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KATA PENGANTAR
0. Kata Pengantar
Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) Indonesia yang merupakan upaya untuk menyajikan
layanan pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia melaui konten
pembelajaran yang berkualitas menggunakan e-learning. E-learning adalah proses
pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer yang dilengkapi
dengan
sarana
telekomunikasi
(internet/intranet/ekstranet)
dan
multimedia
(grafis/audio/video). Sarana tersebut digunakan sebagai media utama penyampaian materi
dan interaksi antara pengajar dan pembelajar yang diatur melalui suatu sistem manajemen
pembelajaran atau populer dengan istilah Content Management System (CMS)/ Learning
Management System (LMS). Aplikasi CMS/ LMS yang dapat digunakan untuk implementasi elearning diantaranya Moodle, Dokeos, Atutor, OLAT, Claroline, TCExam, dan lain-lain. Namun
dari sekian banyak LMS tersebut Moodle menempati peringkat pertama dari berbagai sudut
penilaian. Oleh karena itu SPADA di Institut Sains & Teknologi AKPRIND (IST AKPRIND)
dibangun menggunakan aplikasi moodle.
Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) di Institut Sains & Teknologi AKPRIND (IST AKPRIND)
dibangun dalam upaya mendukung kegiatan pembelajaran secara daring menggunakan
konsep e-learaning di lingkungan IST AKPRIND. Selain itu konten pembelajaran daring di IST
AKPRIND juga dipersiapkan untuk ditawarkan di SPADA Indonesia agar dapat di akes
masyarakat luas. Keberhasilan proses pembelajaran secara daring adalah tersedianya konten
pembelayaran yang berkualitas dan sesuai dengan format aturan rancangan pembelajaran
secara daring.
Upaya untuk menyiapkan konten pembelajaran daring yang berkualitas, diperlukan suatu
panduan untuk membuat dan mengelola konten mata kuliah. Buku panduan ini dapat
digunakan oleh Dosen sebagai acuan untuk menyiapkan mata kuliah secara daring.
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka BP2AI IST AKPRIND Yogyakarta
menerbitkan buku panduan untuk menyusun dan mengelola konten pembelajaran berbasis elearning bagi dosen di lingkungan IST AKPRIND.
Buku panduan versi 1.0 masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran yang
membangun sangat kami butuhkan untuk menyempurnakan buku panduan ini. Semoga buku
panduan ini dapat bermanfaat bagi Bapak/Ibu Dosen di Lingkungan IST AKPRIND Yogyakarta.

Yogyakarta, 11 Juli 2020
Tim Penyusun
BP2AI IST AKPRIND Yogyakarta
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BAB I. PENDAHULUAN
1. Pendahuluan
Proses untuk membuat mata kuliah e-learning di IST AKPRID dengan cara mengetikkan di
browser https://lms.akprind.ac.id/ seperti Gambar 1.1.

Ketikkan url
disini

Gambar 1.1. Tampilan https://lms.akprind.ac.id/

1.1 Login
Untuk Login ke dalam e-learning IST AKPRIND dapat dilakukan dengan cara memasukkan
username dan password kedalam menu “Log in” dibagian sudut kanan atas kemudian tekan
tombol Login.

Klik di sini

Gambar 1.2. Tampilan posisi menu “Log in”
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Setelah proses dari Log in seperti ditampilkan pada Gambar 1.2, kemudian akan ditampilkan
halaman seperti pada terlihat pada Gambar 1.3. Selanjutnya isi kotak Username dan Password,
kemudian tekan Login.

Gambar 1.3. Tampilan ruang log in
Setelah dosen login maka tampilan yang akan tampil pada menu utama terdapat Dashboard,
Site Home, Calender, Private File, dan My Course seperti diperlihatkan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4. Tampilan menu utama dosen
Dosen dapat melihat matakuliah yang di kelolah dengan cara klik menu MY COURSES pada
posisi sebelah Kiri. Contoh pada Gambar 1.4 mata kuliah yang di kelola terdiri sebanyak 3 mata
kuliah, yaitu: ALGO, PECI, dan POLA.

1.2 Mengubah Profile
Pada saat pertama kali menggunakan lms.akprind.ac.id, maka profil dari log in kita masih
kosong. Untuk mengisi profile kita maka dapat dilakukan dengan gambar segitiga di sebelah
kanan nama kita selanjutnya pilih “Profile” pada kotak merah seperti diperlihatkan pada
Gambar 1.5.
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Klik di sini

Gambar 1.5. Tampilan Menu untuk Membuat Profile
Setelah di pilih Profile selanjutnya akan terlihat menu tampilan seperti Gambar 1.6.

Gambar 1.6. Tampilan hasil pemilihan profile
Pengisian profile dilakukan dengan memilih gambar gerigi pada tampilan Gambar 1.6.
Selanjutnya pilih “Edit Profile” sehingga didapatkan tampilan edit profile seperti diperlihatkan
pada Gambar 1.7, kemudian isikan :
 First Name
 Surname
 Email Address
 City/Town
 Select a country
 Timezone
 Descryption
 User Picture
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Klik disini

Gambar 1.7. Tampilan ubah profile
Pengisian User picture dilakukan dengan 2 cara:
1. Pilih foto diri kita selanjutnya drag file tersebut dari folder tempat penyimpanan
menuju lms.akprind.ac.id di tempat bergambar panah di menu User picture
2. Pilih
simbol
diatas tulisan file di menu User picture, sehingga akan tampil
menu untuk mengupload file gambar seperti diperlihatkan pada Gambar 1.8.
Selanjutnya pilih browse  pilih file gambar yang diinginkanupload file.
Sehingga didapatkan tampilan seperti pada Gambar 9. Setelah semua terisi klik Update profile
pada posisi paling bawah seperti diperlihatkan pada Gambar 1.9.
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Menentukan
folder file

Klik di sini setelah
menentukan file dari
hasil proses Browse

Gambar 1.8. Tampilan untuk upload foto diri

Klik di sini

Gambar 1.9. Tampilan setelah foto diri berhasil di upload.

1.3 Mengubah Password
Dosen tidak disarankan mengubah user name hanya boleh mengubah password. Sedangkan
untuk mengubah password. Pastikan ketentuan – ketentuan berikut di bawah ini :

Password minimal harus terdiri dari 8 karakter di dalam password minimal terdiri
dari 1 digit (numeric), minimal 1 digit huruf kecil, minimal 1 digit huruf besar
(capital) dan minimal 1 digit non-alfa numerik atau karakter (contoh karakter:
@_#$- ).

Langkah mengubah password:
1. Pilih menu “Dashboard” disebelah kiri halaman web, kemudian pilih menu “Profile”
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dengan mengklik simbol segitiga kecil disebelah foto profile yang ada dinagian kanan
atas halaman web seperti terlihat pada Gambar 1.10.
Klik di sini

Gambar 1.10. Tampilan menu aktif Dashboard
2. Setelah masuk ke tampilan Profile pilih gambar yang

ada

disebelah

kanan halaman kemudian pilih “Change password”

Klik di sini

Gambar 1.11. Tampilan menu untuk memilih change password
3. Isikan pada menu Change password pada Gambar 1.12 sebagai berikut:
 Current password
: isikan password yang aktif saat ini
 New password
: isikan password baru
 New password (again) : isikan password yang sama dengan New password

Gambar 1.12. Tampilan menu mengubah password
4. Setelah terisi semua kemudian pilih “Save changes”

1.4. Lupa Password
Jika Dosen lupa password dapat klik “Forgotten your username or password” yang tertera
pada gambar 1.13.
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Klik di sini jika
lupa password

Gambar 1.13. Ruang log in bagi dosen yang lupa password
Selanjutnya isikan username dan email aktif untuk mendapatkan password baru dari
lms.akprind.ac.id seperti diperlihatkan pada Gambar 1.14.

Gambar 1.14. Ruang untuk mendapatkan password baru

1.5. Halaman Utama Matakuliah
Halaman utama pada matakuliah terdapat beberapa menu atau fitur-fitur yang memiliki
fungsi-fungsi. Berikut adalah contoh halaman yang terdapat pada matakuliah e-learning
seperti diperlihatkan pada gambar 1.15.
Fitur yang terdapat pada halaman utama tiap mata kuliah adalah sebagai berikut:
1. Icon Setting.
Befungsi untuk menggubah atau mengaktifkan menu edit setting, Turn editing on, Course
completion, Unenrol me from [matakuliah], Filter, Gradebook setup, Backup, Restore,
Import, Reset, dan More.
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2. Menu Tiap Mata kuliah:
a. Participants
:
b.
c.
d.
e.

Untuk mengetahui berapa jumlah siswa yang mengikuti course
tersebut
Badges
: Untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau grup,
Dosen dapat menggunakan fitur award badges.
Grades
: Untuk mengetahui hasil nilai siswa mengerjakan latihan soalsoal
Profil Mata kuliah : untuk memberikan informasi lengkap mengenai mata kuliah.
Konten profil matakuliah dibuat oleh setiap dosen
Topik
: Berisi konten pembelajaran untuk setiap pokok bahasan atau
tiap pertemuan yang dibuat oleh setiap dosen pengampu mata
kuliah.

Menu Tiap
Matakuliah

Icon Setting

Gambar 1.15. Contoh tampilan halaman menu utama salah satu matakuliah
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BAB II. MEMBUAT MATAKULIAH BARU
2. membuat mata kuliah Baru
Setelah dosen log in maka tampilan yang akan tampil pada menu utama terdapat Dashboard,
Site Home, Calender, Private File, dan My Course seperti terlihat pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Menu Utama Dosen
Langkah untuk untuk membuat matakuliah baru adalah sebagai berikut:
1. Pilih menu “Site home” dibagian kiri halaman lms.
2. Pilih Bagian Course Categories yang berisi nama semua prodi kemudian pilih salah satu
prodi dimana matakuliah tersebut akan ditawarkan, misalkan kita pilih prodi Rekayasa
Sistem Komputer seperti diperlihatkan pada Gambar 2.2.

Contoh
Prodi yang
dipilih

Gambar 2.2. Tampilan memilih program studi untuk menempatkan matakuliah
baru
3. Setelah memilih salah satu prodi, maka akan terlihat halaman lms seperti pada Gambar 2.3.
Selanjutnya pilih menu “Add a new course” pada bagian paling bawah untuk menambah
matakuliah Baru pada Prodi yang telah ditentukan.
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Klik disini

Gambar 2.3. Tampilan menu untuh membuat matakuliah baru
4. Selanjutnya akan masuk menu tampilan yang berisi informasi matakuliah baru yang harus
diisikan. Informasi matakuliah yang diisi terdiri dari menu:
1.

