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KATA PENGANTAR 

 

Allhadmullilah, Puji syukur kehadirat Allah Azza Wajjala atas limpahan Rahmat dan 

karunianya sehingga Buku panduan pengunaan E Learning SMP Negeri 3 Penajam 

Paser Utara tahun 2019 ini telah dapat diselsaikan, Buku panduan ini merupakan 

pedoman bagi seluruh Guru maupun praktisi yang akan melakukan kegiatan belajar 

dan mengajar menggunakan E Learning. 

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Buku ini untuk itu kritik dan saran 

terhadap penyempurnaan buku panduan ini sangat diharapkan. Semoga dengan buku 

ini dapat menjadi manfaat untuk seluruh pihak di SMPN3 PPU dan juga semoga 

menjadi amal kebaikan bagi kami, dan sangat besar harapan kami kedepannya 

kegiatan belajar dan mengajar melalui media pembelajaran daring akan lebih 

ditingkatkan lagi. 

 

Babulu, 13 Desember 2019 

 

 

 

Tim Penyusun 
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LATAR BELAKANG PEMANFAATAN E-LEARNING 

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini kita berada pada era Revolusi Digital atau 

dikenal juga sebagai Revolusi Inustri 4.0, perkembangan teknologi dan informasi yang 

sangat pesat saat ini menuntut kita untuk ikut menyesuaikan diri atasnya. 

Perkembangan tersebut khususnya internet dan pengunaan smartphone 

menunjukkan bahwasanya manusia saat ini cendrung terhubung dengan dunia digital. 

Dalam dunia pendidikan sendiri kita dapat melihat bahwa pemanfaatan media online 

sangat memberikan dampak yang besar, salah satu dampak positif dari media online 

saat ini adalah mudahnya siswa untuk mendapatkan referensi dan media 

pembelajaran lainnya melalui media online/ internet. Saat ini bahkan belajar tidak 

hanya terfokus pada pembelajaran tatap muka guru dan murid, tetapi belajar sudah 

dapat jauh lebih flexibel yang dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. 

Dengan perkembangan teknologi inilah yang mengubah metode belajar siswa saat ini 

yang sebelumnya menggunakan metode konvensional bergeser mulai menggunakan 

metode digital. 

GAMBARAN E-LEARNING SMPN3 PPU 

E-Learning SMPN3 PPU dibangun mengunakan CMS E-Learning Moodle. 

Moodle adalah salah satu sofware E-Learning yang sangat populer dan memiliki 

kelebihan-kelebihan yang diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran berbasis 

online/ web. 

Diharapkan dengan adanya E-Learning dapat meningkatkan efektifitas dan kreatifitas 

serta inovasi baru dalam pembelajaran. E-Learning juga diharapkan dapat 

memfasilitasi belajar siswa yang terkadang terkendala waktu dan tempat. Kemudian 

dengan media belajar ini kami berharap sistem ujian akan lebih murah karena kita 

telah memanfaatkan media online yang akan membuat sistem ujian menjadi lebih 

murah. 
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ILUSTRASI PEMANFAATAN E-LEARNING 

 

 

 

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN MELALUI E-LEARNING 
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FASILITAS MOODLE 

1. Penyajian materi belajar dapat berupa format file, folder, buku, page, pdf dan 
URL/ Link 

2. Memiliki fitur kegiatan pembelajaran seperti: 

a) Tugas 

b) Kuis/ Ujian 

c) Chatting 

d) Forum Diskusi 

e) Feedback 

f) Web Confrence 

3. Memiliki fitur pendukung kegiatan pembelajaran seperti 

a) Pengelompokkan siswa 

b) Pembatasan Hak Akses 

c) Pemantauan progres belajar siswa 

d) Penilaian 

e) Pemberian Reward 

 

TUGAS GURU PADA E-LEARNING 

1. Mendaftarkan siswa yang mengampil mata pelajaran yang diampunya 

2. Membuat grup siswa sesuai dengan kelas (optional) 

3. Menambah diskripsi mata pelajaran 

4. Memasukkan materi pembelajaran berupa pdf, link, ataupun power point 

5. Menambahkan modul pembelajaran seperti forum, chatting, tugas dan kuis 

6. Memberikan nilai dan Reward 

7. Memeriksa progres perkembangan kurikulum pembelajaran 
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TUGAS SISWA DI DALAM E-LEARNING 

1. Mempelajari materi yang telah disediakan oleh guru mata pelajaran 

2. Berdiskusi didalam forum 

3. Melakukan interaksi dengan menggunakan modul chatting 

4. Mengerjakan dan menyerahkan rugas sesuai modul assignment (tugas) 

5. Mengerjakan kuis dan tugas serta latihan 

6. Melihat laporan nilai dan Reward 

 

PETUNJUK MENGAKSES E-LEARNING SMPN3 PENAJAM PASER UTARA 

Halaman Utama 

 

Untuk mengakses E-Learning bisa menggunakan browser seperti Google Chrome, 
Mdzila Firefox, Opera ataupun melaui browser handphone. 

