikan dahulu. Misalnya baru perkuliahan pertemuan pertama, maka semua 
materi dan kegiatan pada perkuliahan ke dua sampai pertemuan akhir (pertemuan ke 
enam belas) disembunyikan dahulu agar tidak terlihat dan tidak diakses oleh 
mahasiswa. Adapun caranya perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

Klik menu 

Download ini  

Di laman mata kuliah, jika mode edit 

belum dihidupkan maka hidupkan dahulu 

dengan cara klik gambar gir ini, cari 

dan klik turn editing on  
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Apabila menu edit sudah muncul maka itu artinya menu-menu atau materi serta 
kegiatan perkuliahan bisa untuk disembunyikan atau dimunculkan. Ada dua metode 
untuk menyembunyikan atau memunculkan materi atau kegiatan perkuliahan, yang 
pertama adalah menyembunyikan atau memunculkan setiap topik atau pertemuan, maka 
semua materi dan kegiatan pada topik atau pertemuan tersebut otomatis akan 
tersembunyi. Yang kedua adalah menyembunyikan atau memunculkan setiap materi 
atau kegiatan perkuliahan cara ini hanya akan menyembunyikan materi atau kegiatan 
yang bersangkutan. Cara untuk menyembunyikan adalah sebagaimana pada petunjuk 
gambar di bawah ini. 

 
 
Selanjutnya adalah cara untuk memunculkan materi atau kegiatan perkuliahan baik 

satu persatu atau dengan per topik atau pertemuan sebagaimana telah disampaikan di 
atas. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

Pada bagian yang akan disembunyikan, klik menu Edit 

ini, lalu klik Hide. Maka bagian tersebut akan 

tersembunyi dari mahasiswa dan ada keterangan 

Hidden From Student (tersembunyi bagi mahasiswa) 

Pada bagian yang akan dimunculkan, klik menu Edit ini, lalu 

klik Show. Maka bagian tersebut akan muncul dan bisa 

terlihat oleh mahasiswa dan keterangan Hidden From 

Student (tersembunyi bagi mahasiswa) akan hilang 
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BAGIAN V 
PEMBUATAN SOAL UJIAN 

 
 

Elearning IAIN Ponorogo memiliki fasilitas yang cukup untuk melakukan evaluasi 
pembelajaran, dimana di dalamnya telah terdapat fitur untuk membuat soal untuk evaluasi 
proses ataupun hasil belajar. Ada bayak pilihan jenis tes yang disediakan oleh sistem 
elearning ini, sehingga hampir semua jenis tes yang diperlukan oleh bapak ibu dosen  
sudah tersedia. Namun dalam buku panduan ini hanya akan dijelaskan langkah-langkah 
untuk membuat soal tes pilihan ganda dan soal tes essay, walaupun demikian pada 
dasarnya hampir sama cara dan proses membuat soal-soal lainya dengan pembuatan soal 
essay dan pilihan ganda ini. Silahkan nanti dicoba dan dikembangkan secara mandiri oleh 
bapak ibu sekalian. 

 
A. Membuat Menu Ujian 

Langkah pertama untuk membuat soal tes adalah membuat menu atau tempat untuk 
ujian di laman mata kuliah (course) yang kita ampu pada pertemuan atau topik tertentu 
sesuai dengan yang kita inginkan. Tempat atau menu ujian atau tes inilah nanti yang 
akan kita gunakan sebagai rumah untuk membuat soal-soal ujian yang kita inginkan. 
Adapun langkah-langkah untuk membuat menu atau tempat ujian adalah; pada laman 
mata kuliah bapak ibu sekalian, hidupkan mode ubah dengan cara klik gambar gir yang 
ada di pojok kanan atas laman mata kuliah, lalu cari dan klik turn editing on atau 
hidupkan mode ubah. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

Klik gambar Gir dan klik turn editing 

on untuk menghidupak mode ubah 
 

CATATAN 

Untuk mengedit isi atau kegiatan dalam 
laman, selalu harus didahului dengan 

menghidupkan mode ubah 
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Setelah mode ubah dihidupkan, maka menu-menu edit pada laman mata kuliah 
telah muncul dan laman mata kuliah sudah bisa untuk diedit, termasuk sudah bisa untuk 
diisi atau dibuatkan menu atau tempat untuk ujian. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
 

Selanjutnya  ember ke bawah untuk mencari pertemuan atau topik atau tempat 
yang akan kita buatkan menu ujian, pada contoh di bawah ini tempatya adalah pada 
pertemuan terahir yaitu Ujian Akhir Semester (Pertemuan ke enam belas) lalu cari dan 
klik menu add an activity  or resource yang ada pada pertemuan tersebut. Ingat jangan 
sampai salah mengklik menu add an activity or resource, pastikan menu tersebut 
berada pada pertemuan yang sesuai dengan yang bapak ibu inginkan karena setiap 
pertemuan atau topik terdapat menu add an activity or resource,  Perhatikan petunjuk 
pada gambar di bawah ini. 

