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KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.
Salam Konservasi!
Universitas Negeri Semarang mempunyai visi Berwawasan Konservasi, Bereputasi
Internasional, dan Pengembang Peradaban Unggul. Dalam upaya merealisasikan visi tersebut
dilakukan dengan kerja keras secara cerdas dalam ranah pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat untuk menjadikan kampus sebagai rumah ilmu dan pengembangan
pendidikan.
Perwujudan Unnes sebagai rumah ilmu merupakan tanggung jawab seluruh civitas
akademika melalui karya dan prestasi. Salah satu bagian yang penting dalam merealisasikan
rumah ilmu tersebut adalah pengembangan pembelajaran inovatif. Proses pembelajaran di
universitas merupakan suatu rangkaian proses kegiatan oleh dosen dan mahasiswa atas dasar
hubungan timbal-balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
Interaksi atau hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa ini merupakan syarat utama
bagi berlangsungnya proses pembelajaran.
Oleh karena itu, buku panduan ini dapat menjadi acuan dalam pembelajaran e-learning
untuk mahasiswa. Selain itu, melalui buku ini bisa menjadi penopang rumah ilmu di Universitas
Negeri Semarang.
Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas hasil karya
kepada para penulis. Semoga buku ini dapat menjadi penduan yang tepat dan membawa manfaat
yang sebesar-besarnya bagi pembaca.
Kita jelajah dunia dengan berkeliling
Menemukan pengalaman bervariasi
Dengan pembelajaran e-learning
UNNES tingkatkan akselerasi
Wassalamualaikum Wr. Wb
Semarang, Juli 2016
Rektor,

Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum.
NIP 196612101991031001
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PRAKATA

Puji syukur kehadirat Tuhan YME. atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Buku
Panduan Elena untuk Mahasiswa tahun 2016 dapat diselesaikan. Buku panduan ini merupakan
penyempurnaan dari edisi sebelumnya, sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam menerapkan elearning serta memberikan petunjuk praktis agar mahasiswa mendapatkan gambaran secara jelas
Elena dalam pembelajaran.
Pada buku ini disajikan materi-materi seputar e-learning, meliputi: (1) Memulai aktivitas,
(2) Edit profil, (3) Mengakses perkuliahan online, (4) Melakukan pengiriman tugas, (5)
Mengakses forum diskusi, (6) Mengisi angket/survey.
Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini untuk itu kritik dan saran
terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat memberi manfaat
bagi dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Semarang dalam menerapkan pembelajaran elearning dengan Elena.

Semarang, Juli 2016
Tim Penulis
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Pendahuluan
Pemanfaatan internet sebagai media dalam penyampaian bahan ajar telah menjadi tren
pada beberapa dekade terakhir ini, sehingga memunculkan istilah baru yang disebut elearning.
Penggunaan prefik “e” dalam beberapa istilah menunjukkan keterlibatan “electronic” pada suatu
aktivitas. Onno W. Purbo [1] menjelaskan bahwa “e” dalam elearning digunakan sebagai istilah
untuk segala teknologi yang digunakan dalam rangka mendukung usaha-usaha pengajaran
melalui teknologi elektronik internet. Penyajian elearning berbasis web memungkinkan informasi
perkuliahan menjadi real time dan bersifat interaktif. Dalam sistem elearning aktifitas
perkuliahan ditawarkan untuk bisa melayani seperti perkuliahan biasa[2,3,4]. Untuk memberikan
pelayanan dalam aktifitas perkuliahan, moodle dapat disajikan secara mobile menggunakan
platform mobile learning [5,6]. Begitu juga untuk meningkatkan aspek interaktif dan motivasi
pada aktifitas belajar, moodle dapat disajikan dengan menambahkan elemen game [2].
Disamping itu, pengembangan ekstensi melalui penambahan plugin juga diperlukan untuk
memberikan pelayanan perkuliahan sesuai kebutuhan [3].

