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Changelog
Changelog berisi catatan perubahan yang dibuat dalam dokumen ini.
[0.1] 21 September 2020
● Penyusunan pertama

2020 © Politeknik Keuangan Negara STAN

Struktur Situs
Situs LMS terdiri dari beberapa halaman utama, yaitu halaman awal, dashboard, halaman
course, halaman profil pengguna dan halaman pengaturan (khusus untuk admin).

Mengakses Situs LMS
Situs LMS PKN STAN dapat diakses melalui alamat http://lms.pknstan.ac.id/

Halaman Awal

Halaman awal adalah halaman yang pertama anda tuju saat mengakses situs LMS. Pada
halaman ini anda dapat melihat pengumuman yang diposting oleh admin. Selain itu anda
dapat login melalui login box atau melalui tombol login yang terdapat di pojok kanan atas.
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Pengumuman Situs

Anda dapat melihat pengumuman terbaru yang diunggah oleh admin di bagian ini. Setiap
pengumuman menampilkan judul pengumuman, pembuat pengumuman, tanggal dan waktu
pengumuman dipost dan isi dari pengumuman.

Login Box dan Tombol Login

Pada bagian ini anda dapat login ke situs LMS dengan memasukan username dan
password. Jika anda lupa password, anda juga dapat menggunakan fitur lupa password
dengan memilih menu

yang ada di bagian paling bawah login box.

Anda juga dapat login melalui halaman login yang dapat diakses melalui tombol login yang
terdapat di pojok kanan atas halaman awal. halaman login juga dapat diakses melalui
alamat http://lms.pknstan.ac.id/login/index.php
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Dashboard

Setelah berhasil login, anda akan menuju halaman dashboard. Dashboard merupakan
halaman untuk mengakses semua fitur utama di LSM. Pada halaman ini terdapat informasi
penting yaitu course yang anda ikuti, event yang sedang berjalan dan kalender. Setiap
bagian dashboard akan dijelaskan pada bagian berikut.

Navbar
Navbar merupakan bagian paling atas pada dashboard. Pada bagian ini anda akan
menemukan tombol menu drawer, logo, menu bar, tombol notifikasi, tombol pesan dan
tombol user menu.
Tombol drawer digunakan untuk menampilkan dan menyembunyikan
menu drawer.

Menu bar berisi link untuk menuju halaman depan dan
dashboard.

 ombol notifikasi digunakan untuk menampilkan berbagai notifikasi
T
(pemberitahuan).

Tombol pesan digunakan untuk menampilkan pesan.
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Tombol user menu untuk menampilkan daftar user menu yang
berhubungan dengan pengaturan profil dari user serta untuk log out dari
LMS.

Tampilan user menu yang muncul saat tombol user menu diklik.
Terdapat 3 pilihan dalam tombol user menu, yaitu:
Dashboard : untuk menuju dashboard
Profile : Untuk melihat data profil pengguna
Log out : untuk keluar dari LMS

Menu Drawer
Merupakan bagian paling kanan pada dashboard yang berisi
link untuk menuju home, dashboard, kalender dan course yang
diikuti.
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Course Overview

Berisi informasi seluruh course yang diikuti.

Calendar Box

Berisi kalender dan informasi mengenai tanggal jatuh tempo dari seluruh event di course
yang diikuti seperti penugasan dan kuis.

Event Box

Berisi seluruh event pada course seperti penugasan dan kuis yang masih aktif.
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Halaman Course
Setiap course yang anda ikuti dapat diakses melalui Dashboard atau Menu Drawer. Pada
halaman course terdiri dari seluruh pertemuan dalam satu semester (termasuk UTS dan
UAS). Masing-masing pertemuan akan bersifat seperti folder yang menyimpan materi,
penugasan maupun latihan kuis pada pertemuan tersebut. Materi, penugasan dan latihan
kuis dapat ditambahkan oleh dosen dengan terlebih dahulu mengklik tombol Turn Editing
on.
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Halaman Profil
Halaman yang difungsikan untuk pengaturan profil dari pengguna, seperti untuk mengganti
password dan foto profil. Halaman ini dapat diakses melalui tombol user menu yang terdapat
pada Navbar.

terdapat 5 bagian penting yang terdapat dalam menu profil, yaitu User detail, Course details,
Miscellaneous, Reports dan Login activity.

User detail
Berisi detail info dari pengguna.
Disini juga terdapat tombol edit
profil.
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Course detail
Berisikan informasi dari
course yang diikuti.

Miscellaneous
Berisi info lain-lain.

Report
berisi laporan dari course yang diikuti.

Login activity
Berisi informasi login dari peserta.

Halaman edit profil
Digunakan untuk mengupdate informasi dari pengguna. Dapat diakses melalui User detail di
halaman profil.
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Halaman Administration
Halaman yang berfungsi untuk mengakses fungsi admin. Halaman ini hanya bisa diakses
oleh admin. Pada halaman ini admin dapat menemukan fungsi untuk menambah dan
menghapus user, membuat dan menghapus course serta memasukan user ke dalam
course.