Add a new course seperti diperlihatkan pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4. Tampilan menu Add a new course
Informasi yang harus diisikan antara lain:

2.

 Course Full name

:

diisikan nama matakuliah

 Course short name

:

diisikan singkatan nama matakuliah

 Course category

:

diisikan prodi mata kuliah ini diajarkan

 Corse visibility

:

diisikan show artinya bisa dilihat oleh pengunjung.

 Course start date

:

diisi waktu mulai matakuliah ini diajarkan

 Course end date

:

diisi waktu berakhirnya matakuliah ini diajarkan

 Course ID number

:

diisikan kode matakuliah

Descryption seperti diperlihatkan pada Gambar 2.5. Informasi yang harus diisikan
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antara lain:
 Course summary

:

diisikan deskripsi mata kuliah

 Course image

:

diisikan thumbnail dari matakuliah. Untuk upload file
thumbnail sama seperti upload foto diri seperti panduan
dari Gambar 1.8.

Gambar 2.5. Tampilan menu untuk mengisi deskripsi matakuliah dan upload
thumbnail
5. Setelah semua lengkap pilih “Save and return” pada Gambar 2.6 untuk menyimpan
informasi matakuliah yang baru saja dibuat di lms.akprind.ac.id

Klik di sini

Gambar 2.6. Tampilan menu untuk menyimpan informasi matakuliah yang baru dibuat di
lms.akprind.ac.id
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BAB III. MENGISI KONTEN MATAKULIAH
3. Mengisi Konten Matakuliah
Halaman utama pada matakuliah terdapat beberapa menu atau fitur-fitur yang memiliki
fungsi-fungsi tertentu. Gambar 3.1 adalah halaman yang terdapat pada matakuliah e-learning.
Menu Tiap
Matakuliah

ICON
SETTING

Gambar 3.1. Halaman mata kuliah
Halaman mata kuliah ini digunakan untuk mengelola konten:
a. Deskripsi mata kuliah yang terdiri dari:
 Salam Pembuka
 Deskripsi Matakuliah
 Capaian Pembelajaran
 Peta pembelajaran (Peta Urutan bahan ajar.(bab/
 Struktur Pelaksanaan
 Model Assesment
 Bobot Penilaian
 Identitas dosen pengampu untuk berkomunikasi
 Pre Test
 Pemanfaatan sinkronus
 Buku pegangan/acuan
 Video / Jurnal untuk Inspirasi & Pemahamam
b. Pokok Bahasan, yang terdiri dari:
 Pendahuluan
 Capaian Pembelajaran tiap pokok bahasan
 Materi Pembelajaran
 Forum diskusi/chat
 Assesment: tugas/latihan/quiz
 Rangkuman
c. Evaluasi, terdiri dari:
 Ujian Tengah Semester
 Ujian Akhir Semester
d. Referensi/Daftar Pustaka
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modul)

Untuk mengelola mata kuliah (1) pilih gambar segitiga kecil disebelah icon gerigi yang disebut
“Icon setting” kemudian (2) pilih “Turn editing off” seperti diperlihatkan pada Gambar 3.2.
selanjutnya dosen dapat mengisi konten pembelajaran maupun melakukan edit konten
pembelajaran
1

2

Gambar 3.2. Menu untuk mengelola mata kuliah

3.1. Mengisi Konten Deskripsi Mata Kuliah
Pertama membuat identitas mata kuliah melalui menu (1) Edit kemudian (2) pilih “Edit
section” seperti diperlihatkan pada Gambar 3.3.

2

1

Gambar 3.3. Tempat mengelola konten deskripsi mata kuliah
Selanjutnya akan tampil menu Summary of General seperti diperlihatkan pada Gambar 3.4.
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1

2. Klik menu
Insert or edit
image

Gambar 3.4. Menu untuk membuat identitas mata kuliah
Informasi yang harus diisikan antara lain:
1. Section name : ceklist untuk mengaktifkan menu custom selanjutnya pada box diisikan
”Profil Matakuliah [disesuaikan matakuliah dari bapak/ibu dosen]”
2. Summary diisikan thumbnail dari matakuliah bapak/ibu yang sebelumnya telah dibuat
dengan format file *.jpg atau *.png. Caranya :
a. Pilih menu “Insert or edit image” seperti diperlihatkan pada Gambar 3.4. untuk
menguplod file identitas mata kuliah yang diinginkan.
b. Pilih folder dan nama file yang akan digunakan sebagai identitas mata kuliah
dengan memilih menu “Browse repositories” seperti diperlihatkan pada
Gambar 3.5
Klik di sini

Gambar 3.5. Menu untuk menguplod file identitas mata kuliah
c. Langkah selanjutnya pilih menu (1) “Upload a file” kemudian pilih (2)
“Browse” untuk mencari folder nama file thumbnail yang akan ditampilkan
sebagai identitas mata kuliah kemudian pilih menu (3) upload this file”
seperti terlihat pada Gambar 3.6.
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1

2

3

Gambar 3.6. Menu untuk menentukan folder dan nama file yang akan
digunakan sebagai identitas matakuliah
d. Langkah (1) mengatur informasi gambar dengan memberi keterangan singkat
atau bisa diketikkan thumbnail, (2) mengatur ukuran file, (3) mengatur
tampilan Alignment. Digunakan untuk mengatur tampilan gambar apakah akan
diposisikan di Top, Middle, Button, Left atau Right, dan langkah terakhir (4) save
image seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.7.

1

2

3

4
Gambar 3.7. Menu untuk mengatur tampilan file identitas matakuliah yang
telah ditentukan.
Setelah menu Summary of General diisi lengkap akan didapatkan tampilan identitas mata
kuliah seperti diperlihatkan pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8. Tampilan hasil pengisian konten identitas mata kuliah
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Pengelolaan deskripsi mata kuliah ditambahkan dibawah menu “Announcements” seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.9. dengan memilih menu “Add an activity or resource” setiap akan
menambahkan konten deskripsi mata kuliah
Klik di sini

Gambar 3.9. Menu tampilan untuk menambahkan konten deskripsi mata kuliah
Pengelolaan konten deskripsi mata kuliah dan tools activity yang digunakan dapat dilihat pada
Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Daftar konten deskripsi mata kuliah dan tools activity
Konten deskripsi matakuliah
Salam Pembuka
Deskripsi Matakuliah
Capaian Pembelajaran
Peta pembelajaran
Struktur Pelaksanaan
Model Assesment
Bobot Penilaian
Identitas dosen pengampu untuk berkomunikasi
Pre Test
Pemanfaatan sinkronus
Buku pegangan/acuan
Video / Jurnal untuk Inspirasi & Pemahamam

Tools Activity/Resources
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label
Label dan/atau URL
Assignment/Quiz
Label/File
Page
Page/URL

3.1.1. Salam Pembuka
Sebelum membuat salam pembuka yang perlu disiapkan adalah foto diri untuk ditampilkan di
konten salam pembuka. Berikut langkah untuk membuat salam pembuka:
1. Klik “Add an activity or resource” seperti diperlihatkan pada Gambar 3.9.
2. Pilih resource “Label”
3. Pilih “Add” pada toolbox Add and activity or resource seperti diperlihatkan pada
Gambar 3.10.

1
2

3

Gambar 3.10. Memilih resource Label
4. Setelah tampil menu Adding a new Label seperti diperlihatkan pada Gambar 3.11.
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Gambar 3.11. Tampilan halaman resource Label
Langkah selanjutnya pada “Label text” isikan:
a. Baris 1 :

ketikkan “SALAM PEMBUKA”

b. Baris 2 :

upload file foto bapak/ibu dosen dengan format file *.jpg atau *.png.
dengan cara yang sama dengan langkah pembuatan identitas mata kuliah
yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, 3.6, dan 3.7. (jika menggunakan
foto/gambar)

c. Baris 3 : ketikan kalimat salam pembuka untuk menyapa mahasiswa
5. Pilih “Save and return to course” pada bagian paling bawah pada Gambar 3.11.
Contoh tampilan hasil pembentukan deskripsi SALAM PEMBUKA seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12. Contoh tampilan hasil resource Label untuk menampilkan
Salam Pembuka

3.1.2. Deskripsi Matakuliah
Langkah untuk membuat deskripsi matakuliah dilakukan dengan cara yang sama dengan
salam pembuka dengan menggunakan resource Label. Isi pada label text disesuaikan dengan
deskripsi matakuliah yang tercantum pada RPS. Contoh tampilan hasil pembentukan
deskripsi Matakuliah seperti diperlihatkan pada Gambar 3.13.
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Gambar 3.13. Contoh tampilan hasil resource Label untuk menampilkan
Deskripsi Matakuliah

3.1.3. Capaian Pembelajaran
Langkah untuk membuat capaian pembelajaran dilakukan dengan cara yang sama dengan
salam pembuka dengan menggunakan resource Label. Isi pada label text disesuaikan dengan
CPL matakuliah yang tercantum pada RPS. Contoh tampilan hasil pembentukan Capaian
Pembelajaran seperti diperlihatkan pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14. Contoh tampilan hasil resource Label untuk menampilkan
Capaian Pembelajaran Matakuliah

3.1.4. Peta Pembelajaran Matakuliah
Langkah untuk membuat peta pembelajaran matakuliah dilakukan dengan cara yang sama
dengan salam pembuka dengan menggunakan resource Label. Isi pada label text disesuaikan
dengan peta pembelajaran yang tercantum pada RPS. Contoh tampilan hasil pembentukan
Peta Pembelajaran Matakuliah seperti diperlihatkan pada Gambar 3.15.

Gambar 3.15. Contoh tampilan hasil resource Label untuk menampilkan
Peta Pembelajaran Matakuliah
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3.1.5. Struktur Pelaksanaan Perkuliahan
Langkah untuk membuat struktur pelaksanaan perkuliahan dilakukan dengan cara yang sama
dengan salam pembuka dengan menggunakan resource Label. Isi pada label text disesuaikan
rancangan proses perkuliahan yang Bapak/ibu siapkan sesuai dengan RPS. Contoh tampilan
hasil pembentukan Struktur Pelaksanaan Perkuliahan diperlihatkan pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16. Contoh tampilan hasil resource Label untuk menampilkan
struktur pelaksanaan perkuliahan

3.1.6. Model Assessment
Langkah untuk membuat model assesment dilakukan dengan cara yang sama dengan salam
pembuka dengan menggunakan resource Label. Isi pada label text disesuaikan rancangan
model assessment yang Bapak/ibu siapkan sesuai dengan RPS. Contoh tampilan hasil
pembentukan Model Assessment seperti diperlihatkan pada Gambar 3.17.