 
 

lalu klik an activity or 

resource. 

Maka muncul lembaran ini, lalu 
klik Quiz dan kemudian Klik menu 

ADD pada bagian paling bawah 

lembaran ini 

1 

2 

Klik Add ini 3 



Arif Rahman Hakim M.Pd. Panduan Penggunaan Elearning IAIN Ponorogo untuk Dosen | 54  
 

Maka akan Muncul laman formulir untuk mengisi nama menu ujian atau kuis dan 
pengaturan lainya sebagaimana gambar berikut. Ikuti petunjuk yang ada di dalamnya! 

 

 
 
Maka akan muncul laman sebagai berikut, dan menu atau rumah untuk membuat 

dan menempatkan soal ujian telah terbuat. Perhatikan gambar dan petunjuk di bawah 
ini. 

 

tulis nama ujian di sini Ujian 

Akhir Semester Online 

Tulis pengumuman 
terkait Ujian yang 

akan diselenggarakan 

di sini 

Klik ini, agar tercentang 

klik (centang) untuk Atur 

kapan evaluasi ini 

dimulai dan berahir 

klik dan atur durasi waktu 

pengerjaan soalnya 

Selanjutnya pada bagian 
paling bawah, klik SAVE AND 

RETURN TO COURSE 

menu untuk ujian dengan 
nama menu Ujian Akhir 

Semester Online ini 

sudah terbuat, tinggal 

mengisi soalnya 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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B. Membuat Soal Tes/Ujian 
1. Soal Pilihan Ganda 

Untuk membuat soal pilihan ganda, kliklah nama menu atau rumah ujian yang telah 
dibuat sebelumnya. Dalam contoh di bawah ini, nama menu atau rumah, atau nama 
ujianya adalah Ujian Akhir Semester. Kliklah nama ujian tersebut. Perhatikan 
penjelasan pada gambar di bawah ini. 

 

 
 
Setelah klik edit Quiz, maka akan muncul laman sebagai mana gambar di bawah 

ini. Dan lembaran ini adalah lembaran untuk membuat soal-soal yang akan digunakan 
untuk Ujian Akhir Semester Online. Untuk memulai membuat soal, perhatikan petunjuk 
pada gambar di bawah ini. 

 

Lalu setelah klik Ujian Akhir Semerster 

Online sebagaimana langkah 

sebelumnya, maka muncul laman ini dan 

untuk memulai membuat soal,  klik menu 

EDIT QUIZ ini 

Untuk memulai membuat soal, 
klik add lalu pilih dan klik menu 

a new question 

Untuk mengisi menu Ujian 

Akhir Semester Online 

dengan sejumlah pertanyaan 
atau soal, klik menu Ujian Akhir 

Semester online ini 
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Selanjutnya akan muncul lembaran daftar tipe-tipe soal. Dalam daftar tersebut 
terdapat banyak sekali tipe soal yang bisa kita gunakan, hampir semua tipe soal yang 
dibutuhkan dalam kegiatan evaluasi pembelajaran telah tersedia di sana, dan kita tinggal 
meng klik saja. Mulai dari soal pilihan ganda, soal uraian, soal mencocokkan dan lain 
lain. Pada kali ini yang akan kita pilih adalah tipe soal pilihan ganda. Perhatikan 
petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 
Lalu  muncul laman formulir isian untuk membuat soal pilihan ganda. Form ini kita 

isi mulai dari nama soal, teks soal dan seterusnya sampai isian-isian yang dibutuhkan 
selesai. Sementara isian-isian yang tidak begitu dibutuhkan, untuk sementara dibiarkan 
kosong saja dulu. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

