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I.

PENDAHULUAN

E-Learning merupakan salah satu sarana pembelajaran berbasis web
yang telah disediakan oleh Universitas Gunung Rinjani dalam server di Biro
Akademik. Pada awal tahun 2020, e-learning berbasis Moodle telah selesai di
bangun dan dikembangkan oleh team IT UGR.
Web dan data-base E-Learning UGR dikelola olehBiro Akademik, sedang
Operator Elearning Fakultas bertanggungjawab atas penggunaannya bagi
dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran di seluruh Program Studi
di UGR. Salah satu tugas Operator Elearning Fakultas adalah melakukan
sosialisasi tentang e-learning serta mendorong seluruh dosen UGR untuk
menggunakan sarana ini dalam proses pembelajaran melalui kegiatan
pelatihan dan pelayanan konsultasi/keluhan.
Tutorial ini menyajikan cara penggunaan secara umum dengan harapan
para pembaca akan mendapat pengetahuan dasar tentang e-learning UGR
dan selanjutnya dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan kelas
dan bidang ilmu masing-masing.
Moodle merupakan salah satu software e-learning berbasis open-source
dengan lisensi GNU. Software ini dapat digunakan secara bebas dengan
menginstalnya di komputer server yang memiliki fasilitas web-database
seperti MySQL. Di UGR, Moodle diinstal di server UGR yang ditangani oleh
software developer IT UGR (admin). Admin melakukan pengaturan (setting)
site management seperti penentuan user (nama, grup, hak, dll) tampilan
(themes, pemilihan warna, jenis huruf, susunan, dll); bentuk aktifitas yang
dapat ditambah, update dan koneksi dengan data-base external, dan
sebagainya.
Dosen dan mahasiswa UGR adalah user yang dapat mengakses e-learning
Moodle menggunakan Username dan password yang diberikan oleh operator.
Berdasarkan login tersebut E-learning UGR akan mengarahkan pengguna
sesuai dengan kapasitasnya/haknya.
Seorang dosen akan diarahkan pada laman yang memuat course (mata
kuliah / MK) yang diampu. Manajemen atas laman MK dilakukan sepenuhnya
oleh dosen tersebut untuk menambahkan/mengedit deskripsi, tujuan, pokok
bahasan, sub pokok bahasan, tugas, kontrak kuliah, file materi kuliah,
referensi, dll.
Seorang mahasiswa akan diarahkan ke laman yang memuat MK yang
ditempuh/diprogram pada semester berjalan. Terhadap sebuah laman MK,
mahasiwa hanya dapat membaca/mengunduh/download materi (file) yang
disajikan oleh dosen, mengunggah (upload) file tugas, melakukan respon
secara online terhadap aktifitas yang dibuat dosen, dan lain-lain.
Dengan asumsi setiap semester terjadi perubahan pengampu dan
peserta suatu MK, maka sementara ini, setiap pergantian semester, database
akan diupdate sehingga seluruh aktifitas dan resource yang ada pada suatu
MK akan direset (dihapus). Jadi, dosen harus memiliki backup seluruh
resource (file, tugas, dll) untuk bisa diunggah pada semester/tahun
berikutnya.

Gambar 1.1 berikut ini menunjukkan tampilan awal masuk e-learning
UGR. Akses laman ini adalah : http://lms.ugr.ac.id

Gambar 1.1
Laman E-learning UGR Moodle sebenarnya dirancang untuk pembelajaran
jarak jauh, namun demikian ia sangat bermanfaat untuk pembelajaran tatap
muka dalam kelas. Karena sistem pendidikan UGR mewajibkan tatap muka
dalam proses pembelajarannya, maka penggunaan e-learning bukan menjadi
alasan untuk mengurangi jadwal tatap muka tersebut. Diharapkan elearning
justru dapat lebih memanfaatkan waktu luar kelas bagi dosen dan mahasiwa
untuk persiapan pra kelas dan penyelesaian tugas/PR secara paperless.

II. MENGAKSES E-LEARNING UGR
2.1 Laman Depan Dosen
Sebaiknya akses dilakukan menggunakan browser terbaru seperti
Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer 9, dll. Klik login (Masuk) di pojok
kanan atas untuk memulai, akan muncul laman seperti Gambar 2.1.
Kemudian isikan username dan password yang diberikan oleh Operator
Elearning Fakultas UGR.