Gambar 3.17. Contoh tampilan hasil resource Label untuk menampilkan
model assesment

3.1.7. Bobot Penilaian
Langkah untuk membuat bobot penilaian dilakukan dengan cara yang sama dengan salam
pembuka dengan menggunakan resource Label. Isi pada label text disesuaikan rancangan
bobot penilaian dari matakuliah Bapak/ibu sesuai dengan RPS. Contoh tampilan hasil
pembentukan Bobot Penilaian seperti diperlihatkan pada Gambar 3.18.

Gambar 3.18. Contoh tampilan hasil resource Label untuk menampilkan
bobot penilaian
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3.1.8. Identitas Dosen
Ada 3 bentuk untuk membuat identitas dosen, yaitu berisi informasi :
1. Berupa text.
Langkah untuk membuat identitas dosen dengan bentuk ini dilakukan dengan cara yang
sama dengan salam pembuka dengan menggunakan resource Label. Isi pada label text
disesuaikan dengan CV Bapak/ibu. Contoh tampilan hasil pemebntukan identitas dosen
seperti diperlihatkan pada Gambar 3.19.

Gambar 3.19. Contoh tampilan hasil resource Label untuk menampilkan Identitas dosen
2. Berbentuk video.
Langkah untuk membuat identitas dosen dalam bentuk video menggunakan resource URL.
Caranya:
a. Simpan video anda ke google drive dengan cara:
 Log in ke email Bapak/ibu
 Pilih simbol persegi berbentuk titik selanjutnya pilih drive seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.20.
 Pilih My Drive > upload file seperti diperlihatkan pada Hambar 3.21.
1
2

Gambar 3.20. Tampilan menu untuk masuk ke google drive
1
2

Gambar 3.21. Tampilan menu untuk upload file
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b. Menentukan link share dari video yang akan ditempatkan pada deskripsi identitas
dosen. Caranya:
 Pilih file video yang akan diupload kemudian klik kanan mouse dari
Bapak/Ibu kemudian pilih Preview seperti diperlihatkan pada Gambar
3.22.
Klik
disini

Gambar 3.22. Tampilan untuk preview video yang dipilih


Pilih simbol titik tiga dibagian kanan atas halaman preview video kemudian
pilih open in new window seperti diperlihatkan pada Gambar 3.23
1

2

Gambar 3.23. Tampilan preview video


Pilih simbol titik tiga dibagian kanan atas halaman open in new window
selanjutnya pilih Share seperti diperlihatkan pada Gambar 3.24.
1
2

Gambar 3.24. Tampilan halaman untuk memilih menu share
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Setelah masuk ke halaman share kemudian pilih Change link to IST
AKPRIND seperti diperlihatkan pada Gambar 3.25.

Klik di sini

Gambar 3.25. Tampilan halaman menu share


Pilih simbol segitiga pada nama IST AKPRIND kemudian (1) pilih Anyone
with the link setelah berhasil (2) pilih Done seperti yang diperlihatkan
pada Gambar 3.26.

1

2

Gambar 3.26. Tampilan menu mengubah akses file untuk semua orang
yang memiliki link file.


Setelah kembali ketampilan preview file pilih simbol titik tiga kemudian
pilih Embed item seperti diperlihatkan pada Gambar 3.27.

Klik disini

Gambar 3.27. Tampilan menu untuk memilih embed item


Setelah tampil halaman embed item copy coding HTML yang berada
didalam box seperti ditampilkan pada Gambar 3.28.
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Gambar 3.28. Perintah HTML yang akan di copikan ke tool resource URL


Selain mengcopy perintah HTML juga dicopykan alamat URL dari preview
video seperti ditampilkan pada Gambar 3.29.

Copy url

Gambar 3.29. Tampilan halaman preview file video yang akan dicopy
alamat url nya.
c. Kembali buka halaman mata kuliah pada lms kemudian klik “Add an activity or
resource” seperti diperlihatkan pada Gambar 3.9. kemudian pilih resource URL
atau page. Contoh ini menggunakan resource URL seperti diperlihatkan pada
Gambar 3.30.

Klik disini

Gambar 3.30. Tampilan pilihan tool resource URL
d. Pada halaman Adding a new URL seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.31.
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2

1
3
4
Gambar 3.31. Tampilan halaman resource URL
Informasikan yang harus diisikan antara lain:
 Name
: isikan “Profil Dosen”
 External URL : isikan alamat url seperti diperlihatkan pada Gambar 3.29
 Description
: (1) pilih simbol panah kebawah, (2) pilih simbol HTML,
(3) copikan perintah HTM dari Gambar 3.28. (4) ceklist
pada menu display description on course page.
Terakhir pilih save and return to course. Contoh tampilan hasil pembentukan
video identitas dosen seperti diperlihatkan pada Gambar 3.32.

Gambar 3.32. Contoh tampilan hasil resource URL untuk menampilkan
Identitas dosen dalam bentuk video
3. Menggunakan gabungan text dan video
Langkah untuk membuat identitas dosen dengan bentuk ini dilakukan dengan cara yang
menggunakan resource yaitu pertam Label dan kedua URL. Isi pada label text pada
resource Label disesuaikan dengan CV Bapak/ibu, sedangkan resource URL diisikan link
share dari video seperti dijelaskan pada pilihan 2.

3.1.9. Panduan Sinkronous
Langkah untuk membuat panduan sinkronous dilakukan dengan cara yang sama dengan salam
pembuka dengan menggunakan resource Label. Isi pada label text disesuaikan dengan
penjelasan Bapak/ibu mengenai cara dan aplikasi yang digunakan untuk menggunakan konsep
sinkronous dengan mahasiswa. Contoh tampilan panduan sinkronous seperti diperlihatkan
pada Gambar 3.33.
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Gambar 3.33. Contoh tampilan hasil resource Label untuk menampilkan
Panduan Sinkronous

3.1.10. E-Book dan Bahan Ajar
Langkah untuk membuat E-Book dan bahan ajar dalam bentuk file pdf/word menggunakan
resource PAGE. Tool Page digunakan karena biasanya file e-book cukup besar sehigga
sebaiknya disimpan di google drive masing-masing dosen, Caranya:
1. Simpan file anda ke google drive dengan cara yang sama dengan menyimpan video profile
dosen seperti dijelaskan pada sub bab 3.1.8.
2. Menentukan link share dari file yang akan ditempatkan pada deskripsi E-Book dengan cara
yang sama dengan cara menentukan link share video profil dosen seperti dijelaskan pada
sub bab 3.1.8.
3. Buka halaman mata kuliah pada lms kemudian klik “Add an activity or resource” seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.9. kemudian pilih resource Page seperti diperlihatkan pada
Gambar 3.34.

Klik
Disini

Gambar 3.34. Tampilan pilihan tool resource Page
4. Pada halaman Adding a new Page seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.34.
Informasikan yang harus diisikan antara lain:
 Name
: E-Book/Bahan Ajar
 Description
: isikan informasi mengenai E-Book dan bahan ajar
 Cek list Display description on course page supaya informasi pada description dapat
dilihat oleh mahasiswa
 Page content : (1) pilih simbol panah kebawah, (2) pilih simbol HTML, (3) copikan
perintah HTML seperti contoh pada Gambar 3.28
 Terakhir pilih save and return to course
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2

1
3

Gambar 3.35. Tampilan halaman resource page
Contoh tampilan E-Book dan bahan ajar seperti diperlihatkan pada Gambar 3.36.

Gambar 3.36. Contoh tampilan hasil resource Page untuk menampilkan E-Book
dan Bahan Ajar

3.1.11. Journal/Prosiding
Langkah untuk membuat menu Journal/prosiding dilakukan dengan cara yang sama dengan EBook menggunakan resource page seperti penjelasan pada sub bab 3.1.10. Contoh tampilan
hasil pembentukan Journal/Prosiding seperti diperlihatkan pada Gambar 3.37.

Gambar 3.37. Contoh tampilan hasil resource Page untuk menampilkan
Journal/prosiding
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3.1.12. Video Inpsirasi
Langkah untuk membuat menu Video inspirasi dilakukan dengan cara yang sama dengan Menu
untuk menampilkan video profil dosen menggunakan resource URL seperti penjelasan pada
sub bab 3.1.8. Contoh tampilan hasil pembentukan video inspirasi seperti diperlihatkan pada
Gambar 3.38.

Gambar 3.38. Contoh tampilan hasil resource URL untuk menampilkan video inspirasi

3.2.

Mengisi Konten Topik Mata Kuliah

Pengelolaan konten tiap topik mata kuliah dan minimal tools activity yang dapat digunakan
diperlihatkan pada Tabel 3.2. Bapak/ibu dosen dapat menggunakan tools activity dan resources
lainnya yang telah dijelaskan pada Bab IV untuk menyesuaikan kebutuhan aktifitas
pembelajaran yang bapak/ibu rencanakan.
Tabel 3.2. Daftar konten tiap topik mata kuliah dan minimal tools activity/resources yang
dapat digunakan
Konten deskripsi matakuliah
Pendahuluan
Capaian pembelajaran tiap topik
Materi Pembelajaran
Forum diskusi
Assesment
Rangkuman

Tools Activity/Resources
Label
Label
Label/File/Page/URL
Forum
Assignment/quiz
Label

Sebelum mengisi konten topik mata kuliah pastikan menu “Turn editing on” pada Icon Setting
dalam kondisi aktif sehingga menu halaman utama mata kuliah seperti diperlihatkan pada
Gambar 3.39.

