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I. PENGANTAR E-LEARNING 

 

A. Definisi E-Learning 

 

Istilah E-learning mengandung pengertian yang sangat luas. Banyak pakar yang 

menguraikan tentang definisi e-learning dari berbagai sudut pandang berbeda. Salah satu 

definisi yang diterima banyak pihak adalah definisi dari Darin E.Hartley yang 

menyatakan: 

E-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikan 

bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet atau media jaringan 

komputer lain. 

LearnFrame.Com dalam glossary of E-learning Terms menyatakan suatu definisi yang 

lebih luas bahwa : E-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi 

elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, 

maupun komputer standalone. 

Selain definisi di atas, masih ada beberapa terminology lain yang berhubungan dengan e-

learning, seperti diperlihatkan pada gambar berikut : 

 

 
Gambar. Berbagai  terminologi yang berhubungan dengan e-learning 

   

B. Komponen E-Learning 

 

Secara garis besar, ada 3 komponen utama yang menyusun e-learning : 

1. E-learning system  

Sistem perangkat lunak yang memvirtualisasi proses belajar mengajar konvesional. 

Bagaimana manajemen kelas, pembuatan materi atau konten, forum diskusi, sistem 

penilaian (rapor), sistem ujian online dan segala fitur yang berhubungan dengan 

manajemen proses sbelajar mengajar sistem perangkat lunak tersebut sering disebut 

dengan Learning Management System (LMS). 

2. E-learning Content (isi) 

Konten dan bahan ajar yang ada pada e-learning system (learning management 

system). Konten dan bahan ajar ini bisa dalam bentuk multimedia-based content 
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(konten berbentuk multimedia interaktif) atau Texs-based Content (konten berbentuk 

teks seperti pada buku pelajaran biasa). 

3. E-learning Infrastructure (Peralatan) 

Infrastruktur e-learning dapat berupa personal computer (PC), jaringan komputer dan 

perlengkapan multimedia. Termasuk di dalamnya peralatan teleconference apabila 

kita memberikan layanan synchronous learning melalui teleconference. 

 

C. Kategori E-Learning 

Ditinjau dari segi intraksi  antara sistem dengan manusia maka ada tiga kategori dasar 

dari e-learning yaitu : 

1. Synchronous Learning  

Pada pembelajaran synchronous kondisinya mirip dengan pembelajaran konvensional 

hanya saja pada e-learning hal ini tidak ditandai dengan kehadiran secara fisik. Pada 

bentuk synchronous ini pendidik (instuktur), peserta didik dan rekan-rekannya 

melakukan “pertemuan” secara online di internet. Melakukan proses belajar mengajar 

seolah berada pada ruang fisik yang sama.  

2. Self-directed Learning 

Pada kategori ini peserta didik melakukan pembelajaran secara mandiri dengan 

mengakses berbagai referensi dan bahan belajar yang disediakan tidak ada instruktur 

ataupun waktu khusus untuk berdiskusi dengan sesama peserta didik. Masing-masing 

peserta didik melakukan proses belajar sesuai dengan kebutuhanya. 

3. Asynchronous (Collaborative) Learning 

Kategori ini mengkombinasikan karakteristik dari kedua katagori sebelumnya. Peserta 

didik belajar secara mandiri namun tetap berkomunikasi dengan peserta didik lainya 

maupun dengan pendidik walaupun tidak di waktu khusus. Penggunaan email, instant 

message (Yahoo! Messenger, Gtalk) ataupun board pada forum dapat digunakan 

sebagai media komunikasi dan interaksi baik dengan pendidik maupun sesama  

peserta didik. 

 

Tidak ada bentuk yang sempurna karena ketiganya cocok untuk berbagaai situasi 

yang berbeda. Tabel berikut ini menjelaskan secara lebih detail tentang karasteristik, 

kelebihan, dan kelemahan masing-masing kategori e-learning di atas. 

 

NO. KATEGORI CIRI KELEBIHAN KELEMAHAN 

1. Synchronous Dipandu oleh 

Instruktur 

Terjadwal 

 

Kolaboratif 

Familiar bagi 

peserta didik karena 

mirip dengan 

pembelajaran 

konvensional 

adanya komunikasi 

antara peserta didik. 

 

Keberadaan 

Memerlukan 

waktu khusus 

 

Ada biaya untuk 

instruktur 

 

Memerlukan 

bandwidth dan 

kecepatan 
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NO. KATEGORI CIRI KELEBIHAN KELEMAHAN 

pendidik 

menjadikan prooses 

belajar menjadi 

lebih terjamin. 

internet yang 

memadai dan 

setara untuk 

semua peserta 

didik. 

2. Self-directed Peserta didik 

belajar secara 

mandiri. 

 

 

Tidak 

terjadwal 

On demand (proses 

belajar dapat 

dilakukan 

kapanpun). 

 

Sesuai untuk peserta 

didik yang memiliki 

rasa ingin tahun 

besar dan aktif 

mencari sumber 

belajar. 

Tidak adanya 

pendidik sebagai 

penjamin kualitas 

proses belajar. 

 

Tidak cocok 

untuk peserta 

didik yang 

menyukai belajar 

secara 

berkelompok. 

3. Asynchronous Dipandu oleh 

instruktur 

 

Tidak 

terjadwal 

sepenuhnya, 

sesame 

peserta didik 

dapat 

“bertemu” 

tetapi tidak 

dalam waktu 

yang sama. 

 

Kolaboratif 

Adanya instruktur 

dapat menjamin 

kualitas dari proses 

pembelajaran. 

 

Peserta didik dapat 

menentukan sendiri 

kebutuhan 

belajarnya dan 

referensi untuk 

memenuhi 

kebutuhan tersebut. 

 

Masih 

memungkinkan 

pembelajaran secara 

kolaboratif. 

Tidak 

mendukung 

komunikasi 

dengan cepat 

karena tidak 

adanya jadwal 

khusus. 

 

D. Membangun E-Learning 

 

Menurut Henderson ada beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk membangun sebuah 

system e-learning: 

1. Menentukan Tujuan dari Sistem E-learning 

Pada tahap ini pengembang sistem harus menentukan apa yang ingin dicapai dengan 

adanya e-learning tersebut. Tahap ini biasanya dengan mudah dilupakan akibat 

antusiasme berlebihan dari pengembang sistem e-learning. Pada akhirnya e-learning 

tersebut tidak akan sesuai dengan kebutuhan calon pengguna dan tidak memberikan 

hasil yang diharapkan. 

2. Memulai Sistem dalam Skala Kecil 
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Beberapa pengembang memilih untuk memulai sistem e-learning langsung pada skala 

besar. Hal ini kurang baik ditinjau dari segi manajemen resiko karena proyek dalam 

skala besar juga memiliki resiko kegagalan yang besar pula. Sebaiknya e-learning 

dimulai terlebih dahulu pada sebuah unit yang kecil dan dievaluasi sepenuhnya 

terlebih dahulu untuk menjadi model bagi sistem dalam skala yang lebih besar.   