Gambar 1.2
Pada gambar tersebut terdapat dua kotak isian yaitu Nama/ email dan
Password. Untuk kotak isian pertama di isi menggunakan No NIDN/NUP dosen
seperti 0810151234 dan untuk kotak isian kedua di isi dengan password/kata
sandi, yaitu secara umum/default menggunakan password berupa NIDN,
contoh password 0810151234. Lalu klik tombol masuk yang berwarna merah.

Setelah berhasil masuk maka dipersilahkan muncul merubah password/ kata
sandi seperti pada gambar di atas dalam proses ini dosen pada kotak pertama
harus memasukkan password yang pertama kali yaitu NIDN contoh password
pertama 0180151234, selanjutnya pada kotak kedua dosen harus mengisi
password baru sesuai keinginan dosen contoh password 12345, dan untuk
kotak ketiga dosen harus mengisi password sesuai kotak kedua contoh
password sesuai kotak kedua adalah 12345 selanjutnya klik tombol simpan

perubahan. Jika ada kendala terkait akun silahkan hubungi 085333666256
atau operator masing-masing fakultas.
Secara default tampilan Home ditunjukkan seperti Gambar 2.2 Pada
Home/Dasbord terdiri atas beberapa bagian diantaranya: Course overview
(Mata Kuliah yang diampu), Main Menu, Navigation, Administration, Pengguna
Online.

Gambar 1.3 Laman depan (Home) e-learning dosen
Course overview/My courses memuat daftar tautan ke seluruh MK/kelas
yang diampu oleh dosen yang bersangkutan. Gambar 2.3 berikut ini
menunjukkan contoh daftar MK dalam My Courses yang memuat nama MK,
kelas, kode MK dan dosen pengampu. Daftar dan isi My Course (nama MK,
nama dosen, dll.) tidak dapat diubah oleh dosen, melainkan oleh
admin/operator Elearning di fakultas/Prodi.

Gambar 1.4 Contoh daftar MK di Course overview/My courses

Navigation, Administration, File Pribadi/Private Files dan Online Users
merupakan “block” yang berisi menu-menu pengaturan (setting) yang bisa
dilakukan oleh dosen (Gambar 1.5).

Gambar 1.5 “Block” pada Home

2.2 Pengaturan Profile
Profil user dapat diatur melalui menu paling atas pojok akan dekat nama
dosen dan photo dosen. Dengan mengklik “Profil” seperti pada tombol segitiga
yang dilingkari warna kuning pada (Gambar 2.1) akan membuka laman
seperti Gambar 2.2.

Gambar 2.1

Gambar 2.2
Laman Edit profile setelah diklik tombol ubah profi pada tanda yang sudah
dilingkari warna kuning terbagi atas :
• General
• User picture
• Interests
• Optional
Umum/General berisi data pribadi, pengaturan bahasa dan theme seperti
Gambar 2.3. Perubahan data kota, negara, zona waktu dan lainnya.

Gambar 2.3 Form data yang bisa diubah oleh user

Photo pengguna/ User picture digunakan untuk mengganti/menambah
foto/gambar profil diri seperti terlihat pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Pada bagian Description kita dapat menuliskan tentang identitas lain
yang belum diisikan pada form diatasnya. Misalnya tentang bidang keahlian,
research grup, riwayat pendidikan dan sebagainya, sehingga dengan
membaca deskripsi tersebut diharapkan mahasiswa mendapatkan informasi
yang cukup tentang identitas diri kita.

Gambar 2.5
Current picture dapat dihapus dengan mencentang kotak Delete.
Gambar baru dapat diunggah dengan mengklik “Add” pada blok upload yang
selanjutnya diarahkan pada blok “File picker” seperti pada Gambar 2.6. Pilih
file gambar yang diinginkan dan akhiri dengan klik “Upload this file”.
Cara lain yang bisa digunakan adalah dengan teknik “drag and drop”
tanpa menggunakan “file picker”, yaitu suatu teknik yang memindahkan file
secara langsung dari lokasi file di windows explore ke dalam lokasi tempat
upload file tersebut.

