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BAB I 

Pengantar e-learning Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

 

Strategi pembelajaran merupakan salah satu factor yang berpengaruh terhadap 

pencapaian kompetensi lulusan. Strategi pembelajaran telah mengalami perkembangan yang 

cukup pesat seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu 

diantaranya adalah e-learning. E-learning telah menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika, 

mengingat baik Dosen, Mahasiswa maupun institusi pendidikan telah memanfaatkan teknologi 

computer dalam proses belajar-mengajar. 

e-learning, proses pembelajaran dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses 

pembelajaran dengan teknologi. Perangkat elektronik yang dimaksud dalam hal ini adalah 

perangkat elektronik yang ada kaitannya dengan TIK serta multimedia (CD-ROM, Video Tape, 

Televisi, dan Radio). 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, sebagai perguruan tinggi yang memiliki komitmen 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang Unggul Mutu dan Bermanfaat, memiliki peluang 

dan kemampuan untuk mengimplementasikan e-learning yang mampu menembus batas institusi 

maupun Negara. Melalui kebijakan tingkat universitas, Universitas Mercu Buana Yogyakarta telah 

menyelenggarakan program pembelajaran berbasis e-learning dengan pelaksanaan yang masih 

bervariasi dengan pertemuan tatap muka dan disebut dengan istilah Blended-Learning. 

e-learning merupakan salah satu sarana pembelajaran berbasis web yang telah 

disediakan oleh Universitas Mercu Buana Yogyakarta dalam server di unit Direktorat ICT. 

Web dan Database e-learning UMBY dikelola oleh unit Direktorat ICT, sedangkan unit 

Pengembangan Materi Pembelajaran dan e-learning (PMPel) bertanggungjawab atas 

penggunaannya bagi Dosen dan Mahasiswa dalam proses pembelajaran di seluruh program studi 

di UMBY. Salah satu tugas PMPel adalah melakukan sosialisasi tentang e-learning serta 

mendorong seluruh Dosen UMBY 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 UMBY dan selanjutnya dapat 

mengembangkannya sesuai kebutuhan kelas dan bidang ilmu masing-masing. 

Dosen dan Mahasiswa UMBY adalah user yang dapat mengakses e-learning Moodle. 

Setiap Dosen dan Mahasiswa UMBY akan diberikan akun (username dan password) untuk 

mengakses web e-learning. 

Berdasarkan login tersebut, e-learning UMBY akan mengarahkan pengguna sesuai dengan 

kapasitas/haknya. Seorang Dosen akan diarahkan pada laman yang memuat course (mata 

kuliah/MK) yang diampu sesuai database dalam sistem akademik pada semester berjalan (sesuai 

plotting yang diatur di program studi masing-masing). 
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Manajemen dan isi konten halaman MK dilakukan sepenuhnya oleh Dosen tersebut untuk 

menambahkan/mengedit deskripsi, pokok bahasan, sub pokok bahasan, file materi ajar, forum 

diskusi, kuis/tugas, referensi materi terkait, dll. 

Seorang mahasiswa akan diarahkan ke halaman yang memuat MK yang 

ditempuh/deprogram pada semester berjalan. Mahasiswa hanya dapat membaca atau 

mengunduh materi yang disajikan oleh Dosen, mengikuti dan memberi tanggapan terhadap 

forum diskusi, mengerjakan kuis, mengunggah (upload) file tugas, melakukan respon secara 

online terhadap aktifitas yang dibuat Dosen, dan lain-lain. 
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BAB II 

Konsep e-learning 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

 

2.1 Sistem e-learning Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

Sistem kuliah dilakukan dengan pertemuan tatap muka (di kelas), pertemuan online (di web 

e-learning) atau tidak terbatas ruang dan waktu melalui internet, Ujian Tengah Semester (di 

kelas), dan Ujian Akhir Semester (di kelas). 

Adapun detail dari sistem pembelajaran e-learning di UMBY adalah sebagai berikut : 

1. Pertemuan Tatap Muka 

Pembelajaran secara tatap muka antara Mahasiswa dengan Dosen di kelas 

diwajibkan dengan content dan berbagai metode dan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan Dosen. Para Mahasiswa diharuskan hadir dan aktif dalam pertemuan di kelas. 

Kegiatan pertemuan meliputi : kegiatan perkuliahan, kegiatan laboratorium, kegiatan 

tutorial, studi lapangan, dan Dosen tamu. 

2. Pertemuan Online 

Pembejalaran melalui web e-learning UMBY diwajibkan dalam satu semester. 

Peluang pertemuan dalam e-learning UMBY tidak dibatasi waktu dan tempat, sehingga 

memungkinkan pertemuan melalui internet jauh lebih banyak dari pertemuan di kelas. 

Para Mahasiswa dan Dosen diharuskan aktif mengakses materi kuliah, berdialog dengan 

Dosen/Mahasiswa, berdialog degan teman lewat web e-learning UMBY. Pembelajaran 

melalui e-learning UMBY meliputi : 

1) Mengakses materi kuliah 

2) Mengerjakan tugas 

3) Diskusi 

4) Membaca penugasan 

5) Presentasi materi 

6) Dialog antara Dosen dengan Mahasiswa 

7) Dialog antara Mahasiswa dengan sumber belajar 

8) Dialog diantara Mahasiswa melalui e-learning UMBY 

9) Mahasiswa dapat mengakses bahan kuliah atau materi lain yang sesuai dengan 

materi kuliah untuk menjawab pertanyaan dalam diskusi atau mengerjakan tugas 

dengan mengakses sumber secara online 

10) Evaluasi dimaksudkan untuk melakukan penilaian (assesment) bagi Mahasiswa 

yang mengikuti proses pembelajaran melalui e-learning 

2.2 Aktifitas Pada Pertemuan Online 

Yang dimaksud dengan 1 kali aktifitas pertemuan online adalah aktifitas yang dilakukan 

dalam rentang waktu 4 hari sesuai dengan jadwal yang sesuai pada SIA. Misalnya : perkuliahan 

dijadwalkan hari Senin, rentang aktifitasnya adalah hari Senin s.d Kamis. Mahasiswa bebas untuk 

melakukan aktifitas misalnya mengumpulkan tugas, forum, dan kuis dalam rentang waktu 
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tersebut. Tidak ada penjadwalan hari tertentu dan waktu tertentu untuk melaksanakan 

perkuliahan antara Dosen pengampu mata kuliah dan Mahasiswa. 

Aktifitas yang harus dilakukan pada saaat pembelajaran online adalah : 

1) Forum, kegiatan ini wajib dilakukan oleh Dosen pengampu mata kuliah dengan tujuan 

sebagai pengganti tatap muka. Maksud kegiatan pada forum adalah untuk melakukan 

aktifitas diskusi membahas kasus, mendiskusikan teori yang dipelajari, menjawab 

pertanyaan atau membahas permasalahan yang dapat diangkat sesuai mata kuliah dan 

tema tiap pertemuan. 

