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BAB I.  PENDAHULUAN 
 
 
 
 
 

1.1. Sekilas Tentang Moodle 
 
Moodle adalah sebuah course management system yang digunakan untuk membuat 
sebuah proses belajar (learning) bisa dilakukan secara online, powerful dan fleksibel. 
Moodle bisa disebut sebagai e-learning, karena selain bisa mengelola sebuah proses 
belajar berlangsung, juga mampu mengelola materi dari pembelajaran. 
 
Moodle singkatan dari Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. Ia 
bersifat program aplikasi yang open source dan free (gratis) di bawah ketentuan GPL 
(General Public License), boleh didistribusikan atau dimodifikasi di bawah ketentuan 
GNU General Public License sebagaimana dipublikasikan oleh Free Software 
Foundation.  
 
Moodle berjalan di atas web server sembarang yang support bahasa pemrograman 
PHP dan sebuah database. Ia akan berjalan dengan sangat baik di atas web server 
Apache dengan database MySQL.  
 

1.2. CMS pada Platform Moodle 
 
Content Management System (CMS) adalah sebuah pengembangan blok baru di 
dalam platform moodle dengan fitur-fitur antara lain sebagai berikut : 

1. Manajemen perkuliahan 
a. Deliveri perkuliahan 
b. Mengubah informasi perkuliahan 
c. Backup perkuliahan 
d. Restore perkuliahan 
e. Menghapus perkuliahan 
f. Monitoring progress belajar mahasiswa 

2. Manajemen paket konten 
a. Membuat paket konten 
b. Deleveri paket konten perkuliahan 
c. Manajemen paket konten perkuliahan 
d. Mengganti paket konten perkuliahan 
e. Menghapus paket konten perkuliahan 
f. Import paket konten perkuliahan 
g. Eksport paket konten perkuliahan 

3. Menemukan konten berdasarkan metadata obyek pembelajaran /  mata kuliah 
4. Deliveri konten perkuliahan sesuai dengan struktur tertentu 



 
 
Secara Umum, urutan menjalankan aplikasi CMS pada palftorm moodle adalah : 

1. Membuka aplikasi 
2. Melakukan login 
3. Mengakses menu 
4. Logout dari aplikasi 

 

1.3. Membuka Aplikasi 
 
Aplikasi CMS Moodle merupakan aplikasi berbasis web, sehingga untuk menjalankan 
aplikasi ini diperlukan sebuah web browser. 

Langkah – langkah untuk membuka aplikasi CMS Moodle adalah sebagai berikut: 

1. Buka web browser. 
2. Pada kotak alamat web browser, ketikkan alamat URL CMS Moodle. 

Misalnya:   http://192.168.0.3:9001/moodle/ (tergantung di mana aplikasi 
moodle tersebut diinstal – tanyakan kepada Administrator Sistem). 
Kemudian akan ditampilkan Halaman Awal aplikasi Moodle seperti di 
bawah ini. 

 

 
 

Gambar 1.1 Halaman awal aplikasi CMS Moodle 
 

 
Catatan: 
Disarankan untuk menjalankan aplikasi CMS Moodle dengan menggunakan 
Microsoft Internet Explorer versi 5.5 atau lebih. 
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1.4. Login 
 
Setiap user yang akan menjalankan aplikasi ini harus melakukan login terlebih 
dulu ke dalam sistem, agar dapat mengakses menu-menu yang telah disediakan. 
Login user ini berguna untuk mengatur hak akses user sesuai dengan 
kewenangannya. Seorang user bisa memiliki hak akses yang berbeda dengan user 
lainnya. Pengaturan hak akses user ini dilakukan oleh seorang Administrator User 
yang telah ditunjuk. Adapun hak akses user dalam sistem dijelaskan sebagaimana 
tabel berikut ini. 

 

User Deskripsi 
Eksternal User eksternal yang memiliki hak akses 

baca. User ini dipertimbangkan sebagai 
pengamat. 

Mahasiswa User Mahasiswa merupakan partisipan 
dalam perkuliahan 

Dosen Staf pengajar dan pada umumnya 
berfungsi sebagai admin di dalam 
perkuliahan. 

Administrator Administrator Sistem 
Tabel 1.1 Tabel hak akses user dalam sistem aplikasi CMS Moodle 

  
Prosedur untuk melakukan login adalah sebagai berikut: 

1. Masukkan informasi yang benar tentang: 
 Username. Username adalah nama user yang telah didaftarkan 

oleh Administrator User ke dalam sistem berikut hak aksesnya. 

