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BAB I

PENGANIAR E-LEARNING

A. Defenisi E-Leaming

E-leaming berasal dari perpaduan dua kata yakni ,e. dan -learningl Huruf "e"

1

I
I

pembelajaran. Beberapa ahli memberikan defenisi tentang elearning ini. Allan J.
Henderson m€ndefenisikan e-learning sebagai sebuah bentuk pembelajaran jarak
jauh yang menggunakan teknologi kompuer, atau biasanya lnternet (The e-
learning Question and Answer Book, 2OO3). Selanjutnya Henderson
mendefenisikan e-learning sebagai alat yang memfasilitasi siswa untuk belajar
melalui komputer di tcmpat mercka masint_masint trnpa harus sEcara flslt pEtBl
mengikuti pelajaran di kelas. Jaya Kumar C. Koran (2002), menttefinisikan E_
Learning sebagai semua pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan

merupakan singkatan dari electronic dan learning secara harfiah berarti

Panduao p.ngtumar itoodle
Untul Guru SMX Sulaweri Selatan

Seorang pengajar di UniveRity of lllionis di Urbana{hampaiSn bernama Donald
Bitzer mengembangkan sebuah mesin bernama ptATO (programmed Logic for
Automated Teaching Operations). pLATO merupakan sebuah alat komunikasi
antara guru dan siswa melalui catatan online, guru dapat memeriksa kemduan
belajar siswa melalui mesin bernama pIATO ini, Mesin PLATO ini yang merupakan
salah satu cikal bakal sebuah media pembelajaran berbasis elektronik.

Sistem pembelajaran elektronik atau electronic learning yang kemudian disingkat
E-learning diartikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di
bidang pendidikan dalam b€ntuk maya. E-learning merupakan salah satu produk
darl perkembangan teknoroti. Dentan mentgunakan faslitas e-rearnin& siswa
tidak harus berada dalam ruang kelas untuk mendapatkan pelajaran.



rangkaian elekronil
pemberajaEn, ,"*;,]il r,::);*;t"' 'n,",*,) untuk menyampaftan 

isi

S€laniutnya seorang

sebasai kesiatan b","rrl]j._l1r,r, 
xamarga, 2@2), t

memperoreh 0"n",., *1111*'**t "o*'*I"r* 
rflendefinisikan 

E-Learnins

lHadey, 26re11, r.";::ll-':": 
**'' o"^o" ffierektronik 

komprrtetvani

vang memunsrinka",",llll l"''" '";;;;hannva' 
Darin E' Harthv

media inremet, ,*rn l'll*** *"r;;;;u ienis t''raiar rnensaiar

pakar ters4rs1" ,"*, ::'.:1' o"*, ,",nr'#a 
densan menssunatan

istirah "e. 0",", ,-,""1,1,11 1. l'* ""o, 
*l]*t"in' 

r(emudian seorans

mendukuns,**-,*,I''l.Y'"''"';;;;f) 
menieraskan 

bahwa

soanjuhya,* *,i, #:l;ff: :#:{,ffiT;:J
ff[:'il,-:]""]Jj,:'"., :*0"''o-" r^r'loa 

e'rearnins'""p"r"n

memanfratkan 

'"r,,n", "lill- 
aoatatr sebuah 

-[-"ra diakses dari lntemet'

tainnya. --- =Jektronik baik berupa;;":r,f:jil:"Jf
Pen88unaan msdi. alakt bn
pendiditan 0.r., o"r.j., o.'ldan 

teknoloSi dan komunikasi 
se

seperti tek$ audiq Eaab.r :^::.l'i,. 
*r*.,,ne,;.serta''arinsan di dunia

proses yanr d8trnakan J:l::, :., 
,r* ;;:;;:. ;T'tasai 

ienis m"di"

pemberaiaran 
beaasi .6.np,r,e:i€udio 

atau ,,;;;:, Tikasi 
teknolosi dan

berbasisweb. ....,--terdanin*"n",r*rz"*i"rr".,,"*rl;ffi

E-,eaming da,am arti luas bisa
erektronik (interne, ;";;;::::up 

pemberaiaran 
yans dir

misa,nya adareh pembehjeran ,lll:,,'iuo* ";-.;.;-;#:-'kan 
di media

vans te,ah diatur d"n r,.rrrn o",ll-'lL 
kutikutum,r".;;;;;:t'ecara formar

terkait (pgns6r613 
e-rearning r.l::T":.*., ";;#."r::xffi::biasanya tinskat,r,";";#1::'beraiar sendiri). pemoeraja

,ffi}ffi 
:inssi dan diwaiibkan ;ffiil:"::";
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karyawannya atau pemb€lajaran jarak jauh yang dikelora oleh uni\rersitas dan
perusahaan-perusahaan (biasanya perusahaan konsuhan) yang memang bergerak
dibidang penyediaan jasa e{earning untuk umum. Saat ini fasilhas eJearning telah
digunakan dalam skala yang sangat luas.

EJearning yang digunakan dalam skala yang luas memunculkan beragam istilah.
Beragam istrl.h yanB afigunakafr deleni dunia pembelajaran elehronik ini antara lain
pembelajaran muttimedia, teknologi ditingkat belajar ffEL), instruksi berbasis
computer(cAr), peratihan berbasis computer(cBT), instruksi-instruksi yang dibantu
computer (cAr), peratihan berbasis internet (lBT), peratihan berbasis web (w8T),
pendidikan online, pendidikan virtual, lingkungan belajar virtual (V[E), s€rta cyber-
leaming. Namun dalam buku ini tidak dibahas secara rinci istilah-istilah tersebut.

Kemudian pada tahun 1968 Douglas Engelbert menerbitkan sebuah karya,

"Augmenting Human lntellect: a conceptual framework" yang merekomendasikan

peng8unaan komputer untuk meningkatkan kemampuan belajar manusia.