2) Kuis/assignment, kegiatan ini wajib dilakukan oleh Dosen pengampu mata kuliah 1 kali 

tiap jadwal perkuliahan online per minggu. Halaman kuis/assignment menampilkan daftar 

dapat dijadikan sebagai sarana menguji kemampuan daya serap terhadap materi 

pembelajaran mata kuliah yang dipilih. Sehingga dapat dianalisa kemampuan daya serap 

Mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang ada. 

2.3 Perhitungan Kehadiran Dosen dan Mahasiswa pada Pertemuan Online 

a. Perhitungan kehadiran Dosen 

PMPel sebagai unit yang bertugas dalam pengelolaan e-learning, akan mengkonversi 

aktifitas dalam pertemuan online dalam rentang waktu 4 hari tersebut ke dalam 1 

pertemuan dengan aktifitas Dosen pengampu mata kuliah : 

1) Forum   : Tiap minggu online 

 1 kali membuat 

 Menanggapi forum 

2) Kuis/assignment : Tiap minggu online 

 1 kali membuat 

Seluruh aktifitas tersebut merupakan satu paket dan dianggap sebagai kehadiran Dosen. 

Apabila Dosen tidak melakukan salah satu dari keempat aktifitas tersebut maka tidak 

tercatat hadir pada pertemuan tersebut. 

2.4 Perhitungan Kehadiran Mahasiswa 

Mahasiswa tercatat hadir pada pertemuan online apabila memenuhi kewajiban berikut, 

yaitu : 

1) Forum, memberikan tanggapan minimal 1 kali 

2) Mengerjakan kuis/assignment 
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BAB III 

Login e-learning Bagi Dosen Pengampu e-learning 

 

Pada sesi pengembangan e-learning ini akan dimulai menggunakan Moodle sebagai 

CMS dalam penyelenggaraan perkuliahan dengan metode MAL (Multi Access Learning) di 

Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Pembahasan dalam sesi ini dibuat langkah demi langkah 

sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi pengelola, Dosen 

pengampu matakuliah, Mahasiswa, dan pihak-phak lain yang terkait dengan penyelenggaraan 

e-learning di Universitas Mercu Buana Yogyakarta. 

Persiapan yang Anda lakukan sebelum dapat menggunakan sistem e-learning yang telah 

dibuat oleh pihak admin adalah sebagai berikut: 

1. Pastikan Anda sudah memiliki akun (usemame dan password) pada web SIA UMBY. 

2. Pastikan mata kuliah yang Anda ampuh sudah terdaftar di web e-learning. 

3. Pastikan Anda sudah terdaftar sebagai user (level ‘Teacher') pada web e-learning, 

dengan menghubungi admin e-learning. Pastikan komputer yang Anda gunakan 

memiliki spesifikasi minimal, yaitu: 

a) Komputer wajib terkoneksi Internet 

b) Terdapat web browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, dsb. 

c) Terdapat bahan ajar (PDF atau PPT) yang telah disiapkan sebelumnya jika ingin 

diunggah ke web e-learning 

d) Terdapat sound card dan speaker jika ingin menampilkan bahan ajar berupa video 

atau musik. 

 

Setelah persiapan di atas selesai, selanjutnya buka web browser pada komputer yang 

digunakan, misahya Google Chrome, dengan cara mengakses menu Start -> All Programs -> 

Google Chrome. 
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Untuk mengakses web e-learning UMBY, masukkan alamat web e-learning UMBY pada web 

browser yaitu elearning.mercubuana-yogya.ac.id. Maka akan terdapat tampilan sebagai berikut : 

 

Setelah itu login dengan menekan button “MASUK”, sehingga muncul halaman untuk 

memasukkan username dan password seperti berikut : 

 

Kemudian masukkan username dan password yang telah diberikan. Proses login kedalam web e-

learning selesai. 
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BAB IV 

Berkenalan Dengan Moodle Universitas Mercu Buana Yogyakarta 

 

4.1 Masuk ke web e-learning 

Jika akun Anda telah diatur menjadi pengajar (Teacher) maka sistem akan menuju ke 

halaman Dosen. Bila berhasil login, maka pada kolom Course Overview akan menampilkan daftar 

kelas e-learning dengan mata kuliah Yang diampu atau diikuti. 

 

4.2 Apa saja Yang dapat Dosen masukan ke dalam web e-learning UMBY? 

Pada umumnya e-learning dimanfaatkan antara Iain untuk: 

a. Memberikan pengumuman kepada para Mahasiswa. 

b. Mengunggah RAPEM — Rancangan Pembelajaran/ silabus/ kontrak perkuliahan. 

c. Mengunggah materi perkuliahan baik dalam bentuk dokumen Word, powerpoint, pdf, 

maupun video Streaming. 

d. Memberikan tugas (Assignment) kepada Mahasiswa; dan Mahasiswa dapat mengunggah 

hasil karyanya dalam batas waktu yang ditentukan. 

e. Membuat soal (Quiz) Yang dapat dikerjakan secara online oleh para Mahasiswa. Soal ini 

dapat berbentuk pilihan ganda, menjodohkan, maupun esai. 

f. Membuka forum diskusi dengan para Mahasiswa. 

4.3 Pengelolaan Halaman Kelas (Course) 

Daftar kelas atau mata kuliah setiap dosesn telah ditetapkan Oleh pihak e-learning 

sesuai dengan jadwal yang terdapat di SIA Untuk melakukan pengelolaan suatu kelas, maka 

seorang Dosen harus masuk dulu ke dalam kelas (Course) mata kuliah yang diampunya. 

Kelas (course) adalah tempat Dosen berinteraksi dengan Mahasiswa melalui aktifitas 

(activity) atau sumber belajar (resource), menambah isi kelas dan mengelolanya sesuai 

dengan kebutuhan. 

▪ Klik mata kuliah Yang ingin dikelola pada kolom course overview, misalkan seperti 

dibawah ini 
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Gambar diatas menunjukkan contoh halaman kelas dari sebuah Mata Kuliah yang memuat Nama 

Mata Kuliah dilkuti isi (Section) yang secara default diberi nama periode mingguan sebanyak 16 

buah pertemuan (1 semester). 

Setiap pertemuan sudah diatur oleh pihak administator e-learning sesuai dengan jadwal yang 

terdapat pada kalender eLearning. 

4.3.1 Deskripsi Dosen Pengampu dan Mata Kuliah 

a. Untuk memulai pengelolaan/perubahan, pet-tama kali yang harus dilakukan adalah 

dengan mengklik tombol "Turn editing on" yang terletak dipojok kanan atas dari 

halaman. 

 

Tampak gambar dibawah terlihat perubahan penampilan pada halaman kelas, maka halaman 
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b. Klik Link Edit persis dibawah tombol “Tum editing off” lalu klik Edit section untuk 

melakukan penambahan profil kelas secara umum yang akan menyajikan kolom 

editor seperti gambar dibawah ini. 

Section name cukup diabaikan saja. selanjutnya profil kelas dapat dituliskan pada kotak Summary 

seperti Gambar berikut ini. 

