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1. Buka Browser anda (Firefox, Google Chrome, Opera, dsb)
2. Masukkan vlearn.ubhi.ac.id pada kolom pencarian
3. Jika berhasil maka akan masuk halaman E-learning seperti berikut :

NB : Secara default Username & Password untuk Login adalah NIK (Jika terjadi kendala login, bisa Forgotten
your username or password? atau menghubungi LPTIK)

4. Jika sudah berhasil login, maka akan muncul popup notifikasi berikut

5. Silahkan klik Next untuk melanjutkan pengenalan halaman , Jika sudah selesai bisa klik
End tour.
6. Selesai.
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Course atau mata kuliah yang ada di Moodle tempat guru menambahkan materi dan
aktivitas pembelajaran untuk siswanya. Course dapat dibuat oleh admins, course creators or
managers. Guru atau dosen kemudian dapat menambahkan konten dan mengatur ulang
sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri. Tautan di bawah gambar akan memberikan lebih
banyak informasi tentang membuat, mengatur, dan mengelola mata kuliah. Berikut pentunjuk
membuat course :
1. Setelah berhasil Login pilih menu “Site administration” yang berada di samping kiri.

2. Setelah masuk pada menu Site administration, pilih Manage courses and categories.

3. Jika berhasil, maka akan masuk pada tampilan seperti berikut :
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4. Kemudian pilih Course Categories sesuai dengan fakultas, setelah itu klik program
studi anda. Maka pada kolom sebelah kanan akan masuk pada prodi yang akan dipilih.

5. Kemudian klik Create New Course.
6. Setelah berhasil Create New Course, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Isikan
Identitas mata kuliah.

7. Kemudian klik SAVE & DISPLAY.
8. Berikut tampilan ketika course berhasil dibuat.
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9. Untuk bisa melakukan editing matakuliah untuk pembelajaran online, bisa diklik
tombol

dan pilih turn editing on.

10. Setelah berhasil maka tampilan akan berubah seperti berikut :

11. Untuk bisa mengatur matakuliah yang diinginkan bisa dilakukan dengan memilih
, dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pembelajaran.
12. Selesai.
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