Akses alamat : 

Lms.smpn3ppu.sch.id 

MELAKUKAN LOGIN 

Untuk masuk ke sistem E-learning dibutuhkan proses login dengan menggunakan 
username dan password yang benar. 

Berikut adalah langkah yang dilakukan untuk melakukan proses login: 
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1. Masukkan Username yang telah didaftarkan 
2. Masukkan password 
3. Lakukan Login 

MENGGANTI DEFAULT BAHASA 

Untuk mengganti Bahasa tampilan E-Learning, bisa dilakukan dengan melakukan klik 
menu English (en) yang terdapat pada pojok kanan atas dan merubah ke Bahasa 
Indonesia (id). 
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PENGATURAN AKUN 

Akses Menu Profil 

 

 

MENGUBAH PROFIL 

Turunkan cursor kebawah kemudian klik menu “ubah profil” 

 

 

MENGUBAH PROFIL LANJUTAN 

Lengkapi data isian profil apabila diperlukan 
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MEMASANG FOTO PROFIL GURU 

Pada isian foto baru klick tanda file yang ditunjukkan garis merah untuk memulai 
proses upload foto profil yang baru 
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SIMPAN HASIL 

 

 

HASIL PENGATURAN PROFIL 

 

 *nama dan foto profil telah dapat dilihat 

PENGATURAN UNTUK SISWA 

Agar siswa yang telah mendaftar E-Learning dapat masuk mata pelajaran kita tanpa 
harus melakukan konfirmasi atau add+ 

Cara ini sangat bermanfaat bagi guru, dimana guru hanya tinggal memberikan 
password dari mapel yang ingin diberikan ke siswa kemudian siswa dapat melakukan 
pendaftaran secara otomatis terhadap mapel tersebut tanpa harus didaftarkan oleh 
guru secara manual. 

Proses-proses yang dilakukan: 
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1. Masuk kedalam mata pelajaran yang diampu. 

 

 *kedua cara ini sama saja, hanya optional saja memilih yang mana 

 

2. Masuk kedalam mode ubah pengaturan dan masuk kedalam mode more atau 
lanjutkan... 

 

1) Pastikan guru sudah berada pada mapel yang diampu 

2) Klik icon gear untuk melihat pengaturan pada mapel 

3) Hidupkan mode ubah agar dapat melakukan edit atau perubahan pada mapel 

4) Masuk kedalam mode lanjutkan untuk melihat menu yang lebih banyak 
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3. Masuk kedalam Metode pendaftaran 

 

1) Klik Pengguna 

2) Klik Metode pendaftaran untuk membuat metode pendaftaran otomatis 

4. Aktifkan Pendaftaran Mandiri Siswa 

 

1) Aktifkan mode pendafataran mandiri siswa dengan menenakan gambar Mata 

2) Lakukan edit pendaftaran dengan memasukkan password yang nanti akan 
siswa gunakan untuk masuk kedalam mata pelajaran 
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Masukkan password yang akan diberikan ke siswa untuk dapat mengikuti mata 
pelajaran. *Kemudian simpan perubahan. 

 

MENGELOLA MATA PELAJARAN 

MENAMBAHKAN DESKRIPSI MATA PELAJARAN 

Deskripsi mata pelajaran dapat berupa capaian pembelajaran yang diharapkan 
ataupun berupa daftar topik-topik pembelajaran, dalam kasus ini kita dapat 
menggunakan silabus pembelajaran sebagai acuan (optional). 

PENGATURAN DESKRIPSI MATA PELAJARAN 

 

1) Masuk kedalam mata pelajaran yang ingin diatur/ edit dengan memilih Gear 
2) Hidupkan mode ubah untuk dapat melakukan edit terhadap deskripsi pada 

mata pelajaran 
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Apabila mode ubah telah diaktifkan maka akan muncul tampilan pensil dan edit 
seperti dibawah ini: 
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1) Klik modifikasi 
2) Tulis deskripsi terhadap mata pelajaran 
3) Tambahkan iformasi mengenai mata pelajaran kita 
4) Simpan perubahan 

Berikut tampilan dari edit deskripsi dari mata pelajaran yang kita lakukan 

 

MENGELOLA TAMPILAN SESI PEMBELAJARAN 

Sesi pembelajaran berguna untuk menampilkan topik (pertemuan) yang akan 
dilaksanakan. Jumlah topik tergantung dari banyaknya pertemuan selama satu 
smester. 

