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A. MANAJEMEN USER 

Untuk mengakses halaman e-Learning Universitas Muhammadiyah Cirebon masuk melalui alamat 

URL https://e-learning.umc.ac.id/. Tampilan e-learning adalah sebagai berikut: 

 
 

Login dengan username dan password yang telah diberikan Administrator atau Tim Learning 

Management System (LMS) UMC. 

Jika masih kesulitan log in, bisa menghubungi: Agus Isa Martinus, MT (0898-8423-404) atau Ida Ri’aeni 

(08122432471). 
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Lakukan edit profil dan password melalui menu Preferensi pada bagian kanan atas 
 

 

Silahkan ubah profil yang diperlukan dengan mengklik link menu edit profile, kemudian simpan 

perubahan, silahkan ubah foto profil jika tidak sesuai. 
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Lakukan ubah password pada kolom New password 
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Unggah Foto profile pada kolom berikutnya 
 

Selanjutnya Klik Update Profile, pada bagian bawah menu 
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B. PENGENALAN FITUR 

Setelah login dosen akan disuguhkan dengan menu Dashboard yang merupakan menu utama, dalam 

menu dashboard akan ditampilkan Course (Mata Kuliah) yang diampu dosen yang bersangkutan. 

Untuk mengelola mata kuliah, klik salah satu link menu mata kuliah lewat menu kiri atau klik ikon 

folder Course yang ada di layar utama. 
 
 

 
 

Ketika kita klik Mata Kuliah yang diinginkan maka akan tampil list menu kiri sebagai berikut : 
 
 

Misal, kita klik salah satu course yang tersedia, maka tampilannya akan seperti ini: 
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Menu Participants adalah menu untuk menunjukan jumlah mahasiswa dalam rombel kelas mata 

kuliah tersebut 

 
 
 

Menu  berfungsi untuk memberikan badge (lencana) / penghargaan kepada mahasiswa 
atas prestasi/ ketuntasannya dalam mengikuti mata kuliah atau dalam menyelesaiakan salah satu tugas 
yang telah diberikan sebagai motivasi untuk para peserta dalam rombel mata kuliah tersebut. 

 

melaksanakan/mencapai aktivitas dengan cakupan yang luas. Misalnya telah menyelesaikan 
serangkaian 

pada user yang telah melaksanakan/mencapai 

aktivitas tertentu dalam sebuah course. Misalnya telah menyelesaikan sebuah quis/assignment 

tertentu. 

 
Menu Grade adalah menu untuk menampilkan nilai semua peserta rombel kelas untuk semua 

komponen penilaian yang telah dibuat oleh dosen. Pada menu ini dosen dapat melakukan kontrol 

terhadap mahasiswa yang belum menuntaskan tugasnya pada kolom komponen nilai tertentu untuk 

dilakukan klarifikasi. Tiap komponen nilai secara otomatis akan terisi jika komponen nilai tertentu 

menggunakan penilaian realtime 
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seperti soal-soal kuis multiple choice. Untuk komponen penilaian tipe essay yang membutuhkan review 

atau koreksi manual akan muncul setelah dosen memberikan penilaian pada lembar kerja mahasiswa. 

Rentang nilai menggunakan 0-100. 
 
 

Link menu View berfungsi untuk melihat nilai semua komponen penilaian dalam satu rombel mata 

kuliah, dosen juga dapat melihat nilai permahasiswa dengan mengklik nama mahasiswa yang 

diinginkan. 

Link menu Lihat mempunyai sub menu sebagai berikut : a. Grade Report, melihat keseluruhan 

komponen penilaian dalam rombel kelas mata kuliah. b. Grade History, berfungsi untuk melihat 

histori nilai per komponen penilaian untuk disampaikan ke email mahasiswa sebagai bahan 

monitoring. c. 

Outcome   Report,   berfungsi   unruk   melihat   persentase   antusiasme   mahasiswa/   aktivitas   

terhadap pembelajaran pada mata kuliah tersebut bersdasarkan butir-butir penilaian. Biasanya 

digunakan oleh dosen untuk  memberi  tambahan  nilai  jika  nilai  mahasiswa  tersebut  tidak  memenuhi  

kriteria  ketuntasan,  maka bisa  ditambahkan  dengan  nilai  keaktivan.  d.  Overview  Report,  

berfungsi  untuk  melihat  ketuntasan keseluruhan pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan. Jika 

semua komponen penilaian dikerjakan oleh selluruh  mahasiswa  yang  menjadi  participant  dan  jika  

dosen  telah  melakukan  penilaian  pada  semua komponen  penilaian  maka  persentase  

ketuntasannya  adalah  100%.  e.  Single  View,  berfungsi  untuk menampilkan   report   ketuntasan   

permahasiswa   pada   semua   komponen   penilaian.   f.   User   Report, berfungsi  untuk  menampilkan   

antusiasme  mahasiswa  perkomponen   penilaian.   Ini   bermanfaat  untuk mengetahui persentasi 

antusiasme mahasiswa pada tiap komponen penilaian. 

 
 

Link menu Setup pada Grader Report berfungsi untuk mengatur bobot nilai tiap komponen penilaian, 

total bobot keseluruhan 100%. Bobot diisikan pada kolom bobot, total bobot keseluruhan 100%. Kolom 

Nilai Maksimum digunakan untuk memberi batas nilai pada tiap komponen penilaian. 
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Menu Huruf-huruf/ Letters digunakan untuk mengkustomisasi nilai ke huruf. Jika ingin melakukan 

perubahan nilai huruf dapat dilakukan dengan mengklik link menu Sunting huruf nilai. 

Menu import berfungsi untuk mengunggah nilai secara massal dengan file berekstensi (.CSV/ Spreed 

Sheet / XML) 

 
 

Menu ekspor berfungsi untuk eksport report nilai menjadi bentuk (.CSV/ Spreed Sheet/ XML) 

sebagai bukti laporan secara manual. 
 

 
 

Menu Kalender digunakan sebagai pengingat atau notifikasi bagi dosen dan mahasiswa terkait 

deadline untuk mereview forum, menilai komponen penilaian permahasiswa, dan kontrak belajar yang 

telah disepakati serta membuat acara baru untuk sebuah diskusi atau sebagainya. 
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C. MANAJEMEN KONTEN PEMBELAJARAN 
 

1. Fitur Aktivitas dan Sumber Daya 
Setelah login di menu kiri akan tampil list course/ mata kuliah yang diampu, klik salah satu rombel 
mata kuliah yang ingin dikelola untuk mulai mengisi konten pembelajaran. 
 

 
Setelah masuk ke course/ mata kuliah yang diinginkan, klik menu General yang merupakan Menu 
konten pembelajaran, kemudian klik tombol Gear klik Hidupkan Mode Ubah. Setiap topik akan 
memiliki tanda pensil sebagai tanda dapat dilakukan perubahan. 
 