 

c. Penambahan Gambar 

Jika diperlukan menambahkan gambar yaitu foto Dosen dapat diletakkan ditext 

editor dengan mengklik icon . Langkah-langkah penambahan gambar adalah 

sebagai berikut : 

 klik icon  akan memunculkan jendela image properties 

 kemudian klik Browse repositories... maka akan tampil jendela file 

picker, kemudian pilih Upload a file lalu Choose File untuk mernilih 
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file gambar dari tempat penyimpanan. Setelah file terpilh kemudian 

simpan klik Upload This File. 

 

 

Atur ukuran gambar (Size) bila diperluka, sebelum Save Image untuk menampilkan gambar 

terlebih dahulu cek “Description not necessary”. 

 

Klik icon  
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Untuk pengaturan penulisan dangan pada kolom editor (tata letak, ukuran font, spasi, italic, bold, 

dll) Klik Save Changes untuk menyimpan. 

 

4.3.2 Menambahkan Rancangan Pembelajaran/ Silabus/ Kontrak Perkuliahan 

Rancangan Pembelajaran/ Silabus/ Kontrak perkuliahan merupakan hal yang 

paling pertama yang harus diunggah oleh Dosen pengampu kedalam sistem e-

learning, karena file ini berisi penjelasan mengenai materi yang akan dipelajari oleh 

Mahasiswa selama 1 (satu) semester. 

Langkah-langkah mengunggah Rapem/ Silabus/ Kontrak Perkuliahan, yaitu: 

a. Klik Link “Add an activity or resource” pada area profil kelas 

b. Pilih "File" pada menu RESOURCES, kemudian klik tombol "Add". Maka akan tampil 

halaman “Adding a new file” 

 

c. Pada area General berisi  
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▪ Kolom Name: isi dengan nama Rapem/ Silabus, 

▪ Kolom Description: isi dengan deskripsi singkat dari Rapem/ Silabus atau dapat 

dikosongkan saja. 

▪ Kolom Select Files: klik icon  atau tanda panah kebawah berwarna biru. 

 

▪ Pilih Uploade a File lalu Choose File untuk memilih file dokumen dari tempat 

penyimpanan. 

 

▪ Pilih file dokumen yang akan diunggah, Setelah file terpilih kemudian Open , isi 

kolom Save as dengan nama Rapem' Silabus atau dapat dikosongkan saja dan 

simpan Klik Upload this File. 
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▪ File yang telah berhasil diunggah 

 

d. Setelah berhasil diunggah kemsudian klik tombol Save and Return to course untuk 

menyimpan dan kembali ke dalaman depan. 

e. Maka Hasilnya sebagai berikut : 

 

f. File dokumen tersebut dapat diunduh dengan cara klik pada link RPKPS Fisika. 
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4.3.3 Memberikan Deskripsi Pertemuan 

Pada kelas virtual elearning Dosen pengampu diharapkan memberikan judul pembahasan 

deskripsi singkat pada setiap pertemuan. Hal ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada 

mahasiswa tentang pembahasan pada minggu yang sedang berlangsung. 

Langkah-langkahnya yaitu : 

a. Klik Link Edit pada area pertemuan pertama (Misal 16 May – 22 May) lalu Klik Edit week. 

 

b. Section name cukup diabaikan saja, selanjutnya deskripsi minggu pertemuan yang terdiri 

dari nama pertemuan, judul pembahasan dan deskripsi singkat perternuan dapat 

dituliskan pada kotak Summary seperti Gambar berikut ini. 

 

c. Penambahan Gambar 
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Jika diperlukan menambahkan gambar yaitu gambar ilustrasi pertemuan dapat diletakkan 

di text editor mengklik icon . 

Langkah-langkah penambahan gambar : 

▪ Klik icon  akan memunculkan jendela image properties 

▪ Kemudian klik Browse repositories... maka akan tampil jendela file picker, 

kemudian piih Upload a File dan lalu Choose File untuk memilih file gambar dari 

tempat penyimpanan. Setelah file terpilih kemudian simpan klik Upload This File 

 

Atur ukuran gambar (Size) bila diperlukan. sebelum klik Save image untuk menampilkan gambar 

terlebih dahulu ceklis "Description not necessary". 

 

Klik icon  untuk pengaturan penulisan dengan menggunakan 

editor. Klik Save changes untuk menyimpan. 



 

18 
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BAB V 

Pengelolaan Bahan Ajar dan Aktifitas e-learning 

 

5.1 Menambahkan Resource (Bahan Ajar) 

Resource merupakan bahan ajar (materi) yang akan diakses oleh Mahasiswa. Pada moodle, 

banyak jenis (format) bahan ajar yang bisa ditambahkan pada course, diantaranya: 

• File: Tampilan dalam format file word, excel, dan pdf 

• Folder. Pengaturan tampilan file yang terbagi dalam beberapa folder 

• Page: Tampilan dalam bentuk halaman web 

• URL: Pengaturan tampilan Link ke alamat web tertentu 

5.1.1 Menambahkan Bahan Ajar Dengan Fasilitas File 

Bahan ajar berbentuk file merupakan bahan ajar yang dibuat dalam forrnat Doc, PPt, Pdf 

dll, dimana setelah bahan ajar tersebut diunggah kedalam web e-leaming, Mahasiswa bisa 

mengunduh dan mempelajamya. 

Berikut ini langkah-langkah menambahkannya: 

a. Siapkan terlebih dahulu bahan ajar yang akan diunggah, bisa berupa file PPt, Pdf, Doc, 

atau yang lain 

b. Login ke web e-learning dan pilih MK el-earning yang akan diisi dengan bahan ajar yang 

sudah disiapkan.  

c. Setelah masuk ke halaman kelas terlebih dahulu aktifkan mode edit dengan mengklik 

tombol "Turn Editing On" 

d. Klik Link Add an activity or resource pada area pertemuan (misal: 16 May – 22 May) 

e. Pilih "File" pada menu RESOURCES, kemudian klik "Add". Maka akan tampil halaman 

Adding a new file 
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f. Pada area general berisi : 

▪ Kolom Name: isi dengan name Modul pertemuan dan judul pembahasan 

▪ Kolom Description. isi dengan deskripsi singkat dari Modul pertemuan atau dapat 

dikosongkan saja. 

▪ Kolom Select Files : Klik Icon  atau tanda panah kebawah berwarna biru. 

 

▪ Pilih Upload a File lalu Choose File untuk memilih file dokumen dari tempat 

penyimpanan. 

 

▪ Pilih file dokumen yang akan diunggah, Setelah file terpilih kemudian Open , isi kolom 

Save as dengan nama Modul pertemuan atau dapat dikosongkan saja dan Simpan klik 

Uplaod This File. 
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▪ File yang telah berhasil diunggah 

 

g. Setelah file berhasil diunggah kemudian klik tombol Save and return to course untuk 

menyimpan dan kembali ke halaman kelas. 

h. Maka hasilnya sebagai berikut: 

 

i. File dokumen tersebutdapat di unduh dengan cara klik pada Link Modul Teks. 

Catalan: 
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 Jika ingin mengunggah file dalam format PPt, Pdf atau yang lain, maka ulangi langkah dari 

urutan (d) hingga terakhir, agar file tampil terpisah pada area pertemuan dihalaman 

kelas. 