Gambar 2.6 File picker
Minat/ Interests digunakan untuk menuliskan minat, bidang ilmu, dan
sebagainya. Optional berisi informasi pribadi lebih detil seperti email, telpon,
skype, YM, alamat, dan sebagainya. Gambar 2.7 menunjukkan form optional.

Gambar 2.7 Optional

Pengaturan profil ini diakhiri dengan cara mengklik “Perbaharui Profil/
Update profile” yang terletak di bagian bawah. Hasilnya bisa kita lihat

pada Gambar 2.8 berikut :

Gambar 2.8 Hasil Pengaturan Edit Profile

III. PENGELOLAAN MATA KULIAH
Daftar Mata Kuliah (MK) setiap dosen dibuat dan ditetapkan oleh
operator e-learning sesuai dengan permintaan dosen.
Pengelolaan suatu MK dilakukan dengan meng-klik nama MK yang
bersangkutan. Lihat gambar

KLIK SALAH SATU MK

Gambar 3.0 Daftar Mata Kuliah yang diampu (Course overview)
Setelah memilih salah satu mata kuliah diatas dengan cara mengklik salah
satunya, maka akan tampil contoh laman utama sebuah mata kuliah seperti
gambar 3.1 yang memuat Nama MK diikuti isi (Topik/Section) yang secara
default diberi nama Topik dari sistem.

Gambar 3.1 Contoh Laman utama MK
3.1 Laman Mata Kuliah
Untuk memulai pengelolaan/perubahan, dilakukan dengan mengklik
“Hidupkan Mode Ubah /Turn editing on” dipojok kanan atas berwarna biru,
seperti pada Gambar 3.2.

KLIK TANDA TSB

Gambar 3.2 Laman MK akan diedit
Setelah itu maka akan menampilkan laman MK yang bisa di edit seperti
gambar berikut:

Jika telah tampil seperti di atas, maka dosen bersangkutan pertama kali harus
membuat record aktivitas mahasiswa/presensi untuk laporan dosen dengan
menambahkan

sebuah

aktivitas

dengan

seperti pada gambar berikut:

selanjutnya akan muncul seperti berikut:

maka pilihlah Checklist lalu klik tombol TAMBAH.

cara

klik

tanda

Setelah itu tampillah Form isian pengaturan aktivitas Checklist (Record
presensi/aktivitas mahasiswa) seperti gambar berikut:

Untuk isian formnya kami menyarankan mengikuti panduan berikut ini:
➢ Pada bagian umum isi:
- Kolom “Checklist” isi dengan nama peresensi. Contoh isi dengan
“Presensi Perkuliahan”.
- Kolom “Introduction” dosen boleh mengisi sebuah arahan atau
tidak.
➢ Pada bagian “Settings” isi:
- Kolom “User can add their own items” pilih “tidak”
- Kolom “Updates by” pilih “Teacher only”
- Kolom “Add due dates to calendar” pilih “Tidak”
- Kolom “Teachers can add comments” pilih “Ya”
- Kolom “Tingkat Tertinggi” isi angak “100”
- Kolom “Email when checklist is complete:” pilih “Student and
Teacher”
- Kolom “Show course modules in checklist” pilih “Whole Course”
- Kolom “Check-off when courses or modules complete” pilih “Yes,
can override”.
- Kolom “Lock teacher marks” pilih “Tidak”

➢ Pada bagian “Activity completion´isi:
- Kolom “Completion tracking” pilih “Show activity as complete when
conditions are met”
- Kolom “Require grade” jangan di centang
- Kolom “Require checked-off” centang “Percentage of items that
should be checked-off” dan isi angka 100
Setelah panduan tersebut di lakukan dengan benar maka selanjutnya klik
tombol

.