 Password. Password adalah kata kunci yang dimiliki oleh masing-
masing user dan hanya diketahui oleh user yang bersangkutan 
untuk masuk ke dalam sistem menggunakan username tersebut. 
Dengan demikian, orang lain tidak bisa masuk ke dalam sistem 
dengan menggunakan username tertentu kecuali mengetahui 
passwordnya.  

 

Gambar 0.1 Login user 
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2. Tekan [Enter] atau tombol [OK]. 
 

Kesalahan yang mungkin terjadi ketika login adalah user salah memasukan 
username atau passwordnya, seperti yang diilustrasikan pada gambar di bawah 
ini. 

  

 
 

Gambar 0.2 Halaman login ketika terjadi kesalahan 

 
 

 
Catatan: 
Hubungi Administrator User untuk mendaftarkan username dan password, 
juga apabila mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam aplikasi (login). 
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Jika user berhasil masuk dalam aplikasi, maka sistem akan menampilkan halaman utama yang 
berisi daftar mata kuliah yang diikuti oleh user. 

 

 

Gambar 1.4 Halaman depan ( setelah login ) 

 

1.5. Mengakses Menu 
 
Menu CMS yang ada di aplikasi CMS Moodle ini berupa blok terpisah dari blok 
default yang dimiliki oleh Moodle, dengan nama blok ”CMS”. Berdasarkan fungsinya 
di dalam aplikasi, blok CMS dapat dibedakan menjadi 2, yaitu blok CMS sistem dan 
Blok CMS perkuliahan. Blok CMS yang digunakan untuk sistem dapat ditemukan 
pada halaman depan (setelah anda melakukan login). 
 

 
Buku Panduan CMS pada Platform Moodle  | 7 



 
 

Gambar 1.5 Blok CMS pada halaman depan (setelah login) 
 
Blok CMS yang kedua dapat anda temukan pada halaman perkuliahan. Perbedaan 
diantara kedua blok tersebut adalah pada blok CMS untuk sistem tidak terdapat menu  
Manajemen Konten dan Lihat Proges Belajar. Hal ini disebabkan dua menu 
tersebut berhubungan dengan paket konten yang hanya dimiliki oleh suatu mata 
kuliah dan bukan milik sistem (dapat diakses di mana saja). 
 

 
 

Gambar 1.6 Blok CMS pada perkuliahan 
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BAB II.  APLIKASI CMS 
 
 
 
 
 

2.1. Manajemen Mata Kuliah 
 

 Fitur manajemen mata kuliah pada blok CMS dapat digunakan untuk 
melakukan pengaturan mata kuliah yang meliputi menambah mata kuliah, mengubah 
setting mata kuliah, menghapus mata kuliah, backup mata kuliah dan restore mata 
kuliah. Untuk masing-masing fungsi dalam fitur ini mempunyai maksud dan cara 
pengoperasian berbeda-beda yang akan lebih dijelaskan pada subbab di bawah ini. 

2.1.1. Menambah Mata Kuliah 
 

 Fungsi ini digunakan untuk menambahkan mata kuliah pada e-learning. Pada 
dasarnya fungsi penambahan mata kuliah yang ada pada blok CMS dan pada aplikasi 
moodle adalah sama, karena fungsi yang ada pada blok CMS itu memanfaatkan apa 
yang ada di moodle. Dalam menambahkan mata kuliah kita harus menentukan dahulu 
group/ kategori dari mata kuliah tersebut. Kalau belum ada kategori yang kita maksud 
maka kita create dulu kategorinya, setelah itu barulah mata kuliah yang terbaru kita 
tambahkan ke kategori tersebut. 
 
Berikut urut-urutan untuk pengoperasian fungsi menambah mata kuliah :  

1. Pilih menu Tambah/Edit Mata Kuliah pada blok CMS 
 

 
 

Gambar 2.1 Menu pada block cms  
 

Selanjutnya akan ditampilkan list kategori dan menu untuk menambahkan 
kategori dan menu untuk menambahkan mata kuliah/course.  