 Pastikan kapasitas file yang diunggah, tidak melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan 

di web e-learning. 

5.1.2 Menambahkan Bahan Ajar Dengan Fasilitas Folder 
Pada dasarnya mengunggah bahan ajar dengan fasilitas Folder sama dengan menggunakan 

fasilitas File namun dengan fasilitas Folder Anda dapat menambahkan beberapa bahan ajar 

kedalam satu folder sehingga bahan ajar yang diunggah dapat tersusun per kelompok pertemuan 

berdasarkan materinya dan tampilan juga terlihat lebih rapih. 

Berikut ini langkah-langkah menambahkannya: 

a. Siapkan terlebih dahulu bahan ajar yang akan diunggah, bisa berupa file PPt, Pdf, Doc 

atau yang lain 

b. Login ke web eLearning dan pilih MK el-earning yang akan diisi dengan bahan ajar yang 

sudah disiapkan. 

c. Setelah masuk kehalaman kelas terlebih dahulu aktifkan mode edit dengan mengklik 

tombol "Turn Editing On" 

d. Klik link Add an activity or resource pada area pertemuan (misal: 16 May – 22 May) 

e. Pilih "Folder" pada menu RESOURCES, kemudian klik "Add". Maka akan tampil halaman 

Adding a new folder 

 

f. Pada area General berisi  

▪ Kolom Name: isi dengan nama Folder. (misal Modul Pertemuan 2)  

▪ Kolom Description: isi dengan deskripsi singkat dari Folder atau dapat dikoscngkan 

saja  

▪ Pada area Content di kolom Files: klik icon  Add file 
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▪ Pilih Upload a File lalu Choose File untuk memilih file dari tempat penyimpanan. 

 

▪ Pilih file dokumen yang akan diunggah, Setelah file terpilih kemudian Open, isi kolom 

Save as dengan nama Modul pertemuan atau dapat dikosongkan saja dan simpan klik 

Upload This File. 

 

▪ File yang telah berhasil diunggah. 
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▪ Ulangi Klik icon add file untuk mengunggah file lebih dari satu. 

 

g. Setelah berhasil diunggah kemudian klik tombol Save and return to course untuk 

menyimpan dan kembali ke menyimpan kembali ke halaman kelas. 

h. Maka hasilnya sebagai berikut : 
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i. File dokumen tersebut dapat di unduh dengan cara klik pada modul pdf, ppt, doc, 

maupun teks. 

Catatan : Pastikan kapasitas file yang diunggah tidak memelihi ukuran maksimum yang telah 

ditetapkan. 

5.1.3 Menambahkan Bahan Ajar Berbentuk Multimedia (Audio atau Video). 

Ada kalanya bahan ajar memerlukan file multimedia sebagai pendukung seperti 

video audio, atau file multimedia lain agar pemahaman siswa akan materi yang akan 

disampaikan menjadi lebih efektf. 

a. Login ke web e-learning dan pilih MK e-learning yang akan diisi dengan bahan ajar 

multimedia. 

b. Setelah masuk ke halaman kelas terlebih dahulu aktifkan mode edit dengan mengklik 

tombol "Turn Editing On” 

c. Klik Link Add an activity or resource pada area pertemuan (misal: 16 May – 22 May) 

d. Pilih "Page" pada menu RESOURCES, kemudian klik "Add". Maka akan tampil halaman 

Adding a new Page 

 

e. Pada area General berisi  
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▪ Kolom Name: isi dengan nama materi tambahan Video dan deskrip dari video (misali 

Materi Tambahan Video — Pemanfaatan Komputer di Masyarakat) 

▪ Kolom Description. isi dengan deskripsi singkat isi Video atau dengan instruksi 

melihat Video berikut atau dapat dikosongkan saja. 

▪ Buka halaman baru atau New tab pada browser, ketikkan alamat 

https://youtube.com dan ketikkan video yang ingin dicari pada kolom Search 

▪ Pilih Video yang Anda ingin masukan ke halaman e-learning, copy URL yang ada pada 

kolom address bar. Setelah di copy dapat di tutup dahulu halaman Web Youtube. 

 

▪ Pada area content pilih Page content : klik icon ICON  Show/hide advanced buttons 

dan pilih icon  Link 

▪ Paste URL video yang telah di copy sebelumnya pada kolom Enter a URL dan klik tombol 

Create link 

 

 Setelah URL berhasil dipaste kemudian klik tombol Save and return to course untuk 

menyimpan dan kembali ke halaman kelas 

 Maka hasilnya sebagai berikut : 
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Video tersebut dapat dilihat dengan cara klik Link Materi Tambahan  Video Seperti ini hasilnya 

 

5.1.4 Menambahkan Bahan Ajar URL berupa file atau website 

Satu lagi pilihan pemanfaatan bahan ajar yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan 

URL yang mengarah pada sebuah file atau web tertentu. 

Langkah-langkah sama seperti menambah bahan ajar video hanya saja yang berbeda yaitu 

menggunakan fasilitas URL. 

a. Login ke web eLearning dan pilih MK e-learning yang akan diisi dengan bahan ajar 

multimedia. 

b. Setelah masuk ke halaman kelas terlebih dahulu aktifkan mode edit dengan mengklik 

tombol "Turn Editing On" 

c. Klik Link Add an activity or resource pada area penemuan (misal: 16 May – 22 May) 

d. Pilih "URL" pada menu RESOURCES, kemudian klik "Add". Maka akan tampil halaman 

Adding a new URL 
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e. Pada area General berisi 

▪ Kolom Name: isi dengan nama materi tambahan IJrl dan deskrip dari url (misal : 

Materi Tambahan URL — Pemanfaatan Komputer di Masyarakat) 

▪ Kolom External URL: isi dengan url ke sebuah file atau website 

▪ Kolom Description: isi dengan deskripsi singkat url atau dengan instruksi melihat url 

berikut atau dapat dikosongkan saja. Ceklis pada pilihan Display description on 

course page untuk menampilkan teks pada kolom Description. 

▪ Buka halaman baru atau New tab Pada browser, ketikkan alamat 

https://www.google.com dan ketikkan materi kuliah yang ingin dicari pada kolom 

Search. 

▪ Pilih Url yang Anda ingin masukan ke halaman el-earning, copy URL yang ada pada 

kolom address bar. Setelah di copy dapat di tutup dahulu halaman Google 

 

▪ Paste URL yang telah dicopy pada kolom URL 
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▪ Setelah URL berhasil di paste kemudian klik tombol Save and return to course untuk 

menyimpan dan kembali ke halaman kelas.  