Membuat Kategori Dan Sub Kategori
Kursus adalah area pembelajaran Moodle, tempat pengajar dan mahasiswa bekerja
bersama. Anda dapat menambahkan kursus baru dengan mengklik tombol 'Tambah kursus
baru' di halaman depan atau dari tautan Kelola kursus dan kategori di area Kursus pada
administrasi Situs. Jika Anda berencana untuk memiliki banyak kursus, Anda dapat
mengunggah kursus secara massal melalui file CSV.
Jika Anda ingin pengaturan tertentu dalam kursus Anda selalu ditentukan sebelumnya untuk
Anda ketika Anda membuat kursus baru, periksa Administrasi situs> Kursus> Pengaturan
default kursus.
Agar lebih tersusun secara rapi maka setiap materi pembelajaran sebaiknya
dikelompokkan menjadi kategori-kategori tertentu, misalnya dikelompokkan berdasarkan
kelas ataupun jurusan. Pembuatan kategori ini dapat dilakukan oleh Administrator dengan
cara sebagai berikut :
● Login sebagai admin
● Klik di Site administration, lalu pilih Courses, klik Add/edit courses
● Setelah muncul halaman Courses categories, klik Add new category
● Di halaman Add new category, isikan:
○ Category name, isi dengan nama kategori, misalkan Kelas X, Kelas XI, dll
○ Category ID number, ini adalah peng-kode-an untuk kategori yang kita buat,
misalkan 11 untuk kelas XI
○ Karena biasanya kelas XI sudah terbagi dengan jurusan, maka kita
dapat memasukkan sub kategori. Pilih Add a sub-category, isikan sub
kategori, misalnya IPA. Masukkan kode dan keterangan (bila perlu).
○ Lengkapi seluruh kategori dan sub kategori sesuai dengan kondisi kampus
anda.

Membuat Course
●
●
●
●
●
●
●

Pilih/klik Add/edit courses, di halaman Course categories klik Add a new course
Setelah muncul halaman Edit course settings, isikan form yang disediakan
Course full name, nama atau judul lengkap course
Course short name, nama atau judul singkat course
Course ID number, nomor kode resmi untuk course
Course Summary, berisi keterangan dari materi yang akan diajarkan
Format, bentuk tampilan untuk mapel, bisa dipilih, antaranya;Weekly Untuk
format mingguan, Topic Untuk format berdasarkan topik, Sosial Untuk format
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●
●
●
●
●

diskusi atau forum, SCORM untuk format mapel yang telah dibuat sebelumnya
dengan aplikasi lain yang menghasilkan bentuk scorm.
Course start date, menentukan tanggal kapan mapel mulai ditampilkan
News items to show, jumlah items/materi yang akan ditampilkan
Show gradebook to students, pilihan untuk memperlihatkan atau tidak
ketuntasan materi kepada mahasiswa
Show activity reports, pilihan memperlihatkan atau tidak laporan aktivitas
Maximum upload size, menentukan besar kapasitas file yang dapat di unggah

Membuat User
Manual Authentication
●
●
●
●
●
●
●

Administrator dapat melakukan proses pendaftaran secara manual. Caranya seperti
apa?? Oke, silahkan ikuti langkah-langkah berikut:
Masuk sebagai Administrator
Di bagian Setting, klik Site Administration
Lalu pilih Users
Pilih sub menu Accounts
Pilih Add a new user
Muncul halaman form user, silahkan diisi.Selain memasukkan user satu persatu, di
dalam Moodle bisa juga memasukkan user secara kolektif, hal ini sangat berguna
untuk mempermudah tugas admin, namun mengingat modul ini nanti jadi
terlalu banyak halamannya, maka penjelasan tentang itu akan saya carikan di dalam
pelatihan saja.

Mengubah tampilan situs Anda
Situs Moodle baru hadir dengan dua tema default, 'Boost' dan 'Classic'. Keduanya berfungsi
baik pada perangkat seluler maupun desktop, dan dapat disesuaikan dari area Tema
administrasi Situs.
Jika instalasi dan organisasi Anda mengizinkannya, Anda dapat menginstal tema khusus.

