
  



ii 
 

DIGIBOOK ELENA 

PANDUAN E-LEARNING UWKS 

UNTUK MAHASISWA  

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

 

Prof. Dr. Ir. Ismanto Hadi Santoso, M.S. 

Dr. Heni Sukrisno, M.Pd. 

Dr. Ir. Dwi Haryanta, M.S. 

Reza Syehma Bahtiar, S.Pd., M.Pd. 

Emmy Wahyuningtyas, S.Kom., M.MT. 
 

 

 

 

 

 

 

 

PENERBIT 

UWKS PRESS 



iii 
 

DIGIBOOK ELENA 

PANDUAN E-LEARNING UWKS 

UNTUK MAHASISWA 
 

ISBN 978-623-7354-07-9 

18 × 26 cm 

25 hlm 

Cetakan ke -1, Juli 2019 

 

 

TIM PENYUSUN 

Prof. Dr. Ir. Ismanto Hadi Santoso, M.S. 

Dr. Heni Sukrisno, M.Pd. 

Dr. Ir. Dwi Haryanta, M.S. 

Reza Syehma Bahtiar, S.Pd., M.Pd. 

Emmy Wahyuningtyas, S.Kom., M.MT. 

 

 

Penerbit : 

UWKS PRESS 

Anggota IKAPI No.206/Anggota Luar Biasa/JTI/2018 

Anggota APPTI No.002.071.1.12019 

 

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Jawa Timur 60225 

Telp. (031) 5677577 

Hp. 085745182452 / 081703875858 

Email : uwkspress@gmail.com / uwkspress@uwks.ac.id 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara 

apapun, termasuk dengan penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah 

dari penerbit 

 

mailto:uwkspress@gmail.com
mailto:uwkspress@uwks.ac.id


iv 
 

PRAKATA 

Segala puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa atas segala rahmat, dan karuniaNya, sehingga tim penyusun 

buku panduan e-Learning dapat menyelesaikan Digibook Elena 

Panduan e-Learning UWKS yang disusun sebagai bagian dari 

sosialisasi dengan tujuan untuk memudahkan cara pemanfaatan e-

Learning di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. 

E-Learning merupakan cara belajar alternatif yang lebih 

efektif dan lebih interaktif sekaligus memberikan bekal pengetahuan 

dan keterampilan kepada Dosen dan Mahasiswa dalam 

pengembangan proses belajar mengajar di Perguruan Tinggi. 

Implemenntasi e-Learning merupakan suatu keharusan bagi 

penyelenggara Pendidikan, terutama penddikan tinggi, karena sudah 

menjadi tuntutan masyarakat dan juga tuntutan Kemenristekidikti, 

yang menjadi salah satu komponen dalam penilaian akreditasi baik 

akreditasi program studi (prodi), atau institusi. 

Tujuan dari implentasi e-Learning adalah meningkatkan 

layanan dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang lebih cepat, lebih 

baik, lebih mudah dan lebih efektif kepada Mahasiswa khususnya dan 

masyarakat secara umum. Diharapkan dengan implementasi e-

Learning dapat meningkatkan kreatifitas dan profesionalisme para 

Dosen dan Mahasiswa dalam melaksankan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi.  Melalui implementasi e-Learning, Mahasiswa diharapkan 

mendapat manfaat berupa pengetahuan dan keterampilan di bidang 

TIK yang dapat diterapkan dan dikembangkan.secara mandiri. 

Penulisan buku panduan ini masih banyak terdapat 

kekurangan, baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya. Oleh 

karena itu segala kritikan dan masukan dari semua pihak sangat 

diperlukan untuk lebih menyempurnakan implementasi e-Learning di 

masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. 

 

Surabaya, 1 September 2019 

Tim Penyusun 
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Bab 1 Pendahuluan 
 

E-learning Merupakan media yang memfasilitasi kebutuhan 

perkuliahan, antara lain penyimpanan materi kuliah, pemberitahuan, 

pengumpulan dan penilaian tugas serta forum diskusi antara 

mahasiswa dan dosen.  