Kemudian pada tahun 1971 The MITRE Corporation mendemonstrasikan system

TICCIT sebuah sistem informasi pendidikan dengan menggunakan telepon.

Pandu.n Pentgunaan Moodh
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B. Sejarah E-t_C6ining

sejarah perkembangan e-rearning memilik banyak versi yang berbeda-beda.

Namun secara garis besamya eJeaming memulai sejarahnya sejak B.F Sklnner
seorang Profesor di Universitas Harvard menemukan teaching machineyang

memungkinkan sekolah untuk mengolah instruksi di program untuk saswa mereka.

Kemudian disusul oleh perkembangan PIATO {programmed Logic for Automated
Teachin8 Operations) suatu sistem yanS dikembangtan di University of lllionis di
Urbana Champaign dengan salah satu pengembang utamanya Donald Bitzer pada

tahun 1950.
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Kemu4;pn dimqdifikasi menjadi teknqlagi yang dihantu
mendukung bahasa inggris dan aljabar di perguruan tinggi.

komputer untuk

Per*embangan E-teaming tidak tedepas dari Claroline, sebuah aplikasi online.Clarolin adalah sumber pembelajaran online yakni aplikasi pembelajaran yang
memungkinkan selumlah lembaga pendidikan untuk mendaftar dan mengelola
berbagai kursus online mereka. Claroline digunakan lebih dari 80 negara dan

Patduan penggunaan Moodle
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Nemudian The TTCCIT yang didanai NSF mulai menguji bahasa ing8ris dan aljabardengan skala yang loebih lu
virgnia dan prroenix corhs, 

a;:::: 
rr*::T[1ffi,T:I].:ffi:;

mahasiswa yang terbuat dari

daram tuiu6 *.rn.,,rd," o,r; ;.'.;:f#ff::fi.il ;:#:'"
Tahun 1992 tMS (Learning ManaSement System) mulai dikembangkan. Seiringdengan perkembangan teknologi internet, masyarakat di dunia mulai terkoneksi
dengan internet. Kebutuhan al
mura d rasakan *0"r", *o*ln":tffil::::1T:: ::;1,::JT:",:;
halangan lagi' Perkembangan LMs yang makin pesat membuat pemikiran baruqntuk meaceta$i marerah interaperab,iw an,ur tMs vanc fttu densan rainnvasecara standar. gentuk standar

oreh Arcc (Airrine rndustry .r, :H;ffi' ;:, ;::#irrT": :illl:S€anjutnya Tahun 1999 seba

Pe*cmbangan rrr r"nrir rof,i""l, :i::: J::;:r:ffi:.r::;::: r::total, baik untuk pemhelajar {leamer} maupun administrasi belajar mengaiarrrya.
IMS mulai digabungkan dengan situs-situs informasl majalah, dan surat kabar.lsinya iug3 semakin kaya dengan perpaduan murtimedia , video streaming, sertapenampilan interaktif dalam berb

berukuran kecil, 
,agai pilihan format data yang lebih standar, dan



tersedia dalam 30 bahasa, Selufl

tutor khusus 0"r,,,",.n""11g"'i::j"'.1il:":"ff;: 
.H:;l.il"i

manaiemen yang efisien' Beberapa fu*si yang meliputi pengembangan iarur untuk
belajar, dokumen penerbitan dan informasi dalam pDF, teks, HTML, atau format
video. Slah satu keuntungn yang signifikan dari Claroline bahwa mungkin untuk
men download secara gratis menggunakan web t rowJlr pilihan ses€oiang. Format
teknologi sepertl MySe! dan pHp digunakan dalam komposisi dan mungkin
mentgunakan Claroline sesuai dt

unu& Mac os. 
lngan system op€rasi umum seperti windows,

DenBafi pEfkembansan teknologi web, Joomla tampil sebagai pelopor
pembelajaran berbasis web. Dengan aplikasiJoomla pembuatan e{earning menjadileblh mudah karena tidak diperlukannya bahasa pemogra man, sehingga

,rengerjaannya menjadi sinSkat. program E_Learning berbasis Joomla menawarkan
&onsep yanB dinamis.

Joomla dibarengi pula dengan diperkenalkannya Moodle sebagai
ffidtlia pembelajaran berbasis online. Moodle merupakan salah satu

Manajemen System) open source yang dapat diperoleh secara bebas
http'//moodle.org. Aprikasi Moodle dapat digunakan dengan mudah untuk
bangkao system E-Leamin& Dentan Moodle portal E_Learning C.pat

isesuai kebutuhan. Saat ini terdapat lebih dari 18 ribu situs E-Learnl

LMS

n8
dilebih dari 163 negara yang dikembangkan dengan Moodle.

PctiurEan Mocdh
5Guru SMX Sulawesi Selatan



BAB II

MENGENAL MOODLE

Pendidikan saat ini sedang digalakkan oleh setiap negara di dunia. perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi membuat dunia pendidikan menyesuaikan diri
pada perubahan yang serba kompleks dalam kehidupan masyarakat, Sistem
pendidikan pada masa lampau tidak mampu menghasilkan sumber daya manusia
yang sesuai dengan tuntutan zaman saat ini, oleh karena itu setiap ilmu
pengetahuan perlu dikembangkan karena sarana yang akan digunakan semakin
canggih dan modern sehinSSa sumber d?ya manusia harus mampu mengikuti
perkembangan tersebut.

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi secara langsung atau tidak
langsung mempengaruhi s€gala aspek kehidupan tidak terkecuari aspek
pendidikan. Muncurnya produk teknorogi yang dapat digunakan daram pendidikan
membert kesempatan kepada pendidik untuk meningtatkan kualitas pendidikan
melalui pmses belajar mensajar (HermaQ, ?005), termasuk penggunaan media
komputer sena e-learning.

