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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Buku Petunjuk
Penggunaan Aplikasi E - Learning VILEP Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang untuk
mahasiswa ini dapat tersusun dan dipergunakan.
Buku petunjuk ini disusun untuk memberikan panduan dan petunjuk dalam penggunaan
aplikasi e-learning VILEP bagi mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang
dalam memanfaatkan e-learning sebagai salah satu metode alternatif pembelajaran. Dengan
disusunnya buku ini, diharapkan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mendapatkan
kemudahan dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam VILEP sehingga
proses pembelajaran menjadi lebih optimal.

Penyusunan buku ini telah melalui berbagai tahapan yang ditujukan untuk
menghimpun data dan mengkonfirmasi kebutuhan sistem sesuai dengan kondisi proses
belajar-mengajar di Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang.
Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang
telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun
kami harapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Pangkalanbaru,
Direktur,

Juli 2017

drg. Harindra, MKM
NIP. 195910121987031003
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MEMULAI APLIKASI
Halaman ini akan menjelaskan mengenai proses untuk memulai penggunaan
Aplikasi E-Learning VILEP Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang ini terlebih dahulu,
dengan menjalankan program browser (Internet Explorer /Mozilla Firefox/ Google
Chrome)

dan

mengetikkan

alamat

URL

http://vilep-

pusdik.kemkes.go.id/poltekkespangkalpinang/ akan menampilkan gambar sebagai
berikut :

Gbr. 1.1 Halaman Depan E-Learning Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang
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LOGIN E-LEARNING
Setelah

anda

mengakses

halaman

web

E-Learning

Poltekkes

Kemenkes

Pangkalpinang, maka selanjutnya melakukan login terlebih dahulu. Langkah –
langkahnya adalah sebagai berikut :
a. Anda harus menuju kolom Login pada kolom Login yang letaknya di sebelah kiri
halaman web, akan menampilkan gambar sebagai berikut :

Gbr. 2.1 Kolom untuk Login ke E-Learning

b. Kemudian input Username dan Password, Password yang diberikan adalah
password dengan karakter unik, artinya disini ada kombinasi antara hurus kapital,
huruf kecil, angka, dan symbol. Penggunaan huruf besar dan huruf kecil sangat
berpengaruh ketika anda akan melaklukan proses login.
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c. Jika anda berhasil melakukan login, maka notifikasi nama anda akan muncul di
pojok kanan atas halaman web, akan menampilkan gambar sebagai berikut :

Gbr. 2.2 Notification jika berhasil login

Pada gambar di atas, mahasiswa sudah terdaftar mengikuti mata kuliah pada
semester yang berjalan. Untuk melihat mata kuliah online mahasiswa dapat memilih
menu “My Courses” pada Menu bagian atas.

MENGIKUTI ALUR PEMBELAJARAN PADA SETIAP TOPIC
Setelah mahasiswa terdaftar dalam setiap matakuliah, maka langkah seianjutnya
mahasiswa harus mengikuti alur pembelajaran. Untuk melihat topik pembelajaran
apa saja yang ada pada masing-masing mata kuliah, mahasiswa memilih mata
kuliah. Secara umum polanya terbagi menjadi 6, yaitu pendahuluan, materi, forum
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diskusi, tugas mandiri, tes formatif, dan referensi. Berikut adalah gambar topik
pembelajaran pada salah satu mata kuliah :

Gbr. 2.3 Topik pembelajaran pada salah satu mata kuliah
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Pendahuluan
Pendahuluan berisikan gambaran umum dan tujuan pembelajaran dari setiap
matakuliah.

Materi
Dalam kuliah berisikan materi yang akan anda pelajari dalam setiap topik. Materi
disajikan ke dalam bentuk yang bermacam-macam dengan esensi yang sama,
bisa berformat .pdf sebagai modul utama, dan .ppt sebagai bahan presentasi, Hal
ini dimaksudkan untuk dapat disesuaikan dengan gaya beiajar anda yang
bermacam-macam. Nanti di dalamnya ada beberapa jenis format materi, anda
dapat mempelajarinya langsung di web, selain itu anda juga dapat mendownload
materinya juga. Untuk mendownload materi, anda dapat memilih pada bagian
referensi.

Gbr. 2.4 Halaman Paparan Topik Pembelajaran : Materi
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Forum Diskusi
Setelah

mahasiswa

mempelajari

materi,

maka

langkah

selanjutnya

adalah

perpartisipasi secara efektif dalam forum diskusi yang telah difasilitasi oleh dosen.
Pendapat mahasiswa akan diberi penilaian oleh dosen. Langkah-langkah dalam
mengikuti forum diskusi adalah sebagai berikut :
a. Klik ikon Forum Diskusi.
b.

Mahasiswa dapat memilih untuk menjawab pertanyaan atau bertanya pada
forum

diskusi

yang

telah

disediakan.

Gbr. 2.5 Halaman Paparan Topik Pembelajaran : Forum Diskusi
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c. Bacalah pertanyaan atau kasus yang diberikan oleh dosen Anda. Anda dapat
menuliskan jawaban atau pendapat Anda dengan meng-klik Reply.

Gbr. 2.6 Halaman forum diskusi

d. Pilih menu reply ketik jawaban pada kolom Message seperti contoh gambar
diatas, jika sudah selesai klik tombol Post to forum.

