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Gambar. 1 Halaman Awal Website 
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Gambar. 2. Site Announcements dan Link Information 

Gambar. 1 di atas berupa halaman awal website Gonzaga Learning System. Gambar. 2 

menunjukkan beberapa link Website pendukung dan Announcement website. 

 

I. CARA LOGIN SEBAGAI GURU 

Gambar 3. Akses Login Gonzaga Learning System 
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1. Pertama buka web browser Anda (Mozilla Firefox/Google Chrome/IE/Microsoft Edge/UC 

Browser) lalu silakan ketik alamat situs Gonzaga Learning System dengan alamat 

https://learn.gonzaga.sch.id/ lalu klik tombol Enter. 

2. Setelah muncul halaman awal Gonzaga Learning System seperti pada Gambar 3 di atas, 

Klik Log in using your account on atau dengan kata lain menggunakan email sekolah yang 

telah anda miliki. Seperti contoh di bawah. 

 

 
Gambar 4. Akun resmi SMA Kolese Gonzaga 

 

3. Jika anda menggunakan Chrome pastikan akun Google Chrome sudah masuk dengan akun 

email resmi sekolah seperti gambar berikut. 

 

 
Gambar 5. Login dengan akun resmi sekolah 

 

 

https://learn.gonzaga.sch.id/
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Tampilan halaman guru berhasil login seperti gambar di bawah. 

 
Gambar 6. Tampilan LMS setelah berhasil Login 

 

 

II. MENGELOLA KELAS DI MOODLE 
1. Untuk mengelola sebuah kelas, akun setiap guru sudah diinputkan ke dalam kelas oleh 

Admin, jadi setiap guru hanya dapat mengelola kelas yang telah disediakan Admin.  

2. Setiap guru dapat melihat kelas yang telah disediakan dapat dilihat pada sidebar samping kiri 

lalu klik panah > pada My Course seperti gambar dibawah ini, maka akan muncul dibawahnya 

kelas mata pelajaran yang telah siap untuk dikelola. Perhatikan Gambar 7. 

 

Gambar 7. Tampilan Kursus Aktif 
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3. Setelah anda Klik My Active Course maka anda akan masuk ke dalam halaman tampilan kelas 

seperti di Gambar 8.  

4. Langkah selanjutnya adalah untuk mencoba untuk mengubah isi dari kelas tersebut, hal yang 

harus diperhatikan pertama kali adalah untuk mengaktifkan tulisan Turn Editing On pada 

tanda panah yang ditunjukkan pada Gambar 9. 

Gambar 8. Turn Editing On kondisi off 

5. Gambar 9 merupakan tampilan setelah Turn Editing On pada gambar 8 diklik/diaktifkan. 

 
Gambar 9. Turn Editing On saat aktif/ kondisi on 
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6. Selanjutnya silahkan anda coba untuk mengubah judul Announcement. Poses edit yang anda 

perlu lakukan adalah klik icon pensil seperti gambar 10. 

 
Gambar 10. Tampilan icon pensil pada Announcement 

 

7. Setelah itu maka akan muncul kolom untuk mengubah Announcement tersebut, isilah sesuai 

dengan kebutuhan misalnya contoh pada Gambar 11, jika sudah sesuai maka klik Enter. 

 
Gambar 11. Contoh pengisian kolom judul Announcement/pengumuman 

 

8. Jika sudah maka hasilnya akan seperti gambar 12. 

 
Gambar 12. Contoh hasil judul Announcement 

 

9. Kemudian anda bisa mengisi dengan pengumuman atau topic tertentu dengan menKlik Add 

a new topic. 

 
Gambar 13. Contoh topic pada pengumuman 
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10. Untuk mengubah judul Topic dengan nama Bab/bahan ajar untuk peserta didik, prosesnya 

juga sama seperti merubah Announcement tadi. 