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kelembagaan IPTEK 

dan DIKTI Kemenristekdikti Nomor B/606/C.C5/KB.00.02/2019 

mengenai Klasterisasi Perguruan Tinggi Indonesia Tahun 2019, 

bahwa salah satu indikator Klasterisasi Perguruan Tinggi adalah 

memiliki fasilitas Pembelajaran Daring (e-learning).  

Tahun 2019 e-learning Universitas Wijaya Kusuma Surabaya 

bermigrasi ke sistem baru menggunakan LMS Moodle versi 3.1 yang 

dapat diakses di http://elearning.uwks.ac.id/ . Dengan system baru ini, 

mahasiswa secara otomatis terdaftar pada setiap matakuliah daring 

dalam LMS sesuai dengan matakuliah yang dipilih pada Kartu 

Rencana Studi (KRS). Diharapkan dengan LMS yang baru ini, 

pembelajaran daring dapat terselenggara dengan baik dan diikuti oleh 

semua program studi. 

 

Memulai e-learning 

Cara mengakses e-learning  
 

Sangat mudah bagi mahasiswa untuk dapat mengakses e-learning 

karena sistem ini memiliki fitur responsive yaitu dapat diakses melalui 

laptop/personal computer(PC) maupun perangkat bergerak seperti 

http://elearning.uwks.ac.id/
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smartphone dan tablet. Adapun langkah-langkah yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut ; 

1. Pastikan perangkat yang anda gunakan terhubung dengan 

internet 

2. Buka salah satu browser yang terpasang di perangkat Anda, 

misal Chrome, Firefox, Edge, dll.  

3. Ketikkan alamat elearning.uwks.ac.id pada address bar 

dengan benar 

 

4. Setelah mengetik alamat lanjutkan dengan menekan tombol 

enter. Selanjutnya akan tampil halaman utama (home page) 

dari sistem e-learning seperti gambar berikut 

 

Untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dan 

memanfaatkan fitur yang tersedia, mahasiswa sebagai 



3 
 

pengguna diharuskan login terlebih dahulu. Jika pengguna 

belum melakukan login, sistem akan mendeteksi dan 

menampilkan “You are not logged in” pada sisi kanan atas 

seperti gambar berikut ini.  

 

Selanjutnya silahkan anda klik link “Log in“ untuk proses 

berikutnya. 

 

Cara masuk ke dalam e-learning  
 

1. Log in 

Proses login dibutuhkan untuk proses verifikasi data pengguna 

apakah terdaftar pada sistem. Pengguna dapat login dengan 

menggunakan username dan password yang digunakan untuk 

mengakses portal akademik, yaitu NPM sebagai username 

dan password masing-masing.  

Berikut adalah tampilan halaman Login  
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Ketikkan NPM pada kotak Username dan ketikkan password 

anda masing-masing pada kotak Password. Centang pada 

Remember Username jika untuk selanjutnya anda tidak ingin 

mengetikkan berulang-ulang, maka browser akan mengingat 

username dan password anda. Berikut adalah form login yang 

telah terisi.  

 

Selanjutnya tekan tombol Log in untuk proses verifikasi data 

yang anda masukkan. Jika NPM atau password yang anda 
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masukkan salah, maka anda tidak diijinkan masuk sistem dan 

harus mengentri ulang data dengan benar. Berikut adalah 

tampilan halaman jika terjadi kesalahan login  

 

2. Mengakses mata kuliah (Course)  

Setelah proses login sukses, maka anda akan disajikan 

halaman Home sebagai mahasiswa seperti ditunjukkan 

gambar berikut.  

 

Pada sisi kanan atas akan ditampilkan nama anda, hal ini 

menunjukkan bahwa anda sedang aktif dan aktivitas anda 
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sebagai mahasiswa akan terekam oleh sistem selama sesi 

anda belum berakhir.  