Sistem e.Learning sebagai salah satu konsep pembelajaran yang dinilai efektff dan
efisien daram rangka pemanfaatan teknorogi informasi untuk dunia pendidikan
telah dinilai perlu untuk mengantisipasi perkembangan jaman di mana semua
menuju era digital baik mekanisme maupun konten. pengembangan sistem e-
Learning ini harus didahului dengan melakukan analisa terhadap kebutuhan dari
pengguna (user needs). Dengan demikian dibutuhkan sebuah program yang dapat
menunjang pBM secara online.

Moodle merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan mekanisme belajar
mengajar yang memanfaatkan lT. MOODTE adalah sebuah nama untuk sebuah

PardlEn Pentgunaan Moodle
Untuk Guru SMK Sulawesi Selatah 6



Moodle dapat langsung bekerja tanpa modifikasi pada unix, linux, windows dan

sistem lain yang mendukung pHp, termasuk pada sebagian besar provider web

hosting. Data diletakkan pada sebuah database. Database terbaik bagi Moodle

adalah MySQI- dan postSreseL

Beberapa gambaran dan kelebihan tentang Moodle (Melfachrozi, 2(D3) yaitu :

a. 100% cocok untuk kelas online dan sama baiknya dengan belajar
tambahan yang langsung berhadapan dengan guru.

b. Sederhana, ringan, efisien, dan menggunakan teknologi sederhana.

c. Mudah di installpada banyak program yang bisa mendukung pHp. Hanya

membutuhkan satu database.

d. Moodle dapat mendukung 1OOO lebih pelajaran.

e. Mempunyai keamanan yang kokoh.

7Panduan Pengtunaan Moodh
Untuk Guru SMX Sulawesi Selatan

program aplikasi yang dapat merubah sebuah media pembelajaran ke dalam

bentuk web. Moodle (Modular Objectoriented Dynamic Learning Environment)

adalah sebuah software LMS {Leaming Management System} atau sering dis€but

Elearning yang dapat diperoleh secara gratis. Moodle memiliki sistem yang

dilengkapi dengan berbagai fitur untuk keperluan pembelajaran. Moodle sangat

efektif untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran di lembaga-lembaga

pendidikan, Dengan moodle, guru dapat melakukan proses belajar mengaiar secara

online termasuk memberikan materi b€rupa tek, web, animasi, multimedia,

eboolq presentasi, diskusi, dan bahkan ujian secara online.

Moodle merupakan sebuah aplikasi Course Management System (CMS) yang

dikembangkan pertama kali oleh Martin Dougiamas pada Agustus 2OO2 denSan

Moodle Versi 1.0. CMS ini gratis dan dapat digunakan ataupun dimodifikasi oleh

siapa saja. Moodle menyediakan paket perangkat lunak yang lengkap. Saat ini

Moodle sudah digunakan pada lebih dari 15O.OOO institusi di lebih dari 160 negara

di dunia funaal.moodle-ore).



Moodle dapat diinstall di berbagai macam Sistem Operasi, tetapi yang anda bahasdisini adalah install di OS Mr
windows paling banyak di instat cl 

s' denSan pertimbanSan pada umumnya

Moodre dapat difungsikan ,"0r" 
'noon"t'" 

khususnya di lingkungan pendidikan'

Iingkungan LAN s€kolatL atau r,r,,'t'' 
t't'"' ofline' hanya dapat di akses di

ini tergantung kepaaa teterscaiarl 
online' daFt diakses via internet' Kedua hal

n bandwidth sekolsh yang beBanBlutan.

Berba'ai bentuk materi pembelaiaran dapat dimasukkan dalam aprikasi Moodre ini.Nasakah tulisan yang ditulis dari aplikasi pengolah kata Mrcrosoft word, materipresentasi yang berasal dari Mic
materi daram format audio ,,totoo 'o*"'point, 

Animasi Frash dan bahkan

pembelajaran. 
ln video dapat ditempelkan sebagai materi

Eerikut ini beberapa aktivitas pembelajar3n yang didukung oleh Moodle adalahsebagai berikut:

Assignment :

Fasilitas ini digunalan untuk mer
secara onrine. p"."n" p",bjTi:Til::iH1-#f;:::",::
mengumpulkan hasil tugas mereka dengan mengirimkan file hasil pekerjaan
mereka.

Chot :

Forum :

8

Fanduan Penggu6aan loodle
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Fasilitas ini digunakan untuk m
Anters penl,iar dan plserta *,.:ilHfi 1"iliff;11.":::
online.



S€buah forum diskusi secara onlins dapat diciptakan dalam membahas suatu
materi pemb€lajaran. Antara pengaJar dan peserta pembelajaran dapat membahas
topik-topik belajar dalam suatu forum diskusi.

Kuis :

Dengan fasilitas ini memungtinkan untuk dllakukan ujian ataupun test secara
online.

Suruey :

Fasilitas ini digunakan untuk melakukan jajak pendapat.

Bohoso :

Beberapa pilihan bahasa juga telah disediakan oleh aplikasi Moodle.

Dukungan terhadap bahasa tertentu ini terus berkembang dan dapat di dapatkan
dengan cara men-download-nya dari website Moodle. Saat ini penggunaan bahasa
lndonesia juga telah didukung oleh Moodle. Sehingga website pembelajaran yang
anda buat teBebut tampil dalam bahasa lndonesia. Moodle juga menyediakan
kemudahan untuk mengganti modeltampilan (themes) website e-learning dengan
menggunakan teknik template. Beberapa model themes yang menarik telah
disediakan oleh Moodle. S€lain iru tidak menutup kemungkinan bagi anda untuk
merancang dan membutt b€ntuk tampilan (themesl sendiri.