untuk membuat soal 
pilihan ganda, Klik 

multiple choice ini, 
lalu di bagian bawah 

klik ADD 

Tulis Nama Soal di sini 

contoh: Soal UAS No 1 

Lalu Tulis teks soalnya 
di sini 

1 

2 

klik ADD ini 
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Setelah klik save change, Maka pembuatan soal pertama pilihan ganda selesai dan 

untuk pembuatan soal pilihan ganda nomor dua dan seterusnya, silahkan mengulangi 
langkah sebagaimana di atas. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

ketik pilihan jawaban 

pertama di sini 

Jika jawban kedua 
adalah jawaban yang 

salah, biarkan saja none 

Jika jawban pertama 
adalah jawaban yang 

benar, ubah ini menjadi 

100, tapi jika bukan, 

maka biarkan none ketik pilihan jawaban 

kedua di sini 

ketik pilihan 

jawaban tiga di sini 

Dan Seterusnya 

Jika semua alternatif jawaban 
selesai diisi, maka dibagian paling 

bawah klik SAVE CHANGE 

Soal pertama sudah selesai 
dibuat. Dan  ulangi langkah 

seperti di atas untuk 

membuat soal-soal pilihan 

ganda yang lain 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

6 
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2. Membuat Soal Uraian (essay) 
Langkah membuat soal uraian sebenarnya  ember sama dengan langkah-langkah 

membuat soal pilihan ganda. Hanya ada beda sedikit saja yaitu terkait pilihan tipe soal 
dan formulir yang harus diisi. Untuk membuat soal uraian, perhatikan petunjuk pada 
gambar di bawah ini. 
CATATAN: dalam contoh ini, soal pilihan ganda dan soal uraian dijadikan satu rumah 
atau menu dengan nama UJIAN AKHIR ONLINE, ini biasanya digunakan apabila 
dalam suatu ujian jenis soalnya ada soal pilihan ganda dan soal uraian. Tapi jika dalam 
suatu ujian hanya ada satu jenis soal juga bisa, dan caranya sama. 

 
 

Selanjutnya akan muncul lembaran daftar tipe-tipe soal sebagaimana telah 
dijelaskan sebelumnya. Pada kali ini yang akan kita buat adalah soal uraian, maka tipe 
soal yang kita pilih adalah tipe soal uraian (essay). Perhatikan petunjuk pada gambar di 
bawah ini. 

 

Klik Add Lalu Klik a 

new question 

Klik Essay Lalu Klik 

menu  ADD yang ada di 

bagian paling bawah 
lembaran ini 

klik ADD ini 
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Lalu  muncul laman formulir isian untuk membuat soal uraian (essay). Form ini kita 
isi mulai dari nama soal, teks soal dan seterusnya sampai isian-isian yang dibutuhkan 
selesai. Sementara isian-isian yang tidak begitu dibutuhkan, untuk sementara dibiarkan 
kosong saja dulu. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

 

 
 
Begitu seterusnya, lakukan dan ulangi langkah-langkah tersebut sampai semua soal 

selesai dibuat. Demikianlah cara membuat soal untuk ujian di laman mata kuliah 
elearning IAIN Ponorogo.  

 

Jika pengisian sudah 
selesai, maka dibagian 

akhir halaman klik SAVE 

CHANGE 

Tulis nama soal di sini. 

Misalnya: Soal UAS No 2 

Tulis  redaksi 

pertanyaan di sini 

Tentukan panjang 
baris tulisan 

jawaban mahasiswa, 
di sini 

1 

2 

3 

4 
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C. Menentukan Bobot Soal 
Setelah semua soal dibuat, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai 

maksimal dari keseluruhan soal dan menentukan bobot nilai masing-masing soal. Jika 
masih berada dilaman edit quiz,  ikuti langkah pada gambar di bawah ini. 

 
 

Namun jika sudah terlanjur kembali ke laman awal mata kuliah dan lupa belum 
setting bobot soal, ikuti langkah-langkah pada gambar di bawah ini. 