Akan tampil menu General, dalam tampilan ini diubah menjadi Selamat Datang di Kelas Online. 
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Secara Umum, tampilan Aktivitas adalah sebagai berikut: 
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a. Assignments 

Dengan aktifitas ini, seorang dosen dapat memberikan tugas dalam bentuk soal-soal, 
penyusunan makalah, laporan dan sebagainya. Selanjutnya tugas tersebut dikumpul melalui 
cara upload yang sudah disediakan fasilitasnya pada bagian penyampaian tugas. Jenis file 
yang dapat dikirim misalnya word documents, spreadsheets, images, audio and video clips. 
Selanjutnya dosen dapat melihat dan menilai tugas yang telah dikirim oleh siswa. 

b. Attendance Register 

Daftar absensi siswa, fitur ini tidak secara langsung terdapat pada moodle, perlu ditambahkan 
sehingga terdaftar dalam aktivitas. 

c. BigBlueButton 

Dengan fitur ini, dosen dapat berbagi slide, audio, video, obrolan dan dekstop dengan 
mahasiswa.  

d. Chats 

Dengan aktivitas ini, setiap peserta dapat berdiskusi secara real-time via web, diskusi secara 
langsung ini dapat berlangsung antara dosen dengan siswa atau siswa dengan siswa. 

e. Choices 

Aktifitas ini sangat sederhana, dosen memberikan beberapa pertanyaan dan menyediakan 
berberapa pilihan jawaban. Aktifitas ini dapat digunakan sebagai polling untuk merangsang 
daya pikir terhadap sebuah topik bahan ajar tertentu. 

f. Database Activity 

Dengan aktifitas ini, Dosen dan siswa dapat membuat, melihat dan mencari bank data 
mengenai topik apapun. Format dan struktur data yang dimasukkan hampir tidak terbatas, 
termasuk gambar, file, URL, nomor, dan text. 

g. External Tool 

Modul alat eksternal aktivitas memungkinkan siswa untuk berinteraksi dengan sumber belajar 
dan kegiatan di situs web lain. Misalnya, alat eksternal dapat memberikan akses ke jenis 
kegiatan baru atau bahan pembelajaran dari sumber lainnya. Untuk membuat kegiatan alat 
eksternal, penyedia alat yang mendukung LTI (Belajar Alat Interoperabilitas) diperlukan. 
Seorang dosen dapat menciptakan kegiatan alat eksternal atau menggunakan alat yang 
sebelumnya telah dikonfigurasi oleh administrator moodle. Kegiatan alat eksternal berbeda 
dari sumber bahan ajar melalui URL 

h. Feedback 

Modul kegiatan umpan balik memungkinkan seorang dosen untuk menciptakan sebuah survei 
untuk mengumpulkan umpan balik dari para siswa menggunakan berbagai jenis pertanyaan 
termasuk pilihan ganda, ya / tidak atau input teks. 

i. Forums 

Sama dengan chat, Forum ini lebih dikenal dengan istilah forum diskusi, merupakan fasilitas 
untuk melangsungkan sebuah diskusi antar siswa maupun antara siswa dengan dosen. Siswa 
dan dosen dapat berinteraksi satu sama lain secara real-time. Namun tidak seperti chat, pada 
forum interaksi yang dilakukan secara asinkron. Setiap member yang tergabung dalam forum 
akan menerima salinan dari posting di email mereka. 

j. Glossary 

Pada aktivitas ini, dosen dan siswa dapat membuat kumpulan/daftar pengertian-pengertian 
kata, seperti kamus. Data yang dimasukkan dapat berasal dari berbagai format dan secara 
otomatis dapat dibuat link ke materi lain. 
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k. Lesson 

Lesson ditujukan agar dosen dapat membuat aktifitas yang berisi konten yang menarik dan 
fleksibel. Lesson terbagi menjadi beberapa halaman dan diakhir setiap halaman biasanya 
terdapat pertanyaan yang memiliki beberapa jawaban. Jawaban yang dipilih student akan 
menentukan halaman mana yang akan diaksesnya, dengan bahasa lain jika pertanyaan yang 
diajukan benar maka disediakan bahan ajar selanjutnya untuk dipelajari. 

l. Quiz 

Pada modul ini, dosen dapat mendesain kumpulan soal, yang berisi multiple choice, true-
false, dan pertanyaan jawaban singkat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan tersimpan di 
bank soal yang dapat dikategorikan dan digunakan ulang. 

m. SCORM/AICC Packages 

Dengan module ini, dosen dapat membuat paket yang berisi halaman web, grafis, program 
Javascript, slide presentasi Flash, video, suara and konten apapun yang dapat dibuka di web 
browser. Paket ini juga diintegrasikan kumpulan soal yang bila diperlukan dapat dinilai dan 
kemudian dimasukkan ke rapor hasil belajar siswa. 

n. Surveys 

Survey merupakan feedback, quisioner ataupun angket yang dapat digunakan sebagai bahan 
pembelajaran ataupun kritikan bagi dosen ataupun course. Sehingga kinerja dosen dan isi 
dari course dapat diperbaiki diwaktu akan datang. 

o. Wiki 

Pada aktivitas ini, student dan dosen dapat secara kolaboratif menulis dokumen web tanpa 
mengetahui bahasa html, langsung dari web browser. Hasilnya dapat berupa hasil kreativitas 
kelas, kelompok ataupun individu. 

p. Workshop 

Workshop atau Lokakarya adalah fitur baru dalam Moodle 2. Fungsinya mirip dengan 
modul tugas yang diperluas fungsinya dalam banyak cara. Namun, dianjurkan bahwa 
fasilitator dan peserta kursus setidaknya memiliki beberapa pengalaman dengan modul 
penugasan sebelum Lokakarya yang digunakan dalam kursus. Seperti di Penugasan, 
peserta kursus menyerahkan pekerjaan mereka selama kegiatan Lokakarya. Setiap 
peserta kursus menyerahkan pekerjaan mereka sendiri. Pengajuan dapat terdiri dari 
teks dan lampiran. Oleh karena itu, penyerahan Lokakarya menggabungkan baik teks 
Online dan Upload jenis file dari modul Assignment. 
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Aktivitas yang dapat ditambahkan pada setiap topik di rangkum dalam tabel berikut : 
 

No Jenis Aktivitas Fungsi 

1 
 

Modul kegiatan tugas memungkinkan seorang Dosen untuk 
mengkomunikasikan tugas, mengumpulkan pekerjaan dan 
memberikan nilai dan umpan balik. 

 
Siswa dapat mengirimkan konten digital apa pun (file), 
seperti dokumen yang diolah kata, spreadsheet, gambar, atau 
klip audio dan video. Atau, atau sebagai tambahan, tugas 
mungkin mengharuskan siswa untuk mengetik teks langsung 
ke editor teks. Sebuah tugas juga dapat digunakan untuk 
mengingatkan siswa tentang tugas 'dunia nyata' yang mereka 
butuhkan untuk diselesaikan secara offline, seperti karya 
seni, dan dengan demikian tidak memerlukan konten digital. 
Siswa dapat mengirimkan pekerjaan secara individu atau 
sebagai anggota kelompok. 

 
Saat meninjau tugas, Dosen dapat meninggalkan komentar 
umpan balik dan mengunggah file, seperti pengiriman siswa 
yang ditandai, dokumen dengan komentar atau umpan balik 
audio lisan. Tugas dapat dinilai menggunakan skala numerik 
atau khusus atau metode penilaian lanjutan seperti rubrik. 
Nilai akhir dicatat dalam buku angka. 

2  
Fitur attendance dapat digunakan untuk merekam kehadiran 
mahasiswa dalam suatu sesi kelas online. Activity 
Attendance tersebut dapat diatur untuk diisi sendiri oleh 
mahasiswa, maupun diisikan oleh dosen pengajar.  