Gambar 3.39. Halaman utama pengelolaan matakuliah
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Gambar 3.39 memperlihatkan pada setiap topik ada 2 menu yaitu:
1. Edit. Menu ini terdiri dari pilihan 4 fungsi seperti diperlihatkan pada Gambar 3.40

Mengubah topik
Menandai topik
Menyembunyikan topik dari mahasiswa
Menghapus topik
Gambar 3.40. Tampilan fungsi Edit
2. Add an activity or resource. Menu ini digunakan untuk menambahkan aktivitas atau
resource yang disesuaikan dengan aktifitas pembelajaran yang telah dirancang oleh
dosen pengampu mata kuliah.
Pada setiap topik/pertemuan terdiri dari berapa konten yang mendukung sistem
pembelajaran e-learning sehingga mahasiswa lebih interaktif dan aktif dalam melaksanakan
kegiatan belajar mengajar. Pada contoh disini akan dibahas satu topik. Selanjutnya untuk topik
yang lain dapat dibuat dengan langkah yang sama. Jika Bapak/Ibu dosen menggunakan section
adalah pertemuan maka dapat disesuaikan pembuatan kontennya.
Sebelum mengisi konten pada setiap topik langkah pertama yang harus dilakukan adalah
mengubah keterangan Topik 1, Topik 2, dst, yang disesuaikan dengan nama setiap
topik/pertemuan seperti diperlihatkan pada Gambar 3.41 dengan cara:
1. Pilih ikon pensil
pada topik yang akan digantikan namanya
2. Gantikan nama topik yang diinginkan
3. Tekan enter
(1)
Klik
disini

(2)
Nama Topik

Gambar 3.41. Ilustrasi untuk menganti nama topik

3.2.1.

Pendahuluan

Pada Section Per topik/pertemuan Bapak/Ibu wajib memberikan pendahuluan bisa berupa
kata sambutan pada setiap topik/pertemuan yang bertujuan untuk memberikan informasi
kepada mahasiswa mengenai topik/pertemuan tersebut.
Langkah untuk membuat Pendahuluan dilakukan dengan cara yang sama dengan salam
pembuka dengan menggunakan resource Label. Langkahnya adalah:
a) Pastikan Turn on eddting sudah aktif. Contoh disini adalah memberikan materi di
Topik 1/pertemuan 1. maka pastikan posisi pada Topik 1/pertemuan 1.
b) Klik “Add an activity or resource” seperti diperlihatkan pada Gambar 3.42.
c) Pilih resource “Label”
d) Pilih “Add” pada toolbox Add and activity or resource
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Klik di
Sini

Gambar 3.42. Halaman utama pengelolaan matakuliah untuk Topik 1/pertemuan 1
e) Setelah tampil menu Adding a new Label seperti diperlihatkan pada Gambar 3.43.
Langkah selanjutnya mengisi “Label text” isikan:
a. Baris 1 : misalkan ketikkan “PENDAHULUAN”
b. Baris 2 : bisa ditambahlan

icon untuk mewakili informasi tentang
pendahuluan dengan cara upload icon pendahuluan yang telah
dipilih dengan format file *.jpg atau *.png. Upload file icon
dilakukan dengan cara yang sama dengan langkah pembuatan
identitas mata kuliah yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, 3.6, dan
3.7.,
c. Baris 3 : Isikan keterangan tentang Topik/pertemuan tersebut
f) Kemudian pilih save and return course

Gambar 3.43. Tampilan halaman resource Label
Contoh tampilan hasil pembentukan Pendahuluan seperti diperlihatkan pada Gambar 3.44.

Gambar 3.44. Contoh tampilan Pendahuluan Topik 1/pertemuan 1
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3.2.2.

Capaian Pembelajaran Tiap Topik

Langkah untuk membuat capaian pembelajaran tiap topik dilakukan dengan cara yang sama
dengan Pendahuluan dengan menggunakan resource Label. Isi pada label text disesuaikan
dengan capaian pembelajaran tiap topik yang tercantum pada RPS. Contoh tampilan hasil
pembentukan Capaian Pembelajaran Topik 1/Pertemuan 1 seperti diperlihatkan pada
Gambar 3.45

Gambar 3.45. Contoh tampilan Capaian pembelajaran Topik 1/pertemuan 1

3.2.3.

Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dalah file berupa modul yang dapat digunakan Dosen sebagai sarana
untuk memberikan bahan ajar baik berupa Doc, PDF, PPT, video, Dll. Materi ini dapat di
download oleh mahasiswa. Langkah untuk membuat materi pembelajaran tiap topik dapat
dilakukan dengan 4 pilihan menu resources disesuaikan dengan kebutuhan bapak/Ibu dosen
yang berhubungan dengan interaksi dengan mahasiswa :
1. Resource Label.
Resource Label digunakan untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang
materi apa saja yang tersedia pada aktifitas pembelajaran pada topik 1/pertemuan 1.
Langkah untuk membuatnya dilakukan dengan cara yang sama dengan Pendahuluan
dengan menggunakan resource Label. Contoh tampilan hasil pembentukan penggunan
label untuk memberikan informasi ke mahasiwa pada Topik 1 seperti diperlihatkan
pada Gambar 3.46.

Gambar 3.46. Contoh tampilan materi pembelajaran Topik 1/pertemuan 1
2. Resource File
Resource File digunakan untuk mengupload materi dengan format Doc, PDF, PPT, xks.
Cara menambahkannya adalah sebagai berikut:
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a) Pastikan Turn on eddting sudah aktif.
b) Klik “Add an Activity or Resource” list topic yang akan diisi.
c) Pilih File -> Add.

Gambar 3.47. Tampilan memilih resource file untuk upload materi pembelajaran
d) Setelah tampil menu Adding a new File langkah selanjutnya (1) isi nama serta (2)
deskripsinya, lalu (3) upload file bisa dalam format pdf, doc, ppt, xls, dengan cara klik
pada icon
atau dapat langsung drop file pada box dialog seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.48.
e) Kemudian pilih save and return course

1

2

3

Gambar 3.48. Tampilan resource File untuk upload materi pembelajaran
Contoh hasil tampilan resource file untuk upload bahan pembelejaran seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.49.

Gambar 3.49. Contoh tampilan hasil resource file untuk upload file bahan
pembelajaran
3. Resource Page
Materi dengan format Doc, PDF, PPT, xks, video yang berukuran besar wajib disimpan
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di google drive. Cara untuk menyimpan file ke google drive dapat dilihat pada sub bab
3.1.8. tentang mengisi konten Identitas dosen berupa video. Resource page digunakan
untuk mengupload bahan ajar yang telah disimpan di google drive agar tidak
membebani server dari lms. Cara menambahkannya resource page untuk upload file
bahan pembelajaran berupa file ppt, pdf, atau video yang telah disimpan di google drive
sama seperti langkah proses untuk mengisi konten E-book dan bahan ajar yang telah
dijelaskan pada sub bab 3.1.10. Berikut contoh pengisian resource page dapat dilihat
pada Gambar 3.50. Informasi yang harus diisikan antara lain:
a) Name dapat diiskan judul materi,
b) Deskripsi : diisikan penjelasan singkat tentang materi tersebut atau
perintah/panduan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang berhubungan
dengan materi tersebut
c) Aktifkan display description on course page agar deskripsi dapat dilihat oleh
mahasiswa
d) Mengupload file dari google drive dengan memilih icon
fungsi toolbar baru

sampai muncul

e) Pilih simbol HTML berupa icon
f) Isikan hasil copy perintah HTML dari toolbox embed seperti penjelasan cara
mendapatkan embed pada sub bab 3.1.10.
g) Kemudian pilih save and return course
a

b

c
e

d
f

Gambar 3.50. Contoh pengisian resource page
Contoh hasil upload materi pembelajaran menggunakan resource page dapat dilihat
pada Gambar 3.51.

Gambar 3.51. Contoh tampilan hasil upload file menggunakan resource page
4. Resource URL
Resource ini digunakan untuk mengupload bahan ajar berupa video yang berasal dari
youtube. Langkahnya adalah sebagai berikut:
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a) Pilih video di youtube yang akan di upload di materi ajar kita kemudian Copy
url dari video seperti ditamilkan pada Gambar 3.52.
b) Menentukan kode HTML dengan cara: pilih fungsi share/bagikan pada bagian
bawah video dari yuotube seperti diperlihatkan pada Gambar 3.53 sehingga
akan muncul dialog box dari share, kemudian pilih menu embed HTML.
c) Copy embed dari video tersebut dengan mengklik fungsi Copy/Salin seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.54 untuk selanjutnya perintah HTML ini
digunakan untuk mengisi perintah HTML pada dialog box page content pada
Gambar 3.50.f
d) Kemudian pilih save and return course

Copy url
ini

Gambar 3.52. Tampilan video terpilih untuk di copy url nya

Klik disini

Klik disini

Gambar 3.53. Tampilan proses untuk masuk ke menu embed dari video yang
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dipilih di youtube

Klik
disini
Gambar 3.54. Tampilan kode HTML yang akan disalin di fungsi HTML pada
dialog box page content pada resource URL
Contoh hasil upload file berupa video yang di link melalui youtube dapat dilihat pada
Gambar 3.55.

Gambar 3.55. Contoh tampilan hasil bahan ajar berupa upload file video menggunakan
resource URL

3.2.4.

Forum Diskusi

Dosen dapat menyediakan forum diskusi pada setiap topic pada setiap matakuliah. Diskusi
secara umum, dimana dalam forum diskusi ini mahasiswa bisa bertanya mengenai matakuliah
yang sedang diambil. Dosen bertugas memberikan solusi dari pertanyaan mahasiswa. Forum
diskusi dapat dilakukan secara asyncronus atau sincronus.
Langkah untuk membuat forum diskusi adaah sebagai berikut:
1. Pastikan Turn on eddting sudah aktif.
2. Klik “Add an activity or resource”
3. Pilih activity “Forum”
4. Pilih “Add” pada toolbox Add and activity or resource
5. Setelah tampil menu Adding a new Forum seperti diperlihatkan pada Gambar 3.56.
Langkah selanjutnya mengisi (a) forum name, (b) Description (c) ceklist agar
deskription terbaca oleh mahasiswa.
6. Kemudian pilih save and return course

Gambar 3.56. Contoh tampilan pengisian informasi forum
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Ada 2 pilihan dalam pelaksanaan foruk diskusi:
1. Jika Bapak/Ibu dosen menggunakan media sinkronus untuk forum diskusi maka pada
pengisian deskripsi dapat diisi informasi mengenai tanggal, jam dan link room meeting
seperti contoh pada Gambar 3.57.

Gambar 3.57. Contoh tampilan forum menggunakan activity forum
2. Jika Bapak/ibu membuat forum diskusi menggunakan asinkronus, maka setelah membuat
dekripsi pada menu Adding a new Forum seperti pada Gambar 3.56. Langkah selanjutnya
adalah:
a) Aktifkan forum diskusi dengan mengklik judul forum diskusi pada halaman menu
utama mata kuliah pada Topik yang dipilih kemudian klik add a new discusion topik
seperti ditampilkan pada Gambar 3.58.