Pengaturan situs default penting
Tetapkan bahasa default Anda di Administrasi situs> Bahasa> Pengaturan bahasa . Moodle
default ke bahasa Inggris umum; jika Anda memerlukan bahasa Inggris AS atau bahasa lain,
tambahkan itu dalam Bahasa> Paket bahasa terlebih dahulu maka Anda dapat
menetapkannya sebagai default.
Tetapkan zona waktu dan negara default Anda di Administrasi situs> Lokasi> Pengaturan
lokasi .
Matikan akses tamu umum (kecuali Anda yakin Anda tahu cara menggunakannya) di
Administrasi situs> Plugin> Pendaftaran> Kelola plugin terdaftar dan Sembunyikan
tombolnya di Administrasi situs> Plugin> Otentikasi> Kelola otentikasi> Tombol login tamu .
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Sesuaikan kata sandi minimum Anda jika perlu di Administrasi situs> Keamanan>
Pengaturan keamanan situs> Kebijakan kata sandi .
Pastikan cron berjalan ketika Anda mengaturnya selama instalasi. Situs Anda tidak akan
berfungsi dengan baik tanpanya. Jika pesan "Skrip pemeliharaan cli / cron.php belum
dijalankan setidaknya selama 24 jam." muncul di administrasi Situs> Pemberitahuan maka
itu tidak berjalan dengan benar.
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Activity dan Resources
Kita dapat memasukan kegiatan pembelajaran online pada course yang disebut Activity dan
Resources. Kita harus paham terlebih dahulu apa yang disebut dengan activity dan
resource.
Activity: yaitu mahasiswa melakukan sesuatu untuk dinilai. Misalnya mengumpulkan
tugas dan quiz.
Resource: yaitu pengajar memberikan materi ke mahasiswa. Misalnya, bahan ajar agar
didownload mahasiswa.
Terdapat lima macam activity/resources yang bisa digunakan, yaitu:
1. Penugasan (Assignment)
2. Obrolan (Chat)
3. Forum
4. Quiz (Kuis/Ulangan)
5. File (Dokumen/Berkas)
Activity dan resource dapat ditambah oleh Dosen ke dalam course. Yang harus dilakukan
untuk menambah activity dan resource ke dalam course adalah dengan terlebih dahulu
mengklik
tombol
Turn
Editing
On
pada
halaman
course.

Kemudian akan muncul pilihan untuk menambah activity dan resource pada setiap folder
pertemuan.

SIlahkan menambahkan activity dan resource di pertemuan yang anda inginkan.
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Activity : Penugasan (Assignment)
Untuk tugas, biasanya kita memberikan PR (Pekerjaan Rumah) bagi para mahasiswa,
e-learning dapat mempermudah dalam pengumpulan tugas, dimana kita tidak perlu lagi
menyuruh mahasiswa mengumpulkan dengan kertas, CD, atau flash disk, atau bahkan
ke email yang tentunya akan memenuhi inbox email kita.

Jenis penugasan (Submission)
mahasiswa dapat mengetik langsung ke Moodle, mengunggah file atau menambahkan
media.
Online text: Teks yang diketik ke dalam editor Atto secara otomatis disimpan dan pengajar
dapat menetapkan batas kata yang akan menampilkan peringatan jika mahasiswa
melampauinya.
File submissions: mahasiswa dapat mengunggah file apa pun yang ditentukan pengajar.
pengajar dapat menentukan jumlah maksimum file yang dapat diunggah dan ukuran
maksimum untuk setiap file.
mahasiswa mungkin dapat menambahkan catatan (komentar) kepada pengajar mereka
ketika menyerahkan pekerjaan mereka.

Tugas penilaian (Grading)
Tugas dapat dinilai dengan Grade points sederhana atau Skala yang dapat disesuaikan.

Pengaturan Penugasan (Assignment Setting)

General
Beri nama pada tugas Anda (yang akan dilihat mahasiswa untuk diklik) dan, jika perlu,
uraian. Jika Anda ingin deskripsi untuk ditampilkan pada halaman kursus, centang kotak.
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Additional files
Di sini Anda dapat menambahkan file yang mungkin dapat membantu mahasiswa ketika
mereka melakukan tugas mereka, seperti contoh pengiriman atau templat jawaban.
Availability

Allow submissions from
Ini memberikan batas waktu mahasiswa untuk mengirimkan sebelum tanggal yang
ditunjukkan tetapi tidak menyembunyikan tugas dan instruksi atau materi yang disertakan.
Due date
Pengajuan masih diizinkan setelah tanggal ini tetapi akan ditandai sebagai terlambat.
Nonaktifkan dengan menghapus centang pada kotak centang. Tugas tanpa tanggal jatuh
tempo akan muncul di dasbor dengan 'No due date' ditampilkan.
Cut-off date
Setelah tanggal ini, mahasiswa tidak akan dapat mengirimkan dan tombol kirim akan hilang.
Remind me to grade by..
Tanggal perlu dimasukkan di sini agar tugas ditampilkan pada blok ikhtisar Kursus pengajar
dan di Kalender . Ini akan ditampilkan ketika setidaknya satu mahasiswa telah mengirimkan.
Submission types

Di sini Anda dapat memutuskan bagaimana Anda ingin mahasiswa mengirimkan karya
mereka kepada Anda.
Online text
mahasiswa mengetik respons mereka langsung di Moodle menggunakan editor teks.
File submissions
mahasiswa dapat mengunggah satu atau lebih file dari jenis apa pun yang dapat dibuka oleh
pengajar. pengajar dapat membuat anotasi file PDF, docx, dan odt yang diunggah dalam
browser, dan saat disimpan, file yang dianotasi tersedia untuk mahasiswa.
Maximum submission size
Ukuran unggahan maksimum mengacu pada setiap file yang diunggah mahasiswa. Itu tidak
boleh lebih besar dari batas dalam pengaturan Kursus.
Accepted file types
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pengajar dapat menentukan jenis file yang mahasiswa dapat unggah ke tugas. Pemilih jenis
file muncul saat mengklik 'Pilih', menawarkan pilihan jenis file yang berbeda.
Feedback types