2. Periksa apakah kategori yang akan dipakai sudah ada atau belum.  
• Jika kategori mata kuliah yang akan kita pakai belum ada, maka 

tambahkan kategori baru.  
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• Jika kategori sudah ada, pilih kategori yang dimaksud 
3. Tambahkan mata kuliah yang baru. 
 

 

 
 

Gambar 2.2 List kategori dan menu untuk menambahkan mata kuliah 
 

4. Isi form pengaturan mata kuliah baru. 
 

 
 

Gambar 2.3 form untuk menambahkan mata kuliah 
 

5. Tekan tombol “Simpan Perubahan” pada bagian bawah dan mata kuliah 
baru tersebut akan ditampilkan. 

6. Selanjutnya akan ditampilkan menu untuk menambahkan role pada mata 
kuliah tersebut. Penambahan role di sini dimaksudkan untuk mendaftarkan 
user sesuai dengan hak aksesnya ke dalam mata kuliah. Klik daftar role 
untuk memberikan hak akses kepada user terhadap mata kuliah sesuai 
dengan role yang dipilih. 
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Gambar 2.4 kategori role pada sistem 
 
 

7. Masukkan objek pembelajaran pada mata kuliah tersebut.  
Sebelumnya, objek pembelajaran pada moodle itu ada banyak jenisnya namun 
kita sepakati bahwa jenis yang kita pakai adalah dengan format SCORM. 
Mengenai detail cara pembuatan paket konten SCORM akan dijelaskan di fitur 
manajemen konten perkuliahan. 
 

7.1 Pilihlah nama mata kuliah pada list menu di bagian atas (lihat gambar 
2.5) 

 

 
 

Gambar 2.5 menu untuk melihat halaman matakuliah 
 

7.2 Langkah selanjutnya adalah memasukkan paket konten perkuliahan ke 
dalam mata kuliah yang baru dibentuk tadi, terdapat dua pilihan yaitu : 
- Import SCORM 
- Create SCORM 
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Gambar 2.6 pilihan untuk import atau create scorm 
 

7.3 Untuk pilihan “Create Scorm” akan dijelaskan pada sub-bab 
“Membuat Paket Konten”. Sedangkan untuk pilihan “Import Scorm” 
maka akan ditampilkan form untuk menambahkan paket konten 
perkuliahan pada mata kuliah yang bersangkutan, seperti ditunjukkan 
pada gambar 2.7. 

 

 
 

Gambar 2.7 form untuk menambahkan paket konten 
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7.4 Selanjutnya kita bisa mengambil paket konten yang ada pada 
repository dengan memilih browse repository maka akan ditampilkan 
semua paket scorm yang ada di repository, kalau ada pilihan “deploy” 
artinya packet konten tersebut baru bisa di gunakan di deploy terlebih 
dahulu. Setelah itu pilih paket konten yang akan kita tambahkan pada 
mata kuliah, dan simpan seperti di tampilkan pada gambar 2.8  

 

 
 

Gambar 2.8 Memilih paket konten yang ada pada repository 
   

2.1.2. Mengubah Setting Mata Kuliah 
 
 Tahapan proses mengubah setting mata kuliah ini secara garis besar adalah 
memilih mata kuliah yang akan diubah, kemudian melakukan perubahan pada setting 
mata kuliah dan terakhir menyimpan. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan di bawah 
ini : 

1. Pilih menu Tambah/Edit Mata Kuliah pada blok CMS. 
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Gambar 2.9 Menu pada block cms  

 
2. Selanjutnya akan ditampilkan list kategori dan menu untuk menambahkan 

kategori dan menu untuk menambahkan mata kuliah/course. Pilih kategori di 
mana mata kuliah kita berada  

 

 
Gambar 2.10 List kategori mata kuliah 

 
 

3. Setelah itu akan tampil list mata kuliah yang ada pada kategori tersebut seperti 
pada gambar 2.11. 
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Gambar 2.11 List mata kuliah yang ada pada kategori 
 

4. Pada tampilan ada banyak menu yang di tampilkan, pilih untuk mengedit yaitu 
icon paling kiri dari list icon atau untuk lebih jelasnya bisa melihat keterangan 
yang muncul ketika icon itu ditunjuk pointer kita.  
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Gambar 2.12 Form untuk melakukan perubahan mata kuliah 
 

5. Setelah itu akan di tampilkan form untuk melakukan pengubahan setting pada 
mata kuliah yang kita pilih, lakukan perubahan sesuai dengan keperluan kita 
dan simpan. Form tersebut dapat dilihat seperti pada gambar 2.12 