 

 

ini adalah bobot nilai masing2 soal, tentukan bobot soal 
masing2 dengan cara klik gambar ballpoin dan enter kalau 

sudah ditentukan bobotnya, setiap soal bisa sama atau 
berbeda beda bobotnya. Dan pastikan jumlah keseluruhanya 

adalah sama dengan jumlah bobot maksimal semua soal 

yang telah ditetapkan di atas. 

tentukan berapa nilai total semua soal  

maksimal, jika sudah lalu klik SAVE 

Pada laman mata kuliah, cari ujian yang akan 
disetting bobot soalnya. Dalam contoh ini nama 

ujian yang akan disetting adalah Ujian Akhir 

Semester Online, klik nama sersebut 

Maka akan muncul laman ujian akhir semester 
online ini, dan klik gambar gir yang terletak pada 

pojok kanan atas ini, lalu cari dan klik Edit Quiz, 

maka akan muncul lembar edit quis sebagaimana 

yang telah dijelaskan di atas. 
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BAGIAN VI 
PENILAIAN KEGIATAN PERKULIAHAN 

 
 

Hal yang tidak kalah penting yang harus dilakukan dalam kegiatan perkuliahan adalah 
melakukan penilaian, dalam hal ini adalah penilaian perkuliahan online. Kegiatan penilaian 
perkuliahan online pada media elearning IAIN Ponorogo  dapat dilakukan dengan sangat 
mudah karena sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya 
bahwa elearning IAIN Ponorogo yang dikembangkan dengan menggunakan aplikasi 
Moodle telah dilengkapi dengan berbagai fitur yang diperlukan dalam kegiatan belajar, 
termasuk kegiatan penilaian. Kegiatan perkuliahan dapat diberi nilai dengan mudah, baik 
penilaian proses maupun penilaian hasilnya. Baik penilaian itu langsung secara otomatis 
dilakukan oleh  ember atau penilaian tersebut dilakukan manual oleh dosen. 

 
A. Penilaian Proses Belajar 

1. Penilaian Diskusi 
Kegiatan perkuliahan berupa diskusi adalah merupakan bagian dari proses belajar 

yang harus dinilai untuk melihat seberapa jauh kebermanfaatan kegiatan diskusi tersebut 
dalam mencapai kompetensi pembelajaran yang sedang dijalankan. Adapun langkah-
langkah untuk melakukan penilaian proses diskusi adalah; klik menu diskusi yang akan 
dinilai, lalu klik topik diskusinya. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini.  

 

 

Klik nama diskusi 

yang mau dinilai 

Klik grade User untuk memberi 

nilai kepada masing2 mahasiswa 

1 

2 
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Maka akan muncul lembar formulir untuk  ember nilai terhadap komentar, 
gagasan atau pertanyaaan mahasiswa dalam forum diskusi baik dari segi kuantitas atau 
kualitas pendapat yang diberikan. Untuk  ember nilai diskusi mahasiswa, silahkan 
perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. Dan apabila semua mahasiswa telah 
dinilai maka penilaian terhadap pendapat atau gagasan atau pertanyaan dalam forum 
diskusi selesai. Dan kemudian silahkan kembali lagi ke laman Forum Diskusi. 
Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

 
 

2. Penilaian Tugas 
Selain kegiatan diskusi, ada kegiatan penugasan dalam kegiatan perkuliahan. Dan 

tugas merupakan sesuatu yang pasti ada dalam kegiatan pembelajaran pada level 
apapun. Begitupun dalam pembelajaran online penugasan juga ada. Untuk memberikan 
penilaian terhadap tugas mahasiswa  ember rning perhatikan petunjuk pada gambar di 
bawah ini. 

Lalu silahkan kembali ke laman 

awal mata kuliah, Klik nama mata 

kuliah ini 

Jika semua mahasiswa telah dinilai, lalu klik 

FORUM DISKUSI ini untuk kembali ke laman 

forun diskusi 

Ketik nilai yang 

diberikan di sini 

Klik save setelah 

memberi nilai 

Gunakan panah ini untuk 

menilai mahasiswa 

selanjutnya 

1 

2 

3 

4 

Ini adalah area tempat komentar 

mahasiswa, karena belum ada 

kolentar maka masih kosong 
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Pada laman mata kuliah, carilah tugas yang telah dikerjakan oleh mahasiswa. Lalu 
klik tugas tersebut. Lihat petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
 
Maka akan muncul laman informasi tentang tugas tersebut, yaitu informasi jumlah 

keseluruhan mahasiswa dalam kelas, jumlah mahasiswa yang sudah mengumpulkan 
tugas, dan jumlah tugas yang belum dan memerlukan dinilai. Jika sudah membaca 
informasi tersebut maka klik VIEW ALL SUBMISSIONS untuk  ember penilaian 
terhadap tugas mahasiswa. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
 
Setelah mengklik VIEW ALL SUBMISSIONS, maka akan muncul laman penilaian 

sebagaimana gambar di bawah ini, ikuti petunjuknya. 