A Us€r Management

E-Learning secara default menyediakan 7 lapisan user (previlctel yntuk untuk
mengurangitingkat keterribatan administrator sehingga administrator tidak terraru
sibuk mengerjakan seluruh tugas di situs tersebut, tentu saja dengan tetap
mempertahankan tinSkat keamanan situs. Untuk lebih jelasnya berikut merupakan
7 lapisan usertrrsEbut:

ts ndu.n Pent&iaan tt oodle
Untuk Guru SMN Sulawesi Selatan 9



l. Administrator

Seorang administrator bertutas menSatur situs se@ra umum. Misalnya mengatur

tampilan situs, menu - menu apa saja yang terdapat pada situs, mengatur user

previlege (dir€but role pada Moodle), dan lain seba8ainya.

2. Course Oeator

Seorang course creator dapat membuat course (pelatlhan/mata Pelalaran), dan

mengajar cou6e teBebut atau menunjuk teacher {pengaiar} mana yang akan

mengaiarkan course teEebut dan melihat course yan8 tidak dipublish. Pada dunia

nyatanya, seorang cou6e creator dapat diantgap sebagai kepala departemen atau

koordinator program studi.

3. Teacher

SeoranS teacher (guru) dapat melalukan apapun terhadap course yang

dirisrkaiaya, sapcRi mcagEaati aktivitas yang terdapat pada course tersebut,

memberi nilai kepada siswa yang mengambil course te6ebut, menSeluarkan siswa

yang terggabun8 dalam course tersebut, menunjuk non editing teacher untuk

mengajar pada course terebut, dan lain-lain.

4. Non-Edhlng

Teadrer l{on editing teacher dapat mengajar pada course nya, seperti memberi

nilai siswa, namun tidak dapat mengubah aktivitas yang telah dibuat oleh teacher

yang mengaiar pada course tersebut. Pada dunia nyata, non editing teacher dapat

dianggap s€bagai assisten guru.

5. Student

Student merupakan user yang belajar pada suatu course. S€belum dapat mengikuti

aktifitas pada suatu @urse, s€orang student harus mendaftar terlebih dahulu pada

course tersebut. S€lanjutnya pengajar yang mengaiar pada course tersebut akan

memberikan grade terhadap pencapaian student tersebut.

6. Guest

I
I

P.ndlan P.r8gsnean Moodl€
Untuk Guru SMX SulawesiSelatan
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agatur

user

Guest merupatan user yang selalu memiliki akes read_only. setiap user yangbelum terdaftar pada moodk
manapun yang mempafbcleh, '"to"kan 

guest' Guest dapat masu& ke course

masuk ke course manapun r,:T ::il;::ffi f ::il H J:t;ffijdiperbolehkan masuk, namur

apapun pada .orrr" ,"r*u,^' 
Suest tidak diperbolehkan mengikut' aktivitas

mernerrukan Enrormeht *", o, '"tot*t 2 tipe akses Suest pada moodle; yang

diperlukan enrorment key, maki 

yang tidak' Jika untuk masuk pada suatu course

memasukkkanenro,."",-"r;:;"r'r;;;:::ffi,'rffi::;::J[;
masuk pada course tersebut. Jaa

tihat course yans tersedia ;;lrt":J:,ff#ff;:::#::,J:;
course ters€but sesuai dengan kenginannya atau tidak
7, Authenticeted User

Secara Cefeult seluruh user yang Elah login merupakan Authenticated User.Walupun suatu user berp€ran seh

rain ia hanya berpenn sebasi J:HlT[:,*I,,ffi #::ffi,:;sama dengan guest . perbedaan

tgruaEaa pada suatu course, ,a* 
t'"* de'8ao authenticated user' blla belum

pada cou6e terseb*.ur"n *n.l"1lfi]:r"" 
user dapat ranssung mendaftar

. dan

akan

:.lnia

atau

ang

)ut,

wa

:uk

Iri

:r

rt B, Menjalankan sistEm Moodle Dengan offiine
Sebelum masuk ke sistem moodk
dahuru harus memastikan -""; :::,::::Xjiff ffi*il:i:filb€rjalan atau belum. Untuk itu m
Moodle stack yang terah 

"no" 
,n'"* 

terlebih dahulu anda menjalankan 3itnami

manaser-windows.*"r-ro";lo;rH"::rff :t#;xH j,"

Psndurn perEBrxraen t$oodb
Untul Guru SMX Sulawesi S€lat.n 11
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:

1ombor 2.1 Fald?r Sittcm nqadle

Setelah itu akan terbuka aplikasi Bitnami Moodle Stack 2'8'3'0' Klik Tob Monoge

Servers dan Klik Star ,{/l untuk menjalankan Mysql Oatabase dan Apache Web

Server, hintta warna dari tulisan tersabut berubah meniadi hiiau' yang

menandakan bahwa Mysql Database dan Apache web s€rver telah b€rjalan'

Gombot 2.2 Bitnomi Moodle Stock 2 8.i-O

Dan setelah aplikasi Bitnami Moodle Stack berjalao maka selanjutnya buka

browser yang ada di komputer anda, dan ketik http:/locolhost/moodle unluk

;l!-

9oP i

c."a9..t i

i r,.atl tl"pa- f^."-'ar ]

P.nduao Per[tunaan ilioodh
untlk Guru sMx sulewesi selrtan

t2

ff

t ddE M5.9!5!!gf, Arrr.rn l,o!

6



mengakes sistem moodle yang telah anda instal
akan tampil halama utama moodle, seperti pada

I di komputer lokal anda. Sehingga
gambar Ci bawah ini.

eleamtig Erqtr, t€o) -

ing Mata Diklat Jaringan Kompute

Ayailable courses

l' Prakfikum *loodteNAflCAIIOT

II.'.

