PANDUAN ONLINE LEARNING DOSEN

A. LOGIN DOSEN
Sebaiknya akses dilakukan menggunakan browser terbaru seperti Mozilla
Firefox, Chrome, Internet Explorer 9, dll.
-

Akses

Elearning

dengan

mengkases

182.253.193.227/lms

-

Setelah itu pilih menu login ( dibagian kanan atas )

url

pada

browser

-

Kemudian masukkan username (NIDN) dan password yang suidah diberikan
oleh administrator. Jika

berhasil login user akan diarahkan kehalaman

administrator dosen seperti gambar dibawah ini.

Pada halaman dosen akan tampil semua matakuliah yang diampu dan profil data
dosen seperti gambar diatas.

B. Mengubah Profil Dosen

-

Pilih menu My profile setting – Edit Profil

-

Isi dan lengkapi data dengan benar serta upload foto terbaru

-

Tekan tombol Update Profil untuk mengupdate data profil dosen.

C. Membuat Key Untuk Matakuliah
Tujuan membuat key untuk matakuliah agar mahasiswa dapat mengontrak
sendiri matakuliah di Elearning yang kode untuk mengaktifkan matakuliah
tersebut diatur oleh dosen masing.
-

Klik salah satu pada matakuliah yang tampil dihalaman dosen

-

Pilih Menu Users – Enrolment Methods

-

Klik menu pengaturan dengan symbol seperti gambar dibawah ini

-

Aktifkan Self Enrolment (Student) dengan cara Pilih Yes untuk Allow New
Enrolment

-

Kemudian isi Enrolment Key untuk kode yang diberikan kepada mahasiswa
agar dapat mengontrak matakuliah di Elearning.

-

Klik Save Changes untuk menyimpan data

D. Mengelola Materi Kuliah
-

Setelah dosen login maka secara otomatis matakuliah akan tampil sesuai
dengan matakuliah yang diampu di Perguruan Tinggi.

-

Pilih salah satu matakuliah yang ingin dikelola

-

Klik tombol Turn Editing On (sudut kanan atas) untuk mengaktifkan editing
agar matakuliah bias dikelola.

-

Setelah aktif dosen baru bisa menambahkan aktifitas yang ingin ditambahkan,
ada beberapa fitur yang aktif.

-

Mengisi Silabus Dan RPS

-

Klik link +Add an activity or resource pada Section Pertama, seperti
gambar dibawah ini:

-

Kemudian setelah tampil pop up yang pilihan aktivitas

-

Cari menu Resource dan pilih sub menu File untuk menambahkan silabus
dan RPS agar dapat dilihat oleh mahasiswa. Kemudian Klik Add

-

Kemudian Isi Nama silabus dan description seperti gambar di bawah ini

-

Isi dan upload file Silabus dan RPS yang ingin ditampilkan kepada
mahasiswa.

-

Cara menambahkan bisa Mengklik icon atau bisa juga drag and drop file
yang mau diupload.

-

Setelah itu pilih menu select upload file dan klik tombol Browse... cari file
silabus yang mau diupload.

-

Selain upload file dapat di bagikan melalui url downloader (misalkan file kita
letakan ke google drive)

-

Tekan tombol Upload this file jika file yang dimasukkan sudah benar

-

Kemudian kita bisa mensetting tampilan dari silabus yang akan tampil di
halaman mahasiswa.
Embed

: tampilan akan langsung dalam bentuk pdf.

Force Download : Silabus secara otomatis terdownload mahasiswa.
Pop-up

: Silabus tampil dipopup baru browser

Open

: Silabus tampil denga membuka tab baru browser

-

Tekan tombol Save and Display jika sudah selesai mengisi dan upload file
silabus. Seperti gambar dibawah ini:

-

Apabila sudah selesai maka halaman akan secar otomatis menampilkan
section yang sudah diisi silabus tadi, seperti gambar dibawah ini:

E. Merubah Label Nama Pertemuan 1 – 16
-

Pilih section pertemuan tanggal pertama dan klik

-

Kemudian hilangkan Ceklis pada Use default section name dan isi dengan
nama section yang baru. Contoh : Pertemuan 1

-

Kemudian isi Description dengan lengkap untuk pembelajarn pertemuan 1.

-

Jika sudah selesai tekan tombol Save changes untuk menyimpan proses.

-

Jika ingin menambahkan aktivitas seperti materi dalam bentuk modul pdf
dosen dapat mengupload sama seperti proses mengupload silabus dan RPS.

F. Mengelola Tugas
-

Klik link +Add an activity and resource untuk menambahkan tugas.

