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1. E-learning 

Revolusi industri 4.0 menghadirkan budaya baru yaitu budaya digital. Aktifitas akademik 

tidak terlepas dari dampak era baru industri 4.0 tersebut. Pembelajaran secara digital telah 

berkembang dengan pesat, dan memberikan efektifitas yang tinggi bagi iklim akademik. 

Oleh karena itu, perguruan tinggi diharapkan terus berinovasi salah satunya dengan 

menerapkan blended learning atau kuliah daring. 

 

Kuliah daring dapat menstimulasi mahasiswa yang merupakan Generasi Y peralihan 

menuju Generasi C yang artinya Creative, Fast, Collaborative, Borderless, Connected. 

Generasi seperti ini akan dengan mudah beradaptasi dengan teknologi, sehingga 

dibutuhkan iklim akademik yang ditunjang dengan teknologi yang tinggi. Melalui e-

learning, mahasiswa dapat mengasah kemampuan teknologi dan informasi yang 

dikolaborasikan dengan proses pembelajaran.  

 

Metode pembelajaran daring dapat dilaksanakan dengan merujuk pada Permenristekdikti 

No.51 tahun 2018 sebagai strategi menjawab tantangan industri 4.0. Melalui pemanfaatan 

teknologi dan informasi, pembelajaran dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. 

Proses pembelajaran dengan blended/hybrid learning menjadi satu rujukan metode 

pembelajaran dengan mengkombinasikan e-learning dan tatap muka.  

 

2. Tentang UF Learn 

UF Learn merupakan e-learning Universitas Faletehan. Pengembangan UF Learn 

diharapkan proses perkuliahan khususnya bidang akademik lebih efektif seiring dengan 

pesatnya perkembangan teknologi dan informasi. UF Learn dikembangkan dan di inisiasi 

oleh Program Studi Ners dan tim terkait serta dijalankan dengan mengadopsi Learning 

Management System (LMS) berbasis Moodle versi 3.7. 

 

Moodle merupakan open source LMS dengan license GNU. Aplikasi ini dapat diunduh 

pada webseite resmi moodle dan secara gratis di install pada domain. Nama situs, 

pengaturan , hak user, dan lain-lain dapat dengan mudah disesuaikan dengan kebutuhan. 

Panduan singkat UF Learn ini diharapkan menjadi pedoman bagi dosen Universitas 

Faletehan dalam memanfatkan UF Learn. Buku ini edisi 1 berisi panduan teknis cara 

mengoperasikan fitur-fitur yang dapat digunakan oleh dosen dalam proses pembelajaran 

digital. UF Learn dapat diakses pada laman web: www.uflearn.uf.ac.id  

 

 

Berikut adalah tampilan UF 

Learn sebelum log in. 
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3. Tampilan depan UF Learn Dosen 

Dosen dan mahasiswa yang sudah memiliki user dan password dapat melakukan log in 

dengan menekan tombol           pada pojok kanan atas. Setelah itu, akan tampil laman 

baru UF Learn seperti pada halaman berikutnya:  

 

4. Tampilan depan dosen (dashboard) 

 

 

 

 

My course memuat semua Mata Kuliah (MK) yang diikuti oleh dosen bersangkutan.  

 

 

 

 

Klik untuk 

melakukan editing 

MK yang diikuti 

Klik untuk 

melakukan editing 

MK yang diikuti 

Langkah selanjutnya, 

lakukan pengisian user 

dan password yang 

sudah didapat dan 

akhiri dengan menekan 

tombol Log In. 
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5. Pengelolaan mata kuliah 

a. Deskripsi mata kuliah 

Untuk mengelola mata kuliah, melalukan klik pada nama mata kuliah dan akan 

muncul tampilan sebagai berikut: 

  

Untuk melakukan editing mata kuliah, klik turn editing on. Sehingga muncul 

tampilan sebagai berikut: 

 

b. Contoh MK yang sudah diisi: 

 

1.Klik, untuk 

menambahkan aktifitas 

pada anouncement 

2.Klik, untuk merubah 

redaksi  enter 

3.Klik, untuk merubah 

redaksi  enter 

4.Klik, untuk 

menambah topik  

enter 
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6. Enroll user 

a. Enroll oleh Dosen /kordinator MK 

Peserta (user) setiap mata kuliah perlu dimasukkan oleh manajer atau kordinator. Berikut 

cara memasukkan mahasiswa dan tim dosen kedalam mata kuliah.  

 

 

Tampilan berikutnya: 

 

Tampilan berikutnya: 

 

Tampilan berikutnya: 

 

 

2.Klik untuk membuka 

fitur 

3.Klik More 

1. Cari  MK 

1.Klik User 

2. Klik enrolled 

users 

 Klik enrolled 

users 

1.Ketik nama, hingga muncul nama dan email. 

Jika sesuai, tekan enter. Lakukan hal yang sama 

hingga semua mahasiswa masuk. 
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Masih dilaman yang sama, pastikan pilih user yang sudah dimasukkan berperan sebagai 

apa (manajer, teacher, teacher-non editing, student): 

 

*setiap peran harus di input masing-masing. Contoh, pertama memilih user mahasiswa 

lalu assign role sebagai student, dan akhiri dengan klik enroll user. Lalu, lanjutkan 

dengan memilih user dosen, lalu assign role sebagai teacher atau non editing teacher.  

 

b. Enroll mandiri 

Mahasiswa dapat mendaftarkan diri pada Mata kuliah (MK), dengan cara Klik MK lalu 

input kode yg telah diberikan oleh dosen/kordinator MK. Cara membuat kode enroll 

mandiri sebagai berikut: 

 

Klik MK yang akan dibuat kode enroll mandiri, lalu scroll ke bawah dan cari user. 