3. Mengkomunikasikan dengan Peserta Didik 

Menerapkan sebuah sistem baru akan memberikan tingkat keberhasilan lebih baik 

apabila sasaran dari sistem tersebut memahami dengan baik sistem tersebut. Demikian 

pula dengan e-learning apabila peserta didik memahami sistem yang dikembangkan 

maka mereka turut dapat memberikan bantuan untuk mencapai tujuan e-learning 

tersebut. Didasari alasan tersebut maka pengembang sistem e-learning seharusnya 

selalu mengkomunikasikan sistem yang sedang coba dibangun kepada peserta didik. 

4. Melakukan Evaluasi secara Kontinyu 

Evaluasi terhadap sistem dan segenap aspeknya perlu dilakukan secara terus menerus 

untuk menjamin keberhasilan penerapan e-learning. Membandingkan hasil belajar 

peserta didik dengan pembelajaran secara komvesional dapat memberikan justifikasi 

apakah sistem e-learning yang dikembangkan memenuhi standar keberhasilan proses 

pembelajaran atau tidak.  

5. Mengembangkan Sistem dalam Skala Lebih Besar 

Setelah sistem mencapai keberhasilan dalam skala kecil maka selanjutnya adalah 

mengembangkan sistem secara skala lebih besar. Menambah jumlah peserta didik, 

mata pelajaran, model evaluasi dan berbagai aspek pembelajaran lainya dapat 

dilakukan dengan mengacu model dari skala lebih kecil yang telah dikembangkan 

sebelumnya. Seperti tampat pada Gambar 2. 

 

 
Gambar 2. Memulai sistem dari skala kecil dan memperluasnya secara bertahap 

     

E. E-Learning dan Metodologi Pembelajaran 

 

Bagaimana e-learning diimplementasikan? apakah system e-learning yang akan di 

selenggarakan tersebut benar-benar sebuah trully electronic learning? melihat kenyataan 

di lapangan, walaupun teknologi informasi telah maju dengan sangat pesatnya, ternyata 

pendidikan yang mengimplementasikan IT-based education secara murni masih sulit di 
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temukan, karena masih banyak faktor kendala yang lain, terutama dari sisi sumber daya 

manusia dan sarana atau infrastruktur pendukung. 

 

Namun dalam perkembangan masih dijumpai kendala dan hambatan untuk 

mengaplikasikan sistem e-learning ini, antara lain : 

a) Masih kurangnya kemampuan penggunaan internet sebagai sumber pembelajaran. 

b) Biaya yang diperlukan masih relatif mahal untuk tahap-tahap awal. 

c) Belum memadainya perhatian dari berbagai pihak terhadap pembelajaran melalui 

internet. 

d) Belum memadainya infrastruktur untuk daerah-daerah tertentu. 

Selain kendala dan hambatan tersebut di atas, kelemahan lain yang dimiliki oleh sistem e-

learning ini yaitu hilangnya nuansa pendidikan yang terjadi antara pendidik dan peserta 

didik, karena yang terjadi unsur utama dalam e-learning adalah pembelajaran. 

Maka kemudian dalam implementasinya, banyak model e-learning yang dikembangkan 

dan diadopsi ke dalam pendidikan konvensional atau sebaliknya model konvesional 

diadopsi sebagai model e-laerning (Gambar 3). 

 

Gambar 3. Model Management System 

F. Learning Management System 

Dalam proses penyelenggaraan e-learning dibutuhkan sebuah Learning Manajement 

System (LMS) yang berfungsi untuk mengatur tata laksana penyelenggaraan 

pembelajaran di dalam model e-learning. LMS sering dikenal sebagai CMS (Course 

Management System). Umumnya CMS dibangun berbasis web ,yang akan berjalan pada 

sebuah web server dan dapat diakses oleh peserta melalui web browser (web client). 

Server biasanya ditempatkan di universitas atau lembaga lainnya yang dapat diakses oleh 

peserta dari mana saja dengan memamfaatkan koneksi internet. 

Secara dasar CMS memberikan sebuah tool bagi intruktur atau pendidik untuk membuat 

website pendidikan dan mengatur akses control, sehingga hanya peserta yang terdaftar 
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dan yang dapat mengakses dan melihatnya, selain menyediakan berbagai tools yang 

menjadikan pembelajaran lebih efektif  dan efesien. Contoh tools yang disediakan  adalah 

layanan untuk mempermudah upload dan share material pengajaran, diskusi online, 

chating, kuis, surpay, laporan (raport) dan sebagainya. 

Secara  umum, fungsi-fungsi harus terdapat pada sebuah LMS/CMS antara lain : 

1) Uploading and Sharing Materials 

Umumnya LMS/CMS menyediakan layanan untuk mempermudah proses publikasi 

konten. Dengan menggunakan editor HTML, kemudian mengirim dokumen melalui 

FTP server, sehingga memudahkan instruktur untuk menempatkan materi ajarnya 

sesuai dengan silabus yang mereka  buat. Kebanyakan instruktur mengupload silabus 

kelas, catatan materi, penilaian, dan artikel-artikel siswa kapanpun dan kapan pun 

mereka berada. 

2) Forums and charts 

Forum online dan chatting menyediakan layanan komunikasi dua arah antara 

instruktur dengan peserta, baik dilakukan secara sinkron (chat) maupun asinkron 

(forum, email) sehingga dengan fasilitas ini, memungkinkan siswa untuk menulis 

tanggapanya dan mendiskusikan dengan teman-temanya yang lain.  

3) Quizzes and surveys 

Kuis dan survey secara online dapat digunakan untuk memberikan grade secara instan 

bagi peserta kursus. Hal ini merupakan tool yang sangat baik digunakan untuk 

mendapatkan respon (feedback) lansung dari siswa yang sesuai dengan kemampuan 

dan daya serap yang mereka miliki. Proses ini dapat juga dilakukan dengan 

membangun sebuah bank soal, yang kemudian soal tersebut dapat di-generate secara 

acak untuk muncul dalam kuis. 

4) Gathering and Reviewing Assignments 

Proses pemberian nilai dan scoring kepada siswa dapat juga dilakukan secara online 

dengan bantuan LMS/CMS ini. 

5) Recording Grades 

Fungsi lain dari LMS/CMS adalah melakukan perekaman data grade siswa secara 

otomatis, sesuai konfigurasi dan pengaturan yang dilakukan oleh instruktur dari awal 

kelas dilaksanakan. 