3 

 

BigBlueButton mendukung beberapa sharing audio dan 
video, presentasi dengan kemampuan papan tulis yang 
diperluas seperti pointer, zooming dan drawing, chat publik 
dan pribadi, sharing desktop, dan dukungan untuk 
presentasi dokumen PDF dan dokumen Microsoft Office. 
Selain itu, dosen dan mahasiswa dapat memasuki konferensi 
di salah satu dari dua peran: pemirsa atau moderator.  

4 
 

Modul kegiatan pilihan memungkinkan seorang Dosen 

untuk mengajukan satu pertanyaan dan menawarkan pilihan 

tanggapan yang memungkinkan. 

Hasil pilihan dapat dipublikasikan setelah siswa menjawab, 
setelah tanggal tertentu, atau tidak sama sekali. Hasil dapat 
dipublikasikan dengan nama siswa atau secara anonim. 
Kegiatan pilihan dapat digunakan 
1. Sebagai polling cepat untuk merangsang pemikiran 
2. tentang suatu topik 
3. Untuk dengan cepat menguji pemahaman siswa 

4. Untuk memfasilitasi pengambilan keputusan siswa, 
misalnya memungkinkan siswa untuk memberikan suara 
pada arah kursus 
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Modul aktivitas basis data memungkinkan peserta untuk 
membuat, memelihara, dan mencari koleksi entri (mis. 
Catatan). Struktur entri didefinisikan oleh Dosen sebagai 
sejumlah bidang. Jenis bidang termasuk kotak centang, 
tombol radio, menu drop-down, area teks, URL, gambar dan 
file yang diunggah. 

 
Tata letak visual informasi ketika mendaftar, melihat atau 
mengedit entri basis data dapat dikendalikan oleh templat 
basis data. Kegiatan basis data dapat dibagi antar kursus 
sebagai preset dan seorang Dosen juga dapat mengimpor 
dan mengekspor entri basis data. 

 
Jika filter auto-linking database diaktifkan, setiap entri 
dalam database akan secara otomatis ditautkan di mana kata 
atau frasa muncul dalam kursus. 

 
Seorang Dosen dapat mengizinkan komentar pada entri. 
Entri juga dapat dinilai oleh Dosen atau siswa (evaluasi 
sejawat). 
Peringkat dapat dikumpulkan untuk membentuk nilai akhir 
yang dicatat dalam buku angka. 

 
Kegiatan basis data memiliki banyak kegunaan, seperti 
1. Kumpulan kolaboratif tautan web, buku, ulasan buku, 

referensi jurnal, dll 
2. Untuk menampilkan foto, poster, situs web, atau puisi 

yang dibuat siswa untuk komentar dan ulasan rekan. 

6 
 

Modul kegiatan alat eksternal memungkinkan siswa untuk 

berinteraksi dengan sumber belajar dan kegiatan di situs web 

lain. Misalnya, alat eksternal dapat menyediakan. 

Akses ke jenis aktivitas baru atau materi pembelajaran dari 

penerbit. 

 
Untuk membuat aktivitas alat eksternal, penyedia alat yang 

mendukung LTI (Learning Tools Interoperability) 

diperlukan. Seorang Dosen dapat membuat aktivitas alat 

eksternal atau memanfaatkan alat yang dikonfigurasi oleh 

administrator situs. 

  Aktivitas alat eksternal berbeda dari sumber URL dalam 

beberapa cara: 

 
Alat eksternal sadar konteks yaitu mereka memiliki akses ke 

informasi tentang pengguna yang meluncurkan alat, seperti 

institusi, kursus dan nama. 

Alat eksternal mendukung membaca, memperbarui, dan 

menghapus nilai yang terkait dengan instance aktivitas 

Konfigurasi alat eksternal membuat hubungan saling percaya 

antara situs Anda dan penyedia alat, memungkinkan 

komunikasi yang aman di antara mereka. 
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Modul kegiatan umpan balik memungkinkan seorang Dosen 

untuk membuat survei khusus untuk mengumpulkan umpan 

balik dari peserta menggunakan berbagai jenis pertanyaan 

termasuk pilihan ganda, ya / tidak atau input teks. 

 
Tanggapan umpan balik mungkin anonim jika diinginkan, 

dan hasilnya dapat ditampilkan untuk semua peserta atau 

terbatas hanya untuk Dosen. Setiap kegiatan umpan balik di 

halaman depan situs juga dapat diselesaikan oleh pengguna 

yang tidak masuk. 

 
Kegiatan umpan balik dapat digunakan: 
1. Untuk evaluasi kursus, membantu meningkatkan 

konten untuk peserta kemudian 
2. Untuk memungkinkan peserta mendaftar modul 

kursus, acara, dll. 
3. Untuk survei tamu tentang pilihan kursus, kebijakan 

sekolah, dll. 
4. Untuk survei anti-intimidasi di mana siswa dapat 

melaporkan insiden secara anonim 

8 
 

Modul aktivitas forum memungkinkan para peserta untuk 

melakukan diskusi asinkron yaitu diskusi yang berlangsung 

selama periode waktu yang panjang. 

Ada beberapa jenis forum untuk dipilih, seperti forum 

standar di mana setiap orang dapat memulai diskusi baru 

kapan saja; sebuah forum di mana setiap siswa dapat 

memposting tepat satu diskusi; atau forum tanya jawab di 

mana siswa harus memposting terlebih dahulu sebelum 

dapat melihat posting siswa lain. Seorang Dosen dapat 

mengizinkan file untuk dilampirkan ke posting forum. 

Gambar terlampir ditampilkandi posting forum. 

Peserta dapat berlangganan forum untuk menerima 

pemberitahuan posting forum baru. Seorang Dosen dapat 

mengatur mode berlangganan ke opsional, paksa atau 

otomatis, atau mencegah berlangganan sepenuhnya. Jika 

diperlukan, siswa dapat diblokir dari memposting lebih dari 

jumlah posting tertentu dalam periode waktu tertentu; ini 

dapat mencegah individu mendominasi diskusi. 
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   Posting forum dapat dinilai oleh Dosen atau siswa (evaluasi 

sejawat). Peringkat dapat dikumpulkan untuk membentuk 

nilai akhir yang dicatat dalam buku angka. 

 
Forum memiliki banyak kegunaan, seperti: 

 
1. Ruang sosial bagi siswa untuk saling mengenal 
2. Untuk pengumuman kursus (menggunakan forum berita 

dengan berlangganan paksa) 

3. Untuk membahas konten kursus atau bahan bacaan 

4. Untuk melanjutkan online, suatu masalah muncul 
sebelumnya dalam sesi tatap muka 

5. Untuk diskusi khusus Dosen (menggunakan forum 
tersembunyi) 

6. Pusat bantuan tempat tutor dan siswa dapat 
memberikan saran 

7. Area dukungan satu-satu untuk komunikasi siswa- 
Dosen swasta (menggunakan forum dengan kelompok 
terpisah dan dengan satu siswa per kelompok) 

8. Untuk kegiatan tambahan, misalnya 'permainan asah 
otak' bagi siswa untuk merenungkan dan menyarankan 
solusi 

 

9 
 

Modul aktivitas glosarium memungkinkan peserta untuk 

membuat dan memelihara daftar definisi, seperti kamus, 

atau untuk mengumpulkan dan mengatur sumber daya atau 

informasi. 