Feedback comments
Dengan ini diaktifkan, pengajar dapat meninggalkan komentar untuk setiap kiriman (yang
muncul di layar penilaian tugas.)
Offline grading worksheet
Ini berguna jika Anda ingin mengunduh daftar penilaian dan mengeditnya dalam program
seperti MS Excel.
Submission settings

Require students click submit button
Jika ini disetel ke 'Tidak', mahasiswa dapat membuat perubahan pada pengiriman mereka
kapan saja. (Jika Anda ingin menghentikan mereka mengubah pekerjaan setelah Anda siap
untuk menilai, klik 'Lihat / Nilai semua pengiriman'; cari mahasiswa dan Dari kolom Edit, klik
ikon tindakan dan pilih 'Mencegah perubahan pengiriman.'
Jika disetel ke 'Ya', mahasiswa dapat mengunggah versi konsep tugas sampai mereka siap
untuk menyerahkan. Mengklik tombol kirim memberitahu pengajar bahwa mereka telah
selesai menyusun dan ingin pekerjaan itu dinilai. Mereka tidak dapat lagi mengeditnya dan
harus meminta pengajar untuk kembali ke konsep status jika mereka perlu mengubahnya
lagi. Untuk melakukannya, klik 'Lihat / Nilai semua kiriman; temukan mahasiswa dan dari
kolom Edit, klik ikon tindakan dan pilih 'Kembalikan pengajuan ke konsep'.
Require that students accept the Submission statement
Seorang administrator dapat mendefinisikan "Pernyataan Pengajuan" (lihat di bawah) yaitu
pernyataan dimana mahasiswa menjanjikan pekerjaan itu milik mereka dan yang harus
mereka setujui sebelum mengirimkan pekerjaan mereka. Jika administrator telah memberi
pengajar opsi untuk menggunakan pernyataan pengiriman atau tidak, maka itu akan
tersedia di layar pengaturan tugas. Jika administrator telah memaksa pernyataan di seluruh
situs, seorang pengajar tidak akan memiliki opsi ini di pengaturan tetapi seorang mahasiswa
akan melihat pernyataan ketika mengakses tugas mereka.
Attempts reopened
Jika 'mengharuskan mahasiswa untuk mengklik ajukan' diaktifkan, maka mahasiswa hanya
dapat mengirimkan sekali. Anda dapat mengubah ini di sini menjadi 'Secara Manual' dan
membukanya kembali bagi mahasiswa untuk dikirim kembali, atau Anda dapat
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mengubahnya menjadi 'Secara otomatis sampai lulus', bagi mahasiswa untuk terus
mengirimkan kembali sampai mereka mendapatkan nilai lulus.
Maximum attempts
Di sini Anda dapat memutuskan berapa banyak upaya untuk memungkinkan jika mahasiswa
dapat mengirim kembali. Jika seorang mahasiswa harus terus berusaha sampai mereka
mendapatkan nilai kelulusan, Anda mungkin memutuskan untuk membatasi upaya meskipun
mereka belum lulus - atau mereka mungkin mencoba selamanya.
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Activity : Obrolan (Chat)
kegiatan Obrolan untuk melakukan diskusi secara realtime.

Pengaturan Obrolan (Chat Setting)

Menambahkan Obrolan ke course Anda
Dengan pengeditan diaktifkan (Turn editing on), di bagian Anda ingin menambahkan
obrolan, klik tautan "Add an activity or resource" dan pilih Obrolan (Chat) Semua pengaturan
dapat diperluas dengan mengklik tautan "Expand all" di kanan atas.
Name of this chat room
Apa pun yang Anda ketik di sini akan membentuk tautan yang diklik peserta didik untuk
memasuki obrolan sehingga akan sangat membantu untuk memberikannya nama yang
menyarankan tujuannya - misalnya "Diskusi RPS" atau "Pembahasan UTS".
Description
Ketikkan deskripsi obrolan di sini. Sebutkan instruksi yang tepat untuk mahasiswa mengenai
subjek obrolan.
Display description on course page
Jika kotak ini dicentang, deskripsi akan muncul di halaman kursus tepat di bawah nama
Obrolan.
Chat sessions

Repeat/publish sessions
Ada empat opsi untuk menjadwalkan sesi obrolan di masa mendatang:
● Don't publish any chat times - tidak ada waktu yang ditentukan dan
mahasiswa dipersilakan untuk mengobrol kapan saja.
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●