 

G. Penyiapan Materi Pembelajaran 

Untuk membuat mata kuliah di e-learning perlu dipersiapkan materi pembelajaran dalam 

format digital atau dalam bentuk file. Materi pembelajaran dapat berupa dokumen (doc, 

pdf, xls, txt), presentasi (ppt), gambar (jpg, gif,png), video (mpg, wmv), suara (mp3, au, 

wav), animasi (swf, gif). File-file ini perlu diorganisir sedemikian rupa sehingga mudah 

ditemukan dan digunakan pada saat pengembangan e-learning.  

Program Mapping merupakan tabel yang memuat materi pembelajaran selama satu 

semester dimana pada setiap elemen terdapat link yang terhubung ke materi 

pembelajaran secara lengkap. 
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PROGRAM MAPING 

 

Mata Pelajaran : …………………….. 

Kode Mapel : …………………….. 

Semester : …………………….. 

Tujuan Pembelajaran : 

 1. ……………………………………………... 

 2. ……………………………………………... 

 3. ……………………………………………… 

 4. ……………………………………………... 

 5. ……………………………………………... 

 6. ……………………………………………… 

 

 

No. Topik Dokumen 
Gambar/ 

Animasi 

Video/ 

Audio 
Link:URL 

Tes/Quiz/ 

Tugas 
Metode 
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H. Pengenalan Moodle 

 

Moodle adalah suatu course Content Management 

System (CMS) yang diperkenalkan pertama kali oleh 

Martin Dougiamas, dia adalah seorang ahli komputer 

dan pendidik yang menghabiskan sebagian waktunya 

untuk mengembangkan learning management system di 

salah satu perguruan di kota Perth, Australia. 

MOODLE merupakan singkatan dari Modular Object-

Oriented Dynamic Learning Environment yang berarti 

tempat belajar dinamis dengan menggunakan model 

berorientasi objek. Dalam penyediannya MOODLE 

memberikan paket software yang lengkap (MOODLE + 

Apache + MySQL + PHP). 

Moodle mulai dikembangkan pada tahun 1999 dan 

pertama kali dirilis pada 20 Agustus 2002 yaitu versi 1.0, 

Dan sampai saat ini sudah dikembangkan versi 3.1 Nama moodle telah memberikan 

banyak inspritasi bagi pengembangan e-learning dari dokumentasi official moodle, istilah 

moodle dijelaskan sebagai berikut : 

 

The word moodle was originally an acronym for modural objeck–oriented dynamic 

learning environment, which is mostly useful to programmers and education theorists. 

It’s also a verb that describes the process of lazily meandering through something, doing 

things at is accurs to you to do them, an enjoyable tinkering that often leads to insight 

and creavity. As such it applies both to the way moodle was developed, and to the way a 

student or teacher might approach studying or teaching an online course. Anyone who 

uses Moodle is a Moodler.(www.moodle.org) 

 

Lebih jauh, William Rice menjelaskan tentang Moodle sebagai berikut: 

 

Moodle is a free learning management system that anable you to create powerful, 

flexible, and engaging online learning experiences. I use the phrase “online  learning 

expriences” often connotes a sequential series of web pages, some images, maybe a few 

animations, and a quiz put online. There might be some email or bulletin board 

communication between the teacher and students. However, online learning can be much 

more engaging than that. 

 

Gambar Logo/ Lambang Moodle 

http://www.moodle.org/
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Moodle merupqkqn sebuah CMS berbasis open source yang saat ini digunakan oleh 

universitas, lembaga pendidikan, sekolah, bisnis dan instruktur individual yang ingin 

menggunakan teknologi web untuk pengelolaan kursusnya. Moodle tersedia secara gratis 

di web www.moodle.org, sehingga siap saja dapat mendowload dan menginstalnya. 

Hingga tahun 2010, moodle telah dipakai oleh organisasi pendidikan pada 210 negara 

yang telah diterjemahkan ke dalam 85 bahasa termasuk bahasa Indonesia, sehingga 

semakin  mempermudah kita dalam mengembangkan aplikasi e-learning. Sampai saat ini 

user yang telah terdaftar pada website moodle.org  sudah mencapai 901.382 orang. 

Website elearning yang menggunakan moodle mencapai 50.322 website, dengan lebih 3,4 

juta kursus dan lebih dari 35 juta orang telah menggunakan moodle. Lima Negara dengan 

penggunaan moodle terbanyak adalah Amerika Serikat, Spanyol, Inggris, Brazil, dan 

Jerman. Australia sebagai Negara asal moodle ini pada urutan ke delapan, setelah 

Portugal dan meksiko (statistic pada www.moodle.org tanggal 22 April 2010). 

 

 
Gambar Lokasi Penggunaan Moodle 

 

Moodle adalah pilihan solusi belajar online yang disebarkan secara gratis di bawah lisensi 

open source. Pengguna moodle mempunyai akses benar-benar ke kode sumber dan bisa 

mengadakan perubahan jika diperlukan. Pola modular Moodle membuatnya mudah untuk 

membuat bahan belajar/kuliah baru, menambahkan isi yang akan melibatkan 

pembelajaran. Arsitektur Moodle berdasarkan aktivitas. Moodle didesain oleh seorang 

ilmuwan pendidik dan komputer, dengan “social construction” sebagai asasnya. 

Constructionism menonjolkan efektifitas belajar dengan membuat sesuatu bagi orang lain 

untuk menjalani pengalaman yang sama. Ini bisa menjadi apa saja dari kalimat yang 

diucapkan atau penempatan internet, keartefak yang lebih kompleks seperti lukisan, 

rumah atau aplikasi perangkat lunak. 

 

Beberapa alasan yang menjadikan moodle sebagai salah satu LMS/CMS yang popular 

digunakan oleh banyak institusi, antara lain :     

1. Free dan Open Source 

Moodle bernaung di bawah bendera open source, sehingga dengan demikian semua 

orang dapat memodifikasinya seesuai dengan kebutuhan dari institusi yang 

menggunakannya. Moodle didistribusikan secara gratis,sehingga tidak membutuhkan 

http://www.moodle.org/
http://www.moodle.org/
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dana untuk membeli aplikasinya, kecuali dana yang dibutuhkan untuk membayar 

bandwidth yang terpakai untuk mendownload 15MB master Moodle. 

2. Ukuran Kecil, Kemapuan Maksimal 

Dengan ukuran yang kecil (sekitar 15MB untuk versi Moodle 1,9.5), namun mampu 

mengelola aktivitas kegiatan akademik dan pembelajaran hingga seukuran dengan 

universitas dengan jumlah siswa sekitar 50.000 orang. 

3. Dilandasi Oleh Educational Philosophy 

Moodle tidak dibangun oleh seorang ahli komputer murni, tetapi berdasarkan 

pengalaman dan latar belakang tenaga pendidik. Dengan demikian Moodle mampu 

mengkomudir hampir semua kebutuhan pendidikan konversional yang ditransfer 

dalam wujud online learning. 