 
Seorang Dosen dapat mengizinkan file untuk dilampirkan ke 

entri glosarium. Gambar terlampir ditampilkan dalam entri. 

Entri dapat dicari atau dilihat berdasarkan abjad atau 

berdasarkan kategori, tanggal atau penulis. Entri dapat 

disetujui secara default atau memerlukan persetujuan oleh 

seorang Dosen sebelum dapat dilihat oleh semua orang. 

 
Jika filter tautan otomatis glosari diaktifkan, entri akan 

secara otomatis ditautkan di mana kata konsep dan/atau 

frasa muncul dalam kursus. 

 
Seorang Dosen dapat mengizinkan komentar pada entri. 

Entri juga dapat dinilai oleh Dosen atau siswa (evaluasi 

sejawat). 

Peringkat dapat dikumpulkan untuk membentuk nilai akhir 

yang dicatat dalam buku angka. 

 
Glosarium memiliki banyak kegunaan, seperti: 
1. Sebuah bank kolaboratif dari istilah-istilah utama 
2. Kenali ruang Anda' di mana siswa baru 

menambahkan nama dan detail pribadi mereka 

3. Sumber daya 'tips praktis' praktik terbaik dalam subjek 
praktis 
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  4. Area berbagi video, gambar, atau file suara yang 
bermanfaat 

5. Sumber revisi fakta yang perlu diingat 

 

10 
 

Kegiatan kuis memungkinkan Dosen untuk membuat kuis 

yang terdiri dari berbagai jenis pertanyaan, termasuk pilihan 

ganda, pencocokan, jawaban pendek, dan numerik. 

 
Dosen dapat membiarkan kuis dicoba beberapa kali, dengan 

pertanyaan-pertanyaan diacak atau dipilih secara acak dari 

bank soal. Batas waktu dapat ditetapkan. 

 
Setiap upaya ditandai secara otomatis, dengan pengecualian 

pertanyaan esai, dan nilainya dicatat dalam buku nilai. 

 
Dosen dapat memilih kapan dan jika petunjuk, umpan balik, 

dan jawaban yang benar ditunjukkan kepada siswa. 

 
Kuis dapat digunakan: 

 

1. Sebagai ujian saja 
2. Sebagai tes mini untuk tugas membaca atau di akhir 

topik 

3. Sebagai praktik ujian menggunakan pertanyaan dari 

4. ujian sebelumnya 

5. Untuk memberikan umpan balik segera tentang kinerja 

6. Untuk penilaian diri 

11 
 

Modul obrolan memungkinkan peserta untuk melakukan 

diskusi sinkron secara real-time melalui web. Ini adalah cara 

yang berguna untuk mendapatkan pemahaman yang berbeda 

satu sama lain dan topik yang sedang dibahas. modus 

menggunakan ruang obrolan sangat berbeda dari forum 

asinkron. 

12 
 

Modul kegiatan pelajaran memungkinkan Dosen untuk 

menyampaikan konten dan / atau kegiatan praktik dengan 

cara yang menarik dan fleksibel. Seorang Dosen dapat 

menggunakan pelajaran untuk membuat satu set linier dari 

halaman konten atau kegiatan pengajaran yang menawarkan 

berbagai jalur atau opsi untuk pelajar. 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 siswa dan bagaimana Dosen mengembangkan 

pelajaran, siswa dapat maju ke halaman berikutnya, dibawa 

kembali ke halaman sebelumnya atau dialihkan ke jalur yang 

sama sekali berbeda. 

 
Pelajaran dapat dinilai, dengan nilai dicatat dalam buku 
nilai.  
Pelajaran bisa digunakan: 
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  1. Untuk pembelajaran mandiri topik baru 
2. Untuk skenario atau simulasi / latihan pengambilan 

keputusan 
3. Untuk revisi yang berbeda, dengan serangkaian 

pertanyaan  

 

13 
 

Paket SCORM adalah kumpulan file yang dikemas sesuai 

dengan standar yang disepakati untuk objek pembelajaran. 

Modul aktivitas SCORM memungkinkan paket SCORM atau 

AICC diunggah sebagai file zip dan ditambahkan ke kursus. 

 
Konten biasanya ditampilkan pada beberapa halaman, 

dengan navigasi antar halaman. Ada berbagai opsi untuk 

menampilkan konten di jendela sembul, dengan daftar isi, 

dengan tombol navigasi, dll. Kegiatan SCORM umumnya 

mencakup pertanyaan, dengan nilai dicatat dalam buku grad. 

 
Kegiatan SCORM dapat digunakan untuk menyajikan konten 
dan animasi multimedia sebagai alat penilaian. 

14 
 

Modul kegiatan survei menyediakan sejumlah instrumen 

survei terverifikasi yang bermanfaat dalam menilai dan 

merangsang pembelajaran di lingkungan online. Seorang 

Dosen dapat menggunakan ini untuk mengumpulkan data 

dari siswa mereka yang akan membantu mereka belajar 

tentang kelas mereka dan merefleksikan pengajaran mereka 

sendiri. 

 
Perhatikan bahwa alat survei ini sudah diisi sebelumnya 
dengan pertanyaan. Dosen yang ingin membuat survei 
sendiri harus menggunakan modul kegiatan umpan balik. 

15 
 

Modul aktivitas wiki memungkinkan peserta untuk 

menambah dan mengedit koleksi halaman web. Wiki dapat 

bersifat kolaboratif, dengan setiap orang dapat mengeditnya, 

atau individu, di mana setiap orang memiliki wiki mereka 

sendiri yang hanya dapat diedit oleh mereka. 

 
Riwayat versi sebelumnya dari setiap halaman dalam wiki 

disimpan, berisi daftar suntingan yang dibuat oleh masing- 

masing peserta. 

 
Wiki memiliki banyak kegunaan, seperti: 

 
1. Untuk catatan kuliah kelompok atau panduan belajar 
2. Bagi anggota fakultas untuk merencanakan skema kerja 

atau agenda rapat bersama 

3. Bagi siswa untuk bersama-sama menulis buku online, 
4. membuat konten pada topik yang ditetapkan oleh tutor 

mereka 
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  5. Untuk bercerita kolaboratif atau penciptaan puisi, 
dimana setiap peserta menulis satu baris atau ayat 

6. Sebagai jurnal pribadi untuk catatan atau revisi ujian 

(menggunakan wiki individu) 

 

16 
 

Modul kegiatan lokakarya memungkinkan pengumpulan, 

peninjauan, dan penilaian sejawat atas karya siswa. 

 
Siswa dapat mengirimkan konten digital apa pun (file), 

seperti dokumen atau spreadsheet yang diproses kata dan 

juga dapat mengetik teks langsung ke dalam bidang 

menggunakan editor teks. Pengajuan dinilai menggunakan 

formulir penilaian multi- kriteria yang ditentukan oleh 

Dosen. Proses penilaian sejawat dan memahami formulir 

penilaian dapat dipraktikkan sebelumnya dengan contoh 

pengiriman yang diberikan oleh Dosen, bersama dengan 

penilaian referensi. Siswa diberi kesempatan untuk menilai 

satu atau lebih kiriman rekan-rekan mereka. Kiriman dan 

pengulas mungkin anonim jika diperlukan. 