3.2. Deskripsi sesi mata kuliah
Pada dasarnya default pertemuan masing-masing mata kuliah bawan dari
sistem adalah disebut dengan topik, section, dan lainnya. Akan tetapi didalam
perkuliahan dosen maupun mahasiswa mengenal istilah pertemuan. Oleh
karena itu pada pembahasan kali ini, kita akan mengupas proses membuat
pertemuan perkuliahan di Mata kuliah LMS.
Pertama kali kiat harus kembali ke pemahasan sebelumnya terkai
tampilan laman depan Mata kuliah seperti pada gambar berikur:

Pada gambar di atas adalah laman depan sebuah mata kuliah setelah di
klik tombol “hidupkan Mode Ubah”. Pada tampilan tersebut disuguhkan topik1,
topik2, topik3, dan seterusnya. Dimana pada kali ini topik1, dan seterusnya
merupakan tempat dosen untuk membuat pertemuan.
Untuk membuat pertemuan dan mengisi aktivisa atau kegiatan pembelajarn
pada mata kuliah dengan mengikuti panduan berikut:
3.2.1 Membuat/edit Pertemuan
A. Jangan lupa Klik “hidupkan mode ubah” sperti pada gambar berikut:

B. Selanjutnya ubah topik menjadi pertemuan contoh: kita akan mengubah
topik1 mejadi pertemuan 1 dengan cara:
- Klik tombol “ubah” disebelah kanan topik-kemuadian klik “edit topik”,
maka akan tempil seperti gambar berikut:

Pada kolom “Nama bagian” ganti nama “topik” menjadi “pertemuan”
contoh kita akan ubah “topik1” menjadi “pertemuan ke 1”, kemudian
pada kolom “penjelasan” silahkan diisi penjelasan terkait pertemuan
tersebut sesuai keinginan, seperti berikut:

-

Selanjutnya klik tombol
Setelah itu akan tampil seperti berikut:

C. Setelah kita ubah topik diatas menjadi pertemuan maka kita akan mengisi
peretemuan tersebut dengan cara klik tombol
sebelah kanan pertemuan lihat gambar berikut:

di

A. Penambahan Sumber Ajar (Aktivitas atau sumber daya
/Resources)
LMS UGR menyediakan beberapa aktifitas yang dapat ditambahkan pada
setiap pertemuan. Penambahan dilakukan seperti pada panduan 3.2.1
bagian C di atas dengan mengklik tombol
akan tampil seperti berikut:

maka

Bahan ajar (resources) yang bisa ditambahkan pada suatu pertemuan
(mingguan) meliputi:
1. Assignment (Penugasan)

2. Forum (forum diskusi)
3. Jitsi (Video Conference)
4. Kuis (kuis)
5. Obrolan
6. Survei
7. Buku
8. File
9. Media Player
10.Page
11.URL
Selanjutnya kita akan belajar membuat beberapa aktifitas diatas ke dalam
pertemuan:
(1) Book
Dengan modul buku, dosen dapat membuat materi perkuliahan dalam
beberapa halaman selayaknya sebuah buku yang terdiri atas bab dan
subbab. Buku dapat berisi file media, Buku dapat berisi file media serta
teks yang berguna untuk menampilkan detil informasi yang dapat dipecah
menjadi beberapa bagian. Buku digunakan untuk menyajikan bahan
bacaan dari materi belajar dan sebagai buku pegangan dosen.
Penambahan
buku
dilakukan
dengan
mengklik
pada sebelah kanan pertemuan seperti yang
dilingkari pada gambar dibawah ini:

Maka di tampilkan pilihan:

Selanjutnya pilihlah “Buku” dengan mengklik tombol
tampil gambar seperti berikut:

maka akan

Selanjutnya pada:
a. Bagian “Umum”
- Kolom “Nama” silahkan isi dengan judul materi yang akan
disampaikan ke dalam bentu buku.
- Kolom “Deskripsi” silahkan diisi denga deskripsi judul materi yang
akan disampaikan, pada kolom ini dosen boleh mengisi dan boleh
tidak mengisi.

b. Bagian “Tampilan”
Kolom “Penomoran Bab” kita akan memilih “Nomor”

-

Kolom “Style of navigation” kita akan pilih “Text”

c. Bagian “Activity completion”
- Kolom “Completion tracking” pilih “Show activity as complete when
condition are met”
- Pada kolom “Require view” centang “tudent must view this activity
to complete it”
- Pada kolom “Expect completed on” silahkan isi batas waktu materi
bisa diakses oleh mahasiswa dengan cara mencentang “Aktifkan”
pada kolom ini dosen bisa juga tidak membatasi waktu kepada
mahasiswanya dengan cara tidak mencentang “Aktifkan”

- Selanjutnya klik tombol
d. Setelah disimpan maka akan tampil bagian “Tambah Bab Baru”

-

Kolom “judul Bab” isi denga judul materi contoh judul “Gambar
Sebagai Media Komunikasi Teknik”
Kolo “isi” adalah isian materi yang dijabarkan dari judul tersebut,
biasanya dosen bisa menyalin dari file word atau lainnya yang sudah
disiapkan oleh dosen bersangkutan dengan cara copy paste.