 

Dalam contoh ini nama 
tugasnya adalah 

UPLOAD TUGAS DI 

SINI, lalu klik nama 

tugas ini 

Untuk mendownload semua file tugas 

yang di kumpulkan mahasiswa, klik panah 
ini lalu klik Download all submissions 

Setelah tugas di baca, 
maka beri nilai dan 

masukkan nilai tersebut 
pada kolom ini, pada 
mahasiswa satu dan 

seterusnya 

Lalu Klik VIEW ALL 

SUMBISSIONS ini 
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Lalu jika semua mahasiswa sudah diberi nilai, simpanlah penilaian yang telah 
diberikan tadi dengan cara meng klik menu SAVE ALL QUICK GRADING 
CHANGES yang terletak pada bagian bawah dari laman ini. Perhatikan petunjuk pada 
gambar di bawah ini. 

 

 

 

Semua tugas 

mahasiswa telah dinilai  

Lalu klik save all quick 

grading changes ini 

Maka akan muncul laman 
konfirmasi ini, lalu klik 

continue 

Pemberian nilai terhadap tugas 
mahasiswa telah selesai, untuk 

kembali ke laman awal mata kuliah, 
klik nama mata kuliah ini 
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B. Penilaian Hasil Belajar 
1. Penilaian Tes Pilihan Ganda 

Penilaian terhadap hasil tes pilihan ganda tidak perlu dilakukan sendiri secara 
manual oleh dosen. Sistem di elearning telah memiliki fasilitas untuk mengoreksi 
jawaban mahasiswa terhadap soal pilihan ganda yang dikerjakan. Sehingga dengan 
demikian, untuk nilai hasil pengerjaan soal pilihan ganda oleh mahasiswa akan muncul 
secara otomatis setelah mahasiswa selesai mengerjakana semua soal dan dosen tinggal 
mengunduhnya saja. 

 
2. Penilaian Tes Uraian (essay) 

Sementara itu, untuk tes yang tipe soalnya berupa uraian (essay), penilaianya tidak 
bisa dilakukan secara otomatis sehingga dosen harus memberi nilai secara manual. 
Adapun langkah-langkah untuk memberi nilai terhadap jawaban soal esaay mahasiswa 
adalah sebagaiaman ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

 

Pada laman mata kuliah, cari dan klik 
nama Ujian dengan soal essay yang 
akan diberi nilai, dalam contoh ini 

adalah Ujian Tengan Semester, klik 

Maka akan muncul laman ini, lalu klik 
attempts:33 ini. Dalam contoh ini 

tertulis attempts:33 yang artinya 
yang sudah mengerjakan ujian adalah 

33 mahasiswa 
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Setelah klik attempts, maka akan muncul laman sebagaimana gambar di bawah ini, 
yaitu laman daftar nama-nama mahasiswa dan keterangan kegiatan evaluasi yang telah 
dilaksanakan. Untuk memberi nilai terhadap ujian mahasiswa dengan soal essay, 
perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

Untuk memulai pemberian 

nilai, klik Require Grading 

untuk soal no 3 dan begitu 
seterusnya untuk menilai 

soal soal yang lain 

lalu klik Make 

Comment or overide 

Mark 

Kasih feedback dari jawaban 
siswa (jika diperlukan), biarkan 

kosong jika tidak ada/tidak 

perlu feedback 

lalu beri nilai di sini. Ingat jangan 

sampai melebihi bobot maksimal 
skor soal  yang telah ditetapkan 

sebelumnya 

lalu klik 

save 

Soal no 
3 

1 

2 

3 

4 

5 
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Maka akan muncul laman sebagai berikut, perhatikan pada gambar yang diberi 
keterangan di bawah ini dimana soal no 3 sudah terdapat nilainya. Dan untuk 
melakukan penilaian terhadap jawaban soal-soal essay pada nomor-nomor selanjutnya, 
ikuti dan ulang langkah-langkah sebelumnya. 