6. Tekan tombol ‘Simpan Perubahan’ untuk melakukan proses perubahan 
setting mata kuliah. 

 

2.1.3. Menghapus Mata Kuliah 
 Ketika sebuah mata kuliah sudah tidak terpakai lagi, mata kuliah tersebut bisa 
dihapus dengan menggunakan fungsi yang ada pada aplikasi blok CMS. Secara garis 
besar langkah-langkahnya sama seperti melakukan pengubahan seting mata kuliah 
yaitu memilih menu Tambah/edit matakuliah pada block CMS, memilih kategori 
dimana mata kuliah kita termasuk di dalamnya, kemudian melakukan penghapusan 
pada mata kuliah tersebut. Perbedaannya adalah pada pemilihan icon seperti pada 
gambar 2.13 
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Gambar 2.13 Tampilan untuk penghapusan mata kuliah 

 
Setelah itu akan ada konfirmasi seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.14. 
 

 
 

Gambar 2.14 Konfirmasi penghapusan mata kuliah 
 

Pilih “Ya” untuk melanjutkan proses penghapusan mata kuliah. 
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2.1.4. Backup Mata Kuliah 
 Untuk mengamankan semua attribute mengenai mata kuliah baik itu user, 
content, forum dan sebagainya dapat dilakukan dengan melakukan backup mata 
kuliah tersebut. Pada blok CMS terdapat fitur untuk melakukan backup mata kuliah. 
Jadi proses backup dapat dilakukan tanpa harus masuk ke menu mata kuliah terlebih 
dulu. Adapun langkah-langkah melakukan proses backup adalah sebagai berikut: 
 

1. Pilih menu Backup Matakuliah pada fitur blok CMS 
 

 
 

Gambar 2.15 Menu backup pada fitur block cms 
 

2. Setelah itu akan ditampilkan list matakuliah yang akan kita backup seperti 
gambar 2.16. Pilih mata kuliah yang akan di backup. 

 

 
 

Gambar 2.16 List mata kuliah yang akan di backup 
 
3. Pilih atribut-atribut dari mata kuliah yang akan dibackup 
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Gambar 2.17 form atribut-atribut mata kuliah  
 

4. Tekan tombol lanjut. Maka akan ditampilkan form untuk memberi nama file 
hasil backup dan rincian dari mata kuliah yang akan dibackup tersebut. 
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Gambar 2.18 Form rangkuman mata kuliah yang akan di backup 
 

5.  Tekan tombol “lanjut” untuk menyelesaikan proses backup. 
 

 
Gambar 2.19 Rangkuman dari hasil backup mata kuliah 
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2.1.5. Restore Mata Kuliah 
 
 Menu restore digunakan untuk mengembalikan mata kuliah yang sebelumnya 
sudah dibackup. Adapun tahapan-tahapan proses backup adalah sebagai berikut. 
 

1. Pilih menu Restore Matakuliah pada blok CMS  

  
 

Gambar 2.20  Menu Restore mata kuliah pada block cms 
 

2. Pada halaman list mata kuliah seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.21. 
Pilih mata kuliah yang akan di restore. 

 

 
 

Gambar 2.21 List mata kuliah yang akan di restore 
 

3. Setelah itu akan ditampilkan file list hasil backup, pilih salah satu file tersebut 
sesuai dengan keperluan  

 
Gambar 2.22 list file hasil backup 
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4. Tekan Kembalikan. 
5. Sebelum proses restore dilakukan, aplikasi akan memberikan konfirmasi 

seperti gambar 2.23, pilih “Ya”. 
 
 

 
Gambar 2.23 Konfirmasi proses restore 
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6. Pada rangkuman proses restore mata kuliah pilih “Lanjut” 

 



 
Gambar 2.24 Rangkuman dari mata kuliah yang akan di restore 

 
7. Setelah itu tentukan setting yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tekan tombol 

“Lanjut”. 
 

 
 

Gambar 2.25 Pengaturan seting pada proses restore 
 

8. Pilih “Kembalikan mata kuliah ini sekarang” dan aplikasi akan melakukan 
proses restore seperti setting yang kita lakukan sebelumnya dan proses restore 
berakhir. 