-

Pilih menu activities dan sub menu assignment

-

Kemudian teken tombol Add

-

Isi Name dan description serta ceklis display description

-

Setting tanggal dan batas akhir untuk pengumpulan tugas yang diiberikan

-

Keterangan Tanggal :
Allow Submisions

: Tanggal dan waktu awal pengumpulan tugas.

Due Date

: Batas akhir pengumpulan tugas, namun mahasiswa
masih diizinkan mengumpulkan tugas dengan status
terlambat.

Cut Off

: Batas Akhir dimana mahasiswa tidak dapat
mengirim tugas.

-

-

Tekan tombol save and display untuk melihat tampilan tugas yang diberikan

G. Membuat Quiz
-

Klik link +Add an activity and resource untuk menambahkan tugas.

-

Pilih menu activities dan sub menu Quiz

-

Tekan tombol Add untuk menambah quiz baru.

-

Isi nama quiz dan description dengan lengkap dan benar

-

Waktu pelaksanaan ada 2 cara ( gunakan salah satu ):
Cara Pertama

: Tentukan Tanggal awal dan tanggal Akhir

Cara Kedua

: Waktu akan dimulai setelah mahasiswa memulai quiz
( ceklis jika ingin menggunakan cara ini ).

-

Atur When Time Expires menjadi Open attemps are submitted
automaticaly

Cara 1
Cara 2

-

-

Metode Ujian ada 2 cara :
-

Soal Ditampilkan dalam 1 Halaman.

-

Soal Ditampilkan 1 per 1 dan diacak.

Jika ingin menampilkan soal 1 halaman dan berurutan sesuai yang dosen
buat.
Question Order : Pilih As Shown On the edit screen
New Page

-

: Pilih Never, All Question One Page

Jika ingin menampilkan soal secara acak dan 1 per 1 soal.
Question Order : Pilih Suffled Randomly
New Page

-

: Pilih Every Question

Jika semua data sudah diisi tekan tombol Save And Display untuk
melanjutkan membuat pertanyaan.

-

Setelah di Save quiz akan menampilkan halaman seperti gambar berikut :

-

Untuk menambah pertanyaan Quiz silahkan tekan tombol Edit Quiz.

-

Langkah Mengisi Quiz :
1. Tentukan Nilai Maksimum Quiz
2. Kemudian tekan tombol Add Question

-

Kemudian Pilih Jenis soal yang ingin ditambahkan. ( Contoh untuk pilihan
ganda ) berarti anda harus memilih Multiple Choice

-

Tekan tombol Next untuk melanjutkan pengisian Soal

-

Isi Nama Soal. (Contoh : Soal 1)

-

Isi Pertanyaan pada question text

-

Isi Jawaban dan Grade(Nilai) setiap jawaban

-

Jika Benar maka isikan Nilai yang harus di dapat dari nilai Maximum.

Jika Salah, Isi None

Jika Benar, Isi Nilai 100%

-

Tekan tombol Save Changes untuk menyimpan soal pertama

-

Ulangi langkah yang sama untuk menambahkan soal yang kedua dan
seterusnya.

H. Membuat Forum Diskusi
-

Klik link +Add an activity and resource untuk menambahkan tugas.

-

Pilih menu activities dan sub menu forum

-

Klik Add untuk melanjutkan langkah berikutnya

-

Isi nama forum dan description

-

Jika sudah selesai tekan tombol save and display

-

Kemudian tambahkan topik diskusi yang ingin dibahas

-

Tekan tombol Add a new discussion topic

-

Isi Judul dan pesan dikusi yang ingin disampaikan

-

Subscription

: Jika ingin mengirim notifikasi kepad mahasiswa

-

Attachment

: Jika ada file atau video yang ingin dijadikan sebagai bahan.

-

Mail Now

: Ceklis, jika ingin dapat pemeberitahuan melalui email

-

Jika sudah selesai tekan tombol Post To Forum

I. Pembuatan Chat
-

Klik link +Add an activity and resource untuk menambahkan tugas.

-

Pilih menu activities dan sub menu Chat

-

Klik tombol Add untuk melanjutkan proses berikutnya

-

Klik link Click here to enter the chat now, untuk menambah chatting baru

-

Kemudian akan tampil jendela chatting yang baru

-

Isikan pesan yang mau disampikan secara langsung

-

Dosen juga dapat melihat siapa saja mahasiswa yang online

-

Ulangi dengan cara yang sama untuk menuliskan pesan atau untuk
membalas pesan.

J. Grade Mahasiswa