4. Mempunyai Komunitas yang Besar dan Saling Berbagi 

Komunitas pengguna moodle tergabung dalam suatu organisasi yang bernaung di 

bawah bendera www.moodle.org  jumlah yang terdaftar saat ini lebih dari 900 ribu 

member.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13  ICT SMANSA Mataram 

II. PENGENALAN INTERFACE MOODLE 

 

A. Tampilan Utama Moodle 

Sekarang buka halaman elearning dengan menggunakan browser kesayangan anda. 

Beberapa browser yang bisa digunakan adalah Internet Exprlorer, Mozilla Firefox, Safari, 

Opera, Google Chrome. Ketikkan http://192.168.6.134/elearning untuk memanggil 

halaman elearning pada server local anda.  

Ditampilkan halaman web sebelum login : 

 

Tampilan web browser dengan alamat http://192.168.6.134/elearning setelah tampil 

halaman elearning silahkan login dengan username sebagai admin, teacher, atau student. 

Username dan password untuk admin ketika anda melakukan installansi moodle 

sedangkan untuk teacher atau student username dan password diberikan oleh admin.  

http://192.168.6.134/
http://192.168.6.134/
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B. Tampilan Admin 

Memiliki tanggung jawab atas segala kebutuhan LMS. Admin dapat mengedit tampilan 

LMS dan menambahkan berbagai kebutuhan LMS seperti plug in, template, bahkan 

menambahkan user. Selain itu, admin dapat juga mengupload bahan pembelajaran dan 

mengedit tampilan kelas. Tampilan halaman web setelah login : 

 
 

 

 

 

 

 

Ketik username dan 

password dan klik Log in 

Halaman Courses 

Icon Navigation 
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Navigation 

Pada Blocks (Sidebar) ini, Anda dapat melihat halaman home, membuat blogs, 

menambah/melakukan pencarian course berdasarkan tags dll, melihat profil dan kelas 

yang diikuti. Dan navigation mengendalikan bagaimana user menemukan jalan masuk ke 

suatu halaman dalam elearning/moodle. 

 
 

Site home 

Pada blocks ini, Site home adalah halaman yang dapat di-personalisasi oleh setiap user. 

Di dalamnya dapat berisi daftar courses yang diikuti dan aktivitas yang ada di dalamnya 

seperti tulisan yang belum dibaca atau tugas yang belum dikumpulkan. Link Site home 

dapat Anda temukan pada Navigation block. 
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Site page 

Site page ini yang berada pada blok Navigation berisi link ke berbagai halaman dan 

resource dalam situs. 

 
 

Courses 

Pada bagian ini Anda dapat menemukan berbgai course yang tersedia pada sebuah LMS. 
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Administration 

Pada blocks ini, Anda dapat mengkonfigurasi seluruh sumber daya yang berkaitan dengan 

akun yang Anda miliki, seperti mengedit profil, melihat pesan yang masuk, 

menambahkan blog dan lain-lain. 

 
 

Manage courses 

Pada blok ini, admin dapat membuat/menambah kategori atau courses. 
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C. Tampilan Teacher  

Teacher dapat melakukan editing course, memberikan nilai, mengupload konten 

pembelajaran dan mendaftarkan peserta yang telah terdaftar di dalam LMS untuk masuk 

ke dalam course. Namun teacher tidak dapat mendaftarkan seseorang untuk menjadi 

manager di dalam course tersebut. 

Selenjutnya langkah membuka course : 

1.  Pilih/klik courses berdasarkan mata pelajaran dan kelas 
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2.  Ditampilkan halaman web/course untuk mengisi materi 

3.  Klik button Edit On untuk dapat mengisi materi pertopik pada halaman 

web/course posisi edit on. 

 
 

4.  Setelah klik Edit On, ditampilkan course posisi ON, maka halaman web/course 

siap diisi dengan materi. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tampilan course posisi OFF 

 

Tampilan course posisi ON 
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D. Tampilan Student 

Student dapat melihat dan mengakses konten-konten yang diupload oleh Teacher 

maupun manage, seperti mengakses materi, mengikuti kuis, mengupload tugas dll. 

Namun waktu bagi student untuk mengakses konten-konten tersebut tergantung dari 

pengaturan yang dilakukan oleh teacher. 

 

 

 
 

 

E.  Manajemen Aktivitas dan Sumber  

a.  Aktivitas (Activites) 

Sebelum menambahkan Aktivitas pastikan Anda login sebagai guru dan 

mengaktifkan menu ubah (Turn Editing On). Ada beberapa bentuk Aktivitas yang 

dapat diunggah kedalam kelas Anda. Anda dapat melihatnya pada tombol 

seperti berikut: 
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1. Assignments 

 Dengan aktifitas ini, seorang guru dapat 

memberikan tugas dalam bentuk soal-

soal, penyusunan makalah, laporan dan 

sebagainya. Selanjutnya tugas tersebut 

dikumpul melalui cara upload yang sudah 

disediakan fasilitasnya pada bagian 

penyampaian tugas.  Jenis file yang dapat 

dikirim misalnya word documents, 

spreadsheets, images, audio and video 

clips. Selanjutnya guru  dapat melihat dan 

menilai tugas yang telah dikirim oleh 

siswa.  

2. Chats 

 Dengan aktivitas ini, setiap peserta dapat 

berdiskusi secara real-time via web, 

diskusi secara langsung ini dapat 

berlangsung antara guru dengan siswa 

atau siswa dengan siswa.  

3. Choices 

 Aktifitas ini sangat sederhana, guru 

memberikan beberapa pertanyaan dan 

menyediakan berberapa pilihan jawaban. 

Aktifitas ini dapat digunakan sebagai 

polling untuk merangsang daya pikir 

terhadap sebuah topik bahan ajar tertentu.  

4. Database Activity 

 Dengan aktifitas ini, Guru dan siswa dapat 

membuat, melihat dan mencari bank data 

mengenai topik apapun. Format dan struktur data yang dimasukkan hampir tidak 

terbatas, termasuk gambar, file, URL, nomor, dan text.  

