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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah S.W.T. karena berkat dan rahmat-Nya Panduan Penggunaan 

elearning Universitas Borobudur untuk Dosen dapat diselesaikan. Panduan ini berisi 

langkah-langkah bagi dosen dalam mengakses eleaning Universitas Borobudur yang 

dikembangkan dari aplikasi moodle. Namun demikian, panduan ini tidak membahas seluruh 

fitur yang ada, tetapi panduan ini hanya membahas fitur-fitur yang umum akan digunakan 

oleh dosen dalam mengakses elearning dalam proses perkuliahannya.  

Kami mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 

penyusunan panduan ini. Ucapan terimakasih juga kami ucapkan kepada Rektor dan Wakil 

Rektor Bidang Akademik Universitas Borobudur serta jajaran Biro Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (BIRO TIK) Universitas Borobudur yang telah mengembangkan Aplikasi/Sistem 

elearning ini.  

Semoga panduan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada Dosen 

dalam mengakses elearning pada perkuliahannya. Penulis juga mengharapkan, dengan 

adanya panduan ini dapat memotivasi mahasiswa untuk dapat terlibat aktif dalam proses 

perkuliahan baik secara konvensional maupun melalui elearning 

 

 

 

 

Jakarta,           2019 

Hilman Firmansyah 
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I. PENGENALAN 

Elearning Universitas Borobudur merupakan sarana pembelajaran online yang 

dikembangkan untuk melengkapi perkuliahan tatap muka yang dilakukan secara 

konvensional. Melalui elearning Universitas Borobudur, para Dosen dapat 

menyajikan materi perkuliahan berupa teks, web, animasi, multimedia, ebook, 

presentasi, diskusi, ujian, tugas, kuis  dan aktivitas lainnya secara online, sehingga 

mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan tersebut tanpa dibatasi oleh waktu 

dan tempat. 

1.1 MENGAKSES E-LEARNING 

Untuk mengakses website elearning,  Dosen bisa menggunakan browser 

(Chrome, Mozilla firefox , Internet explorer,  Opera atau Safari).  Kemudian 

ketikkan alamat website elearning → http://elearning.borobudur.ac.id/ atau 

bisa dengan mengetikan nama  kata kunci  “elearning borobudur” di Google 

dan pilih yang paling sesuai. 

1.2 HALAMAN DEPAN 

 

Untuk masuk kedalam Website e-learning diharuskan login terlebih dahulu, klik 

tombol login di sebelah pojok kanan atas (LOGIN). 

http://elearning.borobudur.ac.id/
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Dosen dapat login ke dalam website elearning Universitas Borobudur 

menggunakan akun yang telah diperoleh dari administrator.  

 

II. PENGELOLAAN MATA KULIAH (COURSES) 

2.1 MEMBUAT MATA KULIAH 

 

 

Untuk membuat mata kuliah baru klik menu Courses pada panel Navigation, 

kemudian pilih dan klik tombol  maka muncul tampilan 

form pembuatan mata kuliah seperti gambar dibawah ini; 
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Keterangan :  

 Course Full name : di isini dengan nama mata kuliah 

 Course short name : di isini dengan kode mata kuliah 

 Course category : di isini dengan memilih fakultas/jurusan yg sesuai 

 Visible   : dimaksudkan akan di tampilkan atau di sembunyikan 

 Course start date : di isini dengan tanggal mulai tayang mata kuliah 

 Course ID Number : di isini dengan Nama Dosen 

Setelah semua terisi klik tombol  untuk menyimpan. 
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2.2 MENGATUR TAMPILAN MATA KULIAH 

Pada halaman awal tampilan mata kuliah yg belum di kelola seperti gambar di 

bawah ini: 

 

Untuk mengelola tampilan mata kuliah ini diharuskan menghidupkan mode 

edit dengan memilih dan klik tombol  di pojok kanan atas. 

Kemudian halaman akan berubah ke mode edit seperti gambar dibawah ini: 

 

Untuk merubah nama judul/sambutan tampilan awal klik tombol/icon edit  

 Membuat sambutan dosen 

Untuk membuat kata sambutan dan sebgainya dengan klik tombol   yang 

berada diatas news forum , maka akan muncul form summary of general / ringkasan 

umum mata kuliah, seperti gambar dibawah ini: 
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Klik tombol  untuk menyimpan 

 Membuat nama pertemuan 

Untuk membuat/memberi nama pertemuan dengan mengklik tombol  

yang berada dibawah tanggal . maka akan muncul form summary of general, 

 

isilah formnya kemudian klik tombol  save changes untuk meyimpan. 