-

Lalu kemudian klik tombol

(2) File
Cara menambah kan sebuah aktifitas perkuliahan pada pertemuan
tertentu berupa “file”, tidaklah jauh beda dengan menambahkan aktifitas
“buku”. Langkah yang akan kita lakukan adalah:
a. Seperti biasa kita mengklik tombol
kemudian kita pilih aktifitas “File” , kemudian kita klik tombol
maka akan muncul:

1. Bagian “Umum”
- Kolom “Nama” diisi dengan meninput nama judul file yang
akan di masukkan.
- Kolom “Deskripsi” silahkan isi deskrifsi file sesuai keinginan
masing-masing.
-

Kolom “Pilih File” silahkan klik tombol
lalu klik tombol
“Upload a file” , kemudian klik tombol “Browse” selanjutnya
cari tempat penyimpanan file komputer yang akan di upload
lalu klik file tersebut dan jangan lupa klik open selanjutnya
tekan tombol

tunggu sampai proses uplad selesai.

2. Bagian “Activity completion”
- Kolom “Completion tracking” pilih “Show Activity as complete
when conditions are met”
- Kolom “Require view” centang “Student must view this
activity to complete it”
- Kolom “Expect completed on” silahkan isi batas waktu jika
ada pembatasan waktu akses oleh mahasiswa dengan
mencentang “Aktifkan” dalam hal ini dosen bisa juga tidak
mebatasi waktu kepada mahasiswa dengan cara tidak
mencentang “Aktifkan”

3. Selanjutnya klik tombol

(3) Folder
Folder merupakan tempat untuk menyimpan beberapa file. Dengan
menambahkan folder ini, beberapa file bisa diunggah sekaligus. Langkah
penambahan folder tidak jauh berbeda dengan penambahan file, kecuali di
bagian Content dapat memuat lebih dari satu file.
Cara menambah kan sebuah aktifitas perkuliahan pada pertemuan
tertentu berupa “Folder”, tidaklah jauh beda dengan menambahkan
aktifitas “File”. Langkah yang akan kita lakukan adalah:
a. Seperti

biasa

kita

mengklik

tombol

kemudian kita pilih aktifitas “File” , kemudian kita klik tombol
maka akan muncul:

1. Bagian “Umum”
- Kolom “Nama” diisi dengan meninput nama judul Polder yang
akan kita buat.
- Kolom “Deskripsi” silahkan isi deskrifsi Folder yang akan dibuat
sesuai keinginan masing-masing.
2. Bagian “Content”
- Kolom “File” adalah tempat mengupload beberapa file /lebih dari
satu file yang akan di jadikan dalam satu Folder.
- Kolom “File” pilih icon buat folder seperti gambar yang dilingkari
warna merah di bawah ini:

-

-

Setelah itu akan muncul popup

Pada gambar diatas, “New folder name” isi dengan nama folder
yang diinginkan seperti “Gambar Bangunan” kemudian klik
BUAT FOLDER.
Kemudian klik folder yang sudah dibuat dan selanjutnya upload
file yang di inginkan seperti cara uload file pada pembahasan di
atas, jumlah yang bisa diuplad boleh melebihi satu file.

3. Bagian “Activity completion”
- Kolom “Completion tracking” pilih “Show activity as complete
when conditions are met”
- Kolom “Require view” centang “Student must view this activity to
complete it”

-

Kolom “Expect completed on” adalh pembatasan waktu akses
untuk mahasiswa jika akan di tentukan batanya maka centang
“Aktifkkan” kemudian isi tanggal dan jam sesuai keinginan. Akan
tetapi jika tidak membatasi waktu akses untuk mahasiswa maka
dosen tidak boleh mencengtang “Aktifkan”

4. Selanjutnya Klik tombol
(4)Page
Page dapat dipakai untuk membuat laman web menggunakan text
editor. Page dapat menyajikan text, gambar, suara, video, tautan web
atau kode embedded seperti Google maps. Page berguna untuk:
▪
Menampilkan syarat dan ketentuan suatu MK atau ringkasan
silabus MK.
▪
Menyisipkan beberapa file video atau suara bersama dengan
naskah penjelasan.