5. External Tool 

 Modul alat eksternal aktivitas memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan 

sumber belajar dan kegiatan di situs web lain. Misalnya, alat eksternal dapat 

memberikan akses ke jenis kegiatan baru atau bahan pembelajaran dari sumber 

lainnya. Untuk membuat kegiatan alat eksternal, penyedia alat yang mendukung 

LTI (Belajar Alat Interoperabilitas) diperlukan. Seorang guru dapat menciptakan 

kegiatan alat eksternal atau menggunakan alat yang sebelumnya telah 

dikonfigurasi oleh administrator moodle. Kegiatan alat eksternal berbeda dari 

sumber bahan ajar melalui URL  

6. Forums 

 Sama dengan chat, Forum ini lebih dikenal dengan istilah forum diskusi, 

merupakan fasilitas untuk melangsungkan sebuah diskusi antar siswa maupun 

antara siswa dengan guru. Siswa dan guru dapat berinteraksi satu sama lain 

secara real-time. Namun tidak seperti chat, pada forum interaksi yang dilakukan 

secara asinkron. Setiap member yang tergabung dalam forum akan menerima 

salinan dari posting di email mereka.  
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7. Glossary 

 Pada aktivitas ini, guru dan siswa  dapat membuat kumpulan/daftar pengertian-

pengertian kata, seperti kamus. Data yang dimasukkan dapat berasal dari 

berbagai format dan secara otomatis dapat dibuat link ke materi lain.  

8. Lesson 

 Lesson ditujukan agar guru dapat membuat aktifitas yang berisi konten yang 

menarik dan fleksibel. Lesson terbagi menjadi beberapa halaman dan diakhir 

setiap halaman biasanya terdapat pertanyaan yang memiliki beberapa jawaban. 

Jawaban yang dipilih student akan menentukan halaman mana yang akan 

diaksesnya, dengan bahasa lain jika pertanyaan yang diajukan benar maka 

disediakan bahan ajar selanjutnya untuk dipelajari.  

9. Quiz 

 Pada modul ini, dosen dapat mendesain kumpulan soal, yang berisi multiple 

choice, true-false, dan pertanyaan jawaban singkat. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut akan tersimpan di bank soal yang dapat dikategorikan dan digunakan 

ulang.  

10. SCORM Packages 

 Dengan module ini, dosen dapat membuat paket yang berisi halaman web, 

grafis, program Javascript, slide presentasi Flash, video, suara and konten 

apapun yang dapat dibuka di web browser. Paket ini juga diintegrasikan 

kumpulan soal yang bila diperlukan dapat dinilai dan kemudian dimasukkan ke 

rapor hasil belajar siswa.  

11. Surveys 

 Survey merupakan feedback, quisioner ataupun angket yang dapat digunakan 

sebagai bahan pembelajaran ataupun kritikan bagi guru ataupun course. 

Sehingga kinerja guru dan isi dari course dapat diperbaiki diwaktu akan datang.  

12. Wiki 

 Pada aktivitas ini, student dan dosen dapat secara kolaboratif menulis dokumen 

web tanpa mengetahui bahasa html, langsung dari web browser. Hasilnya dapat 

berupa hasil kreativitas kelas, kelompok ataupun individu.  

13. Workshop 

 Workshop atau Lokakarya adalah fitur baru dalam Moodle 2. Fungsinya mirip 

dengan modul tugas yang diperluas fungsinya dalam banyak cara. Namun, 

dianjurkan bahwa fasilitator dan peserta kursus setidaknya memiliki beberapa 

pengalaman dengan modul penugasan sebelum Lokakarya yang digunakan 

dalam kursus. Seperti di Penugasan, peserta kursus menyerahkan pekerjaan 

mereka selama kegiatan Lokakarya. Setiap peserta kursus menyerahkan 

pekerjaan mereka sendiri. Pengajuan dapat terdiri dari teks dan lampiran. Oleh 

karena itu, penyerahan Lokakarya menggabungkan baik teks Online dan Upload 

jenis file dari modul Assignment. 
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b.  Sumber (Resource) 

 Sebelum menambahkan sumber/materi pastikan Anda login sebagai guru dan 

mengaktifkan menu ubah (Turn Editing On). Ada beberapa bentuk sumber/materi 

yang dapat diunggah kedalam kelas Anda. Anda dapat melihatnya pada tombol 

seperti berikut : 

 

1.  Book 

 Modul buku memungkinkan pembelajar 

mengemas materi dalam format 

menyerupai buku, dengan bab dan sub 

bab. Buku dapat berisi file multimedia 

atau sekedar teks. Untuk memudahkan 

pebelajar, materi dapat dipecah menjadi 

beberapa bagian. 

 Fitur ini digunakan untuk : 

a.  Menampilkan bahan bacaan untuk 

modul individu studi 

b.  Sebagai koleksi handbook mata 

pelajaran 

c.  Sebagai portofolio karya siswa. 

2.  File 

 Modul File memungkinkan guru untuk 

memasukkan materi ajar dalam bentuk 

file dokumen seperti word, power point, 

atau pdf. File tersebut diunduh oleh 

siswa dan dibaca secara offline. 

 Fitur ini dipilih jika: 

a.  Berbagi file presentasi dan materi ajar di kelas 

b.  Menyertakan file-file website yang berisi materi 

c.  Memberikan draft/rancangan project yang dapat dilengkapi/diedit oleh 

siswa. 

3.  Folder 

 Modul folder memungkinkan guru untuk menampilkan sejumlah file terkait 

dalam satu folder agar tampak lebih rapi. Jika menggunakan modul File, untuk 

memasukkan file dilakukan satu-persatu, dan ditampilkan seluruhnya di 

halaman kelas sehingga kurang praktis. Kita dapat memasukkan file dokumen 

terpisah satu persatu dalam folder atau langsung dalam bentuk terkompres (ZIP) 

Fitur ini dapat digunakan: 

a.  Mengorganisasikan file-file dokumen dalam satu topik 

b.  Memberikan ruang tersembunyi bagi dosen yang tersimpan dalam satu 

tempat. 

4.  IMS Content Package 

 Paket konten IMS (Instructional Management Systems) adalah kumpulan file 

yang dikemas sesuai dengan standar baku dalam Learning Management System 

(LMS) sehingga mereka dapat digunakan kembali dalam sistem yang berbeda. 
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5.  Label 

 Modul label memungkinkan teks dan multimedia yang akan dimasukkan ke 

dalam halaman kelas diantra modul-modul yang lain. Label sangat fleksibel dan 

dapat membantu memperbaiki tampilan kelas Label dapat digunakan untuk: 

a.  Memisahkan modul-modul yang banyak dengan gambar atau keterangan 

teks 

b.  Menampilkan file audio dan video dalam halaman kelas 

c.  Menambahkan informasi-informasi singkat. 

6.  Page 

 Modul Page memungkinkan guru untuk memasukkan materi menggunakan 

editor teks yang lebih kompleks. Sebuah halaman dapat menampilkan teks, 

gambar, suara, video, link web dan menyisipkan kode seperti embed youtube 

dan google maps. 

 Keuntungan menggunakan modul Page daripada modul File adalah modul Page 

ini lebih mudah diakses (misalnya untuk pengguna perangkat mobile) dan lebih 

mudah diperbarui. Tetapi untuk materi yang banyak disarankan menggunakan 

modul Book, untuk memudahkan mahasiswa membaca materinya. 