Gombor 2.3 Tompilqn owol Moodle ketika diakses

C. Lqin KeSistem Moodle
Untuk login, anda dapat mengisi li
password atau kliktutisan enaa ucl 

ung pada Nama Pengguna serta memasukkan

ul slst.fii ini maka anda harus me 
login (apabila Anda betum pernah mendaftar

sudut kanan atas h"trr.n uro**n 
ftar pada administrator)' yang terdapat pada

akan tampir seperti ,"ro"r,or*j;;o; 
seterah anda krire tampiran web browser

Login

iaa.t€FdtggrrE 
i

ELie.(

E Rdncat€. usarrElE
, tEcrt ,q_r*1:!i

t r|,a .Bna pei!$rna &t lrjtr*on, Ar!r"
ftotte rlarsB d--rrba pat. !ro,Ge, Anda O

Bebsaapa lo&xesBrt {ett {i aa663 pe3,IE[Bra rftl
tatn,

Gombor 2.4 Hqlomon login Wda system moodle

Elearn
r*{H tl€Nu

S sne nes

Prnduan penBlunait f,fu le
Untuk Guru SM( Sulawesi Selatan 13
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Setelah itu masukkan "Nama pengguna,, dan kemudian klik,,Login,,. lni akan
membawa anda masuk administrator anda.

Elaamilrg Mat Diklal Jaringan Ko{nputer

Ku.sur y.rg br!€di!
9 Pr.tlfrl,n $oidt

ibhhorrEiD.hr-
b!4h*cr.d;tfu
m 4._!t! 16 5?*n:sE ts

fulqFbe&dlfu
dhi.r.i&r4*1r
&',,hCr..e!*j6!

Panduan pentgur.an Moodle
Untuk Gu.u SMK Sulawesi Selatan

60mbor 2.s Holaman owol Seteleh login di Moodle
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PANDUAN UNruKADMIN

Admin adalah user tertinggi dalam pent€blaan modle. Tugas admin diantaranya

1. Admin nreng-authentication (
z. Membura uat. ,",;;;'"n8-sahkan) 

sebagai anSSota di sistem

3. Admin bisa me,;;;;.,:J;HH::]::ffffi1'
Admin Juga bisa mereset password
masuk system 

lkeanggotaan' bila anSSota,upa password untuk

A. Mengauthentifikasi Keanggotaan

-,- ,:-" J

BAB III

...- .- ,.... y
l.ll- i-r- rin-

-rl-- r*, k rhh
.qt-.(- rhb_LE.

-trL h,t- h|.-

sepeni yang sudah diteranSkan diatas, apabila pengiriman email untut tonfirrnasi

:#:;I*il.i::;j.j:il,:,, srsten, turas adm; ;; adarah mens.

mengajar di prosram ini. 
".;r"':]j::Tl,:il *:,lJ:.:# 

"ffi ;:r:Sistem moodle, klik Users pada g?e o dministrotion _ Accorio - ir.irn ,,n of **r.

E=l=*--.,*,h-.b.*,

,r*Ldt=

Gombr 3. 1 Doftor onggoto yong teloh doftot

Prnduan Pengiun€.n MoodL
untut Guru SMX S!l.w6i Sahn 15



Pada contoh yang saya gunakan terlihat ada 4 (empatl peserta yang telah

mendaftar dan sudah di sahkan oleh Admin. Setelah nama pengguna dan password

telah Anda berikan pada anggota baru tersebut, maka anda bisa mengedit profilnya

sendiri dengan data yang sebenarnya, mengganti password atau menambahkan

photonya.

Akbar Razak

lQ.r.

hrtt- na.i8la.6
EFdr
rEiE
lt t&

Gombor 3.2 Detoil onggoto yong teloh dimosukkon

B. Membuka Mata Pelajaran Untuk Guru/ lnstrukur
Tugas admin berikutnya adalah membuka Mata pelajaran yant akan dipelajari oleh

siswa. Disini admin hanya membuka Mata pelajaran dan menentukan siapa yang

mengajarnya, sedangkan untuk mengatur mata pelajaran tersebut, hak

sepenuhnya kepada turu yang mengajar.

Sebelum membuat Mata Pelajaran sebaiknya buatlah kategori mata pelajaran

tersebut. Tujuannya supaya mata palajaran terdiri dari beberapa kelompok.

Kelompok tersebut bisa berdasarkan program Studi (Jurusanl, berdasarkan kelas

(tingkat) dan lain sebagainya.

Cara membuatnya adalah : setelah anda masuk ke sistem moodle anda bisa

mengklik courses pada site administration - add/edit courses. pada web browser

akan tampil seperti ini:

F.ndu.tr P.raauna.. Meodle
Untuk Guru SM( SulawesiSelatan
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Klr' rs al3t nlra.tsman l(.oagort

&sJafi rlsll*
rki\{*r.&se.

ll{rar{anaou.

!r*.bqr'..-

ihhths.erx.ErrE*.i
n!d!-ri-*.rrre.. .

*

Gombar 3.j Doftor kotegori Moto pelojoron

Sebelum anda menambah Mata pelajaran, buatkan kategorinya terlebih dahulu
dengan mengklik Buot kdtegori baru-fampilan browser Anda akan seperti ini :

,ryYT5"'!:.i.

Ey.

Panduan Pengtunaa. Moodle
Untuk Guru SM( SrlaweJi Sehtin

77

Gombor 3.4 Form untuk buat kotegori boru

lsikan nama kategori dan pilih posisi kategori. pada kasus ini dicontohkan kategori
yang dibuat adalah Teknik Komputer Jaringan. Kategori ini di buat berdasarkan
Program studi yang ada di 5MK. Seterah diisi klik Memb uat Kotegori. Halaman web
bi6Wser Anda akan kembali seperti gambar 3.3. Sekarang Anda klik Buot Kursus
Boru. Halaman web browser Anda akan seperti ini :



Tambah kursu. baru

,,*..d
^i.,* Ia- ....;.-

Gombor 3.5 Form Tamboh Kursus Baru

Disini admin hanya wajib mengisi Nama lengkap Mata Pelajaran dan Nama singkat

dari Mata Pelajaran^ Sebagai contoh diatas Nama Mata Pelajarannya adalah:

Pengantar .larin8an Komputer dan Nama Singkatnya PJK. Dan kategorinya

dimasukkan ke Teknik Komputer Jaringan yang sudah anda buat diatas tadi. s€telah

itu klik simpon peruboion. Maka akan tampil seperti di bawah ini

Peftggu.. t rda{tar

GqmbQr i.6 €nrolUser ke Moto Peloio@n

Dan selanJutnya Pilih pengajar pada pilihan untuk menetspkan peraR.