(5)URL
URL digunakan untuk membuat tautan/link ke suatu alamat web.
Ini dilakukan dengan menuliskan atau copy-paste alamat web yang
dikehendaki.

(6) Assignment (Penugasan)
Assignment digunakan untuk menangani tugas mahasiswa, baik dalam
hal pemberian tugas, pengiriman tugas maupun penilaian tugas secara

online. Uraian tugas, cara pengumpulan (submission), deadline, penilaian,
dan sebagainya dapat diatur/di-setting melalui tahapan sebagai berikut.
▪ Bagian “Umum” digunakan untuk menentukan judul tugas serta
deskripsinya melalui text box dan text editor seperti sudah dibahas pada
bagian terdahulu. Contoh nama dan deskripsi tugas dapat dilihat pada
gambar dibawah ini. Untuk file tugas bisa diupload menggunakan system
drop and drag seperti pada bagian terdahulu, atau juga bisa mengklik
bagian Additional files.

▪ Bagian “Ketersediaan” /Availability digunakan untuk menentukan
kapan tugas harus dikumpulkan yang memuat batas awal dan akhir
(deadline) pengumpulan. Waktu dinyatakan dalam tanggal, bulan, tahun,
dan jam. Jika “Aktifkan” tidak dicentang, maka pengaturan waktu tidak
berlaku, artinya tugas dapat dikumpulkan sewaktu-waktu (Lihat Gambar).
-

-

-

Kolom “Izinkan kiriman dari “ atau “Allow submissions” from adalah
pengaturan tentang kapan mahasiswa boleh mulai mengirimkan
jawaban tugas tersebut,
Kolom “Due date” adalah pengaturan batas terakhir kapan
mahasiswa boleh mengirimkan jawaban tugas.
Kolom “Cut off date” adalah masa perpanjangan waktu (extra time)
bagi mahasiswa untuk mengumpulkan tugas, meskipun fasilitas ini
jarang digunakan oleh dosen dengan alasan kedisiplinan.
Kolom “Remind me to grade by” untuk mengatur waktu kapan dosen

memulai menilai.

▪ Bagian “Submission types” digunakan untuk menentukan cara
pengumpulan tugas yaitu: Teks daring/Online text, atau Pengiriman
berkas/File submission, Jumlah file yang bisa diunggah serta batas
maximum banyak kata atau ukuran file juga diatur disini. Gambar berikut
adalah kondisi default dari submission types.

Teks daring/Online text memungkinkan mahasiswa menuliskan tugasnya
langsung dalam text editor yang disedikan secara online. Pengiriman
berkas/File submission, mengharuskan mahasiswa mengunggah satu
atau lebih file sebagai hasil penyelesaian tugasnya. Feedback types
digunakan untuk menentukan tipe umpan balik dari dosen yang meliputi
Komentar umpan balik/Feedback comments, Offline grading worksheet

dan Feedback files. Komentar umpan balik/Feedback comments dipilih
jika dosen akan memberikan komentar umpan balik ke setiap tugas yang
dikumpulkan mahasiswa. Offline grading worksheet memungkinkan dosen
untuk mengunduh dan mengunggah worksheet untuk menilai tugas
mahasiswa. Feedback files digunakan dosen untuk mengunggah file
sebagai umpan balik untuk menilai tugas; file mungkin berupa dokumen
komentar tertulis atau berupa rekaman suara.
▪ Bagian Submission settings berisi pengaturan seperti pada Gambar
dibawah.
- Jika “Require students click submit button” dipilih “Ya” maka
mahasiswa harus meng-klik tombol “Submit” sebagai tanda
pengumpulan tugas final. Ini memungkinkan mahasiswa
menyimpan versi draft tugasnya dalam system yang dapat
diperbaiki sebelum dikumpulkan. Jika dipilih “No” pengumpulan
tugas dianggap sudah final.
- Kolom “Require that students accept the submission statement”
mengharuskan mahasiswa menerima pernyataan pengumpulan
tugasnya.

