PENGGUNAAN ELEARNING IAIN KENDARI
UNTUK DOSEN
BERBASIS MOODLE
1. Akses website elearningn IAIN Kendari dengan alamat elearning.iainkendari.ac.id

Klik “Log in” pada sisi pojok kanan atas.
2. Masukan user name dan password dosen yang telah di dapatkan.
Login akun dosen menggunakan User : NIP dan password standard : iainkendari18

3. Selamat datang di laman dashboard elearning jika user dan password benar

4. Untuk Mengganti Password Dosen, klik “Preferences” pada akun user pojok kanan atas.

Setelah itu klik “change password”

Untuk merubah password, ketik password lama anda pada “current password”,
kemudian ketik password baru anda pada kolom “New Password” dan diulangi lagi
dengan password baru yang sama pada “New Password (again)” Kemudian “Save
Changes”

Ketentuan password :
1. Minimal harus ada 1 Huruf Kapital (A s/d Z)
2. Minimal harus ada 1 Huruf Kecil (a s/d z)
3. Minimal harus ada 1 angka (0 s/d 9)
4. Minimal harus ada 1 karakter khusus seperti tanda * atau – atau #

5. Jika dosen bersangkutan ingin merubah profil akun, klik “Profile” pada akun user pojok
kanan atas.

Lanjutkan dengan menekan “Edit Profil”

Pada layanan ini dosen dapat merubah, nama, email, deskripsi, mengupload gambar
dosen, nomor hp dan lain sebagainya

Jika telah selesai tekan tombol “Update Profil” pada sisi bagian bawah formulir

6. Untuk Membuat Matakuliah Online Baru pada Fakultas/Pascasarjana, Program Studi dan
Semester tertentu klik tombol “Site admnistration” pada kolom menu sisi kiri web

Kemudian klik “Manage courses and categories”

Dilanjutkan dengan menekan “Create new course”

Mengisi Formulir Matakuliah baru secara lengkap nama matakuliah, nama pendek
matakuliah, kategori, tanggal mulai dan tanggal selesai perkulihan seperti gambar di
bawah :

Untuk nama matakuliah “Course full name” isikan dengan format :
NamaMatakuliah[spasi](Kelas), Contoh : Bahasa Arab I (Kelas A)
dan seterusnya
Untuk nama pendek “Course short name” isikan dengan format :
PRODI[-]SINGKATANMATAKULIAH[-]KELAS[-]THNAKADEMIK
Misalkan :
 Bahasa Arab pada Prodi PAI kelas A Tahun Akademik 2018 Ganjil
 PAI-BHSARABI-A-20181
 Bahasa Arab II pada Prodi PAI kelas B Tahun Akademik 2018 Genap
 PAI-BHSARABII-B-20182
dan seterusnya.
Untuk pengisian “Course category”, pilih Fakultas  Program Studi  Semester

Tentukan tanggal mulai dan tanggal akhir (silahkan ceklist enable pada course end date)

Langkah berikutnya simpan dengan menekan tombol “Save and return” pada akhir
formulir

Jika telah tersimpan maka langkah berikutnya yang paling penting adalah mengatur
metode mahasiswa bisa masuk ke matakuliah yang telah dibuat sebelumnya
7. Untuk mengatur metode agar mahasiswa bisa masuk ke matakuliah kelas tersebut, klik
“Dashboard”  “Course” dan periksa pada :
 “In Progress” (jika perkuliahan sedang berlangsung)
 “In Future” (jika perkuliahan belum dilaksanakan )
 “In Past” (jika perkuliahan sudah selesai dilaksanakan)
Setelah itu klik matakuliah yang telah di buat

Klik tanda pengaturan pada matakuliah terpilih, dan pilih “More”

Setelah itu klik tab “users” dan klik menu “enrolment methods” pada baris users

Berikutnya mengaktifkan “Self enrolment (Student)”

Metode “Self enrolment (Student)” adalah metode dimana mahasiswa dengan akun yg
telah aktif dapat gabung dan melihat aktifitas elearning pada matakuliah tersebut
dengan memasukan password yang telah ditentukan pada masing-masing matakuliah.
Langkah-langkah :
1. aktifkan dengan menekan tombol enabled (logo mata

) pada baris tersebut.

2. Mengatur password untuk gabung ke matakuliah tersebut. Klik edit (logo
baris “Self enrolment (Student)”

) pada

Cukup Klik “edit password” dan masukan password anda agar mahasiswa bisa masuk
ke matakuliah tersebut.

Untuk melihat apa yang diketik pada kolom password tekan tombol reveal (lambang
mata ) disebelah kolom password

Jika telah selesai maka tekan tombol “Save Changes”

8. Uji coba menggunakan akun mahasiswa untuk join pada matakuliah yang telah di buat
serta di atur password “Self enrolment (Student)”
Login menggunakan akun mahasiswa pada laman elearning.iainkendari.ac.id dengan
memasukan NIM dan password standard yang telah ditentukan.
Login akun mahasiswa menggunakan User : NIM dan password standard : mhs

Kemudian jika login berhasil, klik “Site Home” dan scroll ke bawah hingga mendapatkan
daftar matakuliah yang aktif.
Pada daftar matakuliah terdaftar Nama Matakuliah, serta nama dosen. Klik matakuliah
yang akan dipilih.

Setelah itu masukan password “Self enrolment (Student)” yang telah ditentukan oleh
dosen pada pengaturan matakuliah tersebut dan klik tombol “Enrol Me”

Jika password benar, maka mahasiswa yang bersangkutan akan masuk ke dalam
matakuliah online dan dapat mengakses semua Materi, Kuis, Survei, File Downlaod pada
matakuliah tersebut.

9. Untuk melihat mahasiswa yang telah berhasil join pada matakuliah tersebut dapat
dilakukan dengan menekan tombol “Participants” pada sisi kiri web

10. Menghapus mahasiswa yang telah berhasil join dari matakuliah. Pada menu yg sama klik
tombol unenroll (lambang tong sampah
) pada mahasiswa yang ingin di hapus.

Dan langkah terakhir klik “unenrol”

11. Untuk mengatur halaman elearning (Mengumpul tugas, Membuat Tugas, Forum, Kuis,
Materi Upload dan lain sebagainya silahkan melihat pada buku panduan atau
mendownload manual panduan elearning dengan moodle.
12. Demikian dan semoga bermanfaat

Catatan :
Login akun dosen menggunakan User : NIP dan password standard : iainkendari18
Login akun mahasiswa menggunakan User : NIM dan password standard : mhs



Jika telah berhasil login silahkan ganti password anda agar tidak di akses oleh orang
lain.
Jika terdapat akun yang belum terdaftar silahkan hubungi admin :
- Tommy patra (085331019999)
- Muragmi Gazali (081341703181)
- Yaqub (085255996685)