 

2.2. Manajemen Konten Perkuliahan 
 

 
Paket konten yang digunakan oleh suatu mata kuliah diharapkan dapat diolah, diubah 
dan dikembangkan sehingga menjadi paket konten yang lebih baik. Fitur Manajemen 
Paket Konten Perkuliahan memungkinkan hal ini terjadi. Dengan menggunakan fitur 
ini, user dengan status teacher dapat melakukan hal-hal sebagai berikut : 
 

1. Mengubah posisi dari item-item struktur mata kuliah (Drag Drop Tree) 
2. Menambah item struktur mata kuliah, dapat berupa agregat atau learning 

object fundamental, di mana di dalamnya dapat ditambahkan aset digital. 
Selain itu dapat juga berupa shareable paket konten, yakni paket konten yang 
berasal dari repository. 

3. Mengganti judul item dari struktur mata kuliah 
4. Menghapus item struktur mata kuliah 
5. Eksport paket konten level mata kuliah atau level learning object fundamental. 
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Untuk menggunakan fitur ini, ikuti langkah-langkah berikut ini : 
 

1. Pada blok menu CMS, pilih menu ”Manajemen Konten Perkuliahan”.  
 

 
 

Gambar 2.26 Menu manajemen konten pada blok menu CMS 
 

2. Akan tampil halaman ”Manajemen Konten Perkuliahan” seperti gambar di 
bawah ini. 

 

 
 

Gambar 2.27 Halaman manajemen konten 
 

 
3. Klik kanan pada item (yang pada konteks ini menggambarkan sebuah learning 

object ) untuk menampilkan pop-up menu yang berfungsi mengatur learning 
object dari struktur mata kuliah. 
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Gambar 2.28 Pop up menu untuk mengatur LO 
 

2.2.1. Menambah Learning Object (Agregat) 
 
Agregat berarti learning ini adalah berupa activity atau hanya berfungsi sebagai 
penyusun struktur hirarki mata kuliah. Langkah–langkah untuk menambah Item 
berupa agregat adalah sebagai berikut : 
 

1. Pada halaman Manajemen Konten Perkuliahan, klik kanan pada salah satu 
learning object pada struktur mata kuliah. 

 

 
 

Gambar 2.29 Halaman manajemen konten 
 

2. Pilih menu “Add” pada pop up menu, sehingga muncul form untuk menambah 
item struktur mata kuliah. 

 
 

Gambar 2.30 Pop up menu untuk menambah LO 
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3. Isi form dan pilih opsi “Agregat” pada “Type. Klik ‘Next”. 

 

 
 

Gambar 2.31 Form menambah LO (Agregrat) 
 

 
4. Setelah itu learning object itu secara otomatis akan tampak di struktur mata 

kuliah. 
 

2.2.2. Menambah Learning Object (LO Fundamental) 
 
Learning object fundamental adalah satuan terkecil di dalam paket konten, yang di 
dalamnya terdapat kumpulan asset digital. Item berupa learning object fundamental 
tidak diperbolehkan mempunyai child di dalam susunan struktur mata kuliah. 
Langkah–langkah untuk menambah learning object berupa learning object 
fundamental adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 2.32 Halaman manajemen konten 
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1. Muncul pop up menu. Pilih menu “Add” sehingga muncul form untuk 
menambah item struktur mata kuliah. 

 

 
 

Gambar 2.33 Pop up menu untuk menambah LO 
 

2. Isi form dan pilih opsi ‘Add Asset Digital’ pada ‘Type’. Klik ‘Next’. 
 

 
 

Gambar 2.34 Form menambah LO (LO Fundamental) 
 
 

3. Selanjutnya masukan asset digital berupa pdf, ppt, html dll. Masukkan asset 
digital yang pertama kali di tampilkan ke user di dalam “Launch dan asset 
digital pendukung di  dalam field “Aset Digital”. 

 

 
 

Gambar 2.35 Form menambah Asset Digital 
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Catatan: 
Apabila asset digital anda melebihi field yang disediakan oleh form ‘Add 
Aset Digital’, maka upload file anda lainnya dengan menggunakan fitur 
‘Edit Isi Item’. 
 