Panduan Penggunaan Moodle
untuk Guru SMK Sulaw€siSelatan
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&td

xlnl.

14lr

Gombor 3.7 Menetopkan peron Siswa di Mota pelojoron

C. MenggantiThemeMoodle

Hampir sama dengan handphone, di sistem moodle juga, admin bisa mengganti
themenya sesuai dengan selera yang disediakan. Untuk mengganti theme moodle
caranya adalah sebagai berikut: Anda login sebagai admin, setelah itu pada blok
Slte Nfihlnlsudtlun nW AppCdi1hai - th€mQ - theme selector.

,!5!=,

Gambor 3.8 Cora MengontiThemo Moodle

Panduan PengSunaan Moodle
Untuk Guru SMX Sulaweai telatan
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Tampilannya s€perti gambar diatas. Pada bagian kanan browser klik chonge

teheme, maka akan tampil berbagai pilihan theme yant disediakan.

setelah yakin theme yang akan dipakai, klik Gunokon The'nd' s€bagai contoh anda

gunakan pilihan theme More.

D. Mereset Password

Admin dapat mereset password user, apabila us€r lupa password mereka untuk

masuk. Admin hanya bisa mereset (menBganti dengan password yang baru)' dan

tidak mengetahui password user yang lama. Caranya adalah : Ande login sebagai

admin,setelahitupadabloksiteadministrationklikUsers-Accounts-Browselist

o/ users. Setelah itu cari nama pengguna (user) yang passwordnya akan direset'

Panduan P€r8unaatr Moodtc
Untuk Guru SMKSulawesi Selatan
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5 ?!n!ouna

aHrc-..,-.-

Gombat 3.10 Co@ Me.eset password pengguno

Contohnya : user Akbar Razak pa
kanan nama Akbar; ,.#,;;::[::r" 

direset' r.ik ikon edit dibagan

r- 
-a i":a[ i .

fl!- iet

br---.*

Gombor 5.11 Form untuk Edit possword pengguno

lsikan password baru pada ko
passwordnya harus terdlri d".i ,'o' 

password, misalnya sa,ase-123 {Defauh

angka, tanda baca) dan beritanda ( 
al 8 karakter dan harus ada huruf kapital,

rentang pada Force password change. Tujuannya

PChdoan Fcng3unaan Moodle
untul Guru SMI( Sulawesi SeLtan 2t



BAB IV

PANDUAN UNTUK GURU / INSTRUKTUR

A. Pengaturan Mata pelajaran

Pada saat admin telah membuka akes Mata pclajaran untuk instruktur atau guru,

dan setelah melakukan login, maka akan keluar tampilan seperti gambar dibawah
ini :

ftrrlilan KompGar

Pirnrolrahrn Daasr

P.{.e J.,trgdr XorrFll.r

Gambor 4.1 Doftor Moto Pelqjaron yong Tesedio

Seb4ai contoh, Disini anda login sebagai Ahmad loelani. (arena anda sudah

ditunjuk oleh admin mengajar pada beberapa Mata pelajaran, maka yang keluar
adalah Mata Pelajaran yang anda ikuti. Anda juga bisa menjadi siswa pada Mata
Pelajaran lain dengan syarat harus mendaftar pada Mata pelaiaran yang anda

diinginkan.

Untuk masuk ke Mata Pela,iaran yang akan Anda ajarkan tersebut, maka terlcbih
dahulu klik judul Matd Pelojoron.lsebagai contoh, silahkan ktik nama mata pelaiara

Perakltan Komputer, jangan klik nama Anda, karena akan masuk ke profil anda di

sistem).

Panduan Penttunaan Moodlc
Untuk Guru SMK Sularari Selatan
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rl5.t5

ihl-r5

',,!nG;

. _. l-i"

Gambor 4'2 Ntor Periode Moto Peloiaron Yong Tersedio

pada gambar di atas terrihat bahwa banyak pengaturan yang akan dirakukan oreh

seoranS instfuktur atau guru aSar daPat tercipta pembelajaran yanS sempurna'

Disini akan diieraskan satu persiatu sehingga nantinya teriadi pemberajaran yang

bisa terintergrasi antara instruktur dan tiswa'

Pada halaman browser terdapat bcbcrapa menu sepert.i Search Forum, Berita

Terbaru, Upcoming events' comments' Aktivitas Lalu' Navigation' dan settin8s'

Semua menu ini dapat ditambah atau disembunYikan oleh instruktur /guru' kecuali

Administrasi, karena pada menu administrasi adalah tempst dimana anda dapat

mengubah, meRr bah atau menSedit Mata Pelaiaran yang anda kelola'

Pada sudut kanan atas iuga terdapat menu Turn Editing On atau HiduBkan Mode

Ubah. Apabila menu tersebut di klil$ berarti anda akan masuk dalam mode ubah'

yanS tuiuannya anda dapat mengubah' mcngodit Mrta Pelaia!?n'

Pa.auen P.qSuneto lll-oodle
Untuk Guru SMK Sult$'eii Selatan
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Gombor4.3 Cara Menghidupkon Mode uboh poda Moodle

1

Pada bagian Settin8s - Switchroleto Apabila di anda kli( maka akan dihadapkanpada dua pilihan yaitu :

Mode siswa artinya bira anda krik, tampiran haraman moodre anda berubahseolah-oleh anda sebagai siswa.
Non+ditidg teacher artinya tampilan halaman moodle berubah seotah_olah
anda sebagai instruktur/guru tetapi tidak dapat mengedit Mata pela.iaran
tersebut.