 Page dapat digunakan untuk: 

a.  Menjelaskan materi yang panjang dan kompleks dalam bentuk halaman 

web 

b.  Untuk menyisipkan gambar, audio, dan video dalam materi dalam bentuk 

halaman web. 

7.  URL 

 Pilihan ini digunakan bila sumber materi pembelajaran terhubung ke file 

ataupun suatu halaman web yang lain misalnya ke Wikipedia, Youtube, dll. File 

ini juga dapat disisipkan dalam teks editor yang ada. 
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III. PENGELOLAAN KONTEN 

 
A. Mengubah Topic 

Merubah kata Topic yang sesuai dengan judul materi dan tertruktur berdasarkan silabus 

atau RPP. Adapun cara merubah sebagai berikut : 

1. Klik Edit  

 

 
 

berfungsi untuk menambahkan aktivitas atau sumber. 

 

1.  Pilih Edit topic  

2.  Hilangkan tanda  pada  

3.  Ketik judul topic dan summary/ringkasan (sebaiknya diisi dengan tujuan materi) 

 

 
4.  Klik button Save Changes dan kemudian ditampilkam perubahan topic seperti di 

bawah ini : 

berfungsi untuk mengedit keterangan materi. 

berfungsi untuk menandai bahwa materi ini sedang dipergunakan. 

 

berfungsi untuk mengedit keterangan materi. 

berfungsi untuk tidak memperlihatkan/menampilkan materi. 

Move section; berfungsi untuk memindahkan section materi. 
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B. Book 

Anda dapat membuat sebuah halaman web denagan fasilitas ini, namun pada fasilitas ini 

memiliki format yang sangat sederhana, ukurana teks yang digunakan  hanya bentuk 

standar karena pada bagian fultext-nya tidak ada fasilitas toolbox HTML area. Anda 

hanya dapat membuat paragraf dan spasi saja. Adapun cara membuatnya : 

1.  Hidup mode editing 

2.  Klik Add an activity or resourse  

 
3.  Kemudiana pilih Book dan klik button Add. 

5.  Maka akan muncul tamapilan Adding a new Book (Book). 

6.  Masukan/ketik judul materi yang anda buat, judul ini akan terlihat oleh siswa pada 

halaman utama kursus anda ketika judul ini dipilih/klik maka akan dilihat materi yang 

anda buat. 
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7. Klik Save and return to course 

 
 

8.  Klik Juduk buku/modul 

9.  Masukan/ketik Judul materi pada Chapter title 

10.  Pada Content, ketik isi materi yang anda buat/kembangkan secara lengkap. Untuk 

mengisi bagian ini dapat anda copy dari program pengolahan kata. 
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11.  Setelah selesai /Klik Save change kemudian ditampilan book seperti tampilan di 

bawah ini : 

 

 

Keterangan toolbox HTML editor : 

 

Anda akan sering menemukan fasilitas toolbox di atas bila anda menbuat sebuah materi 

maupun membuat fasilitas-fasilitas yang ada dalam moodle. Moodle HTML editor tidak 

bekerja di semua browser, fasilitas ini dapat bekerja di Netscape 7, Internet explorer 5.5 
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atau diatasnya, Mozilla 1.7, fasilitasi ini tidak bekerja di browser Safari, Google chrome, 

Camino, atau Opera. 

LAMBANG ICON KETERANGAN 

 
Show more button : untuk menampilkan button yang lain 

 
Paragraph styles  

 
Gaya huruf : Bold, Italic, Underline, Strikethrough 

 
Superscript atau subscript 

 
Undo atau Redo  

 
Kiri, tengah, kanan, atau rata penuh (rata kanan dan kiri) 

 
Nomor atau icon bullet serta pengaturan tab. 

 
Mengubah warna teks dan atau latar belakang 

 
Anchor hyperlink dan remove hyperlink 

 
Insert image (menyisipkan gambar), Insert media 

(menyisipkan video) 

 
Insert table (menyisipkan tabel) 

 
Penulisan Equetion dan symbol 

 
Accessebility checker, Screenreader helper 

 
Mengubah model HTML Source (HTML Editor akan 

non aktif) 

 

Cara merubah topic/materi : 

1. Pilih/klik Edit pada halaman materi/topic 

2. Klik Edit settings 
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Keterangan Edit : 

  

C.  File 

Anda tidak harus membuat semua konten atau materi anda di moodle. Anda dapat meng-

upload dan menyimpan setiap konten digital yang telah anda buat dalam aplikasi lain. 

Dokumen yang anda buat dalam program pengolahan kata, presentasi, video, materi 

dalam bentuk pdf dll, dapat anda masukkan dalam moodle. 

Meskipun mudah untuk membuat konten secara lansung di moodle dengan menggunakan 

fasilitas Book atau Page. Anda juga dapat mengupload semua jenis file elektronik anda. 

Namun yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa siswa dapat mengaksesnya 

dengan perangkat lunak yang sesuai pada 30ndicato mereka. Setelah anda menambahkan 

file ke dalam file kursus, maka dengan mudah anda membuat resourse materi yang akan 

diakses oleh siswa. Anda dua cara yang dapat anda gunakan untuk menambahkan file, 

yaitu link file atau folder. Adapun cara membuatnya : 

1.  Hidup mode editing 

2.  Klik Add an activity or resourse 

3.  Kemudian pilih File dan klik button Add. 

4.  Maka akan muncul tamapilan Adding a new File (File). 

5.  Pada Name, masukkan/ketik judul materi yang dibuat link judul ini akan terlihat 

oleh siswa pada halaman utama kursus anda, ketika judul ini dipilih/klik maka akan 

download file materi yang anda buat. 

6.  Ketik deskripsi materi yang anda buat pada Deskription. Untuk mengisi bagian ini 

dapat anda mengisi dengan 30ndicator yang ada pada silabus atau RPP (copy dari 

program pengolahan kata). 

 

berfungsi untuk memindahkan materi. 

berfungsi untuk menghapus materi. 

