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I.

E-learning STIKKU dengan LMS Moodle

Alternatif yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan e-Learning dalam
sebuah institusi pendidikan adalah dengan menggunakan tools yang disebut LMS
(Learning Management System). LMS adalah aplikasi berbasis web yang dapat
memanajemen, mengotomisasi dan memvirtualisasi proses belajar mengajar yang
dilakukan secara online. LMS menggabungkan semua elemen yang berkaitan dengan
sistem belajar yang ada seperti dosen dan mahasiswa. LMS didesain untuk menganalisa
dan mengembangkan content materi ajar dengan metoda e-Learning.
Fungsi utama LMS adalah mengolah suatu tatanan materi ajar menjadi semacam
GBPP (Garis Besar Program Pengajaran), dimana didalamnya akan ditata pola
penempatan setiap bidang studi materi ajar, bab content materi ajar, materi latihan,
penyusunan database soal-soal atau penyusunan bank soal.
Tujuan dari LMS adalah untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah
atau lembaga-lembaga tertentu yang mengelola banyak karyawan, biasanya difungsikan
sebagai alat pelatihan yang bersifat mandiri, misalnya untuk pemahaman pada karyawan
mengenai standar operasi kerja.
LMS ada yang bersifat proprietary software dan ada juga yang open source. Pada
hakekatnya, pemilihan LMS disesuaikan dengan kebutuhan dan business process yang
ada di institusi pendidikan masing-masing. Menurut hasil penelitian dari Sabine Graf dan
Beate List yang dibiayai oleh European Social Fund (ESF) tentang evaluasi dan komparasi
LMS berbasis open source, diakui bahwa MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment) termasuk yang terbaik secara kelengkapan fitur dibandingkan
software LMS lain. Tercatat lebih dari tiga puluh ribu institusi pendidikan menggunakan
MOODLE sebagai engine dasar LMS mereka. Salah satu yang menarik di MOODLE adalah
proses customization yang relative tidak merepotkan, bahkan meskipun kita tidak
memahami skill pemrograman dengan baik.
STIKes Kuningan sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi yang sedang
mengembangkan sistem pendidikan berbasis mahasiswa, kemudian menggunakan
moodle sebagai software dalam sistem pembelajaran secara elektronik.
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II.

Mahasiswa (students)

Mahasiswa merupakan elemen yang penting dalam proses pembelajaran online
(elearning) ini, karena mereka adalah objek dari sistem ini. Begitu banyaknya analisis dan
biaya pengembangan yang dikeluarkan tidak lain dan bukan adalah untuk melayani
mahasiswa agar memudahkan mereka dalam menggunakan sistem elearning yang
dibangun. Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diketahui mahasiswa dalam
mengakses sistem pembelajaran dengan e-learning berbasis Moodle.
2.1 Laman Depan E-Learning
1. Sebaiknya akses dilakukan menggunakan browser terbaru seperti Mozilla Firefox, Chrome,
Internet Explorer 9, dll. Pertama sekali buka website kampus yang beralamat di
stikku.ac.id, kemudian pilih/klik icon e-learning di bagian Layanan untuk menuju laman elearning.

2. Atau e-Learning juga
elearning.stikku.ac.id.

dapat

Panduan Singkat Elearning untuk Mahasiswa

langsung

diakses

dengan

membuka

link

3

Kemudian isikan username dan password. Username dan password akan diperoleh
setelah anda didaftarkan oleh Administrator.
2.2 Pendaftaran matakuliah
Seorang mahasiswa yang belum terdaftar dalam sistem e-learning yang dibangun
dengan Moodle dapat melalui beberapa cara untuk dapat menjadi peserta pembelajaran
online tersebut. Ada yang dengan di-registrasi-kan oleh administrator, ada juga yang
langsung registrasi dengan authentication melalui email calon peserta tersebut. Elearning
STIKes Kuningan menggunakan metode pendaftaran/registrasi oleh administrator.


Untuk membuka halaman e-learning STIKKU ketik elearning.stikku.ac.id di address
bar, kemudian login dengan mengetik NIM (Nomor Induk Mahasiswa) masing-masing
pada bagian username dan password.
(gambar)



Setelah selesai login mahasiswa dapat langsung membuka kursus (mata kuliah) yang
diikuti. Lihat dan klik pada mata kuliah yang tertera, maka di sebelah kanan akan
terbuka laman..
(gambar)

2.3 Administrasi
Bagian administrasi yang diperbolehkan oleh sistem hanya sebatas melihat nilai dan
mengedit profile saja, tapi hal ini sudah cukup untuk seorang mahasiswa.

Berikut menu administrasinya:
2.3.1 Melihat nilai (Grades)
Pada bagian grades ini, mahasiswa dapat melihat semua tugas, kuis dan ujian
yang sudah mereka kerjakan selama perkuliahan online berlangsung.
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Klik tombol grades/nilai pada menu administrasi.



Kemudian akan muncul halaman seperti pada dibawah ini, pilihlah salah satu
link yang ada untuk melihat detail penilaiannya.

2.3.2 Mengedit biodata “Profile”
Pada bagian profile, mahasiswa dapat memperbaiki profile yang sudah ada.
Disamping itu dapat membuat blog selayaknya blogspot dan lainnya, akan tetapi
fasilitas yang ada sederhana.
 Klik tombol profile/profil pada menu administrasi



Kemudian akan muncul halaman dibawah ini, lalu pilihlah bagian yang akan
diakses lebih jauh
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2.4

Mengikuti perkuliahahan

2.4.1 Mendapatkan materi
Mahasiswa dapat membaca materi dengan berbagai cara, tergantung dari dosen
dalam menentukan jenis materi yang disampaikan di moodle-nya sendiri. Berikut ini
contoh pengaksesan terhadap materi dengan format .pdf:


Klik salah satu topik materi yang ada





Kemudian muncul halaman seperti di bawah ini:

Mahasiswa juga dapat mendownload materi tersebut dengan menekan tombol “save”

2.4.2 Mengikuti kuis
Kuis yang dapat diikuti mahasiswa juga beraneka ragam jenisnya, tergantung dari
dosen dalam menentukan jenis kuis matakuliah tersebut. Berikut ini salah satu
contoh kuis yang dapat diikuti mahasiswa:
 Klik “Quiz Pengantar HCI” pada salah satu topik materi yang tersedia
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Kemudian akan muncul halaman kuis seperti dibawah ini, dan kuis siap diikuti.
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