 
Siswa memperoleh dua nilai dalam kegiatan lokakarya - nilai 

untuk pengajuan mereka dan nilai untuk penilaian mereka 

atas pengajuan rekan-rekan mereka. Kedua nilai dicatat 

dalam buku nilai. 

 
Pengajuan dinilai menggunakan formulir penilaian multi- 

kriteria yang ditentukan oleh Dosen. Proses penilaian  

sejawat dan memahami formulir penilaian dapat 

dipraktikkan sebelumnya dengan contoh pengiriman yang 

diberikan oleh Dosen, bersama dengan penilaian referensi. 

Siswa diberi kesempatan untuk menilai satu atau lebih 

kiriman rekan-rekan mereka. Kiriman dan pengulas 

mungkin anonim jika diperlukan. 

 
Siswa memperoleh dua nilai dalam kegiatan lokakarya - nilai 

untuk pengajuan mereka dan nilai untuk penilaian mereka 

atas pengajuan rekan-rekan mereka. Kedua nilai dicatat 

dalam buku nilai. 
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Sumber daya yang yang dapat ditambahkan pada setiap judul pertemuan dirangkum 

dalam tabel berikut : 

 
 

No Jenis Aktivitas Fungsi 

1 

 

Modul buku memungkinkan Dosen untuk membuat sumber daya 
multi-halaman dalam format seperti buku, dengan bab dan sub 
bab. Buku dapat berisi file media dan teks untuk menampilkan 
bagian informasi yang dapat dipecah menjadi beberapa bagian. 
 
Sebuah buku dapat digunakan 
1. Untuk menampilkan bahan bacaan untuk masing-masing 

modul studi 
2. Sebagai buku pegangan  
3. Sebagai portofolio karya mahasiswa yang dipamerkan 

2 
 

Modul file memungkinkan Dosen untuk menyediakan file 
sebagai sumber kursus. Jika memungkinkan, file akan 
ditampilkan dalam antarmuka kursus; jika tidak, siswa akan 
diminta untuk mengunduhnya. File dapat menyertakan file 
pendukung, misalnya halaman HTML mungkin memiliki 
gambar yang disematkan. 
 
Perhatikan bahwa siswa perlu memiliki perangkat lunak yang 
sesuai di komputer mereka untuk membuka file. 
 
File dapat digunakan 
 
1. Untuk membagikan presentasi yang diberikan dikelas 

2. Untuk memasukkan situs web mini sebagai sumber kursus 

3. Untuk menyediakan file konsep program perangkat Lunak 

sehingga siswa dapat mengedit dan mengirimkannya untuk 

penilaian 

3 
 

Modul folder memungkinkan seorang Dosen untuk 
menampilkan sejumlah file terkait di dalam satu folder, 
mengurangi pengguliran pada halaman kursus. Folder yang di-
zip dapat diunggah dan di-unzip 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 siswa 

2. Untuk menyediakan ruang unggahan bersama untuk Dosen 

di halaman kursus (menjaga folder tetap tersembunyi 

sehingga hanya Dosen yang dapat melihatnya) 
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4 

 

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 jendela sembul, dengan menu atau tombol navigasi 
dll. 
 
Paket konten IMS dapat digunakan untuk menyajikan konten 
multimedia dan animasi. 

5 
 

Modul label memungkinkan teks dan multimedia untuk 
dimasukkan ke halaman kursus di antara tautan ke sumber 
daya dan aktivitas lain. Label sangat fleksibel dan dapat 
membantu meningkatkan penampilan kursus jika digunakan 
dengan bijaksana. 
 
Label dapat digunakan: 
 
1. Untuk membagi daftar kegiatan yang panjang dengan subpos 

atau gambar 
2. Untuk menampilkan file suara atau video tertanam langsung 

pada halaman kursus untuk menambahkan deskripsi singkat 
ke bagian kursus 

6 
 

Modul halaman memungkinkan seorang Dosen untuk 
membuat sumber daya halaman web menggunakan editor 
teks. Halaman dapat menampilkan teks, gambar, suara, 
video, tautan web dan kode yang disematkan, seperti 
Google maps. 

 
Keuntungan menggunakan modul halaman dari filemodul 
termasuk sumber daya yang lebih mudah diakses 
(misalnya untuk pengguna perangkat seluler) dan lebih 
mudah untuk diakses. 

 
Untuk konten dalam jumlah besar, disarankan 
menggunakan buku dari halaman. 

 
Halaman dapat digunakan 

 
1. Untuk persyaratan dan ketentuan kursus atau 

kursus silabus 
2. Untuk menyematkan beberapa video atau file suara 

bersama dengan beberapa teks penjelasan 
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7 
 

 
Modul URL memungkinkan seorang Dosen untuk 
menyediakan tautan web sebagai sumber daya kursus. Apa 
pun yang tersedia secara online secara gratis, seperti 
dokumen atau gambar, dapat ditautkan ke; URL tidak 
harus menjadi beranda situs web. URL halaman web 
tertentu dapat disalin dan ditempelkan atau seorang 
Dosen dapat menggunakan pemilih file dan memilih 
tautan dari repositori seperti Flickr, YouTube atau 
Wikimedia (tergantung pada repositori yang diaktifkan 
untuk situs). 

 
Ada sejumlah opsi tampilan untuk URL, seperti 
disematkan atau dibuka di jendela baru dan opsi lanjutan 
untuk menyampaikan informasi, seperti nama siswa, ke 
URL jika diperlukan. 

 
Perhatikan bahwa URL juga dapat ditambahkan ke sumber 

daya atau jenis aktivitas lain melalui editor 

teks. 
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2. Penambahan Aktifitas dan Sumber Daya pada Setiap Judul Topik 
 

Pada link Announcements di layar utama dapat digunakan untuk memberi deskripsi/ 

pengumuman terkait course/ mata kuliah. Dapat juga digunakan untuk memperi tahu 

terkait kontrak belajar atau Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Bisa dilakukan ubah 

teks Announcement menjadi Rencana Pembelajaran Semester dengan mengklik ikon 

pensil disamping teks Announcements. 

 
Kemudian klik + Tambah sebuah aktivitas untuk mengisinya dengan beberapa pilihan yang 

disediakan. 

 
 

 

Kita akan menambahkan aktivitas berupa File pada link Rencana Pembelajaran Semeter, 

kemudian klik tombol Tambah. 
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Isikan Nama dengan Rencana Pembelajaran Semester, isikan Deskripsi dengan deskripsi 

course/ mata kuliah centang Tampilkan deskripsi di halaman kursus dan upload file RPS 

(Doc/PDF). 

Pada deskripsi dapat juga ditambahkan file image, audio maupun video. 

Kemudian klik tombol paling bawah Simpan ke halaman kursus. 

 
 

Hasilnya akan seperti tampilan dibawah ini, 
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Cara menambah Topik pembelajaran, seperti pada tampilan berikut: Idealnya satu semester berisi 

14 materi pertemuan, 1 UTS dan 1 UAS. Total adalah 16 kali pertemuan. 
 
 

Selanjutnya silahkan ubah atau tambahkan Topik sesuai kebutuhan, misalkan kita akan 

menjadikan topik sebagai sebuah Pertemuan Tatap Muka maka kita bias edit nama Topik 

1 menjadi Pertemuan 1 dengan mengklik tombol pensil. 