Terkadang hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan guru mata pelajaran. 

PENGATURAN SESI PERTEMUAN / MEMASUKKAN TOPIK PEMBAHASAN PELAJARAN 

 

1) Masuk kedalam mata pelajaran yang kita ampu 
2) Klik icon gear  
3) Aktifkan mode ubah 
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+ add topics untuk menambahkan jumlah topic dari mata pelajaran kita 

 

1) Tambahkan jumlah topik  
2) Melakukan save terhadap topik yang ditambahkan 
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MELAKUKAN EDIT TOPIK DAN MENAMBAH AKTIFITAS DALAM TOPIK 

 

1) Untuk melakukan edit pada topik 
2) Untuk menambahkan aktifitas dalam topik 

Berikut tampilan apabila menambah aktifitas dalam sebuah topik: 

 

Kemudian tambahkan aktifitas apa yang akan kita masukkan kedalam topik, 
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FORUM (ANOUNCEMENT) 

  

1) Klik Forum/ Anouncement  
2) Tambah untuk menambahkan forum dalam topik 
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Kemudian apabila kita ingin memasukkan topik diskusi untuk dapat diakses dan di 
diskusikan siswa maka kita dapat masuk kedalam Forum diskusi yang telah kita buat, 
kemudian kita dapat menambahkan topik diskusi pada form tersebut, tampilannya 
seperti dibawah ini: 

 

1) Tambahkan topik diskusi dengan mengklik tambah topik diskusi baru 
2) Tambahkan subjek tentang diskusi apa yang akan dibahas 
3) Tambahkan deskripsi terhadap subjek diskusi yang akan dibahas 
4) Lakukan post untuk mengirim topik sehingga dapat diakses siswa 

Berikut adalah tampilan diskusi forum yang telah kita buat: 

 

PEMBUATAN FORUM CHAT 

Seperti cara sebelumnya untuk menambahkan forum chat pada topik maka dapat 
dilakukan dengan cara masuk kedalam salah satu mata pelajaran yang di ampu, 
kemduian aktifkan mode ubah dan tambahkan sebuah aktifitas dan sumber daya pada 
topik pembahasan kita. 
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HASIL PENGATURAN PEMBUATAN FORUM CHAT 

 

 

1) Mengirim pesan 
2) Tampilan pesan 
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MEMBUAT GRUP ATAU KELOMPOK SISWA 
PENGELOLAAN SISWA DIDALAM MATA PELAJARAN (Optional) 

Pengelolaan siswa di dalam mata pelajaran hanya melakukan pengaturan kelompok 
atau (grup) dan tidak bersifat wajib, karena tidak semua mata pelajaran diatur dalam 
sebuah kelompok-kelompok kecil. 

Biasnaya pengaturan kelompok dimanfaatkan ketika ada tugas dari guru yang harus 
dikerjakan secara berkelompok termasuk penilaiannya. 

MEMBUAT GRUP/ KELOMPOK SISWA 

 

 

1) Masuk kedalam kolom pengguna 
2) Masuk kedalam grup 
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* Isi grup name dengan nama kelompok, untuk grup nomor id dan grup discusion 
dapat dikosongkan 

* Setelah selsai simpan perubahan 
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1) Tampilan grup yang telah dibuat 
2) Masukkan siswa kedalam grup atau kelompok yang dibuat 

 

1) User/ Siswa yang menikuti mata pelajaran 
2) Tambahkan sehingga siswa masuk kedalam kolom sebelah kiri 
3) Akan menampilkan siswa yang ditambahkan di kelompok 

*Kembali kedalam Grup 
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PENYAYIAN MATERI PEMBELAJARAN 
1. Penyajian materi pembelajran dapat dibuat dengan berbagai aplikasi 

komputer 
2. File materi dapat disajikan disajikan satu persatu kedalam E-Learning dengan 

menggunakan modul file. 
3. File materi yang dapat didukung oleh E-Learning misalkan: 

a. File Dokumen yang dibuat dengan Ms.Office atau PDF 
b. File gambar yang dibuat demham aplikasi image editor (Corel Draw, 

Photoshop, dll) yang berupa jpg, PNG, JPEG, cdr, dll 
4. File suara yang dibuat dengan aplikasi sound recorder seperti mp3, wav, dll 
5. File video yang dibuat dengan aplikasi editor dengan format mp4, avi, flv, dll 
6. Memasukkan Link materi pembelajaran 

SETTING DAN MEMASUKKAN MATERI PEMBELAJARAN 

Hidupkan mode ubah seperti yang dilakukan sebelumnya, kemudian pada topik 
pembelajaran kita dapat mengklik “Tambah sebuah aktifitas atau sumber daya” 
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Kemudian kita pilih sumber materi apa yang akan kiita masukkan kedalam topik. 