 
 
C. Mengunduh Nilai Mahasiswa 

Setiap kegiatan mahasiswa di elearning IAIN Ponorogo, baik diskusi, tugas, 
tes/ujian baik ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester dan kegiatan kegiatan 
yang lain yang telah diberi nilai baik dinilai oleh system atau dinilai secara manual oleh 
dosen, kesemuanya nilai tersebut telah ter rekap dengan baik di sistem dan bisa diambil 
(diunduh) untuk diolah lebih lanjut. Adapun cara untuk mengunduh nilai mahasiswa 
dari sistem elearning adalah melalui menu grades yang terletak di dasbord sisi paling 
kiri laman mata kuliah. Untuk mengunduh nilai, perhatikan petunjuk pada gambar di 
bawah ini. 

 

Skor UAS Mahasiswa 

telah muncul 

Klik menu 

Grades ini 
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Setelah klik grade, maka akan muncul laman grade administartion sebagaimana 
gambar di bawah ini. Dalam laman grade administration ini, bapak ibu melihat daftar 
rekap nilai semua aktifitas mahasiswa pada kelas bersangkutan melalui menu view, lalu 
bapak ibu juga bisa mengatur rentang nilai atau skala nilai yang diberikan (idealnya ini 
dilakukan sebelum penilaian dilakukan), lalu kemudian bapak ibu juga bisa melakukan 
ekspor atau impor nilai mahasiswa. 

Selanjutnya untuk mengunduh nilai mahasiswa, pilih menu ekspor dan pilih jenis 
filenya excel spreadsheet (ditunjukkan pada lingkaran merah), di situ nanti akan ada 
informasi item-item apa saja yang akan di eksspor (dicentang), kalau ada item yang 
tidak ingin ikut diekspor hilangkan centangnya. Setelah memastikan item-item yang 
akan diekspor dengan baik, maka silahkan pergi ke bagian paling bawah laman tersebut, 
lalu cari dan klik menu download, maka semua nilai mahasiswa akan terdownload 
dengan sendirinya. Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

 

Jika sudah memastikan 
item yang akan 

didownload, maka Klik 

menu DOWNLOAD ini 
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BAGIAN VII 
PENGHAPUSAN MAHASISWA DARI MATA KULIAH 

 
 

Keanggotaan mahasiswa dalam kelas mata kuliah tidak mungkin selamanya, karena 
setiap semester mahasiswa akan mempelajari mata kuliah yang berbeda. Selesai 
menempuh mata kuliah pada semester tertentu, maka akan berganti untuk mempelajari 
mata kuliah pada semester berikutnya. Dengan dimikian maka keanggotaan mahasiswa 
pada course atau mata kuliah yang bapak ibu ajar pasti juga akan mengalami pergantian 
setiap tahunya. Nah pertanyaanya adalah bagaimana cara menghapus mahasiswa dari 
keanggotaan mata kuliah jika pembelajaran mata kuliah tersebut telah selesai?. 

Penghapusan keanggotaan mahasiswa dari course atau mata kuliah sebenarnya bisa 
dilakukan secara otomatis oleh sistem yaitu melalui pengaturan timing perkuliahan, dimana 
mahasiswa akan otomatis keluar dari keanggotaan di suatu mata kuliah jika waktu 
perkuliahan telah selesai menurut settingan yang ditetapkan. Namun pada kesempatan ini 
akan dijelaskan cara untuk menghapus mahasiswa dari keanggotaan di suatu mata kuliah 
secara manual yang kami anggap lebih sedikit resiko kekeliruanya bagi bapak ibu sekalian 
dan bagi kultur perkuliahan di IAIN Ponorogo. 

Penghapusan keanggutaan mahasiswa dari course atau mata kuliah secara manual 
terdiri dari dua jenis yaitu penghapusan satu persatu atau penghapusan secara serentak 
(masal). Penghapusan satu persatu digunakan apabila kita hanya akan mengeluarkan satu 
atau beberapa anggota saja dari kelas mata kuliah kita, sementara penghapusan masal 
digunakan apabila kita akan menghapus semua mahasiswa dari keanggotaan kelas mata 
kuliah kita. 