No repeats - publish the specified time only - hanya mempublikasikan
waktu yang ditentukan - hanya waktu obrolan berikutnya yang akan
dipublikasikan. Ini dapat digunakan untuk menjadwalkan acara atau
pertemuan khusus atau hanya untuk membantu peserta didik
mengidentifikasi waktu bersama di mana mereka dapat berharap untuk
menemukan peserta didik lain di ruang obrolan.
● At the same time every day - Obrolan harian berguna untuk menjadwalkan
jam kantor harian atau sesi kerja dengan peserta didik.
● At the same time every week - Pengaturan ini akan menjadwalkan obrolan
untuk hari dan waktu yang sama setiap minggu, yang dapat berguna
misalnya untuk bertemu dan meninjau ide-ide kunci dan pertanyaan terkait
dengan konten / penilaian minggu ini.
Save past chat sessions
Pilih dari dropdown berapa hari untuk disimpan - atau simpan semuanya dengan memilih
Jangan pernah menghapus pesan
Jika Anda memiliki keprihatinan tentang diskusi yang mungkin terjadi di ruang obrolan Anda,
Anda mungkin ingin menyimpan transkrip untuk memeriksa kesesuaian dengan apa yang
dibahas. Jika pelajar Anda menggunakan ruang obrolan untuk berkolaborasi dalam proyek
grup, Anda tidak akan ingin menghapus pesan sampai proyek selesai.
Everyone can view past sessions
Putuskan disini apakah mengizinkan atau tidak semua orang melihat sesi obrolan
sebelumnya. (pengajar selalu dapat melihat sesi sebelumnya).

Masuk ke Obrolan (Entering Chat Room)
Ketika Anda mengklik tautan obrolan pada halaman kursus Anda melihat dua atau tiga opsi:
● Click here to enter the chat now - ini membawa Anda ke obrolan menggunakan
metode obrolan default situs yang dipilih - misalnya Ajax.
● Use more accessible interface - ini memberikan ruang obrolan yang lebih
sederhana tanpa bingkai dan javascript:
● View past sessions - jika ini telah diaktifkan dan pengguna diizinkan untuk melihat
sesi obrolan sebelumnya, ini membawanya ke daftar sesi sebelumnya dengan tautan
ke obrolan.
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Activity : Forum (Forum)
Kegiatan forum memungkinkan mahasiswa dan pengajar untuk bertukar ide dengan
memposting komentar sebagai bagian dari 'utas'. File seperti gambar dan media mungkin
dimasukkan dalam posting forum. pengajar dapat memilih untuk menilai dan / atau menilai
posting forum dan juga memungkinkan untuk memberikan mahasiswa izin untuk menilai
posting masing-masing.
Dalam forum standar (default) untuk penggunaan umum , mahasiswa akan melihat teks
pengantar di ruang terpisah di atas daftar diskusi. mahasiswa melihat tombol untuk memulai
diskusi baru (utas).
Dalam diskusi tunggal dan sederhana, para pengajar memposting pertanyaan dan
mahasiswa hanya dapat menjawab. Mereka tidak dapat memulai topik diskusi baru. Ini
berguna jika Anda ingin diskusi tetap fokus.
Forum Tanya Jawab paling baik digunakan ketika Anda memiliki pertanyaan tertentu yang
ingin Anda jawab. pengajar memposting pertanyaan dan mahasiswa merespons dengan
kemungkinan jawaban. Secara default, forum Q dan A mengharuskan mahasiswa
memposting sekali sebelum melihat postingan mahasiswa lain.
The forum Standard ditampilkan dalam blog-seperti format yang bekerja seperti forum
standar untuk penggunaan umum, tapi posting pertama dari setiap diskusi ditampilkan
(seperti dalam blog) sehingga pengguna dapat membacanya dan kemudian memilih untuk
merespon dengan mengklik "Diskusikan topik ini (Discuss this topic)" tombol kanan bawah
tulisan.
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Pengaturan Forum (Forum Settings)

Seorang pengajar dapat menambahkan aktivitas Forum dalam suatu kursus ketika
penyuntingan dihidupkan (Turn Editing On) dengan mengklik tautan 'Add an activity or
resource' dan pilih Forum.
Activity settings
Untuk melihat semua pengaturan diperluas, klik tautan "Expand all" kanan atas.
Beri nama pada Forum (yang dilihat mahasiswa di halaman kursus) dan deskripsi jika
diperlukan. (Untuk jenis forum diskusi tunggal yang sederhana, deskripsi Anda harus
menyertakan pertanyaan atau topik yang ingin Anda diskusikan.)
Attachments and word count

Ukuran file maksimum yang dapat dilampirkan ke posting forum tergantung pada
pengaturan situs LMS. pengajar mungkin menginginkan batas ukuran yang lebih kecil untuk
forum dan harus mengingat kecepatan pengunduhan peserta kursus.
Jika "Display word count" diaktifkan, maka jumlah kata dalam posting forum akan ditampilkan
di bagian bawah setiap posting.
Forum subscriptions

Ketika seorang peserta berlangganan ke suatu forum, itu berarti bahwa mereka akan
menerima pemberitahuan (tergantung pada preferensi pengaturan pengiriman pesan
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pengguna) dari setiap posting baru. Secara default, notifikasi forum dikirim sekitar 30 menit
setelah posting disimpan.
Peserta biasanya dapat memilih apakah mereka ingin berlangganan ke setiap forum.
Namun, pengajar dapat memilih untuk memaksa berlangganan pada forum tertentu maka
semua pengguna kursus akan berlangganan secara otomatis, bahkan mereka yang
mendaftar di lain waktu.
Subscribe to individual forum discussions
Dalam forum dengan langganan opsional atau otomatis, Anda dapat memilih diskusi mana
yang akan berlangganan dengan mengklik ikon berlangganan / berhenti berlangganan di
sebelah kanan diskusi.