Gambar 3.58. Tampilan halaman forum diskusi untuk menambah topik diskusi
b) Setelah muncul halaman untuk menambahkan forum diskusi seperti diperlihtkan pada
Gambar 3.59. isikan (a) subject (berisi judul forum), (b) Message (berisi topik yang
akan dibicarakan dalam forum diskusi).
c) Setelah terisi semua klik menu Post to forum

Gambar 3.59. Tampilan halaman add a new discussion topic

3.2.5.

Assesment

Assesment dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu:
1. Menggunakan activity Assignment. Activity ini berupa latihan atau tugas yang
mengharuskan mahasiswa mengupload hasil pekerjaan mereka dalam bentuk pdf doc,
atau jpg.
2. Menggunakan activity Quiz. Activity ini berupa perintah untuk mengerjakan soal
berupa pilihan ganda, benar salah, pencocokan, dll.
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Berikut langkah untuk membuat assesment:
1. Activity Assignment
Langkahnya adalah sebagai berikut:
a) Pastikan Turn on eddting sudah aktif. Contoh disini adalah memberikan materi di
Topik 1/pertemuan 1. maka pastikan posisi pada Topik 1/pertemuan 1.
b) Klik “Add an activity or resource”
c) Pilih activity “Assignment”
d) Pilih “Add” pada toolbox Add and activity or resource
e) Setelah tampil menu Adding a new assignment seperti diperlihatkan pada Gambar
3.60. Langkah selanjutnya mengisi (a) Assignment name, (b) Description, (c) klik
Display description on course page, (d) Additional files yang digunakan untuk upload file
tugas/latihan bisa dalam format pdf atau dengan cara klik pada icon
langsung drop file pada box dialog.

atau dapat

a

b
c

d

Gambar 3.60. Tampilan menu Adding a new assignment dan urutan pengisian nya
Contoh hasil tampilan activity assignment seperti diperlihatkan pada Gambar 3.61.

Gambar 3.61. Contoh tampilan Tugas menggunakan activity assignment
2. Activity Quiz
Melakukan pengaturan Quiz, dengan cara sebagai berikut:
a) Pastikan Turn on eddting sudah aktif. Contoh disini adalah memberikan materi di
Topik 1/pertemuan 1. maka pastikan posisi pada Topik 1/pertemuan 1.
b) Klik “Add an activity or resource”
c) Pilih activity “Quiz”
d) Pilih “Add” pada toolbox Add and activity or resource
e) Setelah tampil menu Adding a new quiz seperti diperlihatkan pada Gambar 3.62.
lakukan pengaturan.
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Gambar 3.62. Contoh tampilan pengaturan activity quiz
Bagian ini harus diengkapi nama Quiz, deskripsi Quiz dituliskan agar mahasiwa dapat
memahami tujuan Quiz dan tata cara pelaksanaannya. Agar deskripsi ini muncul pada
laman course, maka kita harus memberikan centang pada opsi Display description.
Pengaturan berikutnya adalah pada bagian waktu penyelenggaraan Quiz.
Bagian Timing dapat mengatur pada tanggal dan jam berapa Quiz tersebut dapat
dikerjakan, serta berapa lama periode pengerjaannya. Hal ini dapat dilihat pada
gambar di 3.63.

Gambar 3.63. Tampilan pengaturan timing pada activity quiz
Setelah pengaturan waktu pengerjaan, adalah frekuensi pengerjaan Quiz. Aktivitas ini
dapat dikerjakan berapa kali oleh mahasiswa, nilai kelulusannya dan metode penilaian.
Apabila aktivitas ini dapat dikerjakan lebih dari satu kali, maka pada fungsi attemps
allowed dipilih 1, selanjutnya dapat memilih metode nilai yang akan dipakai dengan
memilih pilihan pada fungsi Grading method. Dosen bisa memilih nilai tertinggi, nilai
rata-rata atau nilai terakhir. Pilihan-pilihan ini dapat diatur menggunakan menu Grade
seperti diperlihatkan pada Gambar 3.64.

Gambar 3.64. Tampilan pengaturan timing pada activity Quiz
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Selanjutnya dapat mengatur tampilan untuk soal yang akan dikerjakan oleh
mahasiswa. Dosen dapat mengatur seluruh soal, sepuluh soal, lima soal atau bahkan
hanya satu soal yang akan ditampilkan setiap saat menggunakan fungsi new page.
Kemudian apabila lebih dari satu halaman tampilan soal, kita dapat mengatur apakah
mahasiswa dapat kembali ke halaman soal sebelumnya atau hanya dibatasi bahwa
siswa hanya boleh melihat halaman soal tersebut satu kali saja. Adanya
pilihan Free dan Sequential akan mengimplementasikan navigasi pada halaman soal ini
seperti diperlihatkan pada Gambar 3.65.

Gambar 3.65. Tampilan pengaturan Layuout pada activity Quiz
Selanjutnya adalah halaman Review options. Fasilitas ini untuk mengatur hal-hal yang
akan dilihat oleh siswa setelah mereka menyelesaikan Quiz. Pengaturan seperti pada
gambar 3.66, akan memungkinkan para siswa dapat langsung melihat nilai hasil
pekerjaan Quiz yang telah diselesaikannya.

Gambar 3.66. Tampilan pengaturan Review options pada activity Quiz
Dosen dapat menambahkan password sebagai syarat mahasiswa saat akan
mengerjakan Quiz dengan memberikan kata sandi pada bagian ini sepert terlihat pada
Gambar 3.67. Mahasiswa saat akan mengakses aktivitas Quiz, diwajibkan untuk
mengisikan kata sandi terlebih dahulu.

Gambar 3.67. Tampilan pengaturan Extra restriction on attempts pada activity Quiz
Setelah semua pengaturan suatu Quiz selesai dilakukan, maka kita dapat menyimpan
aturan-aturan ini ke dalam sistem menggunakan tombol Save and return to course.
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Setelah pengaturan quiz selesai, langkah berikutnya adalah memasukkan soal yang
berasal dari bank soal ke dalam aktivitas Quiz ini. Caranya adalah dengan melakukan klik
pada aktivitas Quiz yang telah kita atur sebelumnya, pada halaman course. Setelah klik,
akan muncul laman seperti diperlihatkan pada Gambar 3.68.

Gambar 3.68. Tampilan activity Quiz setelah dilakukan pengaturan
Karena soal belum dimasukkan, sehingga akan muncul informasi pada Gambar 3.68.
Selanjutnya pilih tombol Edit quiz. Sehingga akan muncul pilihan seperti terlihat pada
Gambar 3.69. Menu ini dapat digunakan oleh dosen menentukan maximum nilai dari quiz
dengan mengganti nilai maximum grad selanjutnya klik save untuk menyimpan
perubahan grad nilai maksimumnya. Selanjutnya, dosen dapat memilih soal yang
disiapkan nanti akan diacak urutan tampil pada layar mahasiswa dengan mengklik
shuffle. Bila soal tidak akan diacak, maka nonaktifkan ceklist pada shuffle.

Gambar 3.69. Tampilan editing quiz
Selanjutnya, dosen dapat memasukkan soal dengan cara pilih fasilitas add pada Gambar
3.69. untuk meregistrasikan soal yang akan disiapkan di dalam Quiz ini. Ada 3 menu
pilihan pada fasilitas add seperti terlihat pada Gambar 3.70.

Gambar 3.70. Tampilan fasilita add
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1. A new question. Pengisian soal dengan pilihan ini digunakan membuat satu persatu
soal. Langkahnya:
a) Setelah dipilih menu a new question maka akan tampil toolbox seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.71.

Gambar 3.71. Tampilan toolbox pilihan quiz
b) Pilihan quiz seperti diperlihatkan pada Gambar 3.71. akan diakses oleh
mahasiswa secara langsung. Contoh kali ini akan dibuat quiz dengan bentuk
multiple choise, sehingga langkah selanjutnya adalah pilih Multiple choice
kemudian klik Add.
c) Isikan question name untuk nama soal, question text untuk menuliskan soal
quiz, default mark untuk menampilkan jumlah pilihan pada multiple choice,
misalkan ada 4 maka nanti pilihan pada multiple choice adalah A,B,C, dan D.

Gambar 3.72. Tampilan untuk mengisikan soal dan jumlah pilihan jawaban.
d) Langkah selanjutnya mengatur: (1) jumlah jawaban yang benar untuk setiap
soal, (2) pilih shuffle the choice untuk menentukan jawaban setiap soal akan
selalu diacak untuk setipa mahasiswa, dan (3) jawaban soal akan berbentuk
a,b,c,... atau 1,2,3,.... dengan memilih menu number the choice
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Gambar 3.73. Tampilan menu pengaturan jawaban soal multiple choice
e) Isikan beberapa pilihan jawaban, kemudian untuk jawaban yang dipilih
sebagai jawaban yang benar berilah nilai 100 % pada kolom “Nilai” seperti
diperlihatkan pada Gambar 3.74.

Gambar 3.74. Tampilan menu pengisian jawaban
f) Selanjutnya adalah klik save change and continue editing untuk menyimpan
soal yang dibuat ke dalam database seperti diperlihatkan pada Gamabar 3.75.

Gambar 3.75. Tampilan menu untuk menyimpan soal
g) Pada langkah ini kita baru membuat satu soal. Untuk menambahkan soal
kembali pilih “add a question”, kemudian ulangi langkah di atas sebanyak
jumlah soal yang ingin dibuat. Jika sudah selesai, klik save sehingga
didapatkan tampilan seperti gambar 3.76. Selanjutnya dosen dapat mengubah
nilai setiap soal dengan cara:
 menekan gambar pensil pada soal yang akan diberikan nilai
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 Ketikan nilai yang yangdiinginkan pada soal tersebut.
 Tekan enter untuk menyimpan perubahan.

Gambar 3.76. Tampilan halaman soal yang telah dibuat.
2. From question bank. Pengisian soal dengan memasukkan soal yang berasal dari bank
soal yang telah disiapkan. Kemudian kita akan memilih soal-soal yang akan diujikan
kepada siswa menggunakan cara berikut:
a) Pilih pada menu from question bank pada fasilitas add seperti terlihat pada
Gambar 3.70. Sehingga akan ditampilan halaman menu seperti diperlihatkan
pada gambar 3.77.

Gambar 3.77. Tampilan bank soal
b) Ceklist soal yang dipilih kemudian pilih tombol Add selected questions to the
quiz. Sehingga akan muncul menu tampilan seperti pada Gambar 3.76.
Berikutnya adalah mengatur nilai maksimum pada saat siswa menyelesaikan
soal tersebut secara sempurna. Dalam hal ini 100. Kita dapat mengubah nilai
maksimum ini, dan akan berlaku untuk Quiz tersebut.
c) Setelah diatur nilai maksimum, maka kita pilih tombol Save.
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3.2.6.