 

1) Apabila materi berupa buku/ E-book 
2) Apabila materi berupa file 
3) Apabila materi berupa sebuah folder 
yang berisi beberapa file 
4) Materi berupa tulisan yang dilakukan 
oleh guru 
5) Materi berupa link yang menuju ke 
website lain untuk pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

Contoh, apabila kita ingin memasukkan 
sumber materi berupa file MsOffice (word, Exel atau Power Point), PDF, CDR atau 
lainnya, kita dapat memilih File tab Aktivitas dalam gambar diatas kita ditunjukkan 
dengan nomer (2). 

Klik File Kemudian Tambah, maka kita akan masuk kedalam pengaturan file dan kita 
dapat memasukkan materi ajar berupa file dengan cara: 

 

1) Isikan nama materi yang diberikan 
2) Beri deskripsi untuk memberikan informasi tentang materi 
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3) Tampilkan deskripsi pada halman topik (optional) 

 

1) Pilh gambar file untuk memasukkan materi 
2) Brrowser/ cari materi kita melalui komputer kita untuk di upload 

 

1) Pilih lokasi materi ajar yang akan kita upload 
2) Pilih materi ajarnya  
3) Klik open agar file masuk kedalam E-Learning 



28 
 

 

1) Materi ajar telah dipilih 
2) Upload materi 

 

1) Materi ajar yang di upload 
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2) Lakukan save untuk melihat materi yang dimasukkan 

 

 

MEMASUKKAN MATERI AJAR BERUPA LINK KE WEBSITE LAIN 
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1) Nama Materi 
2) Masukkan Link website yang menjadi sumber materi kita, cara pengcopyan 

akan ditunjukkan pada gambar setelah ini 
3) Berikan deskripsi terhadap materi (optional) 
4) Tampilkan deskripsi materi pada halaman (optional) 

 

* Copykan link materi kemudian diletakkan pada External URL seperti gambar 
dengan petunjuk (2) di gambar sebelumnya 

Lakukan simpan untuk menyimpan perubahan. 

 

PENYAJIAN TUGAS DENGAN MODUL ASSINGMENT 
Modul Assignment adlaah modul yang berfungsi untuk memberikan tugas kepada 
siswa secara online dengan disertai petunjuk, batas pengerjaan dan bentuk 
penyerahan tugas. 
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Setelah siswa menyerahkan tugas, guru dapat memeriksa tugas, kemudian 
memberikan nilai dan feedback terhadap hasil tugas siswa. 

PENGATURAN MODUL TUGAS 

Pilih mata pelajaran yang ingin di setting 

Klik logo gear 

Klik menu “Hidupkan Mode Ubah” 

Kemudian tambahkan aktivitas dan sumber daya 
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1) Ijinkan kiriman dari (Allow submission from) digunakan untuk mengatur waktu 
mulai dibolehkan menyerahkan/ mengumpulkan tugas. 

2) Due Date digunakan untuk mengatur waktu batas akhir penyerahan tugas 
3) Cut-off-date digunakan untuk mengatur siswa tidak dapat lagi menyerahkan 

tugas melalui E-Learning 
4) Remind me to grade by digunakan untuk mengatur waktu pengingat bagi 

pengajar untuk memeriksa dan menilai tugas 
5) Always show description digunakan untuk menampilkan keterangan batas 

waktu akhir penyerahan tugas kepada siswa 
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1) Centrang “pengiriman berkas” (file submision) untuk mengizinkan penyerahan 
tugas dalam bentuk upload file 

2) Tentukan jumlah maksimum berkas yang dikirim (Maximum number of 
uploaded) 

3) Tentukan ukuran maksimum pengiriman file 
 

*SIMPAN PERUBAHAN UNTUK MELAKUKAN SAVE TERHADAP TUGAS 

 