▪ Maka hasilnya sebagai berikut: 

 

▪ URL tersebut dapat dilihat dengan cara klik Materi tambahan URL 1. Dan akan membuka 

jendela baru seperti ini hasilnya. 
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5.2 Menambahkan Aktifitas (Activity) 
Terdapat beberapa kegiatan dalam pembuatan Aktivitas: 

1. Membuat Aktivitas Forum 

2. Membuat Aktivitas Quiz Online 

3. Membuat Aktivitas Penugasan (Assignments) 

Activity (kegiatan/ aktivitas) pada moodle adalah seluruh kegiatan siswa dalam kurun waktu ya 

sudah ditentukan cleh Dosen. Banyak jenis aktivitas yang bisa dimanfaatkan untuk men 

kompetensi dan keaktifan siSwa dalam proses pembelajaran menggunakan eLearning moodle. 

5.2.1 Membuat Aktifitas Forum 

Jenis aktivitas yang bisa digunakan sebagai ajang berdiskusi untuk melihat keaktifan siswa 

pada course tertentu adalah aktivitas forum. 

Aktivitas "Forum" memungkinkan peserta (Dosen dan Mahasiswa) melakukan diskusi tidak 

langsung dalam waktu yang relative panjang. Forum bermanfaat untuk berbagai keperluan 

seperti: 

 Media sosial bagi Mahasiswa untuk mengenal satu sama lain 

 Untuk media pengumuman (menggunakan forum berita dengan kesertaan paksa) 

 Untuk mendiskusikan isi MK atau bahan bacaan 

 Untuk melanjutkan bahasan yang belum tuntas pada pertemuan kelas secara online 

 Untuk diskusi antar tim Cosen (menggunakan forum tertutup) 

 Pusat bantuan/konsultasi dimana Dosen dan Mahaslswa dapat memberi saran  Media 

pendukung komunikasi pribadi seorang Mahasiswa dan Dosen (menggunakan forum 

kelompok terpisah dengan anggota satu Mahasiswa per kelompok) 

 

5.2.1.1 Membuat Forum Diskusi 
Berikut ini langkah-langkah mambuat forum diskusi: 
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a. Login web ke eLearning dan pilih MK e-learning yang akan dibuat Forum. 

b. Setelah masuk ke halaman kelas terlebih dahulu aktifkan mode edit dengan mengklik 

tombol "Turn Editing On" 

c. Klik Link Add an activity or resource pada area pertemuan (misal: 16 May – 22 May) 

d. Pilih "Forum" pada menu RESOURCES, kemudian klik "Add". Maka akan tampil halaman 

Adding a new folder 

 

e. Pada area General berisi : 

▪ kolom Forum name: isi dengan nama Forum 

▪ kolom Description: Si dengan uraian atau bahan diskusi forum 

▪ Forum type menentukan pilihan tipe forum, namun yang umum 

digunakan hanya 2 tipe dan harus menggunakan Salah satu dari 

kedua tipe tersebut.  

 Standard forum for general use — Forum terbuka dimana setiap 

orang dapat memulai topic baru setiap saat. 

 A single simple discussion — Dibuat untuk satu halaman yang 

berguna untuk diskusi singkat (tidak dapat digunakan dengan 

kelompok yang terpisah); forum yang dianjurkan karena hanya 

memungkinkan satu topik saja yang dibuat oleh Dosen. 
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f. Form Ratings digunakan untuk memebrikan penilaian untuk tiap tanggapan atau replay 

dari Mahasiswa. 

▪ Aggregate type: diisi dengan metode penghitungan nilai tanggapan dari Mahasiswa. 

(No ratings, Average, Count, Max, Min dan Sum) 

▪ Scale: diisi dengan skala penilaian dari tiap postingan (none, point, scale) 

▪ Maximum grade: pont tertinggi yang akan diberikan kepada tanggapan atau reply 

forum 

 



 

33 

g. Setelah menentukan semua pengaturan tersebut kedmuain klik tombol Save and return 

to course untuk menyimpan dan kembali ke halaman kelas. 

h. Maka hasilnya sebagai berikut : 

 

i. Forum tersebut dapat dilihat dengan cata klik Link Forum pada Forum Pertemuan 1, 

seperti ini hasilnya : 

 

Catatan: 

 Untuk tipe forum, Dosen dianjurkan menggunakan tipe 'A Single simple discussion' untuk 

memudahkan Dosen dan Mahasiswa melakukan diskusl topik minggu tersebut dan 

tampilan forum lebih sederhana. 

 Penggunaan form Ratings (penilaian tanggapan) merupakan pilihan atau tidak wajib, 

tergantung Dosen karena sifat dari forum sebagai media diskusi atau komunikasi. 
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5.2.1.2 Memberikan Tanggapan pada Forum Diskusi 

Salah satu kententuan yang wajib dilakukan Oleh setiap Dosen pengampu adalah 

membalas tanggapan forum yang telah diberkan Oleh Mahasiswa. Hal ini bertujuan agar 

terciptanya komunikasi dua arah antara Dosen pengampu dan Mahasiswa pada forum. Langkah 

untuk menambahkan atau memberikan tanggapan forum sebagai berikut 

a. Klik nama Forum 

 

b. Klik Reply pada pojok kanan bawah di kolom uraian tanggapan forum Mahasiswa. 

 

c. Isi Kolom Uraian tanggapan forum pada kolom Message, Jika ingin melampirkan 

sebuah file pendukung forum pada kolom Attachment klik tanda panah berwarna biru 

atau icon  
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d. Klik tombol Post to forum untuk menyimpan tanggapan forum tersebut dan hasilnya 

sebagai berikut 

 

Catatan: Setelah tanggapan forum diposting maka diberikan waktu maksimum 30 Menit untuk 

mengubah tanggapan forum yang telah terposting apabila ada kalimat atau kata yang ingin 

diubah. 

5.2.1.3 Memberikan Penilaian pada Forum Diskusi 

Selain sebagai media komumkasi antara Dosen dan Mahasiswa, fasilitas forum juga 

memillki fasilitas penilaian ditiap postingannya. Langkah untuk menilai postingan adalah 

sebagai berikut: 

a. Klik nama forum yang akan diberikan penilaian 
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b. Klik tombol  Rate, pada kolom uraian tanggapan forum Mahasiswa, Tentukan 

Nilai yang akan diberikan 0 s.d 100. 

 

c. Tampilan setelah tanggapan forum Mahasiswa diberikan penilaian. 
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5.2.2 Membuat Quiz Online 

Quiz merupakan salah satu aktivitas dalam course berupa pertanyaan-pertanyaan 

yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang 

telah diberkan oleh Dosen. 

5.2.2.1 Membuat Quiz 

Soal-soal yang sudah dibuat dapat disajikan pada siswa dalam bentuk quiz online. Langah-langkah 

pembuatan kuis tersebut yaitu: 

a. Login sebagai Teacher dan buka mata kuliah yang akan diedit. 

b. Aktifkan mode edit dengan mengklik tombol Turn Editing On di sebelah kanan atas 

halaman mata kuliah 

c. Klik tulisan Add an activity or resource pada pada kolom/section pertemuan 

d. Pilih Quiz pada menu activity, kernudian klik Add. Maka akan tampil halaman adding a 

page 
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e. Pada Form General berisi 

▪ Kolom Name : isi dengan nama kuis 

▪ Kolom Description : isi dengan petunjuk/ instruksi dari kuis 

 

f. Form Timing, berisi: 

▪ Open the quiz: Tanggal dan jam dimana quiz mulai tersedia untuk 

Mahasiswa. 