 
Gambar 14. Topic/Bab pelajaran 

 

 
Gambar 15. Contoh Pengisian judul topic 

 

Selanjutnya setelah anda melengkapi judul Topic dan merasa perlu untuk menambah Topic 

atau apabila dirasa topic yang disediakan kurang, pada proses ini klik + Add Topics yang ada 

pada paling pojok kanan bawah seperti contoh gambar 15. 

 

 
Gambar 16. Menambahkan Topic 
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Setelah itu akan muncul kolom dialog, masukkan berapa jumlah Topic yang ingin 

ditambahkan, pada kolom Number Of Sections, kemudian klik Add Topics. 

 

Gambar 17. Kolom Add Topic 

Jika berhasil maka Topic akan berhasil ditambahkan seperti gambar 18 di bawah ini. 

Gambar 18. Topic yang ditambahkan 

Kemudian anda dapat mengganti judul Topic dengan Bab/judul yang akan disampaikan 

kepada peserta didik. Adapun urutan bisa disesuaikan/digeser sesuai keperluan. 

11. Supaya tampilan halaman Moodle anda lebih elegan dan enak dipandang oleh peserta didik, 

anda dapat melakukan setting format halaman LMS anda. 

 
Gambar 19. Edit Setting 
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Anda dapat masuk ke menu Edit course settings kemudian klik Course format dan pilih Tile 

Format seperti gambar 20. 

Gambar 20. Tile Format 

 

Setelah anda menKlik Tile Format, anda dapat memilih Icon seperti gambar di bawah. 

Gambar 21. Mengganti Tile Icon  

 

 

Gambar 22. Bentuk Tile Icon yang dapat dipilih  
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Setelah selesai memilih Tile Icon seperti gambar 22, Klik Turn editing off, hasilnya akan 

seperti gambar di bawah. Jika anda merasa masih ada Topic yang kurang, silahkan klik Turn 

editing on seperti gambar 8 dan 9. 

Gambar 23. Kelas Kursus Moodle dengan Format Tile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 | P a g e  
 

III. MENAMBAH BAHAN AJAR  (Tugas, Modul, dan Kuis) 
1. Sebelum menambahkan bahan ajar harus dipastikan bahwa posisi Turn Editing On harus 

sudah aktif bisa dilihat pada gambar 9. 

2. Klik Topic yang akan ditambah bahan ajar. Secara khusus pada modul ini setiap Topic/Bab 

berisikan File Modul, Tugas, dan kuis yang bisa juga kita jadikan penilaian Ulangan.  

3. Klik  Add an activity or resources seperti contoh gambar 24 yang menunjukkan Topic 

“Dinamika Kependudukan” akan ditambahkan bahan ajar berupa Tugas, File Modul, dan Kuis. 

 
Gambar 24. Contoh Add an activity or resource 

 

4. Setelah itu maka akan muncul tampilan dialog seperti gambar 25. 

 

Gambar 25. Add an activity or resource 
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Penjelasan lebih lanjutan dari gambar 25: 

A. Menambah Tugas 

1) Masuk ke dalam topic/Bab. 

2) Mengaktifkan Mode Ubah atau Turn editing on. Berguna untuk menampilkan menu 

Add an activity or resource seperti pada gambar 25. 

3) Pilih activities lalu pilih bagian Assignment lalu klik Add, maka akan muncul halaman 

di bawah ini (gambar 26) 

 
Gambar 26. Halaman Menambah Assignment/Tugas 
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B. Menambah File Modul Pembelajaran 

1) Masuk ke dalam topic/Bab. 

2) Mengaktifkan Mode Ubah atau Turn editing on. Berguna untuk menampilkan menu 

Add an activity or resource seperti pada gambar 25. 

3) Pilih activities lalu pilih bagian File lalu klik Add, maka akan muncul halaman seperti 

gambar 27. 

4) Setelah file dalam format PDF (disarankan) kemudian klik Save 

 

 

Gambar 27. Halaman Menambahkan File 
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C. Menambahkan Kuis 

1) Sebelum menambahkan kuis kepada peserta didik, disarankan setiap guru telah 

menyiapkan Bank Soal dalam format Blackboard. 