 

Ubah menjadi format dibawah ini, kita bisa menambahkan jumlah topik/ pertemuan 

dengan klik + Add topics. 
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Kita akan menambahkan konten pembelajaran pada tiap topik, dengan mengklik +Tambah 

sebuah aktivitas atau sumber daya dibawah link judul topik. 
 
 

 

 
Sebagai contoh akan ditambahkan aktifitas dan sumber daya pada Pertemuan Ke-1, klik + 
Tambah sebuah aktivitas atau sumber daya. 

 
a. Menambahkan File berupa materi (.ppt/docs/pdf) Klik +Tambah sebuah aktivitas atau 

sumber daya, kemudian pilih pilihan File pada kolom Sumber, kemudian klik tombol 
Tambah. 
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Isikan nama pada textbox yang tersedia, misalkan isikan Sub-CP-MK yang ada di RPS 

“Memahami pengertian, ruang lingkup, dan tujuan Etika Hukum Media”. Kemudian 

isikan deskripsi baik berupa text, image, audio maupun videe kemudian ceklist 

Tambilkan ke kursus. 

Upload file pendukung di kolom Pilih file (.ppt/docs/pdf) sebagai bahan materi agar 

dapat di download oleh mahasiswa dalam rombel mata kuliah tersebut. Kemudian klik 

tombol Simpan dan kembali ke kursus. 

 
Dosen dapat melakukan pembatasan akses mahasiswa ke file diatas, 

misalkan dosen ingin agar mahasiswa yang belum membuka atau 

membaca RPS pada list konten sebelumnya tidak dapat melihat atau 

mendownload file materi di pertemuan ke-1 ini, maka bisa dilakukan 

melalui link menu Pembatasan akses. 

 
Isikan pada pembatasan akses, missal Peserta klik sorting harus/must , Tambahkan 

Pembatasan pilih Activity Completion kemudian klik sorting list file apa atau materi 

apa yang jadi prasyarat pembatasan aksesnya. Hal ini dimaksudkan agar semua 

mahasiswa harus mengikuti secara terurut konten mata kuliah yang ada agar lebih 

disiplin dan lebih memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. 
 

 

Dosen   juga   dapat   memberikan   aktifitas   pembatasan   waktu   akses   materi   pada 

pertemuan ke-1 dengan menambahkan pada link menu Activity completion. Hal ini 

dimaksudkan  agar  mahasiswa  mengakses  pada  waktu  yang  telah  ditentukan  saja 

dengan tujuan agar  mahasiswa disiplin dalam proses  pembelajaran e-learning yang 

diikuti. Tambahkan tanggal batas waktu akses dan kemudian checklist Aktifkan. 

 

Hasil dari penambahan file materi pada pertemuan ke-1 seperti dibawah ini : 

 
 

Mahasiswa hanya dapat melihat atau mendownload file yang diunggah jika telah 

melihat atau mendownload file RPS pada baris kolom sebelumnya. 
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b. Menambahkan Assigment/ Tugas dan Melakukan Penilaian 

Dosen dapat menambahkan tugas berupa instruksi text atau tugas berupa file kepada 

mahasiswa dengan klik link menu +Tambah sebuah aktivitas atau sumber daya, 

kemudian pilih Assignment dan klik tombol Tambah. 

 
 

Tugas dapat berupa instruksi pada kolom deskripsi, ataupun dapat ditambahkan file 

pendukung berupa file (ppt/docs/pdf), audio, maupun video. Checlist tampilkan 

deskripsi dihalaman kursus. Pada contoh ini dosen menginstruksikan mahasiswa 

membuat paper dengan kriteria sesuai pada deskripsi. 

 
Dosen juga bias membuat tugas berupa analisis video dengan menambahkan file/ link 

video pada kolom deskripsi. 

Kemudian setelah instruksi / file tugas tugas ditambahkan, maka dosen juga dapat 

memberikan batasan kapan tugas tersebut mulai bias dikerjakan dan kapan tugas itu 

akan ditutup dengan klik link menu Availability. 

 
 

 
Seting kolom Izinkan kirim dari untuk memungkinkan mahasiswa dapat memulai 

mengumpul tugas, kolom Due date diseting untuk membatasi kapan terakhir 

mahasiswa bias mengumpulkan tugas. Kolom Cut-off date digunakan untuk menolak 
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pengumpulan pada tanggal diluar Due-date, jika kolom ini tidak diaktifkan sesuai 

tanggal Due-date maka mahasiswa masih dapat mengumpul tugas diluar tanggal batas 

akhir pengumpulan. Kolom Remind me to grade by untuk mengingatkan dosen agar 

dapat menilai tugas ini pada tanggal yang ditentukan agar muncul sebuah notifikasi 

peringatan. 

 
Dosen juga dapat mengatur jumlah file, type file dan maksimal ukuran file yang dapat 

diunggah mahasiswa melalui link menu Submission types. 

 

 

Setelah selesai maka tampilan pada tugas/ assignment seperti berikut : 

 
Dosen  dapat  melihat  atau  memantau  berapa  jumlah  yang  sudah  atau  yang  belum 

mengumpulkan  dengan  mengklik  judul  Tugas  Pertemuan  ke-1  untuk  melakukan 

grading/ penilaian. 
 

Pada baris kolom Participant merupakan jumlah mahasiswa yang ada dalam rombel 

kelas  tersebut.  Kolom baris  Submitted  akan  muncul  jumlah  mahasiswa yang  sudah 

mengumpulkan   tugas   tersebut.   Sdangkan   kolom   Needs   grading   adalah   jumlah 

majhasiswa yang butuh dinilai, missal ada 10 participant yang sudah Submit tugas 1 
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maka pada baris kolom Needs grading akan muncul 1. 

 
Dosen dapat melakukan penilaian kepada mahasiswa yang sudah mengumpulkan 

tugas dengan mengklik tombol Grade atau Nilai. 
 
 

Dosen dapat memberi nilai pada kolom Grade dengan mengetikan angka grade dengan 

rentang yang sudah dibuat pada Part 1. Dosen juga dapat memberikan uumpan balik 

berupa  komentar  kemudian  klik  tombol  Simpan  Perubahan.  Nilai  dan  komentar 

otomatis akan muncul di notifikasi mahasiswa yang dinilai tersebut. 

 
Jika sudah  melakukan penilaian terhadap  1  mahasiswa yang sudah  mengumpulkan 

tugas tersebut maka angka baris kolom Need grading menjadi berkurang. 
 

 

 
 

c. Menambahkan Forum Diskusi dan Memberikan Penilaian 

Dosen dapat menambahkan konten diskusi pada pertemuan ke-1 dengan mengklik link 

menu +Tambah  sebuah  aktivitas  atau sumber daya  kemudian pilih  Forum dan klik 

tombol Tambah. 
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Isikan tema diskusi pada kolom Forum name, tulis instruksi diskusi baik berupa teks, 

image, audio maupun video pada kolom Deskripsi kemudian checklist Tampilkan 

deskripsi dihalaman kursus. 
 
 

Atur tanggal kapan forum diskusi tersebut dimulai dan kapan ditutup untuk 

membatasi akses mahasiswa yang terlibat di forum tersebut dengan mengklik link 

menu Avaibility. Isikan batas tanggal akses forum dan checklist Aktifkan. 
 

