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Moodle adalah sebuah nama untuk sebuah program aplikasi yang 

dapat merubah sebuah media pembelajaran kedalam bentuk web. Aplikasi 
ini memungkinkan siswa untuk masuk kedalam “ruang kelas” digital untuk 
mengakses materi-materi pembelajaran. Dengan menggunakan Moodle, kita 
dapat membuat materi pembelajaran, kuis, jurnal elektronik dan lain-lain. 
Moodle itu sendiri adalah singkatan dari Modular Object Oriented Dynamic 
Learning Environment. 

Moodle merupakan sebuah aplikasi Course Management System (CMS) 
yang gratis dapat di-download, digunakan ataupun dimodifikasi oleh siapa 
saja dengan lisensi secara GNU (General Public License). Anda dapat mendownload 
aplikasi Moodle di alamat http://www.moodle.org. Saat ini 
Moodle sudah digunakan pada lebih dari 150.000 institusi di lebih dari 160 
negara didunia. 

 
 

Tampilan website www.moodle.org 
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Membuat User Accounts Baru 
Sebelum kita membuat materi e-learning dalam aplikasi Moodle, pada 
tahap awal kita harus membuat user accounts baru. Setaiap pengguna yang 
akan terlibat dalam proses pembelajaran memakai aplikasi Moodle itu harus 
terdaftar dalam sistim. Setiap pengguna baru diharuskan mendaftar terlebih 
dahulu pada halaman pendaftaran. Selain itu bagian Administrator juga 
dapat mendaftarkan user accounts baru. 

 
 
Tombol untuk pendaftaran User Accounts Baru 
 
 

 
Formulir Pendaftaran User Accounts Baru 
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Formulir Pendaftaran User Accounts Baru 

 
Setelah semua isian formulir pendaftaran dilengkapi oleh pendaftar 
dan untuk memulai pendaftaran secara online klik tombol Create New 
Account. Maka sistim akan memproses secara otomatis proses pendaftaran 
online tersebut. Selanjutnya sistim akan mengirimkan email konfirmasi 
kepada pendaftar. Kemudian pendaftar akan menerima sebuah e-mail 
konfirmasi pendaftaran yang berisi sebuah link untuk mengaktifkan user 
accounts. 
 
Membuat Kategori Pembelajaran 
Agar lebih tersusun secara rapi maka setiap materi pembeljaran 
sebaiknya dikelompokkan menjadi kategori-kategori tertentu. Misalkan bila 
materi pembelajaran tersebut digunakan untuk perguruan tinggi maka 
sebaiknya dikelompokkan kedalam fakultas atau jurusan tertentu yang ada 
dalam perguruan tinggi tersebut. Sedangkan pada sekolah menengah bisa 
dikelompokkan berdasarkan kelas ataupun jurusan. 
Pembuatan kategori ini dapat dilakukan oleh bagian Administrator 
dengan menggunakan menu Courses. 
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Menu Courses 

 
Tulislah nama kategori baru yang akan dibuat pada bagian text box 
untuk Add new category. 

 
Course Category 
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Membuat Materi Pembelajaran Baru 
Materi Pembelajaran dapat ditambahkan oleh Administrator dengan 
masuk ke dalam menu Courses. Setiap materi pembelajaran sebaiknya 
dikelompokkan menurut kategori yang telah disiapkan sebelumnya. 

 
Menu Courses 

 
Langkah – langkah untuk memulai pembuatan Materi Pembelajaran adalah 
sebagai berikut: 
1. Klik menu Courses yang ada pada blok Administration 
2. Pilih kategori yang sesuai dengan Materi Pembelajaran yang akan dibuat Setelah 
memilih kategori yang sesuai maka akan ditampilkan namanama 
materi pembelajaran yang telah ada dalam kategori tersebut. 
Untuk menambahkan materi pembelajaran baru klik tombol Add a 
new course. 

 
Penambahan materi pembelajaran baru 
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Informasi Materi Pembelajaran Baru 
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Menambah/Upload Materi Pelajaran 
 
1. Setelah Login sebagai admin atau operator dan masuk ke Pelajaran / kursus seperti 

dibawah ini. Klik tombol Turn Edit on. 

 
 
2. Kemudian akan muncul tampilan seperti dibawah ini 

 
 
3. Untuk menambah file materi klik Add a resource pada topik atau minggu atau 

session tertentu. 

 
4. kemudian akan  muncul tampilan berikut 
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5. Isikan nama materi atau judul topik. 
6. Isikan Summary atau rangkuman umum 
7. Kemudian isikan alamat (Location) file apabila mengambil dari sumber website 

lain. 
8. Apabila file akan diupload klik tombol Choose or upload a file 
9. akan muncul tampilan dibawah ini 

 
10. Klik Make a folder untuk membuat folder per file atau materi. 
11. klik upload a file untuk meng upload file 
12. akan muncul tampilan dibawah ini. 
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13. Klik Browse untuk mengambil file dari computer anda atau flashdisk 

 
14. Pilih File yang akan di Upload. Klik Open 
15. Kemudian akan kembali ke langkah 12 dan klik tombol Upload this file 
16. Setelah file terkirim akan muncul tampilan dibawah ini 

 
17. Pilih file akan akan menjadi materi / topic. Klik Choose. 
18. Kemudian akan muncul ke langkah point 4. Geser scrollbar ke bawah akan 

muncul tampilan berikut 
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19. Klik Save changes untuk menyimpan opik / materi. 
20. Kemudian akan muncul ke tampilan sebelumnya dan akan muncul seperti 

dibawah ini. 
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