Menggunakan Forum (Using Forum)
Membalas diskusi
Mirip dengan ketika memulai diskusi baru, kotak balasan muncul sebaris, memungkinkan
pengguna untuk merespon dengan cepat. Jika diperlukan balasan yang lebih terperinci,
misalnya, yang memerlukan bilah alat pengeditan atau kotak lampiran, mengklik Lanjut akan
menampilkan versi lengkap.
Membintangi Diskusi/Star discussions
Diskusi dapat disukai atau 'dibintangi' dengan mengklik tiga titik di sebelah kanan diskusi
atau dengan mengklik langsung pada bintang. Pengaturan ini bersifat individual dan akan
memindahkan diskusi ke bagian atas daftar diskusi, di bawah setiap diskusi yang
disematkan.
Sortir diskusi
Diskusi dapat diurutkan berdasarkan balasan, posting terakhir atau dibuat, dengan mengklik
kata-kata yang tertaut di bagian atas daftar diskusi.
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Activity : Quiz (Kuis)
Aktivitas Quiz modul memungkinkan pengajar untuk merancang dan membangun kuis yang
terdiri dari berbagai macam jenis Pertanyaan, termasuk pilihan ganda, benar-salah, jawaban
singkat dan drag dan drop gambar dan teks. Pertanyaan-pertanyaan ini disimpan di bank
Pertanyaan dan dapat digunakan kembali dalam kuis yang berbeda.

Quiz settings (Pengaturan)
Membuat kuis baru adalah proses dua langkah. Pada langkah pertama, Anda membuat
aktivitas kuis dan mengatur opsinya yang menentukan aturan untuk berinteraksi dengan
kuis. Pada langkah kedua Anda menambahkan pertanyaan ke kuis. Halaman ini
menjelaskan opsi yang bisa Anda atur untuk aktivitas kuis.
Untuk menambahkan kuis dapat dilakukan dengan cara ‘Add an activity or resource’ dan
pilih Quiz.
General
Tambahkan nama di sini (yang akan diklik mahasiswa untuk mengakses kuis) dan, jika
diinginkan, deskripsi tentang apa yang harus mereka lakukan.
Timing/Pengaturan waktu
Open the quiz
Anda dapat menentukan waktu kapan kuis dapat diakses orang untuk melakukan upaya.
Sebelum waktu pembukaan, kuis tidak akan tersedia bagi mahasiswa. Mereka akan dapat
melihat pengantar kuis tetapi tidak akan dapat melihat pertanyaan. Kuis dengan waktu mulai
di masa depan menampilkan tanggal buka dan tutup untuk mahasiswa.
Close the quiz
Setelah waktu penutupan, mahasiswa tidak akan dapat memulai upaya baru. Jawaban yang
diajukan mahasiswa setelah tanggal penutupan kuis akan disimpan tetapi tidak akan
ditandai.
Bahkan setelah kuis ditutup, mahasiswa masih akan dapat melihat deskripsi kuis dan
meninjau jawaban mereka.
Time limit
Secara default, kuis tidak memiliki batas waktu, yang memungkinkan mahasiswa sebanyak
waktu yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan kuis. Jika Anda menetapkan batas
waktu, beberapa hal dilakukan untuk mencoba dan memastikan bahwa kuis diselesaikan
dalam waktu itu:
● Penghitung waktu mundur ditampilkan di blok navigasi kuis
● Ketika penghitung waktu habis, kuis dikirimkan secara otomatis dengan jawaban apa
pun yang telah diisi sejauh ini
● Jika seorang mahasiswa berhasil menipu dan melampaui waktu yang diberikan, tidak
ada nilai yang diberikan untuk jawaban yang dimasukkan setelah waktu habis
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When time expires
Ada tiga opsi untuk apa yang akan terjadi ketika batas waktu habis. Pilih yang Anda
butuhkan dari menu dropdown:
● Jawaban terbuka di submit secara otomatis (Ini adalah default)
● Ada masa tenggang ketika upaya terbuka dapat di submit, tetapi tidak ada lagi
pertanyaan yang bisa dijawab
● Upaya harus disubmit sebelum waktu habis, atau tidak dihitung.
Jika Anda memilih "There is a grace period... " maka Anda dapat mencentang kotak itu untuk
mengaktifkan "Submission grace period" dan menentukan periode waktu di mana pelajar
masih dapat menyerahkan kuis setelah waktu habis.
Grade
Attempts allowed
mahasiswa dapat diizinkan untuk mencoba beberapa kali pada kuis.
Grade to pass
Di sini Anda dapat menetapkan nilai kelulusan untuk kuis.
Layout
New page
Menampilkan satu pertanyaan tiap halaman.
Review options
Bagian ini mengontrol informasi yang akan ditunjukkan mahasiswa ketika mereka meninjau
upaya mereka di kuis, dan selama upaya dalam mode adaptif. Ini adalah matriks dengan
kotak centang.
Berbagai informasi yang dapat dikontrol adalah:
The attempt
Akan menunjukkan bagaimana mahasiswa merespons setiap pertanyaan.
Whether correct
Menampilkan apakah respons mahasiswa untuk setiap pertanyaan benar atau salah.
Marks
Mengungkapkan nilai yang diberikan kepada mahasiswa.
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Specific feedback
Akan menampilkan umpan balik untuk respons terhadap jawaban sebagaimana ditetapkan
saat menambahkan pertanyaan ke kuis. Setiap tanggapan terhadap suatu pertanyaan dapat
memiliki umpan balik untuk jawaban yang benar dan salah.
General feedback
Menampilkan umpan balik umum untuk seluruh pertanyaan yang ditetapkan saat
menambahkan pertanyaan ke kuis. Anda dapat menggunakan umpan balik umum untuk
memberi mahasiswa beberapa latar belakang pengetahuan apa yang diuji oleh pertanyaan
itu.
Right answer
Mengungkapkan jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan, apakah mahasiswa
menjawab dengan benar atau tidak
Overall feedback
Menampilkan umpan balik untuk seluruh kuis sebagaimana diatur dalam pengaturan kuis.
Untuk setiap item di atas, Anda dapat menentukan jangka waktu kapan mahasiswa akan
melihatnya:
During the attempt
Ketika mahasiswa akan mengirimkan jawaban kemudian menerima umpan balik langsung.
Immediately after the attempt
Segera setelah mahasiswa mengklik "submit all and finish".
Later, while the quiz is still open
Sebelum tanggal penutupan (jika kuis tidak memiliki tanggal tutup, fase ini tidak pernah
berakhir).
After the quiz is closed
Setelah kuis ditutup.