Recently accessed courses adalah daftar beberapa mata 

kuliah yang terakhir diakses.  

Course overview adalah daftar semua mata kuliah yang 

diikuti oleh mahasiswa sesuai daftar matakuliah pada KRS 

masing-masing. Berikut adalah tampilan halaman Course 

overview  

 

Pada bagian ini anda dapat memilih mata kuliah yang anda 

inginkan dengan menekan gambar mata kuliah atau nama 

mata kuliah nya.  

3. Tampilan Umum Mata Kuliah  

Setelah anda masuk pada mata kuliah akan tersaji tampilan 

sebagai berikut. 

Gambar Mata kuliah 

Nama Mata kuliah 
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 Pada halaman tersebut ditampilkan Nama mata kuliah (Sistem 

Informasi_A). Di bawah nama mata kuliah adalah navigasi 

halaman                                              yang menunjukkan; 

- 2018  : tahun akademik kapan mata kuliah tersebut 
diselenggarakan 

- 2  : menunjukkan semester genap 

- 12 : merupakan kode Program Studi  

- TIX-216 : kode mata kuliah yang sedang dibuka 

- A : kelas paralel dimana anda terdaftar  

 

Pada setiap mata kuliah terdiri dari beberapa bagian yang 

menunjukkan identitas dan isi dari mata kuliah tersebut.  

Profil mata kuliah berisi deskripsi umum dari mata kuliah 

antara lain nama mata kuliah, kode dan bobot sks, 

Fakultas/Program Studi, semester, prasyarat, serta standar 

kompetensi yang akan dicapai setelah mengikuti perkuliahan. 

Di dalam bagian ini juga dapat dicantumkan file kontrak kuliah 

yang dibuat oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut.  

Berikut halaman profil mata kuliah.  

Nama Mata kuliah 

Navigasi halaman 



8 
 

 

Selanjutnya anda dapat menggulung halaman ke bawah untuk 

melihat bagian lain yaitu profil dan biodata dosen pengampu 

maupun file-file pendukung sebagai penunjang mata kuliah.  

 

Selanjutnya anda dapat mengesksplorasi materi kuliah yang 

telah disiapkan oleh dosen pengampu baik berupa file 

presentasi, video tutorial, file paper, dan sebagainya.  
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Bab 2 Materi Kuliah 
 

Materi kuliah merupakan bagian yang paling utama dalam 

pembelajaran daring. Materi kuliah telah disiapkan oleh dosen 

pengampu yang berupa file materi per pokok bahasan setiap minggu 

sesuai dengan kontrak kuliah.  Materi umumnya berupa file 

presentasi dengan format .ppt seperti yang biasa ditampilkan oleh 

dosen di kelas. Selain file presentasi,  dosen dapat menyajikan materi 

ajar berupa video tutorial, link video yang ada di situs layanan 

penyedia video (YouTube, Vidio, dll), file PDF, file gambar, link yang 

merujuk pada sumber belajar, atau sekumpulan file dalam suatu 

folder. Materi kuliah dibagi per pokok bahasan seperti tampak pada 

gambar berikut  

 

Untuk membuka materi yang berupa file ppt dan pdf harus diunduh 

terlebih dahulu dan disimpan ke dalam internal storage. Sedangkan 

materi yang berupa video seperti pada gambar diatas dapat langsung 

di play tanpa harus download videonya.  Jika dosen memberikan 

materi berupa link menuju website tertentu, maka otomatis akan 

membuka window baru.  

Materi ppt  

Materi video tutorial  
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Bab 3 Mengumpulkan Tugas 
 

Seperti halnya kuliah di kelas, pada perkuliahan daring ini dosen juga 

memberikan tugas-tugas kuliah yang wajib dikerjakan oleh 

mahasiswa. Dosen pengampu dapat memberikan tugas-tugas dalam 

berbagai bentuk salah satunya mahasiswa harus mengumpulkan file. 