Setelah semua dirubah makan halaman mata kuliah akan berubah menjadi seperti 

gambar dibawah ini: 
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2.3 MEMBUAT/UPLOAD MATERI 

Untuk memulai membuat ataupun upload materi terlebih dahulu harus 

menghidupkan mode edit dengan memilih dan klik tombol  di 

pojok kanan atas pada halaman. Kemudian di bagian tanggal pertemuan yang 

diiginkan klik tombol    selanjutnya pilih File dibagian 

resources seperti gambar dibawah ini; 
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Kemudian klik tombol   ADD dan akan menampilkan halaman upload materi 
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Untuk memasukan / upload materinya dengan klik gambar/tombol add  

dan akan menampilkan halaman seperti berikut 

 

Tahap pertama ialah dengan klik menu upload a file yang ditunjukan pada 

nomor 1, Tahap kedua pilih file pada attachment yg ditunjunkuan pada nomor 

2 dan  pada Tahap ketiga pilih dan klik tombol upload this file yang ditunjukan 

pada nomor 3 di gambar, maka akan menampilkkan gambar seperti dibaawah 

ini 
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Klik Save and Return To Course  untuk menyimpan dan kembali ke halaman 

mata kuliah 

 

2.4 MEMBUAT TUGAS 

Melalui aktivitas ini, Dosen dapat memberikan tugas kepada mahasiswa dalam 

berbagai bentuk, seperti makalah, laporan, dll. Selain itu, mahasiswa juga dapat 

langsung mengumpulkan tugas dengan mengupload tugas tersebut melalui elearning.  

Langkah awal bagi dosen untuk memberikan tugas adalah dengan cara klik tombol 

 kemudian pilih dan klik kemudian 

pilih Assignment  dan klik ADD (ditunjukan pada gambar 1 dibawah ini)  maka 

akan muncul form inputan tugas (ditunjukan pada gambar 1 dibawah ini) 

 

Pilih Assignment untuk membuat Tugas 
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Memberi Nama dan Arahan Tugas 

 

Tentukan waktu pengumpulan tugas pada tab “Availability” 
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Tentukan cara penilaian pada tab “Grade” 

 

Tentukan Tipe Pengumpulan tugas  

 

Setelah itu scrool kebawah dan klik “SAVE AND RETURN TO COURSE” 

 

 

III.   PENGELOLAAN KIUS 

Didalam membuat kuis ada 3 tahap pengelolaan dalam pembuatannya, tahap 

pertama ialah dengan membuat soal, tahap kedua membuat halaman kuis dan 

tahap ketiga ialah dengan memasukan soal kedalam halaman kuis 

3.1 MEMBUAT SOAL 

Fasilitas membuat soal ini dimaksudkan untuk soal di kuis nanti. langkah 

pertama dalam membuat soal ialah dengan klik menu Question bank pada panel 

Administration kemudian klik Create  A New Question 
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Setelah meng-klik create new question makan muncul tampilan pemilihan jenis soal, 

sebagai contoh pilih multiple choice / pilhan ganda, seperti gambar dibawah ini; 

 

kemudian klik Add,  untuk memilih jenis soal dan akan menuju ke halaman inputan 

soal 
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Memberi nama dan isi soal 

 

 

Mengisi jawaban soal  
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Keterangan :  

jawaban yang salah pad grade di isi dengan none, dan jawaban yang benar diisi dengan 

nilai 100 

Kemudian Scrool kebawah dan klik  untuk menyimpan soal. 

 

3.2 MEMBUAT  HALAMAN KUIS 

Untuk memulai membuat Halaman Kuis terlebih dahulu harus menghidupkan 

mode edit dengan memilih dan klik tombol  di pojok kanan atas 

pada halaman. Kemudian di bagian tanggal pertemuan yang diiginkan klik 

tombol    selanjutnya pilih Quiz dibagian resources 

seperti gambar dibawah ini; 
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Kemudian klik ADD  dan akan menampilkan halaman kuis 

 

Memberi nama dan Deskripsi kuis 
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Tentukan waktu pengerjaan kuis pada tab “Timing” 

 

 

Tentukan cara penilaian pada tab “Grade” 

 

Setelah itu scrool kebawah dan klik “SAVE AND RETURN TO COURSE” 
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3.3 IMPORT/ MASUKAN SOAL KEDLAM KUIS 

Dalam import / memasukan soal, pertama klik nama kuis  pada halaman mata 

kuliah 

 

Klik nama kuis dan akan di arahkan ke halaman edit kuis 

  

Klik Tombol EDIT QUIZ untuk ke halaman import soal 
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Keterangan: 

  Pilih dan ceklis soal yang akan di tambahkan seperti  nomor 1 pada gambar 

 Klik add to quiz untuk menambahkan kuis seperti nomor 2 pada gambar 

 Simpan soal yang telah ditambahkan seperti nomor 3 pada gambar 

Untuk melihat kuis yang sudah di buat, klik nama kuis di halaman mata kuliah 

IV.  PENGATURAN PROFILE 

Profil dapat diatur melalui menu My profile setting pada block 

Administration.  

 

Untuk merubah biodata diri pilih menu Edit profile dan untuk merubah 
password pilih menu Change Password 


