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Pengenalan E-Learning Politeknik Cendana
Sistem pembelajaran online (E-Learning) merupakan sarana yang
memungkinkan mahasiswa dan staff pengajar untuk dapat melakukan
kegiatan belajar mengajar dimana saja dan kapan saja secara elektronik.
Politeknik Cendana merupakan sebuah institusi perguruan tinggi yang
dimana fungsinya adalah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan belajar
mengajar mahasiswa dan dosen dibawah program studi dan
departemennya masing masing. Kegiatan pembelajaran pun sering
mengalami kendala salah satunya adalah seperti seorang dosen
berhalangan hadir untuk dapat memberikan perkuliahan. Dosen yang
memegang Tri Dharma perguruan tinggi tentu saja harus dapat
memberikan ilmunya melalui proses pembelajaran.
E-Learning sangat efektif untuk digunakan sebagai sarana
pembelajaran di universitas. Dosen dapat memberikan materi pelajaran
berupa teks, web, animasi, multimedia, ebook, presentasi, diskusi, ujian,
dan belajar secara online dari mana saja. Sementara Mahasiswa dapat
mengakses elearning tersebut secara online via internet.
Tutorial ini disusun untuk tujuan memberikan panduan teknis
kepada dosen, operator dan mahasiswa, terkait pengelolaan pembelajaran
untuk mendukung layanan pendidikan berbasis Informasi dan Teknologi di
Politeknik Cendana.

Tujuan Penggunaan E-Learning
Aplikasi E-Learning bertujuan untuk mempermudah dosen dan
mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar mengajar secara fleksibel.
Penggunaan Sistem E-Learning secara online dapat membuat efektif
seluruh kegiatan belajar dan juga dalam perekaman, pengawasan, dan
evaluasi dosen dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan mudah.
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Pengguna Sistem
Aplikasi E-Learning Politeknik Cendana dapat diakses melalui alamat
: https://politeknikcendana.ac.id/elearning/ dan dapat digunakan oleh :
No
1
2

3

User
Keterangan
Operator/ Manager Mengelola matakuliah dan dosen yang
bertanggung jawab pada matakuliah tertentu.
Dosen
Mengelola Materi dari sebuah matakuliah,
mengelola matakuliah dan siapa saja yang
berhak mengakses informasi serta manajemen
penilaian.
Mahasiswa
Mengikuti matakuliah yang tersedia, mengikuti
kuis dan ujian.

Fitur Utama E-Learning

E-learning mempunyai beberapa fitur utama, dalam modul ini akan
dibahas beberapa, yaitu:
No
1
2

3

Fitur
Login Akun

Akses
Semua

Keterangan
Login e-learningmenggunakan SSO untuk
memudahkan dan membatasi User hanya
yang terdaftar di Universitas
Mengelola
Operator, Kategori dan Matakuliah dapat dikelola dan
Kategori
Dosen
dikelompokkan dalam kategorinya masingdan
Mata
masing
Kuliah
Membuat
Operator, Dapat
membuat
matakuliah
dan
Materi dan Dosen
mengisikan seluruh isi materi dengan
matakuliah
bahan ajar, dll.
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Memulai E-Learning
Modul ini menggunakan akun operator dalam melakukan semua aktivitas.
1. Mengakses Halaman E-Learning
E-Learning Politeknik Cendana dapat diakses melalui web browser
dengan mengetikkan alamat :
https://politeknikcendana.ac.id/elearning/

2. Login ke Halaman E-Learning
Pada Halaman depan E-Learning, di pojok kanan atas akan terdapat
menu “Log In”. Klik menu tersebut lalu user akan diarahkan ke
halaman Login Akun (Pembuatan Akun Baru)

4

Membuat Mata Kuliah
Untuk membuat mata kuliah, dosen / operator cukup memilih
kategori (Fakultas / Prodi)dimana matakuliah tersebut akan dibuat. Untuk
memilih prodi, akses ke halaman utama dari elearning melalui menu
sidebar yang berada di samping, dan pilih site home.
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1. Pilih bagian “ Site home “ Scroll Sampai Kebawah, Pilih salah satu
kategori yang sesuai atau dapat menggunakan fitur pencarian.

2. Pada Akhir dari Kategori (Prodi) user dapat memilih dengan
mengklik topic yang sesuai.
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3. Setelah diklik, user akan diarahkan menuju Form Topik
pengajaran yang akan diajarkan.

Form yang ada diatas antara lain :
a) Judul Prodi dipilih
b) Meeting keberapa yang akan dilaksanakan
c) File Ppt meeting

Customise Page
Di dalam E-Learning, operator dapat mengcustomise model page
yang tersedia pada E-Learning ini antara lain :
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1. Dengan Mengklik tombol “ Costomise This Page “ di sudut pojok
kanan.

2. Setelah itu Customise sesuai kenginan operator setelah selesai
tekan “ Stop Customing This Page “

Pengelolaan Matakuliah
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Matakuliah yang telah dibuat kemudian dapat dikelola isi dan topiktopik materi nya. Dalam modul ini, kita akan membahas mengenai cara
mengupload Bahan Ajar dan Mengelola Materi :

Cara pengelolaan Matakuliah :
1. Pilih Mata Pelajaran sesuai File yang yang akan diupload di pojok
bawah kiri (tanda panah)

2. Klik “ Turn Editing On “ (Pojok Kanan).

3. Setelah On Akan terlihat seperti gambar diatas.
9

4. Setelah itu pilih edit topik

5. Pilih Gambar √ “ Custom “, Isi Bagian Dibawah Sesuai Topik,
setelah selesai klik Save Changes.
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6. Setelah selesai dengan proses edit Topik Meeting langkah
selanjutnya masuk ketempat penempatan file yang akan diberikan
oleh tenaga pengajar dengan klik “ Edit “ dibawah file pengeditan
Topik File yang diberikan

7. Pada tahap ini Data-data File yang akan diajarkan bisa dikirim
dengan cara didrag atau dicopy ke kotak “ Select File “ Lalu klik “
Save and return to Course “
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