Tampilan Tugas: 
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SIMULASI PENGERJAAN TUGAS OLEH SISWA 
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1. Klik untuk memasukkan file tugas 
2. Klik untuk menyimpan tugas/ pengumpulan tugas 

Apabila tugas dikerjakan langsung di web tanpa mengupload file tugas maka dapat dilakukan cara 
sebagai berikut: 
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PENILAIAN TUGAS 

Masuk kedalam tugas yang diberikan ke siswa 

 

 

 *view all submision untuk melihat siswa atau kelompok yang telah 
mengumpulkan tugas 
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1) Siswa telah mengerjakan atau mengumpulkan tugas 

 *informasi pengumpulan tugas akan masuk ke email  

 

 *Pilih Grade atau nilai untuk memberikan penilaian dari tugas yang telah 
dikerjakan 
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1) Tugas yang dikumpulkan 
2) Tuliskan nilai dari tugas yang dikerjakan siswa 
3) Tambahkan deskripsi dari hasil penilaian tugas (optional) 
4) Lakukan Save untuk menyimnpan 

 

 *Hasil nilai yang telah ditambahkan guru 
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PENGELOLAAN BANK SOAL DAN KUIS 
PENGATURAN BANK SOAL 

Pada form mata pelajaran yang di ampu pilih icon gear kemudian pilih more atau 
lanjutkan 

 

 

1) Pada Tab Administrasi kursus 
2) Pilih kategori untuk pembuatan kategori soal 
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1) Apabila memasukkan ujian/ kuis kedalam sub kategori (optional) 
2) Nama kategori dari kuis yang akan dibuat 
3) Deskripsi dari kuis atau ujian yang diberikan (optional) 
4) Save pengaturan 

 

 *kategori kuis 1 telah berhasil dibuat 

MENGELOLA DAN MENAMBAHKAN SOAL 

PENGATURAN SOAL 

untuk masuk kedalam form pembuatan soal dapat dengan cara sebagai berikut: 

 

 *setelah membuat kategori dapat langsung masuk ke form soal dengan memilih 
tab soal-soal 
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Cara lainya adalah: 

 

 

1) Pilihan untuk memasukkan soal yang kita buat dalam kategori khusus 
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2) Buat soal 

 

*Pilih kategori soal yang akan dibuat 
kemudian kita tambahkan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MEMASUKKAN BANK SOAL KEDALAM KUIS ATAU UJIAN 

Untuk memasukkan Bank soal yang telah kita buat kedalam kuis atau ujian yang akan 
diberikan ke siswa maka kita masuk kedalam mata pelajaran yang kita ampu, 
kemudian masuk kedalam kuis atau ujian yang telah kita buat dalam topik: 

 

1) Masuk kedalam Mata pelajaran yang di ampu 
2) Pilih kuis atau ujian yang telah dibuat 
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 *Masuk kedalam edit quiz untuk menambahkan kuis atau melakukan edit kuis 

 

1) Klik Add 
2) Membuat soal langsung pada kuis 
3) Menambahkan soal dari bank soal 
4) Menambahkan soal secara acak dari bank soal dan sub kategori 

 

MENGATUR WAKTU DAN PENILAIAN KUIS ATAU UJIAN 

Untuk mengatur waktu dan penilaian kuis atau ujian kita dapat masuk kedalam mata 
pelajaran dan memilih kuis atau ujian yang telah kita buat untuk kita mengedit 
pengaturannya (sebenarnya pengaturan ini dapat dibuat diwal membuat kategori kuis 
atau ujiannya) 
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1) Pilih icon gear 
2) Kemudian pilih ubah pengaturan 

Pada pengaturan kuis kita dapat memilih tab Timing dan Nilai 
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 *Guru dapat mengatur waktu ujian dan hasil ujian sesuai dengan kebutuhan 
pengajarannya 

 

LAPORAN UNTUK PENGAJAR 

Untuk mendownload atau melihat hasil pengerjaan kuis dari siswa, guru dapat 
melakukan result dari kuis yang telah diberikan ke siswa. Guru masuk kedalam mata 
pelajaran yang di ampu kemudian memilih kategori kuis yang akan di ambil hasilnya, 
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*Result untuk melihat dan mendownload hasil pekerjaan siswa 

 

1) Adalah nilai dari pekerjaan siswa 
2) Untuk mendownload nilai keseluruhan siswa yang mengerjakan, kita dapat 

mendownload dengan beberapa format anata lain xls (untuk ms exel), ods 
(untuk open source) dan pdf. 

 

  *Tampilan download nilai dengan format Xls atau untuk MS Excel 