 

Klik link menu Penilaian-penilaian untuk mengatur penilaian keaktivan mahasiswa 

dalam forum. Ada beberapa kriteria agregat penilaian, diantaranya : 

- Tidak ada penilaian, feedback berupa komentar dan ulasan mahasiswa tidak dinilai. 

- Rata-rata penilaian, jika feedback mahasiswa lebih dari satu dan semuanya 
dilakukan penilaian maka nilai yang diambil adalah milairata-rata dari jumlah nilai 
yang diperoleh mahasiswa yang bersangkutan. 

- Hitungan penilaian, dosen dapat memberi nilai terhadap feedback mahasiswa 
dalam rentang itu untuk sejumlah feedbacknya dengan jumlah keseluruhan 
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maksimal nilai yang telah ditentukan (misalnya 100). 

- Penilaian maksimum, nilai yang diambil dari feedback mahasiswa adalah nilai yang 
terbesar dari keseluruhan jumlah nilai feedback mahasiswa yang bersangkutan. 

- Penilaian minimum, nilai yang diambil dari feedback mahasiswa adalah nilai 
yang terkecil dari keseluruhan jumlah nilai feedback mahasiswa yang 
bersangkutan. 

- Jumlah seluruh penilaian, nilai yang diambil adalah jumlah nilai keseluruhan dari 
nilai feedback mahasiswa yang bertsangkutan. 

 

 

Jika sudah melakukan setting pada Forum maka emudian klik tombol Simpan dan 
kembali ke kursus. Klik kembali tema Forum untuk menambahkan topik diskusi. 
Klik tombol Tambah topik diskusi baru. 

 

Ijikan judul topik pada kolom Subjek, kemudian isikan instruksi pada kolom Pesan, 

dapat juga ditambahkan image, audio maupun video kemudian klik tombl Post ke 

Forum. 
 
 

 

Jia sudah ada respon dari mahasiswa dalam rombel kelas mata kuliah tersebut maka 

akan muncul sejumlah angka sesuai jumlah mahasiswa yang merespon pada kolom 

balasan. Dosen dapat memberikan penilaian dengan mengklik tombol Grade Users. 
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Jika ingin menilai dosen cukup mengklik link dari feedback mahasiswa kemudian pada 

pilihan Beri penilaian pilih rentang nilai yang diinginkan. 

 
d. Menambahkan Obrolan/ Chat 

Obrolan/ chat biasanya digunakan untuk berkomunikasi langsung antara dosen dan 

mahasiswa. Dosen dapat menambahkannya dengan mengklik +Tambah sebuah 

aktivitas atau sumber daya, kemudian pilih Obrolan kemudian klik tombol Tambah. 
 

Isikan nama ruang obrolan dan teks pendahuluan sebagai root obrolan, dapat juga 

ditambahkan image, audio maupun video kemudian checklist Tampilkan dihalaman 

kursus. 
 

Atur batas waktu obrolan dengan mengklik link menu Activity, kemudian checklist 

Aktifkan. Jika sudah melakukan seting obrolan kemudian klik tombol Simpan dan 

kembali ke kursus. 
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e. Menambahkan Kuis 

Kuis digunakan untuk menambah konten berupa soal/ pertanyaan untuk menguji 

kompetensi mahasiswa dalam pemahaman materi. Kuis dapat berupa essay ataupun 

multiple choice. Untuk menambahkan Kuis kliklink menu +Tambah sebuah aktivitas 

atau sumber daya, pilih Kuis dan klik tombol Tambah. 

 
 
 

 
Untuk mengatur waktu kapan kuis itu dibuka dan ditutup serta mengatur durasi dari 

pengerjaan kuis tersebut dapat dilakukan dengan kli link menu Timing. Atur kapan kuis 

dimulai, kuis diakhiri, time limit serta session ketika waktu berakhir kemudian 

checklist Aktivkan. Ada beberapa tipe session pengaturan ketika waktu kuis berakhir, 

diantaranya : 

- Open attemts submitted automatically, artinya jika waktu limit habis maka jawaban 
yang sudah diinput akan otomatis tersubmit. 
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- Grace period when open…., artinya mahasiswa diberi waktu untuk mengsubmit 
sesuai tenggang waktu period yang ditentukan, tetapi hanya untuk mengsubmit tidak 
untuk menjawab soal kuis. 

- Attempts must be submitted before time expired, artinya mahasiswa wajib 
mengsubmit jawaban sebelum waktu habis, jika tidak jawaban yang sudah diinput 
tidak dapat dihitung dalam penilaian. 

 

 

 

 
Jika sudah melakukan seting kuis maka klik tombol Simpan dan kembali ke kursus. 

Setelah itu klik pada judul KUis kemudian klik tombol Edit Kuis untuk memasukan 

tipe soal dan soal. 
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Fungsi dari tipe-tipe soal kuis dirangkum dalam table berikut : 

 
No Jenis Aktivitas Fungsi 

1  
 

Mengizinkan pemilihan satu atau beberapa respons dari 
daftar yang telah ditentukan. 

2  Bentuk sederhana pertanyaan pilihan ganda dengan 

hanya 
dua pilihan 'Benar' dan 'Salah'. 

3 
 

 Jawaban untuk masing-masing dari sejumlah sub- 
pertanyaan harus dipilih dari daftar kemungkinan. 

4  Mengizinkan respons satu atau beberapa kata yang dinilai 

dengan membandingkan dengan berbagai jawaban 

model, yang mungkin berisi wildcard. 

5  
 

 

Mengizinkan respons numerik, mungkin dengan unit, 
yang dinilai dengan membandingkan berbagai jawaban 
model, 
mungkin dengan toleransi. 

6  Mengizinkan tanggapan unggah file dan / atau teks 

online. 
Ini kemudian harus dinilai secara manual. 

7  
 

 

Pertanyaan yang dihitung seperti pertanyaan angka tetapi 

dengan angka yang digunakan dipilih secara acak dari set 

ketika kuis diambil. 

8  

 

Pertanyaan multichoice yang dihitung seperti pertanyaan 
multichoice yang elemen pilihannya dapat memasukkan 
hasil rumus dari nilai numerik yang dipilih secara acak dari 
set ketika kuis diambil. 

9 
 

 

Versi sederhana dari pertanyaan yang dihitung yang 

seperti 

pertanyaan numerik tetapi dengan angka yang digunakan 
dipilih secara acak dari set ketika kuis diambil. 

10  

 

Kata-kata yang hilang dalam teks pertanyaan diisi dengan 
menggunakan seret dan lepas. 

11 
 

 
Marker diseret dan dijatuhkan ke gambar latar belakang. 

12 
 

 

Gambar atau label teks diseret dan dijatuhkan ke dalam 
zona drop pada gambar latar belakang. 

13 
 

 

Pertanyaan jenis ini sangat fleksibel, tetapi hanya dapat 
dibuat dengan memasukkan teks yang berisi kode khusus 
yang membuat pilihan ganda tersemat, jawaban pendek 
dan pertanyaan numerik. 

14 
 

 

Seperti pertanyaan Matching, tetapi dibuat secara acak 

dari 
pertanyaan jawaban pendek dalam kategori tertentu. 