Menambah Pertanyaan
Setelah kuis ditambahkan ke kursus dan pengaturan Kuis ditetapkan, pengajar dapat mulai
menambah pertanyaan. Anda juga dapat membuat pertanyaan di Question Bank tanpa
terlebih dahulu membuat kuis. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dapat digunakan
kemudian.
Setelah Anda mengakses layar edit quiz, Anda dapat menambahkan pertanyaan dari
sejumlah lokasi:
Klik tautan 'Add' seperti pada tangkapan layar di bawah ini.
Ketika terbuka, pilih untuk menambahkan pertanyaan baru, untuk memilih pertanyaan dari
bank soal atau untuk menambahkan pertanyaan acak.
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Creating a new question/Membuat pertanyaan baru
1. Untuk membuat pertanyaan baru, klik 'Add' lalu '+ a new question'.
2. Dari layar berikutnya, pilih jenis pertanyaan yang ingin Anda tambahkan dan klik "Next"
('Ketika Anda mengklik pada jenis pertanyaan di sebelah kiri, informasi bermanfaat muncul
di sebelah kanan.) Pilih jenis pertanyaan yang akan dibuat.
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3. Isi formulir pertanyaan, pastikan untuk memberi nilai pada jawaban yang benar.
4. Klik "Simpan perubahan".
Choosing a pre-made question/Memilih pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya
● Jika pengajar lain dalam kursus membuat pertanyaan, atau jika seorang pengajar
mengajukan pertanyaan dalam kuis sebelumnya, ini dapat ditambahkan ke kuis saat
ini dengan mengklik 'Add' dan '+ from question bank'.
● Klik tanda + di sebelah satu pertanyaan yang ingin Anda tambahkan (1 pada
tangkapan layar di bawah)
● Jika Anda memiliki beberapa pertanyaan, atau Anda ingin menambahkan semua
pertanyaan, centang kotak setiap pertanyaan atau kotak teratas (2 pada tangkapan
layar di bawah) dan kemudian klik 'Add selected questions to the quiz' (3 pada
tangkapan layar di bawah).
● Untuk mengerjakan pertanyaan, klik judul kolom. Urutan sortir default (T) adalah
kependekan dari jenis pertanyaan. (2 pada tangkapan layar di bawah)
● Untuk memastikan semua pertanyaan yang dibuat sebelumnya tersedia, pastikan
untuk mencentang kotak "also show questions from subcategories/old questions".

Quiz layout
● Anda dapat memilih di bagian Tata Letak pengaturan kuis apakah memiliki halaman
baru untuk setiap pertanyaan atau setelah sejumlah pertanyaan.
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●

●

●

Anda dapat menambahkan jeda halaman antar pertanyaan dengan mengklik ikon
panah (tempat panah mengarah satu sama lain) (1 pada tangkapan layar di
bawah) Halaman baru akan dibuat. (2 pada tangkapan layar di bawah)
Anda dapat menghapus halaman dengan mengklik ikon panah (di mana panah
mengarah satu sama lain). (3 pada tangkapan layar di bawah)

Anda juga dapat mengubah tata letak seluruh kuis dengan mengklik tombol 'Repaginate':
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●

Pertanyaan dapat dipindahkan dengan menyeret dan menjatuhkan menggunakan ikon
garis bidik:

Randomisasi the order questions appear/Acak urutan Pertanyaan
Urutan pertanyaan yang muncul kepada mahasiswa dapat diacak atau 'dikocok' dengan
mencentang kotak 'Shuffle' di bagian atas layar:

Menetapkan poin untuk pertanyaan
Anda dapat menentukan berapa banyak poin yang bernilai untuk setiap pertanyaan dengan
mengubah angka di dalam kotak di sebelah kanan setiap pertanyaan dan Anda dapat
mengubah nilai maksimum dengan mengubah angka di kotak di kanan atas di bagian atas
kuis. Standarnya adalah satu poin per pertanyaan dan nilai maksimum 100,00.