Elena (Electronic Learning Aid) merupakan situs elearning yang dikembangkan
Universitas Negeri Semarang (Unnes) berbasis MOODLE versi 2.0 untuk menunjang kegiatan
akademik. MOODLE merupakan akronim dari Modular Object Oriented Dynamic Learning
Environment adalah paket perangkat lunak open source di bawah lisensi GNU/GPL (Public
License) yang berguna untuk membuat dan mengadakan kursus, pelatihan dan pendidikan
berbasis internet yang dikembangkan oleh Martin Dougiamas sejak tahun 90-an [4]. Pada awal
kemunculannya tahun 2009, situs elearning ini bernama ILMO yang kemudian berganti nama
menjadi Elena. Situs elearning Elena ini dapat diakses melalui alamat http://elena.unnes.ac.id.
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Fitur e-Lena
Fitur-fitur e-Lena yang akan dibahas di modul ini meliputi :
1. Mengubah profil
2. Mengakses online course.
3. Melakukan pengiriman tugas (Assignment).
4. Mengakses forum diskusi.
5. Mengisi angket.
Memulai Aktifitas
Setelah masuk ke halaman utama e-Lena, maka user melakukan login dengan cara
memasukkan username dan password pada form login yang terletak di pojok atas kanan.

form login

Jika berhasil login maka pada bagian kanan atas akan muncul Nama dan NIP
pengguna dan menu untuk mengelola kursus yang diikuti, profil, private files, kalender,
email dan tombol untuk keluar/logout seperti berikut :
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1. Kursus yang Saya Ikuti
digunakan menuju mata kuliah yang diampu.
2. My profile
digunakan menuju halaman profil pengguna.
3. My private files
digunakan menuju halaman file yang bersifat pribadi dan tidak dapat diakses oleh pengguna
lain
4. Calendar
digunakan menuju halaman kalender, dimana dosen dapat mencatat agenda kegiatan atau
jadwal perkuliahan.
5. Email
digunakan menuju halaman email.
6. Keluar
digunakan untuk keluar dari halaman administrasi, atau logout dari situs elearning.

Mengubah Profil
Sebelum memulai aktifitas perkuliahan, pastikan profil pribadi sudah benar, terutama
untuk data email. Untuk merubah profil dapat melalui menu “Setting>My profile
settings>Ubah profil”. Pastikan nama depan, NIM/NIP dan alamat email terisi dengan benar.

Untuk mengganti

password,

isilah pasword baru anda. Gunakanlah password yang

mudah diingat tetapi sulit ditebak (jangan menggunakan nama sendiri, nama istri atau nama
anak). Perlu diperhatikan juga bahwa password membedakan huruf besar dan huruf kecil.
.
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Untuk mengupload atau mengubah foto klik tombol browse seperti berikut :

klik tombol untuk
mengupload atau
mengganti foto profil.
Untuk menyimpan perubahan profile,klik tombol “Perbaharui profil”

Mengakses Online Course
Untuk mempermudah dalam pengelolaan elena, mata kuliah dikelompokkan berdasarkan
program studi. Hirarki pengelompokkan mata kuliah pada elena dapat digambarkan sebagai
berikut:

Fakultas A
Jurusan A
Program Studi A
Mata
kuliah 1

Mata
Kuliah 2

Fakultas B
Jurusan B

Program
Studi B

Jurusan ...

Program
studi ...

Mata
kuliah...

Setiap mahasiswa dapat mengakses mata kuliah pada kategori program studi yang telah
disediakan sesuai dengan tempat mengajar. Untuk mengakses mata kuliah klik menu “Link Mata
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Kuliah” yang terdapat pada menu bagian atas dan masuk ke program studi masing-masing.

Setelah itu, akan terlihat daftar beberapa matakuliah dan pilih matakuliah yang dituju
dengan cara klik metakuliah tersebut.

Klik matakuliah yang dituju

Setelah itu akan tampil topik matakuliah yang dituju. Tiap topik berisi materi pokok
bahasan dan tugas-tugas yang disediakan disetiap pertemuan. Untuk satu semester biasanya ada 16
kali pertemuan. Materi pembahasan dapat berupa uraian yang ditulis langsung pada halaman web,
file dan penugasan.
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Lakukanlah enrolment atau pendaftaran untuk mengikuti matakuliah yang dituju. Untuk
melakukan enrolment, klik SETTING -> Course administratin -> Enrol me in this course lalu
klik tombol

.
Klik untuk melakukan
enrolment
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Melakukan Download Materi
Mendownload file materi dapat dilakukan dengan mengklik link yang biasanya terdapat icon pdf
dan doc/docx. Berikut tampilan ketika siswa mendownload materi “Intruduction data structure”
pada pertemuan 1 (29 Agustus – 4 september).