 

berfungsi untuk menentukan role-nya 

berfungsi untuk merubah materi. 

berfungsi untuk tidak memperlihatkan/menampilkan materi. 

berfungsi untuk menyalin materi 
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7. Mengisi Content/Upload file pada Selection files dengan cara klik  

 
 

 
8.  Ditampilkan File picker 

9.  Pilih Upload a file dan Klik button Browse 
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10.  Pilih file yang akan diupload pada File Upload dan klik button Open. File yang bisa 

di-link adalah file Word, HTML, PDF, PPT, suara, video, animasi, gambar dll. Bila 

belum ada, silahkan anda upload terlebih dahulu dengan mengklik tombol upload a 

file (lihat pada manajemen file kursus). 
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11.  Setelah itu ditampilkan File picker yang berisi nama file  yang siap di-upload, klik 

button Upload this file 

 

 
 

12.  Ditampilkan bagian Content pada Select file berisi nama file  yang sudah di-upload. 
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13.  Klik button Save and return to course atau Save and display, kemudian 

ditampilkan seperti gambar di bawah ini : 
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D.  Folder 
 

Anda juga dapat membuat link atau menampilkan sebuah folder/direktori dari file kursus 

anda, sehingga seluruh file dalam direktori tersebut lansung dilihat oleh siswa. Adapun 

cara membuatnya : 

1.  Hidup mode editing 

2.  Klik Add an activity or resourse 

3.  Kemudian pilih Folder dan klik button Add. 

4.  Maka akan muncul tamapilan Adding a new Folder (Folder). 

5.  Pada Name, masukkan/ketik judul materi yang dibuat link judul ini akan terlihat 

oleh siswa pada halaman utama kursus anda, ketika judul ini dipilih/klik maka akan 

download file materi yang anda buat. 

6.  Ketik deskripsi materi yang anda buat pada Deskription. Untuk mengisi bagian ini 

dapat anda mengisi dengan indikator/tujuan pembelajaran yang ada pada silabus atau 

RPP (copy dari program pengolahan kata). 

 
 

7.  Mengisi Content/Upload file pada Selection files dengan cara klik  
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8.  Ditampilkan File picker 

9.  Pilih Upload a file dan Klik button Browse 

 
10.  Pilih file yang akan diupload pada File Upload dan klik button Open. File yang bisa 

di-link adalah file Word, HTML, PDF, PPT, suara, video, animasi, gambar dll. Bila 

belum ada, silahkan anda upload terlebih dahulu dengan mengklik tombol upload a 

file (lihat pada manajemen file kursus). 
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11.  Setelah itu ditampilkan File picker yang berisi nama file  yang siap di-upload, klik 

button Upload this file 

 

 
12.  Ditampilkan bagian Content pada Select file berisi nama file  yang sudah di-upload. 
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13.  Klik button Save and return to course atau Save and display, kemudian 

ditampilkan seperti gambar di bawah ini : 

 
14.  Pada display a directory, pilih direktori/folder pada file kursus anda, yang dipilih 

adalah main file directory maka akan menampilkan semua file pada kursus anda. 

 
15.  Pada display a directory, pilih button Edit pada file kursus anda, maka akan 

menampilkan semua file pada folder/direktory anda. 

16.  Pada display a directory, maka akan menampilkan semua file pada folder/direktory 

anda. 

 

 

 

 



 39  ICT SMANSA Mataram 

 Fungsi ikon pada Files : 

 untuk menambah file materi 

 untuk membuat/menambah foder 

untuk download semua file materi. 

17.  Pada File klik , untuk menambah file pada folder/direktory anda. 

 

 
18.  Klik button Save Changes , maka akan menampilkan semua file pada 

folder/Directory anda. 
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19. Ditampilkan struktur folder seperti gambar di bawah ini : 

  
 

 
 
E.  IMS Content Package 

 

Paket konten IMS adalah kumpulan file yang dikemas sesuai standar sehingga dapat 

digunakan dalam system yang berbeda. Modul ini memungkinkan paket konten tersebut 

untuk di-upload sebagai file zip dan ditambahkan sebagai sumber belajar. Biasanya 

modul ini digunakan untuk menyajikan konten multimedia dan animasi. 

Adapun cara membuatnya : 

1.  Hidup mode editing 

2.  Klik Add an activity or resourse 

3.  Kemudian pilih IMS Content Package dan klik button Add. 

4.  Maka akan muncul tamapilan Adding a new IMS Content. 

5.  Pada Name, masukkan/ketik judul materi yang dibuat link judul ini akan terlihat 

oleh siswa pada halaman utama kursus anda, ketika judul ini dipilih/klik maka akan 

download file materi yang anda buat. 

6.  Ketik deskripsi materi yang anda buat pada Deskription. Untuk mengisi bagian ini 

dapat anda mengisi dengan indikator/tujuan pembelajaran yang ada pada silabus atau 

RPP (copy dari program pengolahan kata). 
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7.  Content/Upload file pada Package file dengan cara klik button Choose a file  

 

 
 

8. Ditampilkan File picker 

9. Pilih Upload a file 
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10. Ditampilkan File picker untuk upload file  

11. Klik button Browse untuk memilih file (bentuk .zip) 
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12. Pilih file yang akan di-upload, klik button Open. 

 

 
 

13. Ditampilkan File picker yang berisi file yang akan di-upload, klik button Upload 

this File.  

 
 

14. Pada Content bagian Package file berisi nama file yang akan ditampilkan pada 

course, klik button Upload this File.  
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15.  Klik button Save and return to course atau Save and display, kemudian 

ditampilkan seperti gambar di bawah ini :  

 
 

 

F.  Label 

Label merupakan keterangan dalam bentuk text yang digunakan untuk memberi 

penjelasan yang diletakkan di antara daftar activity atau sumber belajar. Label bisa juga 

dalam bentuk multimedia (audio/video). 

Adapun cara membuatnya : 

1.  Hidup mode editing 

2.  Klik Add an activity or resourse 

3.  Kemudian pilih Label dan klik button Add. 

4.  Maka akan muncul tamapilan Adding a new Label (Label). 

5.  Pada Label textt, masukkan/ketik keterangan/informasi tentang materi yang dibuat 

akan terlihat oleh siswa pada halaman utama kursus anda. 

6. Klik button Save and return to course. 
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7.  Setelah itu, ditampilkan seperti gambar di bawah ini :  
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G. Page 

 

Anda dapat membuat sebuah halaman web dengan fasilitas ini, dengan fasilitas ini maka 

halaman web yang anda buat akan lebih menarik karena dapat dibuat dengan format yang 

lebih variatif. Pada pembuatan halaman dan fasilitas toolbox yang dapat anda gunakan 

seperti program pengolahan kata. Anda dapat menambahkan gambar, tabel, video, link 

file/website dll. Adapun cara membuatnya : 

1.  Hidup mode editing 

2.  Klik Add an activity or resourse. 

3.  Kemudian pilih Page dan klik button Add. 

4.  Maka akan muncul tamapilan Adding a new Page (Page). 

5.  Pada Name, masukan/ketik judul materi yang akan anda buat judul ini akan terlihat 

oleh siswa pada halaman utama kursus anda ketika judul ini dipilih/klik maka akan 

membuat materi yang anda buat. 

6.  Ketik deskripsi materi yang anda buat pada Deskription. Untuk mengisi bagian ini 

dapat anda mengisi dengan indikator/tujuan pembelajaran yang ada pada silabus atau 

RPP (copy dari program pengolahan kata). 