▪ Close the quiz: Tanggal dan jam dimana quiz tidak tersedia bagi 

Mahasiswa. 

▪ Time limit: Lamanya waktu penyelesaian quiz 
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Catatan: 

Informasi mengenai kapan quiz dimulai dan diakhir sangat penting, karena jika tidak dilsi, secara 

default akan diisi dengan tanggal dan jam sesuai hari pembuatan. Akibatnya quiz tidak akan bisa 

dicoba karena sudah dinyatakan berakhir! 

g. Form Grade berisi keterangan : 

▪ Grade categories : diis dengan uncategoried 

▪ Grade to pass : di kosongkan 

▪ Attempt allowed : Maksimal mahasiswa boleh mengulang quiz 

▪ Grading methode : Pilihan nilai akhir dari percobaan menjawab Mahasiswa, misalnya: 

nilai tertinggi, rata-rata, pertama atau terakhir. 

 

h. Pastikan semua pengaturan yang ditentukan sebelumnya sudah terisi, kemudian 

tombol Save and display untuk menyimpan dan menambahkan pertanyaan kuis. 

i. Jika dipilih Save and display, maka hasilnya sebagai berikut. Akan tampil halaman 

informasi mengenai kuis yang telah dibuat, Quiz yang sudah dibuat belum ada 

isinya jika belum menambahkan soal kedalamnya. Untuk menambahkan soal 

kedalam kuis tersebut. Klik Edit Quiz. 
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j. Klik Tambah Pertanyaan – A new Question untuk menambahkan sebuah 

pertanyaan 

 

 

Maka akan tampil jenis-jenis pertanyaan yang dapat dipilih. 
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5.2.2.1.1 Membuat Pertanyaan Pilihan Ganda (Multiple Choice) 

Langkah-langkah membuat soal pilihan ganda sebagai berikut 

a. Pilih jenis pertanyaan Multiple choice pada kolom Question, klik Add 

 

b. Pada halaman adding a multiple choice question, isi forrn General sebagai berikut 

▪ Category: pilih kategori sesuai dengan jenis kelompok kuis/ nama kuis 

▪ Question name: isi dengan nama pertanyaannya 

▪ Question text: isi dengan uraian soal 
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c. Pada form answer, Skan pilihan jawaban pada choice 1, 2, 3, 4 dan 5 jika ada lima butir 

pilihan jawaban, pada bagian 

▪ Choice [1, 2, 3, 4, dan 5] : isi dengan pilihan jawaban 

▪ Grade : isi 100% untuk pilihan jawaban benar dan none untuk pilhan jawaban salah. 

 

d. Jika semua pengaturan yang ditentukan sudah diatur lalu scroll ke paling bawah klik 

tombol Save Changes untuk menyimpan soal.  
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Tampilan question bank setelah soal multiple choice disimpan 

 

Untuk soal Multiple choice berikutnya, silahkan ulangi kembali langkah-langkah pembuatannya 

dengan mengklik Tambah pertanyaan kembali. 

5.2.2.1.2 Membuat Pertanyaan Essay 

Langkah-langkah membuat soal essay sebagai berikut: 

a. Pilih jenis pertanyaan Essay pada kolom Question, klik Add 

 

b. Pada halaman Adding Essay question, isi form General sebagai berikut: 

▪ Category : pilih kategori sesuai dengan jenis kelompok kuis 

▪ Question name : isi dengan nama pertanyaan 

▪ Question text : isi dengan uraian soal 
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c. Form Response options, sebagai berikut: 

▪ Response format : pilihan format penulisan jawaban, jika jawaban essay 

mengharuskan Mahasiswa menyisipkan sebuah gambar pendukung, pilih response 

format HTML editor with file picker. 

 

d. Jika semua pengaturan yang ditentukan sudah diatur lalu scroll ke paling bawah tombol 

Save changes untuk menyimpan soal. 

e. Tampilan Quistion bank setelah soal Essay disimpan 
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Untuk soal Essay benkutnya, silahkan ulangi kembali langkah-langkah pembuatannyå dengan 

mengklik Add. 

Tampilan Berikut, contoh kuis yang terdiri dari 2 soal Pilihan ganda dan essay, 

 

Pastikan setiap soal diberi bobot nilai masing-maslng per soal dan jumlah total nilainya sama 

dengan maksimum grade. 

5.2.2.2 Membuat Quiz menggunakan Format Aiken dan Gift 
Untuk membuat quiz di moodle selain dengan cara yang telah dijelaskan sebelum yaitu kita 

diharuskan membuat soal dengan cara satu-persatu berdasarkan jenis soal yang akan dibuat. Dari 

format-format tersebut yang akan dijelaskan disini adalah format Aiken dan format Gift. Format 

tersebut menjadi pilihan karena kemudahanya dibandingkan dengan format-format lainya yang 

ada. 

a. Format Aiken 

Format Aiken hanya mendukung pembuatan soal-soal dengan jenis Pilihan Berganda 

(Multiple Choice). 

Contoh penulisan soal: 
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Warna bendera Republik Indonesia adalah? 

A. Putih, hijau 

B. Putih, Biru 

C. Putih, Hitam 

D. D. Putih,Merah 

ANSWER:D 

Aturan dari penulisan format Aiken adalah: 

▪ Soal dan jawaban harus dalam satu kelompok penulisan dimana setiap baris tidak 

dipisahkan oleh spasi kosong. 

▪ Antara soal terakhir dan jawaban juga tidak ada spasi yang memisahkan. 

▪ Pernyataan jawaban harus ditulis dengan ANSWER: (menggunakan huruf besar 

semua) dilanjutkan dengan kode jawaban tanpa dipisahkan oleh baris kosong. 

▪ Pilihan jawaban harus mengunakan huruf besar semua atau kecil semua dan tidak 

diperkenankan menggunakan symbol angka. 

▪ Jangan menambahkan komentar atau intruksi pada soal yang dibuat. 

▪ Pisahkan dengan spasi kosong antara soal yang dibuat. 

b. Format Gift 

Format selanjutnya yang akan dibahas pada tulisan ini adalah format GIFT dimana dalam 

format ini mendukung beberapa jenis soal, yaitu; esay, benar-salah, pilihan berganda, 

mencocokan dan pertanyaan dengan jawaban bilangan. 

▪ Soal Esay Jawaban Singkat 

Pada pembuatan soal esay dengan jenis jawaban singkat yang perlu diperhatikan ada a soal 

harus berupa pertanyaan dengan jawaban yang pasti bukan uraian yang terdiri dari 

Contoh penulisan soal: 

Warna adalah darah? {=merah =red} 

Bentuk bumi? {=bulat =bundar} 

▪ Soal Esay Dengan Jawaban Uraian. 

Pada jenis soal ini jawaban bisa berupa uraian panjang. 