Pengumpulan tugas dengan cara ini mendukung pelestarian 

lingkungan dengan penghematan kertas, menghemat biaya dan 

meminimalisasi kesalahan cetak. Berikut adalah contoh tugas yang 

diberikan oleh dosen pengampu  

 

Icon         menunjukkan bahwa bagian tersebut adalah tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa. Mahasiswa harus membaca 

instruksi dengan baik sebelum melakukan apa yang diminta oleh 

dosen pengampu. Klik pada judul tugas untuk mengetahui lebih lanjut 

tentang tugas tersebut, maka akan tampil detail dari tugas seperti 

pada gambar berikut.  



11 
 

 

Untuk mengirim file yang telah siap dikumpulkan, anda dapat 

menggeser langsung file yang dimaksud ke dalam kotak bergaris 

putus-putus. Cara lain adalah dengan menekan tombol add file    

atau add folder    jika ingin mengirim seluruh file dalam sebuah 

folder, lalu pilih file atau folder yang dimaksud. Selanjutnya klik 

tombol Save Changes untuk menyimpan perubahan dan proses 

pengumpulan tugas selesai dan akan ditampilkan seperti halaman 

berikut 

 

Di halaman ini anda dapat melihat status   yang artinya 

tugas sudah terkirim dan belum dinilai.  

Tarik file dari eksplorer ke 
dalam kotak ini  

Add file  

File telah terkirim  
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Namun jika anda merasa perlu untuk memperbaiki file yang sudah 

terkumpul, bisa dilakukan revisi dengan mengganti file baru. Caranya 

adalah dengan menekan tombol                 lalu akan tampil form 

update file seperti pada gambar berikut.   

 

Pada form tersebut anda dapat mendownload kembali atau 

menghapusnya, dapat juga mengganti nama dari tugas yang 

dikumpulkan. Selanjutnya tekan tombol Update untuk menyelesaikan 

proses atau Cancel untuk membatalkan pembaruan.  
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Bab 4 Mengikuti Diskusi 
 

Diskusi kelompok dengan tatap muka langsung adalah hal yang 

umum dilakukan di kelas-kelas kuliah. Pembelajaran dengan metode 

online juga memungkinkan pelaksanaan diskusi melalui chat room 

maupun di dalam sebuah forum diskusi.  Berikut disajikan langkah-

langkah yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk dapat mengikuti 

sebuah diskusi di kelas online.  

Terlebih dahulu dosen akan membuat suatu topic diskusi dengan 

pokok bahasan tertentu seperti yang terlihat pada gambar berikut  

 

Simbol         menunjukkan bahwa bagian tersebut merupakan diskusi 

yang harus diikuti oleh mahasiswa.  Cara untuk berpartisipasi dalam 

sebuah diskusi adalah dengan menekan judul diskusi, lalu akan 

muncul seperti gambar berikut  
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Dosen terlebih dahulu sudah membuat topic diskusi dengan bahasan 

tertentu sehingga mahasiswa tidak perlu membuat topic sendiri. Klik 

pada topic yang sudah tersedia untuk masuk kedalam ruang diskusi. 

Ruang diskusi akan tampak seperti berikut  

 

Tekan tombol            untuk menuliskan pendapat atau menjawab 

pada komentar yang ditulis oleh teman lainnya.  
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Ketikan jawaban anda pada bagian Message. Disini anda dapat 

menyertakan file gambar, suara, video, link untuk mendukung 

pendapat anda dalam diskusi.  

 

Selain itu melampirkan file secara terpisah dari message juga dapat 

dilakukan dengan menambahkan attachment. Selanjutnya tekan 

tombol                       untuk mengirim jawaban dalam forum diskusi. 