Rangkuman

Langkah untuk membuat rangkuman tiap topik dilakukan dengan cara yang sama dengan
Pendahuluan dengan menggunakan resource Label. Isi pada label text adalah rangkuman
setiap topik matakuliah. Contoh tampilan hasil pembentukan Rangkuman Topik
1/Pertemuan 1 seperti diperlihatkan pada Gambar 3.78.

Gambar 3.78. Tampilan halaman rangkuman
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BAB IV. MENGELOLA MATAKULIAH
4. Mengelola Matakuliah
Bab ini berisi panduan mengelola mata kuliah yang terdiri dari bagaimana melakukan edit
terhadap konten mata kuliah, memasukkan mahasiswa yang ke mata kuliah,
membuka/mereview tugas mahasiswa, dan download hasil nilai mahasiswa.

4.1. Update Konten Matakuliah
Konten pembelajaran mata kuliah yang telah selesai dikerjakan oleh dosen dapat dilakukan
upadating untuk melakukan menambah materi, merevisi materi atau menghapus materi yang
sudah tidak dianggap relevan.
Langkah untuk melakukan updating konten mata kuliah dilakukan dengan cara:
1. Pilih isi section yang akan dilakukan upadating kemudian pilih menu Edit seperti
ditampilkan pada Gambar 4.1.

2.

Gambar 4.1. Menu untuk melakukan proses updating isi konten matakuliah
Selanjutnya pilih salah satu fungsi pada menu edit pada Gambar 4.1, yaitu:
a) Edit settings
: digunakan untuk melakukan editing konten mata kuliah yang telah
di simpan pada lms.
b) Move right
: membuat judul konten berpindah ke sebelah kanan/menjorok ke
kanan.
c) Hide
: membuat konten mata kuliah disembunyikan, sehingga mahasiswa
tidak dapat melihat konten tersebut.
d) Duplicate
: membuat duplikat konten pembelajaran yang telah di buat
menggunakan tools activity atau resource.
e) Assign roles
: menetapkan peran dari peserta mata kuliah yang telah mendafatar
di lms
f) Delete
: menghapus konten pembelajaran yang telah di buat menggunakan
tools activity atau resource.

4.2. Mendaftarkan mahasiswa ke Kelas Matakuliah
Mahasiswa yang dapat bergabung pada mata kuliah ini adalah mahasiswa yang telah
mempunyai akun di lms. Langkah untuk mendaftarkan mahasiswa ke mata kuliah yang Bapak
/Ibu Dosen kelola, adalah sebagai berikut:
1. Mahasiswa mendaftar di lms.akprind.ac.id agar mempunyai akun di lms akprind. Jika
mahasiswa sudah terdaftar di akun lms.akprind.ac.id, maka mahasiswa dapat didaftarkan
ke semua mata kuliah yang dikelola oleh dosen-dosen di IST AKPRIND. Sehingga
mahasiswa cukup satu kali mendaftar untuk mendapatkan akun di lms.akprind.ac.id.
2. Proses pendataan mahasiswa dilakukan dengan cara:
1. Dosen log in ke lms.akprind.ac.id
2. Pilih mata kuliah untuk menambahkan peserta matakuliah
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3. Pilih icon setting>more seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.2.

Klik di sini

Gambar 4.2. Tampilan halaman Edit untuk mendaftarkan peserta mata kuliah
4. Setelah masuk ke menu Course administration kemudian (1) pilih menu users , (2)
pilih Enrolled users seperti ditampilkan pada Gambar 4.3.

1
2

Gambar 4.3. Tampilan menu course adminisration
5. Selanjutnya akan tampil menu participant seperti ditampilkan pada Gambar 4.4 dan
kemudian pilih menu Enrol users.

Klik
di sini

Gambar 4.4. Tampilan menu participants
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6. Selanjutnya akan ditampilkan dialog box Enrolment options seperti diperlihatkan
pada Gambar 4.5. Pendaftaran mahasiswa dilakakukan oleh dosen dengan cara:
 Memasukkan username mahasiswa ke menu Select users. Jika mahasiswa telah
mempunyai akun aktif di lms.akprind.ac.id, maka akan muncul namanya di list
daftar akun yang aktif. Jika belum terdaftar, maka nama user name tidak akan
muncul dalam list mahasiswa
 Pilih user nama/nama mahasiswa yang akan difatarkan sebagai ke mata kuliah
tersebut.
 Jika nama mahasiwa yang dipilih sudah tercatat di box select users langkah
selanjutnya adalah klik tombol Enrol users
Ketikkan user
name mahasiwa

user name yang
telah terdaftar di
lms.akprind.ac.id
Menyimpan
mahasiswa yang
telah didaftarkan

Gambar 4.5. Tampilan dialog box Enrolment options untuk mendaftaran
mahasiswa menjadi peserta mata kuliah tersebut
7. Hasil proses pendaftaran mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.6. Daftar perserta mata kuliah.

4.3. Membuka/mereview Tugas Mahasiswa
Dosen dapat membuka/mereview/memberikan nilai dari tugas mahasiswa yang menggunakan
activity assignment. Activity ini mewajibkan mahasiswa mengupload tugas ke dalam lms.
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Cara untuk melakukannya adalah:
1. Pilih aktivitas tugas/latihan dari topik yang akan dilakukan review atau memberikan
penilaian dari mata kuliah seperti diperlihatkan pada Gambar 4.7.
Klik di sini

Gambar 4.7. Tampilan menu Tugas pada salah satu topik mata kuliah
2. Selanjutnya akan masuk ke tampilan menu Grading summary seperti diperlihatkan pada
Gambar 4.8. Berdasarkan tampilan pada Gambar 4.8. terlihat mahasiswa yang terdaftar
pada mata kuliah ini 9 orang dan 3 orang sudah mengirimkan tugasnya. Selanjutnya untuk
menilai tugas mahasiswa klik View ALL SUBMISSIONS

Klik di sini
Gambar 4.8. Tampilan menu untuk melihat informasi peserta yang telah mengirimkan
tugasnya
3. Selanjutnya akan ditampilkan daftar seluruh peserta mata kuliah beserta informasi
mengenai pengiriman tugas, seperti diperlihatkan pada Gambar 4.9. Informasi yang
didapatkan pada tampilan Gambar 4.9 diantaranya status pengiriman tugas mahasiswa,
yaitu:
a) Jika status Mahasiswa bertulisan Submitted dan berwarna hijau maka, mahasiswa
tersebut telah mengupload tugas dan tidak terlambat mengumpulkannya.
b) Jika status Mahasiswa bertulisan Submitted dan berwarna merah maka, mahasiswa
tersebut telah mengupload tugas tetapi terlambat mengumpulkannya. Keterlambatan
upload tugas juga tercatat dalam waktu berapa hari berapa menit keterlambatannya.
c) Jika no Submission berwarna abu-abu, maka mahasiswa tersebut tidak
mengumpulkan tugas.
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Gambar 4.9. Tampilan informasi pengiriman tugas dari masiswa
4. Selanjutnya klik Grade pada button Grade berwarna biru seperti diperlihtkan pada
Gambar 4.9 untuk memberikan nilai tugas bagi mahasiswa, maka akan ditampilkan
halaman penilaian seperti diperlihatkan pada Gambar 4.10. Selanjutnya Dosen dapat
langsung memeriksa tugas upload mahasiswa serta pada kolom grade di isikan Nilai
dengan range 0 - 100, serta memberikan komentar mengenai tugas mahasiswa yang perlu
di perbaiki setelah itu klik button Save Changes

Tugas
Mahasiswa
Kolom input
nilai

Komentar
untuk tugas

Gambar 4.10. Tampilan menu penilaian tugas mahasiswa
Dosen dapat membuka nilai dari hasil quiz mahasiswa yang menggunakan activity Quiz.
Langkah untuk melakukannya adalah:
1. Pilih aktivitas quiz dari topik yang akan dilihat hasilnya dari mata kuliah seperti
diperlihatkan pada Gambar 4.11.

48

Klik di sini

Gambar 4.11. Tampilan menu Quiz pada salah satu topik mata kuliah
2. Hasil proses langkah 1 akan menampilkan informasi jumlah mahasiswa yang mengikuti
quiz. Hasil nilai mahasiswa dapat dilihat dengan memilih menu Attempts seperti
ditampilkan pada Gambar 4.12

Klik di sini

Gambar 4.12. Tampilan menu informasi jumlah peserta quiz
3. Hasil tampilan nilai quiz setiap mahasiswa secara detail dapat dilihat pada Gambar 4.13.

Gambar 4.13. Tampilan hasil nilai quiz

4.4. Melihat Aktifitas Mahasiswa
Aktifitas mahasiswa pad alms.akprind.ac.id dapat dipantau melalui log file di lms. Caranya:
1.
2.
3.

Dosen log in ke lms.akprind.ac.id
Pilih mata kuliah untuk melihat aktifitas peserta matakuliah
Pilih icon setting>more seperti yang ditampilkan pada Gambar 4.14.
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Klik di sini

Gambar 4.14. Tampilan halaman Edit untuk melihat aktifitas peserta mata kuliah
4.

Setelah masuk ke menu Course administration kemudian (1) pilih menu Course
Administration , (2) pilih Report seperti ditampilkan pada Gambar 4.14.

Lihat di
sini

Gambar 4.14. Tampilan menu course administrator
5.

Menu Reports yang berhubungan dengan aktivitas mahasiswa adalah sebagai berikut:
a) Activity report.
Menu ini digunakan untuk melihat berapa kali konten materi pembelajaran dilihat
dan jumlah user yang melihat seperti diperlihatkan pada Gambar 4.15.

Gambar 4.15. Tampilan activity report satu topik
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b)

Activity completion
Menu ini digunakan untuk melihat detail aktivitas mahasiswa untuk mengakses
konten materi pembelajaran seperti diperlihatkan pada Gambar 4.16.

Gambar 4.16. Tampilan report lengkap aktivitas setiap mahasiswa
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BAB V. FUNGSI TOOLS ACTIVITY OR RESOURCE
5. Fungsi Tools activity or Resource

5.1.

Tools Activity

Activity atau aktivitas merujuk pada segala kegiatan yang dapat dilakukan dalam sebuah
course di e-learning. Aktivitas tersebut mencakup berbagai kegiatan pembelajaran yang
bersifat interaktif atau memerlukan interaksi langsung dari pengguna.