 

 

 

 

2.Memilih peran user yang sudah dimasukkan. 

3.Setelah dipilih, klik enrol user. 
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Kode dapat dibuat secara bebas oleh Dosen/kordinator, dan kode inilah yang di share ke 

mahasiswa untuk dapat digunakan ketika mahasiswa enroll/daftar mandiri ke MK. Kotak 

yang wajib diisi hanya “enrollment key”. 

 

7. Fitur UF Learn 

a. Quiz 

Untuk membuat kuis, dapat mengikuti langkah-langkah pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

Kuis ini dapat di set waktu mulai pelaksanaan dan waktu penutupan, sehingga jika 

mahasiswa tidak mengerjakan, maka kuis akan tertutup otomatis dan mahasiswa 

sudah tidak bisa mengisi. 

 

Mengatur jadwal kuis: 

 

 

 

 

1.Klik add an activity or 

recources  

3.Double 

Klik Quiz  

2.Untuk navigasi 

(naik-turun)  

4.Ketik nama kuis  
(wajib diisi) 

5.Ketik deskripsi kuis  
(tidak wajib diisi) 

5.Kuis dimulai  Set waktu 
(tanggal, bulan, tahun, jam, 
menit) dan centang enable 

6.Kuis diakhiri  Set waktu 
(tanggal, bulan, tahun, jam, 
menit) dan centang enable 

7.Rentang waktu pelaksanaan 
pengisian kuis 

8.Ketika waktu selesai, maka 
jawaban tersimpan otomatis 
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Fitur lain, bisa diabaikan, lalu langsung scroll ke bawa klik Save and Display. 

 

Karena soal belum diinput, maka silahkan lakukan pengeditan kuis dengan klik 

tombol edit kuis: 

 

Membuat soal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

 

 

Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, benar-salah, jawaban pendek, essai, dll. Pilih 

sesuai bentuk soal yang diinginkan seperti berikut: 

 

 

Lakukan isian soal seperti contoh berikut: 

 

 

Input jawaban pada Answer 

12.Klik add, untuk 
Membuat soal baru  

(a new question) 

11.Klik shuffle untuk 
mengacak urutan muncul 

soal pada mahasiswa 
baru  

13.Klik multiple choise 
(pilihan ganda)lalu, 

klik add  

9 

10 

Nama soal. Contoh; Soal Pertemuan pertama 

Pertanyaan 
soal 
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b. Upload materi 

 

 

Tampilan berikutnya: 

 

 

Tuliskan jawaban, dan pilih grade untuk memberikan skor pada jawaban choise 1. 
Lakukan hal yang sama pada kolom isian choise 2, dst.  

 
Grade: 100% jika jawaban choise 1 adalah benar dan tunggal, namun jika semua 

pilihan jawaban memiliki poin, maka sesuaikan persentase pilihan, misalnya choise 1 
grade 90%, choise 2 grade 60%, dst. 

Klik save and continue editing (untuk menulis soal lainnya), dan 
 save change (untuk mengakhiri pembuatan soal). 

1.Cari dan Klik MK 
yang diinginkan 

2.Klik add an activity 
or resources 

3.Double klik File, atau 
klik 1 kali dan klik Add 

4.Tuliskan nama materi 
(wajib)  

dan deskripsi jika 
diperlukan pada kolom 
description (optional) 

5.Klik  untuk masuk ke 
file picker 
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Tampilan berikutnya: 

 

  

 

  

Tampilan berikutnya: 

  

 

c. Kelas online (streaming) 

Pada UF Learn tersedia fitur online streaming. Fitur yang ada menunjang proses 

pembelajaran secara daring termasuk tatap muka, presentasi materi, mengecek 

kehadiran, jajak pendapat melalui polling, whiteboard. Berikut tata cara membuat 

kelas online streaming. 

Langkah pertama, sama dengan poin a dan b (kuis dan materi), akan tetapi ketika 

memilih aktifitas, kelas streaming yaitu dengan memilih Bigbluebutton. 

 

6.Klik Pilih file dari 
komputer 

7.Pilih file (double klik 
atau dengan klik open) 

8.Klik untuk Upload File 

9.Klik untuk mengakhiri 
proses 

Double klik 
Bigbluebutton 
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Tampilan berikutnya 

 

 

 

 

Untuk melihat kelas online, klik kelas yang telah dibuat (klik menuju menu mata 

kuliah): 

 

 

 

Tampilan berikutnya: 

 

Tampilan berikutnya: 

 

Tampilan berikutnya: 

Isi dengan “nama kelas 
online” anda 

Set user, apakah semua 
hanya menjadi viewer 
atau moderator (untuk 

mode diskusi) 

Set waktu pelaksanaan 
kelas online streaming 

(waktu mulai dan 
selesai) 

Akhiri dengan klik save 
and return to course 
atau save and display 

Klik join session juga 
arahkan mahasiswa 

untuk klik join session  

Pilih Microphon agar 
suara kita terdengar 

oleh user lain.  
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Tampilan berikutnya adalah tampilan online streaming class. Beberapa fitur akan 

diterangkan pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Pilih Tumb up 

1. Polling 
2. Upload materi 

Power point 
3. Link youtube 

 

1. Mengaktifkan 
kamera, untuk tatap 
muka 
 

Whiteboard untuk 
menggambar / menulis 

Tersedia fitur mengetik 

Daftar user yang 
sedang online 

Untuk mengakhiri kelas online, Pilih 
end meeting dengan klik pada 
menu berikut. 

Have a great learning with  