 

2.2.3. Menambah Learning Object (LO dari Paket Konten lain) 
 
Selain dua opsi di atas, Anda juga bisa memanfaatkan learning object yang tersedia di 
repository atau local drive. Langkah-langkah untuk menambah item menggunakan 
learning object dari paket konten lain yang tersedia di dalam repository adalah sebagai 
berikut : 
 

1. Pada halaman Manajemen Konten Perkuliahan, klik kanan pada salah satu 
learning object pada struktur mata kuliah. 

 

 
 

Gambar 2.36 Halaman Manajemen Konten 
 

2. Muncul pop up, pilih menu ‘Add’ sehingga muncul form untuk menambah 
item struktur mata kuliah. 

 
 

Gambar 2.37 Pop up menu untuk menambah LO 
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3. Isi form dan pilih opsi ‘Import Learning Object (From Repository or Local 

Drive)’ pada ‘Type’. Klik ‘Next’. 
 

 
 

Gambar 2.38 Form menambah LO ( Repository ) 
 

4. Jika ingin mengambil dari repository, pada form ‘Choose a source to Import 
form’ pilih opsi ‘Select a shared learning objects from the Learning Objects 
Repository’. 

 

 
 

2.39 Form memilih LO yang akan diimport 
 

5. Selanjutnya pilih learning object yang ada di repository dengan meng-klik 
‘Choose’ pada learning object yang Anda pilih. 

 

 
 

2.40 LO yang ada di repository 
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6. Jika ingin mengambil dari local drive, pada form ‘Choose a source to Import 

form’ pilih opsi ‘Select a file to Upload’. 
 

2.2.4. Mengubah Judul Learning Object 
 
Judul learning object dari struktur mata kuliah juga dapat kita ganti, adapun langkah-
langkah yang digunakan  adalah sebagai berikut: 
 

1. Pada halaman Manajemen Konten Perkuliahan, klik kanan pada salah satu 
learning object pada struktur mata kuliah. 

 

 
 

2.41 Halaman manajemen konten 
 

2. Muncul pop up menu, pilih menu ‘Rename’ dan ubah judul learning object 
sesuai yang anda kehendaki. 

 

 
 

Gambar 2.42 Pop up menu untuk mengubah judul / nama LO 
 

3. Ubah judul pada learning object . 
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Gambar 2.43 Mengubah judul LO 
 

2.2.5. Edit Isi Learning Object 
 
Ada kemungkinan suatu learning object akan Anda ubah isinya, baik itu mengubah 
dari learning object yang berupa agregat ke bentuk learning object fundamental atau 
Anda ingin mengubah asset digital yang ada di dalam learning object fundamental. 
Hal ini dapat dengan mudah dilakukan dengan cara : 
 

1. Pada halaman Manajemen Konten Perkuliahan, klik kanan pada salah satu 
learning object pada struktur mata kuliah. 

 

 
 

Gambar 2.44 Halaman manajemen konten 
 

2. Muncul pop up menu, pilih menu ‘Edit’ dan ubah learning object sesuai yang 
anda kehendaki. 

 

 
 

Gambar 2.45 Pop up menu untuk mengubah isi LO 
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3. Pilih menu ‘Edit’ hingga muncul tampilan seperti yang ada di bawah ini. 
 

Gambar 2.46 Halaman mengubah isi dari LO 
 

4. Jika hendak mengubah tipe dari item, pada opsi tipe, pilih sesuai yang anda 
kehendaki. 

 

2.2.6. Menghapus Learning Object 
 
Learning object yang tidak digunakan juga dapat dihapus (logical). Untuk menghapus 
learning object yang digambarkan dalam bentuk item dari mata kuliah adalah sebagai 
berikut :  

1. Pada halaman Manajemen Konten Perkuliahan, klik kanan pada salah satu 
item pada struktur mata kuliah. 

 

 
 

Gambar 2.47 Halaman mengubah isi dari LO 
 

 
2. Muncul pop up menu, pilih menu “Delete” dan hapus learning object sesuai 

yang Anda kehendaki 

 
 

Gambar 2.48 Pop up menu untuk mengubah isi LO 
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3. Pilih “Ya” pada halaman konfirmasi penghapusan learning objek seperti 
gambar di bawah ini. 



 
Gambar 2.49 Halaman konfirmasi penghapusan LO 

 
4. Pilih ‘Ya’ jika anda benar-benar yakin akan keputusan Anda. 
 

2.2.7. Mengubah Struktur Paket Konten 
 
Yang menarik dari aplikasi CMS ini adalah anda diperbolehkan mengubah struktur 
mata kuliah dengan cara yang mudah yaitu ‘Drag and Drop’ learning object yang  
ingin anda pindah posisinya.  
 

