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Deskripsi Panduan 

Moodle adalah singkatan dari Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment. Tak perlu bingung dengan istilahnya. Intinya, Moodle 

merupakan platform yang dibuat khusus sebagai sebuah sistem manajemen 

pembelajaran. Artinya, jika Anda ingin membuat e-learning agar kegiatan 

belajar-mengajar lebih efektif, Moodle bisa menjadi pilihan. Moodle adalah 

platform yang bersifat web-based. Jadi, seluruh kegiatan belajar mengajar 

dilakukan dengan mengakses website menggunakan browser. Moodle 

pelatihan yang digunakan adalah LJJ Kesehatan. 

Buku ini akan memandu Anda dalam mengoperasikan LJJ Kesehatan 

sebagai Admin. Setelah membaca buku panduan ini diharapkan Anda dapat 

mengoperasikan fitur admin dalam LJJ Kesehatan dengan benar dan tepat 

sesuai dengan kebutuhan kegiatan Anda. 

Berikut ini adalah beberapa fitur admin yang biasanya dipakai dan 

harus dapat dioperasikan. 

1. Front Page Settings Edit 

2. Users 

3. Courses 

4. H5P 

5. Plugins 

6. Security 
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7. Appearance 

8. Front Page 

9. Server 

10. Reports 

11. Mobile App 

12. Laporan Aktivitas Peserta 

Ada banyak berbagai fitur dan sub fitur, akan tetapi dalam buku ini 

hanya mempelajari beberapa fitur yang penting digunakan oleh admin LJJ 

Kesehatan. Fitur site administration sebagai admin dapat Anda temukan di 

sebelah kiri atas dengan icon 3 garis seperti pada gambar.  
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A. Front Page Settings Edit 

 Untuk dapat mengedit tampilan halaman depan LJJ Kesehatan, Anda 

harus mengaktifkan Turn Editing On. Berikut ini adalah penjelasan prosedur 

mengedit tampilan halaman depan. 

1. Klik front page settings 

 

2. Klik turn editing on 

 

3. Lalu akan muncul fitur edit pada halaman depan LJJ Kesehatan 
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4. Untuk menambahkan aktivitas, caranya adalah sama seperti ketika 

ingin menambahkan aktivitas atau sumber belajar pada course 

pelatihan. Scrol ke bawah kemudian klik Add an activity or resource. 

Silahkan tambahkan sesuai dengan kebutuhan 

 

5. Apabila Anda ingin mengedit tampilan yang sudah ada, Anda dapat 

mengklik edit, kemudian klik edit settings 
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B. Users 

 Fitur users berfungsi sebagai mengelola dan memanage berbagai akun 

di dalam LJJ Kesehatan. Anda akan dapat mengoperasikan berbagai sub fitur 

di dalam users ini. Hal yang penting diperhatikan adalah accounts dan 

permissions. 
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Accounts. 

Fitur accounts yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. 

1. Browse list of users.  

 

• Anda dapat mencari informasi tentang akun yang ada di dalam 

LJJ Kesehatan 

• Anda juga dapat mencari akun dengan cara mengisikannya di 

dalam kolom search 
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• Anda bisa menggunakan filter untuk mencari akun dengan 

spesifikasi khusus, dengan cara klik show more, kemudian pilihlah 

sesuai dengan kebutuhan. Lalu klik add filter 

 

2. Bulk user actions. 

• Fitur ini berfungsi sebagai memberikan aksi kepada akun yang 

ada di dalam LJJ Kesehatan 

• Anda bisa memilih users dan menghapus users dengan cara klik 

add to selection atau remove from selection 
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• Kemudian silahkan pilih aksi apa yang Anda inginkan terhadap 

akun yang Anda pilih. Misal, Anda ingin mendelete akun tersebut, 

kita pilih delete, kemudian klik go. Anda berhasil menghapus akun 

tersebut 

 

3. Add a new user 

• Apabila Anda ingin menambahkan akun secara manual melalui 

fitur admin, silahkan klik add a new user 

• Isikan data dari username, password, dan data yang lain sesuai 

dengan kebutuhan Anda 

 

• Apabila ada kolom yang ditandai dengan bintang berwarna 

merah, berarti kolom tersebut wajib diisi 
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• Scroll ke bawah, kemudian klik create user 

 

4. Upload users 

• Fitur ini berfungsi untuk membuat akun secara manual dengan 

jumlah yang banyak. Misalnya Anda ingin membuat 30 akun 

peserta pelatihan, Anda dapat menggunakan fitur ini 

• Sebelum mengupload, Anda harus membuat file .csv terlebih 

dahulu. Bisa dibuat menggunakan notepad atau Microsoft Excel 

• Untuk membuat file .csv, Anda dapat melihat video di bawah ini. 