Modul kuis akan mengerjakan matematika, jadi misalnya, pertanyaan 2 poin akan bernilai 2
kali lebih banyak ketika modul Kuis menentukan berapa banyak poin dari 10 yang akan
diberikan kepada mahasiswa.
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Meninjau kuis
Anda dapat mempratinjau pertanyaan individu dengan mengklik ikon kaca pembesar.
Anda dapat melihat pratinjau seluruh kuis dengan mengklik tautan "Preview" di
Administration>Quiz administration>Preview

Using Quiz (Mengerjakan Kuis)
●
●
●
●

Klik tautan kuis di beranda kursus dan baca informasinya untuk memastikan Anda
berada di kuis yang benar.
Klik tombol "Attempt quiz now".
Klik tombol "Next" di bagian bawah halaman untuk melihat halaman pertanyaan
selanjutnya
Klik pada "bendera" pada kotak di sebelah pertanyaan untuk meletakkan penanda
sementara di atasnya
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●

Perhatikan blok Quiz navigation. Anda dapat menggunakannya untuk melompat ke
pertanyaan apa pun.

○
○
○
○

●
●

●
●

Pertanyaan yang ditandai ditandai dengan segitiga merah di kanan atas
Pertanyaan pada halaman saat ini ditampilkan dengan batas yang lebih tebal
Setelah melihat deskripsi, ditampilkan dengan bagian bawah abu-abu
Setelah menyimpan pertanyaan esai, ditampilkan dengan bagian bawah
abu-abu
○ Pertanyaan dependen ditunjukkan dalam warna abu-abu dengan ikon
gembok
Untuk menyelesaikan ujian, klik "Finish attempt" di blok navigasi "Next" pada
halaman terakhir ujian.
Halaman "Summary of attempt" - meninjau pertanyaan dan memberitahu Anda
tentang pertanyaan yang tidak dicoba.

Klik nomor halaman pertanyaan apa pun atau "Return to attempt" untuk kembali ke
kuis.
Klik "Submit all and finish" untuk mendapatkan skor kuis Anda. Sebuah peringatan
akan muncul memberitahukan Anda bahwa Anda tidak dapat lagi mengubah
jawaban Anda.
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Mengulangi kuis
Jika pengajar Anda telah mengizinkan mengulang, ketika Anda mengklik kuis itu lagi, Anda
akan diberi tahu berapa banyak upaya yang tersisa dengan skor Anda sebelumnya.

2020 © Politeknik Keuangan Negara STAN

File Resource (Berkas/Dokumen)
Moodle menyediakan cara mudah bagi pengajar untuk menyajikan materi kepada
mahasiswa mereka seperti dokumen yang diolah kata atau presentasi slideshow. Semua
jenis file dapat diunduh dan diakses melalui Moodle, tetapi mahasiswa perlu memiliki
perangkat lunak yang benar untuk dapat membukanya. Jenis file yang berbeda ditunjukkan
dengan ikon yang berbeda seperti di bawah ini:

Mengunggah file
Anda dapat mengklik tautan 'Add an activity or resource' dan pilih File.
Beri nama file Anda dan, jika diinginkan, deskripsi (yang dapat Anda tampilkan di halaman
kursus) dan kemudian unggah file Anda dengan mengklik tombol 'Add' di kotak Pilih file.
Mengklik tombol ini akan membawa Anda ke Pemilih file yang merupakan nama yang
diberikan ke penyimpanan file dan area akses dalam Moodle.
Ada juga blok (dengan panah) di mana Anda dapat menarik dan melepas file langsung dari
desktop Anda ke Moodle.
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Pengaturan File resource
Display
● Automatic - menampilkan file dengan pengaturan terbaik.
● Embed - Tampilkan halaman Moodle dengan tajuk, blok, dan catatan kaki. Tampilkan
judul / deskripsi item dan tampilkan file secara langsung di halaman juga.
● Force download - pengguna harus mendownload file.
● Open - Tanpa judul, blokir, footer atau deskripsi Moodle - cukup tunjukkan file di
browser web.
● In pop-up - Sama seperti 'Open', tetapi buka jendela browser baru untuk
menampilkan file ini.
Show size or type
Untuk menunjukkan ukuran dan / atau jenis file pada halaman kursus dan juga pada
halaman sumber daya, cukup centang kotak yang sesuai.

Show upload/modified date
Jika diaktifkan, pengaturan ini akan menampilkan tanggal sumber daya diunggah. Jika
beberapa sumber diunggah, maka tanggal file utama yang diunggah akan ditampilkan.

Display Resource Description
Jika diaktifkan, pengaturan ini akan menampilkan konten apapun dari kotak deskripsi di
bawah file (bagian bawah halaman).
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