 
 

Gambar 2.50 Mengubah struktur LO 

2.2.8. Import Paket Konten 
 
Ketika sebuah paket konten perkuliahan telah dieksport dalam bentuk paket konten 
berformat file zip, maka paket konten tersebut telah siap untuk diimport pada sebuah 
LMS (Learning Management System), dalam hal ini CMS pada platform Moodle. 
Aplikasi CMS juga menerapkan shareable paket konten di mana paket konten yang 
akan diimport berasal dari repository (tempat penyimpanan paket-paket konten baik 
yang digunakan atau tidak oleh sistem), sehingga dapat dimungkinkan dua mata 
kuliah atau lebih mengacu pada paket konten yang sama. Import paket konten dibagi 
menjadi dua, yaitu: 
 

1. Import paket konten level mata kuliah 
Yaitu mengimport satu paket konten yang ada di repository untuk digunakan 
pada suatu mata kuliah yang belum mempunyai paket konten (paket konten 
kosong). Fitur ini diakomodasi saat membuat mata kuliah baru (dapat dilihat 
pada subbab lain pada buku panduan ini). 
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Gambar 2.51 Halaman mengimport paket konten 
 

2. Import paket konten level learning object dari suatu mata kuliah 
Yaitu mengimport learning object milik mata kuliah lain (diambil melalui 
repository) untuk digunakan menjadi salah satu bagian learning object suatu 
mata kuliah. Fitur ini diakomodasi saat manajemen konten atau saat membuat 
paket konten baru (dapat dilihat pada subbab lain pada buku panduan ini). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Halaman 2.52 Halaman mengimport learning milik paket konten  
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2.2.9. Eksport Paket Konten 
 
Paket konten yang dipakai oleh suatu mata kuliah dapat dieksport menjadi bentuk zip. 
Ini berguna apabila paket konten tersebut hendak dipakai oleh LMS (Learning 
Management System) lain. Langkah-langkah untuk mengeksport suatu paket konten 
adalah sebagai berikut : 
 

1. Pada halaman Manajemen Konten Perkuliahan, klik kanan pada salah satu 
item pada struktur mata kuliah. 

 

 
 

Gambar 2.53 Halaman mengubah isi dari LO 
 

 
2. Muncul pop up menu, pilih menu “Download”, secara otomatis akan muncul 

konfirmasi download untuk menyimpan file zip hasil eksport. File zip inilah 
yang dapat digunakan untuk LMS lain. 

 

 
 

Gambar 2.54 Pop up menu untuk mengeksport LO 
 

2.3. Membuat Paket Konten 
 
Fitur dalam aplikasi CMS yang berguna bagi user dengan status teacher untuk 
membuat paket konten secara online mulai dari nol. Paket konten yang dibuat secara 
otomatis tersimpan di dalam repository sehingga dapat digunakan oleh mata kuliah 
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lain. Dengan menggunakan fitur ini, user dengan status teacher dapat melakukan hal-
hal sebagaimana fitur Manjemen Paket Konten, antara lain sebagai berikut : 
 

1. Mengubah posisi dari item-item struktur mata kuliah (Drag Drop Tree) 
2. Menambah item struktur mata kuliah, dapat berupa agregat atau learning 

object fundamental, di mana di dalamnya dapat ditambahkan aset digital. 
Selain itu dapat juga berupa shareable paket konten, yakni paket konten yang 
berasal dari repository. 

3. Mengganti judul item dari struktur mata kuliah 
4. Menghapus item struktur mata kuliah 
5. Eksport paket konten level mata kuliah atau level learning object fundamental. 
 

Langkah-langkah untuk menggunakan fitur ini : 
 

1. Pada blok menu CMS, pilih menu ”Membuat Paket Konten” sehingga muncul 
halaman daftar paket konten yang dimiliki oleh user yang bersangkutan. Pilih 
tab ”Buat Paket Konten”.  