Klik link berikut untuk melihat video tutorial membuat csv untuk 

kebutuhan upload users 

https://youtu.be/DeuuK4vuoUU 

• Anda bisa membuat akun sekaligus mengenrollkan akun tersebut 

ke dalam pelatihan 
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Permissions 

Fitur ini berfungsi untuk melihat izin akun. Anda dapat mengubah akun 

menjadi admin ataupun manager. Beberapa hal yang harus diperhatikan 

adalah sebagai berikut. 
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1. Site administrators 

• Anda dapat memilih akun yang dapat dijadikan sebagai admin 

LJJ Kesehatan 

• Dalam kolom potential users, Anda dapat mengklik akun yang 

akan dijadikan admin, kemudian klik add 

• Apabila muncul notifikasi, silahkan klik yes 

• Lakukan cara yang sama untuk meremove akun yang telah 

menjadi admin 

• Apabila Anda ingin menjadikan akun tersebut sebagai admin 

utama, silahkan klik akun yang Anda pilih, kemudian klik set main 

admin 

 

2. Define roles 

• Define roles ini adalah settingan roles akun yang dapat Anda edit 
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• Sebagai contoh, apabila Anda ingin seorang course creator 

dapat memanage keseluruhan LJJ Kesehatan, silahkan klik edit 

dengan icon gear 

 

• Di dalamnya terdapat banyak macam roles system, silahkan pilih 

sesuai kebutuhan atau pelajari lebih lanjut melalui docs moodle 

3. Assign system roles 

• Anda dapat menjadikan sebuah akun menjadi manager atau 

course creator 

 

• Hierarki roles tertinggi adalah admin, kemudian manager, course 

creator, teacher, non editing teacher, dan terakhir student 
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• Manager dapat memanage seluruh pelatihan di dalam LJJ 

Kesehatan. Sedangkan course creator hanya dapat membuat 

sebuah course pelatihan 

• Klik role yang Anda pilih kemudian lakukan cara yang sama 

seperti memilih admin 

4. Check system permissions 

• Fitur ini berfungsi untuk mengecek roles pada setiap akun 

• Klik user yang ingin dicek, kemudian klik show this user’s 

permissions 
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C. Courses 

 Fitur ini berfungsi sebagai membuat category dan course pelatihan. 

Lebih rinci, fitur ini harus dipahami oleh penyelenggara dalam membuat 

course pelatihan. Untuk admin, biasanya Anda ditugaskan membuat rumah 

pelatihan. Berikut adalah prosedurnya. 

1. Klik menu item dengan icon 3 garis disebelah kiri atas seperti gambar 

di bawah ini. 

 

2. Akan muncul berbagai isi dari menu item. Untuk membuat course 

Anda, silahkan klik Site Administration, kemudian klik Courses, lalu klik 

Manage Courses and Categories. Silahkan ikuti prosedur seperti 

tanda panah dalam gambar di bawah ini. 
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3. Klik Create New Category untuk membuat rumah pelatihan. 

 

4. Silahkan buat category mengikuti gambar di bawah ini. Untuk parent 

category pilihlah “Top”. Category name silahkan diisikan dengan 

nama pelatihan. Untuk Description silahkan diisi sesuai dengan 

deskripsi singkat pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 

Kemudian klik Create Category 
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5. Apabila category sudah di buat, pastikan sebelum membuat course 

di sebelah kanan seperti gambar, judul category sudah sesuai 

dengan yang dibuat. Kemudian klik Create New Course seperti 

gambar di bawah ini. 

 

6. Silahkan isi data course pelatihan sesuai dengan kebutuhan. 

Silahkan lihat gambar ilustrasi pada halaman selanjutnya. Beberapa 

hal yang harus diperhatikan saat membuat data course 

diantaranya: 

• Course Full Name : Nama pelatihan 

• Course Short Name : Nama singkat pelatihan 
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• Course Category : Pilih sesuai dengan category yang telah 

dibuat 

• Course Start Date dan End Date : Setting tanggal kapan 

memulai dan berakhirnya course Anda. Silahkan klik check 

pada kolom enable untuk mengaktifkan 

• Description : Silahkan isi deskripsi pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan 

• Course Image : Apabila ingin menampilkan banner course 

silahkan dibuat terlebih dahulu kemudian drag and drop 

gambar tersebut. Banner course berfungsi sebagai menarik 

perhatian peserta 

• Klik Save and Display jika ingin menyimpan 
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7. Lewatkan terlebih dahulu proses enroll, silahkan klik seperti tanda 

panah pada gambar di bawah. 
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D. H5P 

 H5P adalah singkatan dari HTML5 Package. Ini memungkinkan Anda 

untuk membuat konten seperti video interaktif, kuis, dan presentasi. Konten 

H5P dapat dibuat di bank Konten atau di h5p.com, dan ditambahkan ke 

course pelatihan Anda sebagai aktivitas H5P (baru di versi 3.9 dan seterusnya) 

atau disematkan ke aktivitas atau sumber daya lainnya. 