Sebelum anda membuat suatu Mata pelajaran (pokok Topik Mata pelajaran), andaharus mengatur berapa toprk yang akan anda buat, dan seranjutnya menentukan
bagaimana cara pendaftaran siswa yang harus digunakan apakah dapatmenggunakan password atau tidak dan lain sebagainfa.

2

Panduan pengtu.Ean Moodl€
Untuk Guru SM( Sulawesi Selatan 25



Pada blok Administrasi Ku6us klik, Uboh Pengaturon, pada pengaturan ini ada

beberapa item yang harus diisi oleh instruktur atau Suru'

t -i&, .rlIll

+t-

Elrr

r a-ra B

Gombot 4.4 Coro lJntuk Uboh Pengaturan

Pandurn l,en83u[aao Moodb
Untuk Guru SMx Sulawesi Selatan
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Gombot 4.5 Fom Untuk MenOuboh Pengoturon

Gcr€ral

Nomo lengkop i

Nama lengkap dari Mata Pelajaran yang akan anda kelola'

Namd Slngkot Ku,sus '.

Menentukan Nama singkat Mata Pelaiaran sehingga sistem moodle tidak

menampilkan Nama Mata Pelaiaran yang Panjang. Jika yang ditampilkan adalah

P.nduan Pery8unaan Moodle
Untuk Gu.u SMX Sulawesi Selatan
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namasingkatmakapenulisannamasingkats€baiknyayangdapatdimenSertioleh

Terlihot :.

Menetukan apakah Mata Pelaiaran ini nantinya dapattampilatau tidak pada sistem

moodle

Tonggol Muloi Kursus I

bila anda menggunakan ToPik'

Nomor lD Kursus '.

Pengaturan tanSSal untukmenentukan tanggaldi mulainya kursus/ pembelaiaran

t"rn"a"p mata Pelaiaran agar dapat di aktifkan di sistem moodle lni hanya

berlaku bila andg menggunakan format mingguan dan tidak 
'da 

pengaruhnya

Menentukan lD kursus atau Mata Pelajaran. Biasanya untuk hal inibisa terEantung

pada id yanB di Sunakan di kurikulum atau kesepakatan yang telah ditentukan'

Di harapkan anda untuk menuliskan keterangan tentang Mata Pelaiaran atau untuk

siapa (kelas berapa) Meta Pelajaran ini' Atau bisa iuga anda membuat tuiuan akhir

dari Mata Pelaiaran ini. lni akan tampil dihalaman depan'

Tab KeteralEan

Ringkoson Kursus:

File Ringkoson Kursus i

ringkasan dari tqpik YanE di buat'

Panduan Penttunaan Moodle

Untuk Guru SMK SulawesiSelatan
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sisrda.

Kotegon :

Me.rupakan pilihan untuk meocntukan ienis kategorl dari Mat! Pclsiaran yanS

telah di buat, Pada kasus inl di pilih berdasarkan iurusan dari Mata Pelaiaran yang

dibuat.

Merupakan batian untuk memasukkan file yang berbentuk Sambar sebagai



iienentukan lormat pembeialaran yang dibuat di sistem moodle, adapllihan format dalam pengaturan ini diantaranya; single activity format,
mingguan, format social, dan format topic. Untuk membuat mata pelajaran

menggunakan format Topik atau Mingguan.

Minggu / Topik :

berapa banyak topik Mata pelajaran yang akan anda bahas dalam
n iniatau bila formatnya dibuat mingguan, berapa minggu rencana nya

Mata Pelajaran in,.

Yong Disembunyikon :

Pada saat anda ,ienyUsijal iitau mengedit Mata pelajaran ada beberapa pilihan yang
te6embunyi (sengaja anda sembunyikan untuk tujuan tertentu seperti mingguyang ingin anda tampilkan hanya minggu sekarang). Apakah ini diizinkan siswa
melihatnya atau tidak.

Tota Letok kursus :

Tab Bahasa

Pengotumn bohqsa I

Panduan penttunian MoodL
Untrrk 6un SM( sutEive3i Sebtan

Merupakan pilihan untuk menentukan tampilan Mata pelajaran yang ada pada
sistem moodle, apakah ditampilkan semua bagian pada satu halaman atau satu
bagian per halaman_

Merupakan pengaturan untuk menentukan bahasa defauft yang akan digunakan
ketika membuka suatu Mata pelajaran.

29
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Item bedta yong okon ditomPilkon :

Forum khusus yang disebut "Berita" tampil pada format kursus "mingguan" dan

"topik". Disini adalah tempat yang baik untuk menempatkan pengumuman kepada

semua siswa untuk dilihat (Secara standar, semua siswa akan meniadi p€nttuna

untuk forum ini, dan akan menerima penSumuman Anda lewat email)' Pengaturan

ini menentukan berapa banyak item yang baru diterima ditamPllkan Pada halaman

depan kursus Anda, pada kotak berita dibagian bawah sebelah kanan' Jika Anda

menetapkan ke "0 item berita" maka kotak berita tidak akan tampil'

Tompilkon peringkot ke siswo :

untuk monampilkan peringkat nilai siswa. hi akan ditamPilkan dihol?m?n utama

setelah memilih Mata Pelajaran.

Tompilkon loPomn oktilitos 2

AktlfitaslaporaniniteBediauntukmasinS-masinSsiswayanSmenunjukkan

aktivitas mereka dalam setiap Mata Pelajaran. Guru mempunyai akses tertladap

laporan ini dengan menggunakan tombol yang kelihatan pada masing-masing

halaman profil siswa. Akan tetaPi harus diingat laporan ini memberikan sedikit

beban kepada server.

Trb B€rkas dan Untgahan

Ltkwdn uplaqd muimum i

Menentukan ukuran maksimal file yang dapat dikirim oleh siswa ke sewer'

Panduan Penggunaan Moodl€
lJntuk Guru SMK SulawesiSelatan
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Tab Grcup3

Modcl6ra,/06,.