Hasil jawaban terkirim akan tampak sebagai berikut  

Kotak untuk menulis 
komentar  

Kirim ke forum 
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Terdapat notifikasi pada kotak warna biru bahwa jawaban telah 

berhasil ditambahkan ke forum.  

Dalam sebuah diskusi ada saatnya kita ingin mengkoreksi pendapat 

yang telah kita lontarkan yang mana hal ini juga mungkin terjadi 

dalam forum online. Disini terdapat fasilitas untuk mengedit 

komentar/jawaban yang telah terkirim di forum dengan cara tekan 

tombol  Edit. 

 

Notifikasi 

Kotak untuk 
merubah komentar  
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Setelah melakukan perubahan komentar/jawaban, tekan tombol                 

untuk menyimpan perubahan yang terjadi. Hasilnya jawaban yang 

telah direvisi tampil di forum diskusi sebagai berikut 

 

Selain forum diskusi yang telah dibuat oleh dosen untuk topic 

bahasan tertentu, biasanya dosen juga membuka forum Tanya jawab 

mengenai suatu materi tertentu. Disini mahasiswa dapat melontarkan 

pertanyaan sendiri yang akan direspon oleh dosen atau peserta mata 

kuliah lainnya.  

Secara teknik mekanisme hampir sama dengan forum diskusi.  

 

 

Jawaban yang telah direvisi 

Menyimpan 
perubahan  
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Bab 5 Mengerjakan Ujian/Kuis 
 

Bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembelajaran adalah 

pelaksanaan ujian.  Dosen menyajikan sesi ujian/kuis setiap 

pertengahan semester (UTS) dan di akhir semester (UAS). Ujian 

online sangat menyenangkan bagi sebagian besar mahasiswa karena 

dengan mode online mahasiswa dapat mengerjakan soal-soal ujian 

dari mana saja tanpa harus hadir di kampus. Seperti halnya dengan 

ujian konvensional, dalam sistem online inipun terdapat batas waktu 

pengerjaan soal yang diatur oleh dosen pengampu sehingga tidak 

ada toleransi keterlambatan karena secara otomatis sistem akan 

tertutup sesuai waktu yang ditentukan. Berikut ini adalah contoh 

tampilan halaman ujian online.  

 

Icon       menunjukkan bahwa topic tersebut merupakan bentuk 

ujian/kuis yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Tekan pada bagian 

tersebut maka anda akan ditujukan pada halaman detail ujian seperti 

berikut  

Ujian Online  
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Untuk mengerjakan soal tekan tombol                   maka akan 

ditampilkan soal-soal ujian yang telah disiapkan oleh dosen seperti 

berikut ini  

 

Ketik jawaban dengan seksama pada kotak yang tersedia untuk 

masing-masing butir soal. Selama waktu masih ada, anda dapat 

langsung mengganti jawaban. Jika pengerjaan soal sudah maksimal, 

selanjutnya tekan tombol                    untuk menyimpan jawaban 

ujian.  

Judul Ujian  

Petunjuk  Ujian  

Tanggal ujian dimulai  

Tanggal ujian ditutup  
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Jika jawaban sudah berhasil dikirim, maka akan ditampilkan status 

hasil pengerjaan ujian terkirim sebagai berikut.  

 

Untuk merubah jawaban tekan tombol    

Jika jawaban sudah fix silakan tekan tombol  

 

Daftar hasil ujian yang berhasil dikirim akan dilihat dan dikoreksi oleh 

dosen seperti tampak pada gambar berikut. Penilaian dilakukan per 

butir soal dengan masing-masing memiliki bobot nilai yang sudah 

ditentukan.  
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Mahasiswa dapat melihat nilai secara langsung setelah dilakukan 

penilaian oleh dosen pengampu.  

 

Anda dapat mengakses kembali pada topic ujian dan akan tampak 

nilai dari hasil ujian online yang telah anda kerjakan.  

  

 

 

 

 

  

Hasil penilaian ujian 
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