 Sebagai contoh, Anda memilihi sebuah video pembelajaran, di 

dalam video tersebut, Anda ingin membuat interaksi kepada peserta. H5P 

inilah yang dapat membantu Anda dalam membuat interaktif konten video. 

Berikut adalah cara memanage H5P content types. 

1. Klik H5P, kemudian klik manage H5P content types 

 

2. Sebelum Anda dapat mengupload file H5P content, Anda harus 

mendownload H5P contentnya melalui link https://h5p.org/content-

types-and-applications 

https://h5p.org/content-types-and-applications
https://h5p.org/content-types-and-applications
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3. Pilih tipe file yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Silahkan download 

file tersebut 

4. Apabila Anda telah memiliki file H5P, klik choose file pada fitur H5P, 

kemudian cari file yang telah Anda download. Kemudian klik upload 

H5P content types 
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E. Plugins 

 Ada banyak berbagai macam plugins yang dapat Anda download 

dan terapkan dalam LJJ Kesehatan. Plugin adalah kode software dengan 

fungsi tertentu yang memungkinkan aplikasi atau program untuk menjalankan 

fitur tambahan di aplikasi atau program tersebut. Kode software 

tersebut jamak ditemukan di program atau aplikasi seperti Mozilla, Google 

Chrome, Opera Browser, dan WordPress. Dalam hal ini berarti plugins 

diterapkan pada LMS Moodle. 

1. Install plugins 

• Klik plugins, kemudian klik install plugins 

 

• Ada 2 cara untuk menginstall plugins. Bisa dengan cara langsung 

dari fitur plugins, atau secara manual Anda harus mendownlaod 

pluginnya terlebih dahulu. Saran penulis adalah sebaiknya 

downloadlah terlebih dahulu plugins yang dibutuhkan. Kemudian 

installkan plugins tersebut dalam fitur install plugins 
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• Apabila Anda telah mendownload kebutuhan plugins Anda, 

silahkan klik choose file, kemudian pilih file plugin yang telah Anda 

download 

• Kemudian klik install plugin from the zip file 

 

• Apabila validasi file tersebut berhasil, Anda hanya perlu klik 

selanjutnya, sampai Anda menemukan upgrade database 

moodle. Silahkan klik pernyataan tersebut 
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2. Plugins overview 

• Anda dapat melihat plugins yang telah diinstal dengan cara klik 

plugins overview 

• Anda juga dapat mengecek tersedianya update plugins Anda 

dengan cara klik check for available updates 

• Anda dapat menguninstall plugin yang tidak terpakai dengan 

cara klik uninstall teks berwarna merah 
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F. Security 

 Fitur ini berfungsi untuk mengatur keamanan LJJ Kesehatan. Dalam fitur 

security, biasanya hal yang perlu diperhatikan adalah pada bagian site 

security settings. Berikut adalah penjelasannya. 

1. Klik security, kemudian klik site security settings 

 

2. Di dalam site security settings, ada berbagai macam setting yang dapat 

Anda ubah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam site 

security settings 
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3. Profile visible roles. Fitur ini berfungsi untuk melihat roles dari beberapa 

akun. Anda dapat saling melihat roles akun yang lainnya apabila fitur 

ini disetting. Silahkan checklist sesuai kebutuhan Anda 

 

4. Maximum upload files. Fitur ini adalah yang wajib Anda setting. Anda 

dapat mensetting sesuai kebutuhan. Saran penulis adalah setting 

sebesar 20mb. Apabila ada file yang lebih dari 20mb silahkan hubungi 

pihak admin atau server untuk informasi lebih lanjut 
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G.  Appearance 

 Appearance atau tampilan adalah fitur yang merupakan settingan dari 

tampilan keseluruhan LJJ Kesehatan. Anda dapat mengubah tema, 

beberapa tampilan depan dengan fitur ini. Ada beberapa sub fitur yang harus 

Anda pahami. Berikut adalah penjelasannya. 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

1. Theme selector 

• Anda dapat mengubah tema LJJ Kesehatan menggunakan fitur 

ini. Silahkan klik change theme untuk mengubah tema 

 

• Apabila Anda ingin mendownload tema baru, Anda dapat 

mendownload berbagai tema dan kemudian install melalui fitur 

plugins 

2. Setting yang dipakai. Tema yang digunakan di LJJ Kesehatan adalah 

Lambda. Berikut adalah uraian fiturnya 

• General 

➢ Logo. Anda dapat mengubah logo utama LJJ dengan 

menghapus logo yang sudah ada dan mengganti logo 

yang baru pada kolom logo 

➢ Favicon. Favicon adalah logo kecil pada tab alamat 

website di sebelah kiri alamat. Apabila Anda ingin 

mengganti favicon, silahkan hapus favicon yang sudah 

ada kemudian upload favicon baru 
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➢ Footnote. Silahkan ganti footnote sesuai kebutuhan 

➢ Apabila sudah selesai mensetting, klik save changes 

• Background images 

➢ Apabila Anda ingin memakai atau menggunakan 

background image silahkan klik background images dan 

setting kebutuhan Anda 

• Social media 

➢ Apabila LJJ Kesehatan memiliki akun social media, Anda 

dapat menuliskannya di dalam fitur social media, seperti 

twitter, facebook, dll. 