 

 
 

Gambar 2.55 Halaman daftar paket konten 
 

2. Pada halaman ”Buat Paket Konten”, isi form kemudian klik tombol ”Next” 
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Gambar 2.56 Halaman membuat paket konten 
 

3. Setelah itu akan terbentuk struktur paket konten yang baru kita buat. 
 

 
 

Gambar 2.57 Halaman struktur paket konten 

2.3.1. Menambah Learning Object (Agregat) 
 
Lihat penjelasan pada sub bab 2.2.1 
 

2.3.2. Menambah Learning Object (LO Fundamental) 
 
Lihat penjelasan pada sub bab 2.2.2 
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2.3.3. Menambah Learning Object (LO dari Paket Konten lain) 
 
Lihat penjelasan pada sub bab 2.2.3 
 

2.3.4. Mengubah Judul Learning Object 
 
Lihat penjelasan pada sub bab 2.2.4 
 

2.3.5. Edit Isi Learning Object 
 
Lihat penjelasan pada sub bab 2.2.5 
 

2.3.6. Menghapus Learning Object 
 
Lihat penjelasan pada sub bab 2.2.6 
 

2.3.7. Mengubah Struktur Paket Konten 
 
Lihat penjelasan pada sub bab 2.2.7 
 

2.3.8. Import Paket Konten 
 
Lihat penjelasan pada sub bab 2.2.8 
 

2.3.9. Eksport Paket Konten 
 
Lihat penjelasan pada sub bab 2.2.9 
 

2.4. Melihat Progres Belajar 
 
Paket konten yang dimiliki oleh suatu mata kuliah memiliki fasilitas monitoring 
terhadap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah yang bersangkutan. Keterangan 
mengenai progress belajar menurut learning objek dalam suatu paket konten dapat 
dibedakan sebagaimana berikut ini : 
 

1. Learning objek yang berupa quiz/ujian dilaporkan berupa nilai yang didapat 
mahasiswa yang mengikuti kuis tersebut, apabila gagal dilaporkan dengan 
keterangan “Failed” 



2. Learning objek yang berupa bacaan atau materi dilaporkan dalam bentuk “V” 
(Centang) yang mengindikasikan mahasiswa telah membuka materi yang 
disediakan dan tanda “-” (Min) yang mengindikasikan bahwa mahasiswa 
belum membuka materi yang disediakan. 

 

 

Klik nrp untuk 
detail informasi 
mahasiswa 

 
Gambar 2.58 Halaman struktur paket konten 

2.4.1. Mengetahui profil mahasiswa yang mengikuti mata kuliah 
 
Selain memonitor progres belajar mahasiswa, fitur ini juga meyediakan link untuk 
mengetahui informasi detail dari mahasiswa yang mengikuti mata kuliah. Dari gambar 
2.58 dapat diketahui informasi detail dari mahasiswa dengan mengklik nrp dari 
mahasiswa yang bersangkutan. 
 

2.5. Mencari Objek Pembelajaran 
 
Tujuan dari fitur ini adalah untuk memudahkan user me-reuse paket konten yang 
sudah ada di dalam sistem. User dengan status dosen, untuk pertama kali membuat 
mata kuliah dapat memanfaatkan fitur ini untuk mencari paket konten yang ada di 
repository yang bersesuaian untuk dimasukkan ke dalam mata kuliah yang 
bersangkutan. 
 
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 
 

1. Pada blok CMS pilih ”Cari Objek Pembelajaran” 
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Gambar 2.59 Menu Cari Objek Pembelajaran pada block cms 

 
2. Pada form search masukkan key yang berhubungan dengan learning objek 

yang dicari. 
 

 
 

Gambar 2.60 Form Cari Objek Pembelajaran 
 

3. Selanjutnya akan muncul hasil dari pencarian yang berupa daftar learning 
objek yang bersesuaian yang ada di repository. User dengan status dosen 
dapat mendownload atau menggunakannya sebagai paket konten mata kuliah 
yang diajar. 
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BAB III.  PENUTUP 
 
 
 
 
 
 
Sebagaimana yang telah dijelaskan di Bab II – Aplikasi CMS, pada Sub Bab 2.3 – 
Membuat Paket Konten, diterangkan langkah-langkah membuat paket konten dengan 
format SCORM secara online. Namun juga dimungkinkan untuk membuat sebuah 
paket konten (SCORM) tanpa menggunakan aplikasi CMS ini (Online), melainkan 
menggunakan tool bantuan bernama RELOAD (www.reload.ac.uk) yang dapat anda 
download. Panduan cara penggunaan RELOAD terdapat pada Buku Panduan – 
Membuat Paket Konten Menggunakan RELOAD editor. 
 
 
 
 
 

http://www.reload.ac.uk/
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