5.1.1. Assignment
Klik di
sini

Gambar 5.1. Activity assignment

Modul aktivitas tugas memungkinkan
seorang dosen untuk mengkomunikasikan
tugas, mengumpulkan
pekeraan dan
memberikan nilai dan umpan balik.
Mahasiswa dapat mengirimkan konten digital
(file), seperti doc/docx, xls, jpg, atau klip
audio dan video. Sebagai alternatif, atau di
samping itu, tugas tersebut mengharuskan
mahasiswa mengetik teks langsung ke editor
teks.
Penugasan juga dapat digunakan untuk
mengingatkan mahasiswa tentang tugas
'dunia nyata' yang perlu diselesaikan secara
offline, seperti karya seni, dan karenanya
tidak memerlukan konten digital apa pun.
Mahasiswa dapat mengajukan pekerjaan
secara individu atau sebagai anggota
kelompok.

5.1.2. Attandance
Klik di
sini

Gambar 5.2. Activity attandance

Kegiatan Kehadiran dirancang untuk dosen agar
dapat mengambil kehadiran selama kelas, dan bagi
mahasiswa untuk dapat melihat catatan kehadiran
mereka sendiri.
Seorang dosen dapat menandai status kehadiran
seorang mahasiswa sebagai "Hadir", "Tidak hadir",
"Terlambat", atau "ijin". Deskripsi status ini dapat
dikonfigurasi, dan masih banyak yang dapat
ditambahkan.
Aktivitas Kehadiran dapat menghasilkan laporan
untuk seluruh kelas atau untuk mahasiswa secara
individu.
Blok kehadiran opsional memungkinkan dosen
akses cepat ke fungsionalitas kehadiran, dan
memungkinkan mahasiswa akses cepat ke laporan
ringkasan untuk kehadiran mereka sendiri
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5.1.3. Chat

Klik di
sini

Modul aktivitas chatting memungkinkan mahasiswa
untuk melakukan diskusi sinkron real- time berbasis
teks.

Obrolan bisa menjadi aktivitas satu kali atau mungkin
berulang pada waktu yang sama setiap hari atau
setiap minggu. Sesi obrolan disimpan dan dapat
disediakan bagi semua orang untuk melihat atau
membatasi pengguna dengan kemampuan untuk
melihat log sesi obrolan.
Obrolan sangat berguna saat ngobrol ngobrol tidak
bisa tatap muka, seperti:
1. Rapat reguler mahasiswa yang berpartisipasi
dalam kursus online memungkinkan mereka
berbagi pengalaman dengan orang lain dalam
kursus yang sama namun di lokasi yang berbeda
2. Seorang mahasiswa sementara tidak dapat hadir
secara langsung mengobrol dengan dosen mereka
Gambar 5.3. Chat
untuk mengejar ketinggalan pekerjaan.
3. Mahasiswa di luar pengalaman kerja berkumpul untuk mendiskusikan pengalaman mereka
satu sama lain dan dosen mereka
4. Anak-anak yang lebih muda menggunakan obrolan di rumah di malam hari sebagai
pengantar yang terkontrol (dimonitor) ke dunia jejaring sosial Sesi tanya jawab dengan
pembicara yang diundang di lokasi yang berbeda.

5.1.4. Choice

Klik di sini

Modul aktivitas pilihan memungkinkan seorang
dosen untuk mengajukan satu pertanyaan dan
menawarkan pilihan kemungkinan tanggapan.
Hasil pilihan dapat dipublikasikan setelah
mahasiswa menjawab, setelah tanggal tertentu,
atau tidak sama sekali.
Hasil dapat dipublikasikan dengan nama
mahasiswa atau secara anonim.
Aktivitas pilihan dapat digunakan:
1. Sebagai polling cepat untuk merangsang
pemikiran tentang suatu topik.
2. Untuk dengan cepat menguji pemahaman
mahasiswa.
3. Untuk
memfasilitasi
pengambilan
keputusan
mahasiswa,
misalnya
memungkinkan
mahasiswa
untuk
memberikan suara pada arah matakuliah.

Gambar 5.4. Activity Choice
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5.1.5. Database

Klik di sini

Aktivitas database memiliki banyak kegunaan,
seperti :
1. Kumpulan kolaboratif link web, buku,
ulasan buku, referensi jurnal dll
2. Untuk
menampilkan foto
buatan
mahasiswa, poster, situs web atau puisi
untuk komentar dan ulasan rekan
Modul aktivitas basis data memungkinkan
peserta membuat, merawat, dan mencari
koleksi entri (yaitu catatan). Struktur entri
didefinisikan oleh dosen sebagai sejumlah
bidang. Jenis lapangan meliputi kotak
centang, tombol radio, menu dropdown, area
teks, URL, gambar dan file yang diunggah.

Gambar 5.5. Activity Database

Tata letak visual informasi saat daftar,
melihat atau mengedit entri database dapat
dikontrol dengan template database.

Aktivitas basis data dapat dibagi antara kursus sebagai preset dan dosen juga dapat
mengimpor dan mengekspor entri database. Jika filter auto-linking database diaktifkan, entri
dalam database akan otomatis dihubungkan dimana kata-kata atau frasa muncul dalam kursus.
Seorang dosen dapat memberi komentar pada entri. Entri juga bisa dinilai oleh dosen atau
mahasiswa (peer evaluation). Penilaian dapat digabungkan untuk membentuk nilai akhir yang
tercatat dalam gradebook.

5.1.6. External Tools
Modul aktivitas alat eksternal memungkinkan
mahasiswa berinteraksi dengan sumber belajar
dan aktivitas di situs web lain. Misalnya, alat
eksternal dapat memberi akses ke jenis aktivitas
baru atau materi pembelajaran dari penerbit.
Klik di sini

Gambar 5.6. Activity External tool

Untuk membuat aktivitas alat eksternal,
penyedia alat yang mendukung LTI (Learning
Tools Interoperability) diperlukan.
Seorang dosen dapat membuat aktivitas alat
eksternal atau menggunakan alat yang
dikonfigurasi oleh administrator situs.
Aktivitas alat eksternal berbeda dari sumber
URL dalam beberapa cara:
1. Alat eksternal sadar konteks yaitu mereka
memiliki akses terhadap informasi tentang
pengguna yang meluncurkan alat ini, seperti
institusi, kursus dan nama
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2. Alat eksternal mendukung membaca, memperbarui, dan menghapus nilai yang terkait
dengan instance aktivitas
3. Konfigurasi alat eksternal membuat hubungan kepercayaan antara situs Anda dan penyedia
alat, yang memungkinkan komunikasi yang aman di antara keduanya.

5.1.7. Feedback
Modul aktivitas umpan balik memungkinkan
seorang dosen membuat survei khusus untuk
mengumpulkan umpan balik dari peserta yang
menggunakan berbagai jenis pertanyaan
termasuk pilihan ganda, ya / tidak atau
masukan teks.

Klik di sini

Tanggapan umpan balik mungkin anonim jika
diinginkan, dan hasilnya dapat ditunjukkan
kepada semua peserta atau hanya terbatas
pada dosen saja. Setiap aktivitas umpan balik di
halaman depan situs juga dapat diselesaikan
oleh pengguna yang tidak masuk log.

Kegiatan umpan balik dapat digunakan
1. Untuk evaluasi kursus, bantu memperbaiki
konten untuk peserta selanjutnya
2. Untuk memungkinkan peserta mendaftar
modul kursus, acara dll.
3. Untuk survei tamu tentunya pilihan,
Gambar 5.7. Activity Feedback
kebijakan sekolah dll.
4. Untuk survei anti- intimidasi di mana mahasiswa dapat melaporkan kejadian secara
anonim.

5.1.8. Forum

Klik di sini

Gambar
5.8. Activity
Forum
3. Untuk
membahas
isi kursus
atau bahan

Modul aktivitas forum memungkinkan peserta
untuk berdiskusi asynchronous, yaitu diskusi
yang berlangsung selama periode waktu yang
lama.
Ada beberapa jenis forum yang bisa dipilih,
seperti forum standar dimana setiap orang bisa
memulai diskusi baru setiap saat; sebuah forum
dimana setiap mahasiswa dapat memposting
tepat satu diskusi; atau forum pertanyaan dan
jawaban dimana mahasiswa harus terlebih
dahulu memposting sebelum dapat melihat pos
mahasiswa lainnya. Seorang dosen dapat
mengizinkan file dilampirkan ke posting forum.
Gambar terlampir ditampilkan di posting forum
Forum punya banyak kegunaan, seperti :
1. Ruang sosial bagi mahasiswa untuk saling
mengenal
2. Untuk pengumuman kursus (menggunakan
forum berita dengan berlangganan paksa)
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4. Untuk melanjutkan online masalah yang diangkat sebelumnya dalam sesi
Peserta dapat berlangganan forum untuk menerima pemberitahuan posting forum baru.
Seorang dosen dapat mengatur mode berlangganan ke pilihan otomatis. atau mencegah
langganan sepenuhnya. Jika diperlukan, mahasiswa dapat diblokir dari posting lebih dari
jumlah posting tertentu dalam jangka waktu

5.1.9. Glossary
Modul aktivitas glosarium memungkinkan
peserta membuat dan memelihara daftar definisi,
seperti kamus, atau untuk mengumpulkan dan
mengatur sumber daya atau informasi.

Klik di sini

Seorang dosen dapat mengizinkan file
dilampirkan ke daftar glosarium. Gambar
terlampir ditampilkan di entri.
Entri dapat dicari atau dilihat menurut abjad atau
menurut kategori, tanggal atau pengarang. Entri
dapat disetujui secara default atau memerlukan
persetujuan oleh dosen sebelum dapat dilihat
oleh semua orang.
Jika glosarium filter auto-linking diaktifkan, entri
akan secara otomatis dihubungkan dimana kata
dan / atau frase konsep muncul dalam kursus.