-

Kolom “Upaya dibuka kembali/Attempts reopened” menentukan
bagaimana mahasiswa dapat membuka kembali tugas yang telah
dikumpulkan. Pilihan cara adalah:
• Tidak pernah – tidak dapat membuka kembali.
• Secara manual – dapat dibuka kembali oleh dosen.
• Otomatis hinggal lulus – Tugas yang sudah dikumpulkan secara
otomatis terbuka kembali sampai mahasiswa mendapat nilai
lulus sesuai setting di Gradebook atas tugas ini.

▪ Bagian Group submission settings (Gambar dibawah) digunakan untuk
mengatur pengumpulan tugas secara berkelompok (grup).
- Kolom “Students submit in groups” dipilih “Ya” maka mahasiswa
peserta kelas MK yang bersangkutan dibagi menjadi beberapa grup.
Tugas grup akan di-share ke seluruh anggota dimana mereka akan
bisa saling melihat perubahan dari jawaban tugasnya.
- Kolom “Require all group members submit” dipilih “ya”, maka
seluruh anggota kelompok harus meng-klik tombol “Submit”
sebelum tugas kelompok dikumpulkan. Jika tidak dipilih, tugas
kelompok dianggap sudah terkumpul jika salah satu dari anggota
mengklik tombol “submit”.

▪ Bagian Notifications (Gambar dibawah) digunakan untuk mengatur
pemberitahuan kepada dosen tentang pengumpulan tugasnya.
- Jika kolom “Notify graders about submissions” diaktifkan, dosen
menerima pesan setiap kali mahasiswa mengumpulkan tugasnya,
apakah tepat waktu atau terlambat. Metode pesan dapat
dikonfigurasikan.
- Jika kolom “Notify graders about late submissions” diaktifkan, dosen
menerima pesan setiap ada mahasiswa yang terlambat
menyerahkan tugasnya.
“Setelan bawaan untuk "Kabari siswa"/Default setting for notify
students” pihak mahasiswa akan menerima pemberitahuan setelah
mengumpulkan tugasnya.

▪ Bagian Nilai/Grade adalah pengaturan tentang metode penilaian. Di
bagian ini pihak dosen bisa mengatur masalah penilaian, menggunakan
point atau skala, berapa point maksimal (maximum points), skor minimal
agar mahasiswa lulus (Grade to pass), dan lain-lain.

▪

Bagian Activity completion
- Kolom “Completion tracking” pilih “Show activity as complete when
conditions are met”
- Kolom “Require view” Dosen mencentang “Student must view this activity to
complete it”
- Kolom “Require grade “ dosen mencentang “Mahasiswa harus
menyerahkan kegiatan ini untuk menyelesaikannya”

-

Selanjutnya klik tombol

Pada akun mahasiswa, dengan mengklik “Tambah pengajuan
(tugas/laporan)” akan muncul menu untuk mengunggah file sesuai setting
pada submission type dimana ditentukan pengumpulan dengan
mengunggah file (file submission). Gambar dibawah ini menunjukkan
menu pengunggah file. Mahasiswa akan menempatkan filenya dengan
teknik drag and drop diakhiri dengan mengklik “simpan perubahan”.

Selanjutnya untuk menyelesaikan tugas mahasiswa harus klik tombol

Jika mahasiswa sudah mengupload file tugas, maka pihak dosen bisa
melihat dan memberi nilai pada tugas mahasiswa tersebut. Dengan
mengklik tugas 1 tersebut maka akan tampak tampilan dari pihak dosen
seperti Gambar di bawah ini :

Dengan mengklik “View all submissions” maka pihak dosen bisa melihat
dan mendownload kiriman file jawaban tugas dari mahasiswa yang
ditandai dengan warna hijau. Setelah itu pihak dosen bisa memberi
nilai/grade pada jawaban tugas mahasiswa tersebut, seperti pada Gambar
berikut :

Proses pemberian nilai/grade dengan cara mengklik symbol
grade, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut :

pada fitur