15 
 

 
Kata-kata yang hilang dalam teks pertanyaan diisi dengan 
menggunakan menu drop-down. 
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16 

 

 Ini sebenarnya bukan pertanyaan. Sebaliknya itu adalah 
cara untuk menambahkan beberapa instruksi, rubrik, 
atau konten lain ke aktivitas. Ini mirip dengan cara label 
dapat digunakan untuk menambahkan konten ke halaman 
kursus. 

 

Untuk membuat soal klik link menu Add kemudian pilih + a new question untuk 

menambah soal. Ada beberapa tipe soal yang dapat dipilih sesuai keinginan dosen. Kita 

akan diarahkan untuk memilih tipe soal, contoh kita akan membuat soal multiple choice 

maka pilih Pilihan Ganda kemudian klik tombol Tambah. 
 
 

 

 
Masukan nama soal (isikan no urut soal) dan teks soal, kemudian atur jawaban. 
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Jika ingin mengacak urutan jawaban multiple choice untuk menghindari 

mahasiswa saling komunikasi dan bekerjasama dalam mengerjakan soal maka 

checklist Acak pilihan. 

 
 

 
Atur teks jawaban pada kolom pilihan 1,2,3 dan seterusnya dan set  nilai pilihan 

jawaban yang  benar  pada  kolom  Nilai.  Pastikan  semua  kolom  yang  bertanda 

terisi dan kemudian klik tombol Simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan. 
 
 

 
Tambah soal dengan cara yang sama dan seterusnya. Jika soal bersifat multiple 

choice maka hasil kuis akan langsung masuk pada table list Nilai. 

 
Untuk menambahkan soal berupa essay ketika klik judul Kuis kemudian klik Add 
pilih +new question, pilih Essay dan klik tombol Tambah. 
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Isikan teks soal di kolom yang sudah disediakan. Atur pilihan option feedback/ 

respon di link menu Response Option. Kolom Input box size untuk mengatur baris 

text dari respon mahasiswa, dosen juga dapat mengatur respon mahasiswa berupa 

attachmen sebuah file yang memungkinkan mahasiswa untuk mengupload 

jawabannya berupa sebuah file. Allow attachments dan Required attachment untuk 

mengatur berapa jumlah file yang dapat diupload mahasiswa, sedangkan Accepted 

file types adalah untuk mengatur ekstensi dari file. Pastikan semua kolom yang 

bertanda terisi dan kemudian klik tombol Simpan perubahan dan lanjutkan 

penyuntingan. 
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Tambah soal dengan cara yang sama dan seterusnya. Jika soal bersifat essay maka 

dosen memberikan nilai secara manual pada kolom penilaian kuis. 
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Cara Membuat Akun pada LMS 

(Administrasi user) 
 

1. Pendaftaran 
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Edit Profile 
 
 

 

 

Unggah foto 

 
Klik Create User, maka jadilah Akun. 
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Cara Mendaftarkan Akun User Pada Kelas Online 
 

1. Menyiapkan data-data user 
Data-data user yang dalam bentuk kelompok diketik dalam bentuk type file text document 
(Notepad), dengan cara: 

a. Buka halaman Notepad yang memiliki type file text document 

b. Pada halaman Notepad, ketik: firstname,lastname,password,username,email 

c. Catatan: tanpa huruf besar, tanpa spasi, dan dipisahan dengan tanda , (koma) 

d. Selanjutnya pada bagian bawah nama keterangan di atas, diisi data masing-masing user 

dan disesuaikan dengan urutan keterangan di atas (Ingat! sesuaikan dengan catatan, tanpa 

spasi, tanpa huruf besar dan dipisahan dengan tanda , (koma) 

Nama mahasiswa yang hanya satu suku kata, firstname dan lastname sama. Jika lebih dari dua 

sukukata, lastname digabungkan sehinga hanya dua suku kata. Template untuk mahasiswa, 

Username: NIM. Password: mNIM. 

2. Jika sudah memasukkan data-data tersebut silahkan disimpan. 

 
Upload user 

Login sebagai administrator moodle 

1. Aktifkan hidupkan mode ubah dengan cara klik Turn Editing On pada bagian Settings 

2. Klik Add a new user pada bagian Settings - Site administration – Users Account - 
Upload user 

3. Periksa pemisah kategori pada CSV delimeter (kalau memakai tanda koma pada data-data 
user maka pada CSV delimeter juga dipilih tanda koma) 

4. Pada halaman Upload user silahkan klik Choose a file 

5. Pilih Upload file dan Choose file jika file ada pada laptop atau komputer Anda 

6. Jika sudah memilih file silahkan klik Upload file 

7. Kembali ke halaman Upload user, silahkan klik Upload user yang terdapat pada bagian 
bawah halaman Upload user 

8. Jika tidak ada masalah pada data-data user dan proses upload user maka Anda akan 
diarahkan ke halaman Upload users preview 

9. Pada halaman Upload users preview bagian Settings perlu dilakukan pengaturan, antara 
lain: 
a. Upload type: Add new only, skip existing users 

b. New user password: Create password if needed (User akan mengubah password yang 
diberikan) 

c. Force password change: Users having a week password 

d. Prevent email address duplicates: Yes 

e. Standardise usernames: Yes 

f. Select for bulk operations: No 

10. Pada halaman Upload users preview bagian Devault values perlu dilakukan 
pengaturan, antara lain: 
a. Email display: Allow only other course members to see my email address 

b. Forum auto-subscribe: Yes when I post, subscribe me to that forum 

c. City/Town: masukkan nama kota lokasi users 

d. ID Number: dikosongkan saja 
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e. Institution: bisa dimasukkan nama kelas 

f. Department: bisa dimasukkan nama lembaga pendidikan user 

11. Selanjutnya mengklik Upload User yang terletak pada bagian bawah dari halaman Upload 
users preview 

12. Pada halaman selanjutnya Upload users results, akan disampaikan laporan dari data-data 
user yang ditambahkan secara berkelompok, khususnya pada bagian status 

13. Jika user tambahan tersebut semuanya baru maka dikategorikan New user, silahkan klik 
Continue, selesai 

Sekian, semoga bermanfaat 

 
Memasukkan siswa ke dalam kursus tertentu di moodle atau dalam bahasa moodle di sebut sebagai 

enrolled user dapat dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut: 

 

1. Login sebagai guru di moodle Anda (sebagai admin juga dapat dilakukan dan tentunya pada 

kursus yang diajarkan) 

2. Pilih kursus Anda atau yang mau dimasukkan siswa 

3. Aktifkan mode edit dengan mengklik Turn editing on yang terdapatpada bagian Settings - 

Courses administration - Turn editing on 

4. Pilih Enrolled users yang terdapat pada bagian Settings - Courses administration 
- User Enrolled users 

5. Selanjutnya pada halaman yang muncul Enrolled users, pilih enrol users 
6. Pada kotak dialog enrol users, pilih peran sebagai siswa pada bagian Assign roles 
7. Silahkan klik enrol(masih pada kotak dialog enrol users) setiap siswa yang ingin 

dimasukkan. 
8. Klik Finish enrolling users, jika semua siswa sudah dimasukkan 
9. Kembali kehalaman Enrolled users, sudah muncul siswa-siswa yang terdaftar sebagai peserta 

pada mata pelajaran Anda 
10. Selesai. 

 

(***) 
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