Contoh penulisan soal: 

Apa pendapat Anda mengenai eLearning? { } 

Jelaskan pengertian belajar menurut Anda? { } 

▪ Soal Benar Salah 

Pada soal benar salah symbol yang akan digunakan adalah {T) untuk peryataan benilai benar 

dan {F} untuk penryataan bernilai salah. 

Contoh penulisan soal: 

Surga ada ditelapak kaki ibu. {T} 
Bentuk telur ayam kotak.{F} 

▪ Soal Pilihan Berganda (Mutiple Choice) 

Untuk soal jenis pilihan ganda setiap jawaban salah ditandai dengan symbol tildel (~) dan 

jawaban benar ditandai dengan symbol sama dengan (=). 
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Contoh penulisan soal: 

Jumlah jari tangan kita adalah: {=10 ~11 ~12 } 

Apa warna bendera RI? {~merah hitam ~merah biru =merah putih} 

▪ Soal Mencocokan/ Menjodohkan 

Soal mencocokan terdiri dari symbol sama dengan (=) untuk pernyataan dan symbol panah 

kanan (->) untuk pasanganya. Dalam membuat soal mencocokan minimal harus terdapat 3 

pernyataan berserta pasanganya. 

Contoh penuisan soal: 

Cocokan nama Negara dan Ibukotanya. { 

=Canada -> Ottawa 

=Italy -> Rome 

=Japan -> Tokyo 

=India -> New Delhi 

}} 

Langkah-langkah membuat soal forrnat aiken dan gift, yaitu: 

a. Buka fasilitas notepad pada computer 

Windows  All program Notepad 

 

b. Tulis Soal-soal gift atau aiken tadi pada notepad 

 

c. Simpan soal-soal yang telah dibuat tersebu dalam bentuk format .txt. 

Menambahkan/ Mengimport Soal format aiken dan Gift ke dalam Kuis. 
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Setelah membuat soal dalam format notepad seperti diatas, maka langkah selanjutnya 

adalah mengimport/ menambahkan soal-soal tersebut dalam kuis. Langah-langkah pembuatan 

kuis import tersebut yaitu: 

a. Aktifkan mode edit dengan mengklk tombol Turn Editing On di sebelah kanan atas 

halaman mata kuliah 

b. Klik Link Add an activity or resource pada kolom/ section pertemuan 

c. Pilih Quiz pada menu activity, kemudian klik add. Maka akan tampil halaman adding a 

page 

 

d. Pada Form General berisi 

▪ kolom Name: isi dengan nama kuis 

▪ kolom Description: isi dengan petunjuk/instruksi dari kuis 
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e. Form Timing, berisi: 

▪ Open the quiz: Tanggal dan jam dimana quiz mulai tersedia untuk Mahasiswa. 

▪ Close the quiz: Tanggal dan jam dimana quiz tidak tersedia bagi Mahasiswa. 

▪ Time limit: Lamanya waktu penyelesaian quiz 

 

Catatan 

Informasi mengenai kapan quiz dimulai dan diakhir sangat penting, karena jka tidak diisi, secara 

default akan diisi dengan tanggal dan jam hari pembuatan. Akibatnya quiz tidak akan bisa diccba 

karena sudeh dinyatakan berakhir! 

f. Form Grade, berisi keterangan: 

▪ Grade categories: diisi dengan uncategorized  

▪ Grade to pass: dikosongkan 

▪ Attempt allowed: Jumlah maksimum kesempatan Mahasiswa boleh mencoba quiz.  

▪ Grading method: pilihan nilai akhir dari percobaan menjawab Mahasiswa, misalnya: 

nilai tertinggi, rata-rata, pertama, atau terakhir. 
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g. Pastikan semua pengaturan yang ditentukan sudah terisi, kemudian klik tombol Save and 

display untuk menyimpan dan menambahkan soal kuis. 

h. Untuk menambahkan soal kedalam kuis tersebut klik Edit quiz. 

 

i. Pilih kolom Administration dan klik Course Administartion -> Question bank -> Import 

 

j. Pilih jenis Format soal yang dibuat (Aiken/Gift) 
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k. Pada Form General, pada kolom import categories pilih sesuai dengan nama kuis pada pertemuan 

tersebut. 

 

l. Pada Form import question from file, klik tombol choose file untuk mengunggah file notepad. 

 

m. Pada halaman file picker, klik upload a file -> browse untuk mencari lokasi file yang akan diimport. 

Kemudian upload this file untuk menyimpan file tersebut. 
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n. Klik tombol Import untuk menambahkan soal notepad 

 

o. Klik Continue untuk memasukkan soal-soal tersebut kedalam question bank 
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Tampilan soal notepad pada question bank. 

 

p. Langkah selanjutnya klik Edit Quiz, pada menu administration 

 

q. Klik Tambah pertanyaan – Form question bank, untuk menambah soal baru. 
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r. Pilih kategori soal dari soal notepad yang telah dibuat, kemudian ceklist soal-soal yang 

akan dimasukan kedalam kuis. Klik tombol add section question to the quiz untuk 

menambahkan soal-soal yang telah dipilih kedalam quiz. 

 

Tampilan berikut ini adalah contoh Kuis dengan variasi jenis soal 
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Pastikan setiap soal diberi bobot nilai masing-masing per soal dan jumlah total nilainya sama 

dengan maksimum grade. 

Melihat Tampilan Quiz 

Setelah Kuis dibuat, Dosen dapat melihat tampilan kuis untuk memastikan soal-soal yang 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Setelah Anda membuat kuis, klik menu administration yang terdapat pada samplng 

halaman. 

 

 

 

 

 

Tampilan jenis soal-soal pada kuis. 
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57 

 

5.2.2.3 Memeriksa Kuis 
Jika quiz telah berlangsung dan sudah ada minimal 1 orang Mahasiswa yang telah 

mengerjakan, maka quiz tersebut tidak dapat diubah lagi. Berikut adalah contoh tampilan jka 

sudah ada Mahasiswa yang mengerjakan. 

Untuk melihat hasil kuis Mahasiswa, langkah-langkahnya adalah: 

a. Klik nama kuis yang akan dinilai 

 

b. Klik Menu Administration -> Quiz administration -> Result 
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c. Akan tampil nilai kuis dari Mahasiswa yang telah mengerjakan kuis. Untuk kuis berbentuk 

pililhan ganda (multiple choice), benar/salah, isian dan mencocokan akan dinilai secara 

otomatis oleh system. Sedangkan soal berbentuk essay perlu dinilai oleh dosen karena 

jawaban berbentuk uraian. 

 

d. Klik Require Grading pada soal essay, maka akan tampil kolom penilaian 
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e. Isi kolom comment dengan komentar Dosen dan kolom mark untuk nilai dari jawaban 

mahasiswa. Klik Save untuk menyimpan nilai. 

 

Tampilan Setelah di save. Kolom soal essay akan terisi dengan nilai yang telah dimasukkan. 
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f. Ulangi penilai kuis essay yang lainnya. Jika semua soal sudah dinilai maka nila akhir pada 

kolom Grade akan keluar. 