2) Aktifkan Mode Ubah atau Turn editing on. Akan muncul menu Add an activity or 

resource seperti pada gambar 25. 

3) Pilih activities kemudian pilih File lalu klik Add, maka akan muncul halaman seperti 

gambar 28. 

 

Gambar 28. Halaman Kuis 
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Gambar 29. Halaman Edit Kuis dan Import Bank Soal 

4) Untuk Import soal dari format blackboard, klik import 

 

Gambar 30. Halaman import pertanyaan/file soal 

5) Klik Edit Quiz 
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Gambar 31. Halaman Editing Kuis 

6) Jika anda mengklik Add kemudian memilih a new Question yang ada di gambar 31,  

anda akan masuk ke dalam halaman 32. 

 

Gambar 32. Tipe soal pada kuis Moodle 

Adapun bentuk soal berupa: 

a. Pilihan ganda  

b. Benar/Salah Mencocokkan 

c. Jawaban singkat  

d. Numerik Numerik 

e. Essay  

f. Dihitung  

g. Jawaban tertanam (Cloze)  

h. Pencocokan jawaban singkat 

acak  

i. Pilih kata yang hilang  

j. Pilihan ganda terhitung  

k. Seret dan lepas ke gambar  

l. Seret dan lepas ke teks  
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IV. MEMBUAT PENGUMUMAN dan FORUM DISKUSI 
1. Ketika guru ingin membuat/mengedit Pengumuman dan Forum Diskusi, terlebih dahulu harus 

dipastikan bahwa Turn Editing On harus sudah aktif. 

 

Gambar 33. Membuat Pengumuman 

 

A. Membuat Pengumuman (Announcements) 

1) Setelah Turn editing on sudah aktif, anda dapat mengklik bagian A pada gambar di 

atas. Jika belum diedit judulnya tertulis Announcements. 

2) Kemudian anda akan masuk halaman seperti di bawah ini. Kemudian isi dengan 

judul dan isi pengumuman yang ingin disampaikan kepada siswa. 

 

Gambar 34. Halaman Announcement 
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Gambar 35. isi Informasi pada announcement 

 

B. Membuat Forum Diskusi 

Sama seperti halnya membuat Pengumuman (Announcements), pastikan Turn editing 

on sudah aktif. Klik Add an activity or resources pada bagian B, maka akan muncul 

halaman seperti di bawah ini. 

 

 
Gambar 36. Forum pada add an activity or resource 
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Gambar 37. Halaman Forum 

 

Walaupun tampilan Announcement dengan Forum hampir sama namun perbedaannya 

adalah peserta didik tidak dapat membalas (reply) pesan yang tampil dalam 

Announcement sedangkan di forum diskusi peserta didik dapat membalas setiap bahan 

diskusi. 

 

Gambar 38. Isi Forum diskusi 
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Selain itu Forum diskusi dapat menjadi media penilaian. Adapun caranya : 

1) Lihat gambar 39, Klik gambar gir kemudian Edit settings 

2) Pilih Ratings 

3) Pada bagian Aggregate type pilih Maximum rating 

4) Pada Scale Type point dan Maximum grade 100  

5) Setelah itu anda dapat memberikan grade (nilai) kepada peserta didik dalam forum 

diskusi yang anda buat.  

6) Adapun caranya seperti gambar di bawah. 

 

Gambar 39. Menu edit forum 



21 | P a g e  
 

 

Gambar 40. Halaman edit setting untuk update forum 

 

Gambar 39. Halaman forum yang dapat diberi grade 
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V. COPY KURSUS/MATERIAL DARI SATU KURSUS KE KURSUS YANG LAIN 

 

Gambar 40. Import material 

 

 

Gambar 41. Menentukan letak kursus/material yang akan dicopy 
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