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Salah satu keuntungan melakukan pembelajaran daring menggunakan LMS berbasis moodle bagi 

pengajar adalah adanya fasilitas import data dari satu kelas ke kelas lain dengan mudah.  

Berikut ini cara untuk import materi dari course atau matakuliah yang sebelumnya sudah dimiliki ke 

kelas matakuliah baru: 

1. Pilih matakuliah yang akan di isi dengan materi lama.  

Sebagai contoh kami gunakan Kelas Latihan LMS-43 yang masih kosong. 

 
 

2. Klik Action Menu (icon Gear) di atas tombol Turn editing on, kemudian lanjutkan dengan 

memilih Import 
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3. Pilih matakuliah atau kelas yang akan dijadikan sumber materi.  

Untuk memilihnya bisa dengan mengklik salah satu nama matakuliah lama atau dengan 

memasukkan kata kunci di bagian Search bar. Kemudian akhiri dengan menekan tombol 

Continue. 

 
 

4. Pada bagian Import Settings, lakukan seleksi terhadap fitur apa saja yang akan kita bawa di kelas 

baru. Jika sudah sesuai dengan keinginan, lanjutkan dengan menekan tombol Next. (cara aman 

karena kita bisa menyesuaikan materi apa saja yang akan diimport ke kelas baru) 

Catatan: 



Sebenarnya jika kita sudah yakin akan mengimport semua materi yang ada di kelas lama ke kelas 

baru, kita bisa langsung memilih tombol Jump to final Step. 

Kelemahan langsung Jump to final step adalah kita tidak bisa memeriksa atau memilih materi 

tertentu yang akan di import. Sistem akan secara otomatis mengimport semua materi yang ada 

di kelas sumber (matakuliah lama).  

 
 

5. Pilih materi apa yang akan kita import ke kelas baru.  

Jika sudah sesuai dengan keinginan kita, lanjutkan dengan menekan tombol Next 

 
 

 
 



6. Lakukan pengecekan/review dari langkah sebelumnya. Jika sudah sesuai lanjutkan dengan 

menekan Perform Import untuk bisa lanjut ke proses import materi. 

 

 
 

7. Tunggu sebentar hingga proses import materi ke kelas baru selesai. Kemudian klik Continue 

untuk melihat hasil dari proses import data yang sudah berhasil dilakukan. 

 

 
 

Tampilan hasil import data ke kelas baru (Kelas Latihan LMS-43) yang sebelumnya masih kosong. 



 

 

Catatan penting: 

Setelah berhasil melakukan import materi, tetap lakukan pengecekan terhadap tanggal aktivitas 

yang ada seperti pada assignment, quiz, forum, attendance, dll. 

 