 

5.2.3 Menambahkan Penugasan (Assignment) 

Modul Assignment merupakan modul untuk mengelola tugas-tugas Mahasiswa oleh Dosen 

pada moodle. Assigment ini memungkinkan Dosen untuk mengumpukan tugas Yang dikerjakan 

oleh Mahasiswa, meninjau dan memberikan umpan balik termasuk nilai. 

Berikut ini langkah-langkah mambuat forum diskusi: 

a. Login sebagai Teacher dan buka mata pelajaran Yang akan diisi dengan bahan forum yang 

sudah disiapkan. 

b. Aktifkan mode edit dengan mengklik tombol Turn Editing On 

c. Klik Link Add an activi or resource pada kolom/section pertemuan 

d. Pilih Assignment pada menu activty, kemudian klik tombol Add. Maka akan tampil 

halaman adding an assignment 
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e. Form General, berisi tentang: 

▪ Assignment name: diisi dengan nama Tugas 

▪ Description: uraian tugas yang diberikan 

▪ Additional files: fasilitas untuk melampirkan file pendukung, klik panah berwarna biru 

pada kolom jika ada file pendukung 

 

f. Form Availaibility, berisi keterangan: 

▪ Allow submissions from : isi tanggal awal pengumpulan jawaban tugas 



 

62 

▪ Due Date : isi Tanggal/Batas akhir pengumpulan jawaban tugas (jika telat 

dari batas due date, Mahasiswa masih bisa mengirimkan jawaban tapi 

ditandai dengan keterangan terlambat) 

▪ Cut-off date : isi Tanggal/ Batas akhir pengumpulan jawaban tugas (Batas 

akhir tidak adanya toleransi keterambatan setelah melewati tanggal cut-off 

date). Disini Dosen dapat member nilai penalty kepada Mahasiswa yang 

terlambat mengumpulkan. 

 

g. Pastikan semua terisi, kemudian Pilih Tombol Save and Return to Course untuk 

menyimpan dan kembali ke halaman kelas. 

h. Maka hasilnya sebagai berikut 

 

5.2.3.1 Melakukan Penilaian Tugas (Assignment) 

Proses selanjutnya setelah Mahasiswa mengumpukan tugas secara online adalah 

penilaian. Dosen dapat melihat status pengumpulan assignment Yang dilakukan oleh Mahasiswa 

dan kemudian dapat melakukan penilaian terhadap assignment tersebut. Langkah-langkah 

melakukan penilaian tugas yaitu: 

a. Klik nama tugas (Assignment) Yang akan dinilai. 
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b. Pada Form grading summary berisi keterangan : 

▪ Participants : Jumalh mahasiswa yang terdaftar di kelas 

▪ Draft : Jumlah jawaban yang telah dikumpulkan oleh Mahasiswa 

▪ Submitted : Jumlah jawaban yang telah dinilai oleh Dosen 

▪ Need Grading : Jumlah jawaban yang belum diketahui nilainya 

▪ Due date : Keterangan batas akhir pengumpulan jawaban 

▪ Time remaining : waktu pengumpulan tugas 

Pada Gambar dibawah ini ada 1 assignment yang telah dikumpulkan. Klik View all 

submissions untuk melihat jawaban Mahasiswa. 

 

 

c. Pada gambar dibawah ini maka akan terlihat detail Mahasiswa pengirim jawaban assignment diatas, 

Dosen dapat melihat jawaban assignment dengan mengunduh tugas. Caranya klik Link nama tugasnya 

dan unduh. 
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d. Untuk melakukan penilaian, Dosen dapat melakukannya dengan klik “Grade”.Beri nilai 

pada kolom grade dan komentar pada kolom feedback. 
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e. Setelah selesai memberi nilai dan feedback, serta pengaturan lainnya Jika mempunyai 5 

pilihan tombol untuk diklik. 

▪ Save change and show next: simpan dan menampilkan assignmet lainnya 

▪ Cancel: membatalkan penilaian 

▪ Tanda panah kekiri dipojok kiri atas: untuk menampilkan assignmet sebelumnya 

▪ Tanda panah kekanan dipojok kiri atas: untuk menampikan assignmet selanjutnya 

f. Jika Dosen menekan tombol "Save changes", nilai tugas akan terekam dan akan 

menampilkan halaman pemberitahuan. Klik "Continue" untuk melanjutkan, dan akan 

tertampil halaman penilaian dengan status berubah menjadi "Submitted for grading 

Graded", assignment sudah memilki nilai dan sudah memiliki feedback. 
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BAB VI 

Fitur e-learning Lainnya 

 

6.1 Melihat Nilai Mahasiswa 

Semua aktivitas (activity) pada sebuah course yang dilakukan oleh siswa yang memiliki 

hak akses terhadap aktivitas tersebut, secara Otomatis akan dinilai oleh sistem moodle. Nilai 

setiap siswa untuk aktivtas yang sudah dibuat dapat dilhat dengan cara: 

a. Login sebagai Teacher dan buka mata pelajaran yang akan dilhat nilainya 

b. Klik Menu Admnistration pada halaman kelas, Klik Gradebook setup. 

 

c. Pada grader report di atas terdapat beberapa nilai untuk jenis aktivitas yang sudah dibuat 

sebelumnya setta sudah diakses oleh Mahasiswa. 
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6.1.1 Mengedit Nilai Mahasiswa 

Anda bisa mengubah (menambah/ mengurangi) nilai Mahasiswa melalui halaman gra r 

report gradebook dengan Cara: 

a. Masuk ke halaman grader report dengan meng-klik Settings -> Course administration -> 

Grades 

b. Aktifkan mode edit dengan meng-klik tombol Turn Editing on 

 

c. Edit nilai untuk siswa dan aktivitas yang diinginkan pada kolom nilai yang ada. 

 

Nilai yang diupdate secara manual akan diberi tanda warna yang berbeda otomatis oleh 

system. 
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6.1.2 Mengekspor Nilai Ke Excel 

Nilai Mahasiswa dapat didownload dari moodle ke komputer dalam format excel dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Login sebagai Teacher dan buka mata pelajaran yang akan dilihat nilainya 

b. Klik Menu Admnistration pada halaman kelas, Klik Gradebook setup. 

 

c. Pada halaman grader report, pilihlah Export -> Excel spreadsheet (.xlsx) atau Open 

Document spreadsheet (.ods). 
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d. Pilih Export -> Excel spreadsheet 

Pada form Grade items to be included beri tanda ceklis pada grade item yang akan 

diunduh. 

 

Pada form Export format options beri tanda ceklis pada grade item yang akan diunduh. 

▪ Include Feedback: beri tanda ceklis, jika kolom feedback masuk dalam in export 

kolom yang akan diunduh. 

▪ Grade export display types: isi dengan tipe data nilai yang akan ditampilkan (decimal 

display type persentase, atau huruf). 

▪ Grade export decimal: isi dengan banyaknya angka di belakang koma,jika pada 

decimal point Grade export display type memilih "Real atau Percentage" 
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e. Klik tombol Download, maka nilai tersebut akan terunduh langsung ke dalam komputer 

dalam bentuk excel 

f. Tampilan nilai aktivitas dalam bentuk excel. 
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