 
A. Penghapusan Satu Persatu 

Penghapusan keanggotaan mahasiswa satu persatu dilakukan dengan masuk ke 
laman mata kuliah terlebih dahulu. Jadi masuklah ke laman mata kuliah yang bapak ibu 
ampu. Lalu pada dasbord yang berada di sebelah kiri laman mata kuliah, cari menu dan 
klik participants yaitu menu untuk mengetahui siapa saja dan berapa jumlah partisipan 
atau peserta pada mata kuliah yang kita ampu. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 

Klik participants ini 
untuk melihat daftar 

peserta perkuliahan 

Klik participants ini 
untuk melihat daftar 

peserta perkuliahan 
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Setelah klik partisipants maka akan muncul daftar nama mahasiswa yang 
mengikuti perkuliahan online pada mata kuliah bapak ibu sekalian. Untuk menghapus 
nama mahasiswa, cari dan klik gambar recycle bin (tempat sampah) yang berada pada 
deretan kanan pada nama mahasiswa yang akan di hapus. Perhatikan petunjuk pada 
gambar di bawah ini.  

 

 
 
B. Menghapus Masal 

Sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwa, penghapusa keanggotaan 
mahasiswa secara masal diperlukan apabila masa perkuliahan telah berahir dan akan 
diganti dengan mahasiswa lain sebagai peserta dalam mata kuliah bersangkutan. 
Penghapusan secara masal ini langkah awalnya sama dengan penghapusan satu persatu, 
yaitu mulai dari laman mata kuliah, lalu pada dasbord kiri pilih dan klik Participants 

Klik gambar tempat sampah ini 

untuk menghapus mahasiswa, 
dalam contoh ini mahasiswa 

yang akan dihapus adalah a/n 

AHMAD MUSHTHOFA  

Maka akan muncul lembaran konfirmasi 

ini, dan jika sudah yakin akan menghapus, 
klik UNENROL, maka mahasiswa tersebut 

terhapus. Lakukan langkah yang sama 

untuk menghapus mahasiswa yang lain 
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maka di situ akan muncul daftar mahasiswa yang mengikuti mata kuliah bersangkutan. 
Perhatikan petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 
Maka akan muncul daftar dan partisipan dalam mata kuliah yang bapak ibu ampu. 

Untuk mengeluarkan semua mahasiswa yang terdaftar tersebut, klik lah kotak kecil 
yang terletak pada pojok paling kiri pada kepala tabel, sehingga semua kotak kecil yang 
berada di sisi kiri foto dan nama mahasiswa tercentang. Hilangkan centang khusus 
untuk nama bapak ibu, karena kalau ikut tercentang itu artinya bapak ibu juga akan 
dikeluarkan dari mata kuliah tersebut. Pastikan semua mahasiswa yang terdaftar telah 
tercentang. Untuk menghapus ikuti petunjuk pada gambar di bawah ini. 

 

 

Klik participants ini 

untuk melihat daftar 

peserta perkuliahan 

Klik kotak ini agar semua kotak 

yang berada di sebelah kiri 
nama mahasiswa tercentang, 
dan hilangkan centang khusus 

untuk nama anda sebagai dosen 

Lalu pada kolom with 

selected user, Klik choose, 

lalu pada self  enrolments 
pilih delete selected user 

enrolments ini  
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Dan kemudian akan muncul laman konfirmasi penghapusan sebagaimana 
ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jika sudah yakin akan penghapusan daftar 
nama-nama tersebut, maka klik unenrol user. Perhatikan gambar di bawah ini. 

 
 
Lalu kemudian jika setelah penghapusan ternyata masih ada nama-nama yang 

belum terhapus maka kembalilah ke menu participants lalu pada daftar partisipan yang 
masih ada, centang kotak yang berada di sisi kiri nama partisipan (sebagaimana langkah 
sebelumnya), lalu pada bagian bawah pada menu with selected user pada bagian 
manual enrolment pilih delete selected user enrolments. Perhatikan petunjuk pada 
gambar di bawah ini. 

 

 
 

Penghapusan keanggotaan mahasiswa dari mata kuliah telah selesai, lalu untuk kembali ke 
laman mata kuliah, klik nama mata kuliah pada dasbord yang terletak di sisi kiri laman 
elearning mata kuliah bapak ibu sekalian. Sekian Wassalam!! 

Kalau sudah yakin 

untuk menghapus 
maka klik UNENROL 

USER ini  

Lalu pada kolom with 

selected user, Klik choose, 

lalu pada manual enrolments 

pilih delete selected user 

enrolments ini  

Dan akan muncul laman 
konfirmasi ini, jika sudah yakin 

akan penghapusan ini, maka klik 
UNENROL USER ini 

Penghapusan Selesai! 