 

7.  Pada Page content, Ketik ini materi yang anda buat/kembangkan secara lengkap. 

Untuk mengisi materi ini dapat anda copy dari program pengolahan kata, namun bila 

anda akan memasukkan gambar anda harus memasukkan dari toolbox (Insert Image) 

dan mengambil dari data file kursus, bila tidak anda akan menemui masalah ketika 

kursus anda dibackup  dan direstore pada komputer lain atau web yang sudah online. 

Gambar di bawah ini adalah untuk memasukkan gambar dengan fasilitas toolbox 

Insert Image. 

 

 

 

 



 47  ICT SMANSA Mataram 

 

8.  Klik button Save and return to course atau Save and display, kemudian 

ditampilkan seperti gambar di bawah ini : 
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 Cara menyisipkan gambar :  

1.  Memasukkan gambar klik  dari toolbox (Insert Image) seperti gambar di 

bawah ini untuk mengambil dari data file kursus. 

 

 

2.  Ditampilkan Image properties untuk URL file gambar.  

3.  Klik button  Browse repositories untuk mengisi URL. 

 

 

 

4.  Ditampilkan File picker, pilih Upload file dan klik button Browse. 
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5.  Pilih file yang akan diupload pada File Upload dan klik button Open. File yang bisa 

di-link adalah file suara, video, animasi, gambar dll. Bila belum ada, silahkan anda 

upload terlebih dahulu dengan mengklik tombol upload a file (lihat pada manajemen 

file kursus). 

 

 

6.  Setelah itu ditampilkan File picker yang berisi nama file  yang siap di-upload, klik 

button Upload this file 
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6.  Ditampilkan Image properties dengan URL yang berisi nama lokasi dan nama file, 

klik button Browse repositories dan klik Deskription not necessary (). 

7.  Klik button  Save Image.  
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 52  ICT SMANSA Mataram 

 

 

 Cara link video ke URL di internet :  

1.  Untuk link video ke URL,  klik  dari toolbox (Create link) seperti gambar di 

bawah ini. Ketika siswa memilih/klik materi pada course dapat melihat materi 

berupa teks, gambar, atau video pada halaman Page. 

 

2.  Ditampilkan Create link untuk URL file video.  

3.  Klik button  Browse repositories untuk mengisi URL. 

 

 

 

4.  Ditampilkan Create link yang sudah terisi dengan URL file video, klik button 

Create link. 
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 Cara upload video :  

1.  Untuk upload video,  klik  dari toolbox (Insert media) seperti gambar di 

bawah ini. Ketika siswa memilih/klik materi pada course dapat melihat materi 

berupa teks, gambar, atau video pada halaman Page. 

 

2.  Ditampilkan Insert media untuk URL file video.  

3.  Klik button  Browse repositories untuk mengisi URL. 

 

 

4.  Ditampilkan File picker untuk upload file video.  
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5.  Klik button Browse.  

 

 

6.  Pilih file video yang akan diupload pada File Upload dan klik button Open. 

 

 

7.  Setelah itu ditampilkan File picker yang berisi nama file video yang siap di-upload, 

klik button Upload this file 
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8.  Ditampilkan Insert media, URL berisi nama lokasi dan file video, klik button 

Insert media. 

 

 

9.  Setelah mengisi materi berupa teks, gambar, dan video, klik button Save and return 

to course atau Save and display. 
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H.  URL 

 

URL adalah Uniform Resource Locator, yaitu cara penamaan alamat file di Internet. 

URL merupakan serangkaian karakter (dapat berupa huruf, angka, ataupun simbol) yang 

sesuai dengan format standar yang sudah ditentukan, URL digunakan untuk 

menunjukkan alamat/ address suatu sumber yang ada. 

Anda tidak harus membuat semua konten atau materi anda di moodle. Anda dapat meng-

upload dan menyimpan setiap konten digital yang telah anda buat dalam aplikasi lain. 

Dokumen yang anda buat dalam program pengolahan kata, presentasi, video, materi 

dalam bentuk pdf dll, dapat anda masukkan dalam moodle, anda juga dapat dengan 

mudah menambahkan link ke situs web lainnya agar siswa dapat mengakses ke halaman 

web yang anda inginkan dapat dikunjungi oleh siswa. 

 

Meskipun mudah untuk membuat konten secara lansung di moodle dengan menggunakan 

fasilitas Book atau Page. Anda juga dapat mengupload semua jenis file elektronik anda. 

Namun yang perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa siswa dapat mengaksesnya 

dengan perangkat lunak yang sesuai pada komputer mereka. Setelah anda menambahkan 

file ke dalam file kursus, maka dengan mudah anda membuat resourse materi yang akan 

diakses oleh siswa. Anda dua cara yang dapat anda gunakan untuk menambahkan file, 

yaitu link file or web site display a directory. Adapun cara membuatnya : 

1.  Hidup mode editing 

2.  Klik Add an activity or resourse. 

3.  Kemudian pilih Page dan klik button Add. 
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4.  Maka akan muncul tamapilan Adding a new URL. 

5.  Pada Name, masukan/ketik judul materi yang akan anda buat judul ini akan terlihat 

oleh siswa pada halaman utama kursus anda ketika judul ini dipilih/klik maka akan 

membuat materi yang anda buat. 

6.  Ketik deskripsi materi yang anda buat pada Deskription. Untuk mengisi bagian ini 

dapat anda mengisi dengan indikator/tujuan pembelajaran yang ada pada silabus atau 

RPP (copy dari program pengolahan kata). 

 

 

7.  Pada Content, masukan/ketik/copy URL (alamat materi di internet) pada External 

URL. 

8.  Klik button Save and return to course atau Save and display. 
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9.  Kemudian ditampilkan course seperti gambar di bawah ini : 

 

1. Masukkan/ketik judul materi yang dibuat link judul ini akan terlihat oleh siswa pada 

halaman utama kursus anda, ketika judul ini dipilih/klik maka akan membuat materi 

yang anda buat. 

2. Masukkan/ketik ringkasan/informasi dari materi tersebut (optional). 

3. Pada location ketikkan alamat web site yang akan di-link-kan, bila akan di-link pada 

file kursus maka klik choose or upload file. 

4. Pilih file yang akan dibuat link dengan mengklik Choose pada sebelah kanan file. File 

yang bisa di-link adalah file Word, HTML, PDF, PPT, suara, video, animasi, gambar 

dll. Bila belum ada, silahkan anda upload terlebih dahulu dengan mengklik tombol 

upload a file (lihat pada manajemen file kursus). 

5. Pada window pilih same window atau new window. Bila kita menginginkan siswa 

langsung mendownload file maka beri ceklist pada kota force download 

6. Setelah selesai pilih save change and return to course (kembali ke halaman  utama 

kursus) atau save and display (langsung menlihat hasil halaman web yang dibuat). 
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