Gbr. 2.7 Halaman partisipasi pada forum diskusi
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e. Selanjutnya jawaban Anda akan muncul di halaman forum diskusi dan
akan dinilai oleh dosen.

Gbr. 2.8 Berhasil mengisi jawaban pada forum diskusi
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Tugas Mandiri
Setelah mahasiswa berpartisipasi dalam forum diskusi, maka langkah
selanjutnya adalah mengerjakan tugas mandiri yang dimaksudkan agar
mahasiswa dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah didapatkan pada
saat mahasiswa mempelajari materi. Langkah-langkah dalam mengerjakan
tugas adaiah sebagai berikut:
a. Klik ikon tugas mandiri.
b. Pilih tugas yang akan mahasiswa kerjakan.

Gbr. 2.9 Halaman Menu Tugas Mandiri

c. Bacalah soal yang diberikan oleh dosen, kemudian kerjakan tugas
menggunakan aplikasi Microsoft Word atau aplikasi pengolah kata yang
sejenis karena pengerjaan tugas ini tidak dapat dilakukan langsung
pada halaman web, tetapi mahasiswa harus melampirkan file melalui
fasilitas upload.
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d. Jika sudah selesai dan yakin dengan jawaban, kirimkan file tugas
dengan menekan tombol Add submission/tambahkan pengajuan.

Gbr. 2.10 Halaman tugas mandiri

Gbr. 2.11 Menambahkan file tugas yang akan di unggah
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Selanjutnya anda akan masuk ke halarnan untuk memasukkan file yang telah
mahasiswa buat di Microsoft Word. Pilih Upload a file, kemudian klik tombol browse
dan pilih file tugas yang akan mahasiswa upload, klik Open. Jika sudah, klik tombol
Upload this file.
file tugas

Gbr. 2.12 Memilih file tugas yang akan diunggah

f.

Setelah selesai di-upload, maka file tugas mahasiswa akan muncul di
halaman penugasan, kemudian klik tombol Save changes.

Gbr. 2.13 File tugas berhasil diunggah
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g. Mahasiswa telah berhasil mengerjakan tugas mandiri. Selanjutnya tugas
mahasiswa tersebut akan dinilai oleh dosen, serta diberikan feedback
jika diperlukan.

Gbr. 2.14 Halaman tugas mandiri yang telah dikerjakan
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Tes Formatif
Kegiatan selanjutnya adalah mengerjakan tes formatif. Tes ini dilakukan untuk
mengukur sejauh mana tingkat pemahaman mahasiwa terhadap materi yang
telah dipelajari. Langkah- langkah mengerjakan tes adalah sebagai berikut:
a. Klik ikon Tes Formatif.
b. Pilih tes yang akan Anda kerjakan.

Gbr. 2.15 Memilih tes formatif yang akan dikerjakan

c. Kemudian klik tombol Attempt quiz now untuk memulai, dan klik Start
attempt jika muncul notifikasi.

Gbr. 2.16 Tombol untuk memulai mengerjakan tes

d. Jawablah semua soal dengan jawaban yang mahasiswa yakini benar.
Setelah mahasiswa selesai menjawab semua soal, klik tombol next
untuk masuk ke halaman review.
e. Akan muncul review dari jawaban mahasiswa, kemudian klik Submit all
and finish, lalu klik submit all and finish lagi jika muncul notifikasi.

16 | P a g e

Gbr. 2.17 Menyimpan jawaban dari soal tes yang telah dikerjakan

f.

Mahasiswa akan masuk ke halaman review quiz dan dapat melihat nilai
yang mahasiswa peroleh. Klik Finish review untuk menyelesaikan
pengerjaan tes formatif.

Gbr. 2.18 Halaman Review tes formatif

g. Mahasiswa telah berhasil mengerjakan tes formatif. Nilai yang
mahasiswa peroleh akan tersimpan otomatis dalam sistem. Biasanya
dosen memberikan pengaturan yang memperbolehkan mahasiswa untuk
mengerjakan tes yang sama lebih dari
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satu kali. Sistem akan mengambil nilai tertinggi dari setiap percobaan tes
yang dilakukan.

Gbr. 2.19 Halaman yang menampilkan nilai yang diperoleh dari tes formatif

Referensi
Mahasiswa dapat mendownioad file dari materi yang telah mahasiswa pelajari
sebelumnya. File yang didownioad dapat berupa file berbentuk dokumen atau
presentasi. Referensi juga dapat berisi file-file tambahan dari dosen atau linklink video tutorial yang menunjang proses pembelajaran.

MELIHAT NILAI
Setelah Anda mengerjakan semua alur pembelajaran dalam suatu kegiatan belajar,
Anda dapat melihat nilai yang Anda peroleh melalui fasilitas Grades yang terdapat
pada setiap babak. Langkah-langkah untuk melihat nilai anda adalah sebagai berikut:
a. Masuklah ke dalam babak yang ingin Anda ketahui nilainya.
b. Klik Course administration, pilih Grades.
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Gbr. 2.20 Tombol Grades/nilai untuk melihat nilai pada suatu mata kuliah

c. Anda akan dapat melihat nilai yang anda peroieh dari semua kegiatan pembelajaran
yang telah anda ikuti pada babak tersebut.

Gbr. 2.21 Halaman Grades mahasiswa
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