Gambar 5.9. Activity Glossary
Seorang dosen dapat memberi komentar pada entri. Entri juga bisa dinilai oleh dosen atau
mahasiswa (peer evaluation). Penilaian dapat digabungkan untuk membentuk nilai akhir yang
tercatat dalam gradebook.
Glosari memiliki banyak kegunaan, seperti
1. Sebuah bank kolaboratif dengan istilah kunci
2. Ruang 'mengenal Anda' tempat mahasiswa baru menambahkan nama dan data pribadi
mereka
3. Sumber 'tip praktis' praktik terbaik dalam subjek praktis
4. Area berbagi video, gambar, atau file suara yang berguna

5.1.10. Lesson
Modul kegiatan pelajaran memungkinkan seorang dosen untuk menyampaikan konten dan /
atau kegiatan praktik dengan cara yang menarik dan fleksibel. Seorang dosen dapat
menggunakan pelajaran tersebut untuk membuat serangkaian halaman konten atau kegiatan
instruksional yang menawarkan berbagai jalur atau pilihan bagi mahasiswa. Dalam kedua
kasus tersebut, dosen dapat memilih untuk meningkatkan keterlibatan dan memastikan
pemahaman dengan memasukkan berbagai pertanyaan, seperti pilihan ganda, pencocokan dan
jawaban singkat. Bergantung pada pilihan jawaban mahasiswa dan bagaimana dosen
mengembangkan pelajaran, mahasiswa dapat maju ke halaman berikutnya, dibawa kembali ke
halaman sebelumnya atau diarahkan ke jalur yang berbeda sama sekali.
Sebuah pelajaran dapat dinilai, dengan nilai yang tercatat dalam gradebook
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Gambar 5.10. Activity Lesson

5.1.11.

Quiz
Kegiatan kuis memungkinkan seorang dosen
membuat kuis yang terdiri dari berbagai jenis
pertanyaan, termasuk pilihan ganda, pencocokan,
jawaban singkat dan numerik.
Dosen dapat membiarkan kuis tersebut dicoba
beberapa kali, dengan pertanyaan yang dikocok
atau dipilih secara acak dari bank pertanyaan.
Batas waktu dapat ditetapkan.
Klik di sini

Setiap usaha ditandai secara otomatis, kecuali
pertanyaan esai, dan nilainya dicatat dalam
gradebook.
Dosen dapat memilih kapan dan jika petunjuk,
umpan balik dan jawaban yang benar ditunjukkan
kepada mahasiswa.

Gambar 5.11. Activity Quiz
Kuis bisa digunakan
1. Sebagai ujian kursus
2. Sebagai tes mini untuk tugas membaca atau di akhir topik
3. Sebagai praktik ujian menggunakan pertanyaan dari ujian masa lalu
4. Memberikan umpan balik langsung tentang kinerja
5. Untuk penilaian diri
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5.1.12. SCORM Package
Paket SCORM adalah kumpulan file yang dikemas
sesuai dengan standar yang disepakati untuk
mempelajari objek. Modul aktivitas SCORM
diunggah sebagai file zip dan ditambahkan ke
kursus.

Klik di sini

Konten biasanya ditampilkan di beberapa
halaman, dengan navigasi antar halaman. Ada
berbagai pilihan untuk menampilkan konten di
jendela pop-up, dengan daftar isi, dengan tombol
navigasi, dll. Kegiatan SCORM umumnya
mencakup pertanyaan, dengan nilai dicatat dalam
gradebook.
Kegiatan SCORM dapat digunakan
1. Untuk menyajikan konten multimedia dan
animasi
2. Sebagai alat penilaian

Gambar 5.12. Activity SCROM package

5.1.13. Survey
Modul aktivitas survei menyediakan sejumlah
instrumen survei terverifikasi yang telah
ditemukan berguna dalam menilai dan
merangsang pembelajaran di lingkungan online.
Klik di sini

Seorang dosen dapat menggunakannya untuk
mengumpulkan data dari mahasiswa mereka yang
akan membantu mereka belajar tentang kelas
mereka dan merenungkan pengajaran mereka
sendiri.

Gambar 5.13. Activity Survey

5.1.14. Wiki
Modul aktivitas wiki memungkinkan peserta untuk menambahkan dan mengedit kumpulan
halaman web. Sebuah wiki bisa kolaboratif, dengan semua orang bisa mengeditnya, atau
individu, di mana setiap orang memiliki wiki mereka sendiri yang hanya bisa mereka edit.
Riwayat versi sebelumnya dari setiap halaman di wiki disimpan, mencantumkan hasil edit
yang dibuat oleh masing-masing peserta.
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Klik di sini

Wiki memiliki banyak kegunaan, seperti
1. Untuk catatan ceramah kelompok atau panduan
belajar.
2. Bagi anggota fakultas untuk merencanakan
skema kerja atau agenda rapat bersama
3. Bagi mahasiswa untuk secara kolaboratif
mengarang buku online, membuat konten pada
topik yang ditentukan oleh tutor mereka
4. Untuk pembuatan cerita atau pembuatan puisi
kolaboratif, di mana setiap peserta menulis
baris atau ayat
5. Sebagai
jurnal pribadi untuk catatan
pemeriksaan atau revisi (menggunakan wiki
individu)

Gambar 5.14. Activity Wiki

5.1.15.

Workshop
Modul kegiatan lokakarya memungkinkan
pengumpulan, review dan penilaian rekan kerja
mahasiswa.
Mahasiswa dapat mengirimkan konten digital
(file), seperti dokumen atau spreadsheet yang
diproses kata dan juga dapat mengetik teks
langsung ke lapangan menggunakan editor teks.
Submisi dinilai menggunakan formulir penilaian
multi kriteria yang ditentukan oleh dosen.

Klik di sini

Proses penilaian sejawat dan pemahaman formulir
penilaian dapat dipraktekkan terlebih dahulu
dengan contoh pengajuan yang diberikan oleh
dosen, bersama dengan penilaian referensi.
Mahasiswa diberi kesempatan untuk menilai satu
atau lebih pengajuan rekan-rekan mereka.
Kiriman dan peninjau mungkin anonim jika
diperlukan

Gambar 5.15. Activity Workshop
Siswa mendapatkan dua nilai dalam kegiatan lokakarya - sebuah nilai untuk pengajuan dan
nilai penilaian mereka atas kiriman rekan-rekan mereka. Kedua nilai tersebut tercatat dalam
gradebook

5.2.

Tools Resources

Resource merujuk kepada sumber belajar yang digunakan sebagai bahan atau materi
pembelajaran. Sumber belajar bersifat statis yang artinya tidak ada interaksi didalamnya
sehingga hanya sekedar berbagai konten materi yang dilihat atau didengar secara searah.
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5.2.1. Book

Klik di sini

Modul buku memungkinkan guru untuk membuat
sumber daya multi-halaman dalam format seperti
buku, dengan bab dan sub bab. Buku dapat berisi
file media serta text dan berguna untuk
menampilkan bagian informasi yang panjang yang
dapat dipecah menjadi bagian.
Sebuah buku dapat digunakan:
1. Untuk menampilkan bahan bacaan untuk
masing-masing modul studi
2. Sebagai
buku
pegangan
departemen
departemen
3. Sebagai portofolio showchase dari karya
mahasiswa

Gambar 5.16. Resource Book

5.2.2. File

Klik di sini

Gambar 5.17. Resource File

Modul file memungkinkan dosen untuk menyediakan
file sebagai sumber belajar dalam bentuk
(pdf/ppt/doc/xls). Jika memungkinkan, file akan
ditampilkan dalam antarmuka matakuliah; jika tidak,
mahasiswa akan diminta untuk mengunduhnya. File
tersebut mungkin termasuk file pendukung, misalnya
halaman HTML mungkin memiliki gambar yang
tertanam atau objek Flash.
File dapat digunakan:
1. Untuk membagikan presentasi yang diberikan di
kelas
2. untuk memasukkan situs web mini sebagai
sumber daya kursus
untuk menyediakan file konsep program perangkat
lunak tertentu (misalnya Photoshop .psd) sehingga
mahasiswa dapat mengedit dan mengirimkannya
untuk penilaian

5.2.3. Folder

Klik di sini

Modul ini memungkinkan seorang dosen menampilkan sejumlah file terkait dalam satu folder. Folder zip
dapat diunggah dan dibuka ritsleting untuk
ditampilkan, atau folder kosong dibuat dan file
diunggah ke dalamnya folder dapat digunakan:
1. Untuk serangkaian file pada satu topik, misalnya
satu set kertas ujian sebelumnya dalam format pdf
atau kumpulan file gambar untuk digunakan
dalam proyek mahasiswa
2. Untuk menyediakan ruang upload bersama untuk
dosen di halaman matakuliah (menjaga folder
tetap tersembunyi sehingga hanya dosen yang
dapat melihatnya)

Gambar 5.18. Resource File
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5.2.4. IMS Content Package

Klik di sini

Paket konten IMS adalah kumpulan file yang
dikemas sesuai dengan standar yang
disepakati sehingga dapat digunakan kembali
dalam sistem yang berbeda.
Modul paket konten IMS memungkinkan paket
konten tersebut diunggah sebagai file zip dan
ditambahkan ke kursus sebagai sumber.
Konten biasanya ditampilkan pada beberapa
halaman, dengan navigasi antar halaman. Ada
berbagai opsi untuk menampilkan konten di
window pop-up, dengan menu atau tombol
navigasi, dll.
Paket konten IMS dapat digunakan untuk
menyajikan konten multimedia dan animasi.

Gambar 5.19. Resource IMS content
package

5.2.5. Label
Komponen Label biasanya digunakan untuk
memberikan deskripsi matakuliah atau topik dan
untuk pengantar dari sebuah bahan ajar. Karena
digunakan sebagai penjelas, maka komponen Label
tidak digunakan sebagai tempat untuk komponen
materi atau aktivitas kuliah yang harus dilakukan
oleh mahasiswa.

Klik di sini

Gambar 5.20. Resource Label
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5.2.6. Page

Klik di sini

Komponen Page biasanya digunakan untuk
menampilkan bahan ajar yang berupa video atau
file.
Karena biasanya ada keterbatasan pada space
harddisk dan bandwidth, maka bisa dialihkan ke
youtube untuk video dan google doc untuk file
pdf/ppt/doc/xls .
Selain itu, jika menggunakan komponen File, fokus
mahasiswa akan beralih dari LMS kefile yang
diunduhnya. Agar mahasiswa tetap berada di LMS
tanpa pindah aplikasi, maka kita bisa gunakan
Page.

Gambar 5.21. Resource Page

5.2.7. URL

Klik di sini

URL (Uniform atau Universal Resource Locator)
adalah tautan di internet ke situs web atau file
online. Dosen dapat menggunakan sumber daya
URL untuk memberi mahasiswa mereka tautan
web untuk penelitian, menghemat waktu dan
upaya mahasiswa dalam mengetik alamat secara
manual. URL dapat ditampilkan dengan berbagai
cara - lihat pengaturan sumber daya URL misalnya,
membuka di jendela baru sehingga mahasiswa
dapat mengakses dan menggunakan URL,
menutupnya dan kembali dengan mudah ke
halaman kursus Moodle asli mereka.

Gambar 5.22. Resource URL
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