Klik untuk download

Melakukan Pengiriman Tugas
Mengakses tugas pada suatu pertemuan dapat dilakukan dengan mengklik link “Praktik Array dan
Struct” pada pertemuan 2. Penugasan ini mempunyai batasan waktu untuk mengerjakan dan
mengumpulkan hasil.

Untuk mengupload hasil pekerjaan dapat dilakukan dengan klil tombol “upload file”
dan selanjutnya muncul form seperti gambar berikut
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Klik “Choose a file” untuk memilih file yang akan diupload. Pada saat meng-klik tombol Choose
file akanmuncul jendela File Picker sebagai berikut.

Langkah berikutnya adalah:
1. Klik Upload a file
2. Pada kolom Attachment klik tombol Pilih File.
3. Ambil file pada komputer.
4. Klik tombol Upload this file.
Jika berhasil maka akan tampil nama file yang akan diupload dan klik tombol Save changes untuk
mengupload
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Setelah proses upload file, akan ditampilkan file yang diupload pada halaman tugas yang ada pada
suatu pertemuan. Jika ingin melakukan update pada file yang diupload, klik tombol update this
file dan lakukan upload file seperti yang sudah diuraikan sebelumnya.

Mengakses Forum Diskusi
Forum diskusi online dapat digunakan sebagai sarana diskusi mahasiswa-dosen maupun
mahasiswa-mahasiswa. Forum ini juga dapat digunakan untuk menyampaikan pengumuman.
Pada modul ini akan dibahas cara mengakses forum, menambahkan topik, dan membalas posting.
Forum diskusi ini disediakan oleh dosen untuk membahas lebih lanjut tentang materi dalam
sebuah pertemuan. Tidak semua pertemuan harus menyediakan forum diskusi, tergantung dari
kebutuhan untuk pembahasan materi lanjut yang tidak cukup dibahas dari materi yang diberikan
oleh dosen. Untuk mengakses forum diskusi pada suatu pertemuan, klik pada link forum diskusi.

Klik forum diskusi
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Setelah meng-klik forum diskusi, akan tampil pembahasan tema dan topik diskusi.

Klik untuk menambahkan
topik diskusi

Klik untuk melihat isi
diskusi suatu topik

Untuk menambahkan topik diskusi, klik tombol “add a new disscussion topic”. Is form yang
disediakan untuk penambahan topik dan klik tombol “post forum” untuk mempublish topik yang
dibuat.
Subject

: Judul topik

Message

: Deskripsi topik

Subscription : Pengaturan untuk menerima/tidak menerima email dari forum
Attachment

: Penambahan file

Untuk melihat isi diskusi, klik salah satu topik seperti pada Gambar[]. Untuk membalas/menggapi
topik diskusi, klik “Replay”.
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Klik untuk menanggapi

Untuk menuliskan tanggapan, isi form tanggapan berikut, dan klik “Post to forum” untuk
menampikna tanggapan anda.

Mengakses Angket/Survei
Situs e-Learning ini menyediakan fasilitas survey/angket yang dapat diisi oleh mahasiswa. Survei
ini digunakan untuk memperoleh feedback dan tanggapan mahasiswa terkait proses perkuliahan
menggunakan sistem e-learning. Hasil dari survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi
para dosen dan pengembang untuk perbaikan proses perkuliahan menggunakan sistem e-learning
ini.
Untuk mengakses sebuah survei yang disediakan oleh dosen, pilih sebuah pertemuan (biasanya
pertemuan akhir) yang didalamnya tersedia survei, kemudian klik survei yang disediakan.

Klik untuk memulai survei
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Setelah diklik, maka akan tampil pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Jika sudah selesai
mengisi angket klik “Tombol klik disini untuk lanjut”.
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