• Slideshow 

➢ Apabila Anda membuka LJJ Kesehatan, pada tampilan 

depan terdapat slideshow berupa ilustrasi dan gambar 

➢ Apabila Anda ingin mengganti gambar, silahkan hapus 

gambar dan upload gambar baru 

➢ Apabila Anda ingin menambahkan slideshow, scroll ke 

bawah kemudian upload gambar pada slideshow 5 

➢ Slideshow yang tersedia hanya 5 gambar 
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H. Front Page 

 Front page adalah fitur dimana Anda dapat mengubah settingan 

halaman depan. Berikut adalah penjabarannya. 

1. Klik front page, kemudian klik front page settings 

 

2. Apabila Anda ingin mengganti nama site, silahkan ganti pada kolom 

full site dan short site name 

3. Front page summary adalah deskripsi secara singkat dan umum tentang 

LJJ Kesehatan 
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4. Untuk item-item yang ingin ditampilan di front page dan front page 

setelah login, Anda dapat mengganti tersebut seperti enrolled course, 

category, dll yang akan ditampilan pada front page 

 

5. Scroll ke bawah kemudian klik save changes 
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I. Server 

 Fitur ini adalah bagaimana Anda dapat mensetting server LJJ 

Kesehatan. Ada beberapa fitur yang perlu Anda pahami. Berikut 

penjelasannya. 
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1. Environment 

• Fitur ini dapat mengecek ketersediaan update versi moodle 

• Apabila Anda ingin mengupdate versi moodle, klik update 

component 

 

2. Email 

• Fitur email yang kita fokuskan adalah outgoing mail configuration 

• Fitur inilah yang dapat membuat akun secara mandiri, 

menggunakan SMTP 

• Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP adalah suatu protokol 

untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari 

lokal email ke server, sebelum akhirnya dikirimkan ke server email 

penerima. Proses ini dikontrol dengan Mail Transfer Agent (MTA) 

yang ada dalam server email Anda 

• Silahkan setting SMTP hosts sesuai SMTP email. Anda dapat 

mencari SMTP domain email masing-masing melalui google 
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• SMTP security setting menjadi SSL 

 

 

• SMTP username setting sesuai email yang akan dipakai 

• SMTP password adalah password dari email Anda yang dijadikan 

SMTP username 

 

• No-reply address setting sesuai email yang dipakai, samakan saja 

dengan SMTP username 
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• Allowed email domains adalah email domain yang hanya 

diperbolehkan untuk membuat akun. Kosongkan saja secara 

default tidak masalah 

• Untuk test outgoing mail configuration silahkan lewati terlebih 

dahulu 

• Scroll ke bawah kemudian klik save changes 

• Kemudian apabila kita sudah save settingan kita, Anda dapat 

mencoba test outgoing mail configuration ke salah satu email. 

Apabila berhasil, berarti settingan SMTP anda sudah berhasil 

 

• Biasanya akan terjadi error tidak bisa mengirim email pada test 

outgoing ini. Ini berarti Anda harus mensetting akun email Anda, 

kemudian setting menjadi akun yang dapat diakses dimana saja 

• Silahkan cari di google atau klik link atau copy paste youtube 

berikut untuk mempelajarinya https://youtu.be/wQMGMTPfRPQ 

https://youtu.be/wQMGMTPfRPQ
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J. Logs Aktivitas 

  Apabila Anda ingin melihat sejauh mana peserta telah mengikuti 

LJJ Kesehatan ini, Anda dapat menggunakan fitur logs aktivitas. Berikut adalah 

caranya. 

1. Masuk ke dalam course yang Anda ingin lihat 

2. Di sebelah kanan layer terdapat sebuah block, yaitu completion 

progress. Fitur ini berfungsi untuk melihat sejauh mana aktivitas yang 

telah diikuti oleh peserta 

 

3. Untuk lebih detailnya, Anda dapat memilih activity completion 

4. Klik icon gear di sebelah kanan atas, kemudian klik more 
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5. Dalam fitur reports, klik activity completion 
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6. Fitur ini dapat melihat aktivitas belajar peserta secara detail. Akan ada 

checklist apabila peserta tersebut telah mengikuti suatu aktivitas 

tertentu. 

 