Ada 3 modle Sroup yang dapat digunakan pada sistem moodle ini

- Iidak ada grup (kelompok), semuanya baBian dari $tu bagian dari mata

pelajaran.

- Separate groups - setiaP 8rup hanya dapat melihat grup mereka sendiri'



setiap grup bekerja digrup mereka sendiri, tetapi merekajuSa dapat merihat
grup lain

Setelah semuanya diisi klik simpan perubahan. Mal€ akan tampil halaman seperti
dibawah ini.

Gombor 4.6 Holomon Seteloh Melokukon perubohon

Karena pada pengaturan anda memilih format mingguan dan jumlah minggu yang
ditentukan adalah 10, maka judul topik menjadi Bagan Mingguan dan tampilannya
hanya sampai 10 minggu. Untuk memulai menulis, baik topik, modul, dan hand out
Mata pelaiaran, anda harus mengklik fum Editing On yang terdapat pada sudut
kanan atas halaman browslr, atau bEris pertama pada blot adfiihlsrall. Sehingga

tampilan browser anda akan berubah seperti ini :

Panduan Pengtunaan Moodl€
Untuk Guru SMX SulawesiSeLtan
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Gombor 4.7 Coro t)ntuk Menombohkon Akivitos

Panduan PeriSSunsrn Moodle
Uotuk Guru SM( Sulawesi Selatan

2.)

_.-.

+ 2tr.a.t rl-r!t{!tal

Untuk memulai kegiatan pada minggu pertama, klik Tambah Sebuoh Akilitos'

seperti pada Sambar dl atas. Pada contoh di bawah tanggal 20 februari - 26

Februari, Sehingga akan t.mpiliendela seperti ini :



rts -,F _t'ti

Aombor 1 8 Form Tomboh Aktifrtos don sumber Doyo

Pada kolom Yang berwarna

t$ klik SimPon Perubohon'

putih, isikan .iudul topik Yang akan anda bahas' Setelah

furr"n tt"t yrng 
'ama 

Pada setiap topik yanB dibuat'

-e 'l

a

B. MemasukkanMateri Pelajaran(Resource6umber)

s€karang anda akan memulai untuk memasukkan materi pelaiaran' Dalam hal ini

moodle menyediakan 20 pirihan. o"o. 0.r", mengkrik menu Tdmbohkon sebuoh

oktifltos otou sumber doya Ofuawan toPik Pelaiaran yang telah anda buat' seperti

pada gambar dibawah ini :

r 
m rcuuari' 25 Fumn

!

+ 
2? fcbruatl - 5 ulrlt

" o llora' 12 sta
+!.-5.-r 4'r'_ r'-r -'i

tad*B r'ra 
't,lrt 'h ''t" 

tY'

Gombor 4.g Menu t)ntuk Menomb{lhkon Aklivitos dan Sumber

-

6lr

Pttdu.n P.n8tuBan MoodL

untuk Gu.u SMx Sulawesi Selatan
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Panduan Pen38unaan Moodle
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Pada gambar di atas menampilkan pilihan aktifltas atau sumber yang akan

diSunakan dalam setiap topik dari mata pelaiaran yang telah ditentukan. B€rikut

beherapa pilihan aktifitas yang dapat digunakan dalam pembelajaran di system

moodle ini:

l. AssiSnments

pgpgEn aktrf4+ ini. guru atau lnstruktur dapat memberikan tugas yang

mengharuskan siswa mengirim (uploadl konten diSital, misalnya essay, tugas

proyek, laporan, dan lain-lain. Jenis file yang dapat dikirim misalnya word

documents, spreadsheets, images, audio and video clips. Selanjutnya lnstruktur

atau guru dapat melihat dan menilai tugas yang telah dikirim oleh siswa.

t*.
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Gombor4.TO Fom Untuk pengision Assignments

Tab Umum

Assigment Nomc :

Nama tugas dari Mata pelajaran yang anda kelola.

Desoiption :

Deskripsi terhadap tueas yang akan diberikan.

Tompilkon Deskipsi Di Hdloman KurJus :

Menentukan apakah deskripsitugas akan ditampilkan di halaman Mata pelajaran

*_._r ,_E
.-,___ irt+!
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Additional Files :

Untuk memasukan file lampiran dari tugas yang akan di berikan ke gswa, Jenis file
yang dapat diupload misalnya word documefts, spreadsheets, images, audio and
video clips.

Tab Availability

ljinkon Kiriman Dari :

Untuk menentukan tanggal di mulainya siswa untuk mengirimkan tu8as yang di
berikan. Untuk mengaktiftan pengaturan ini dapat mencentang pada pilihan
Aktiftan-

Due dote :

Merupakan tanggal batas penBiriman tugas dari siswa. Kiriman tugas akan tetap
diizinkan setelah tanggal ini tetapi setiap tugas yan8 diajukan setelah tanggal ini
akan ditandai. Pengaturan ini juga dapat di aktifkan dengan mencentang pilihan
aktifkan.

Cut-off dote I

Untuk mencegah pengiriman setelah tanggal yang telah ditentukan

Tab Submission types

Submission Types :

Pada pengaturan ini terdapat dua pilihan bentuk pengriman tuSas dari siswa
diantaranya : Online text dan file submissions. Onilne text untuk menentukan
apakah s;swa dapat mengetik tugas langsung ke halaman editor sebagai tugas
mereka. Sedangkan file submissions untuk menentukan apakah siswa dapat meng_
upload satu atau lcbih file 3ebatai tugas mereka.

Moximum Number Ol Uploaded Files :

Menentukan batas makimun jumlah file yang bisa di upload oleh siswa.

Palduan PengSunaan Moodh
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um Submission Size :

batas ukuran file yang dapat di upload oleh siswa.

Iab Feedback Types

feedbock Types :

Untuk menentukan type interaksi antara siswa dengan guru atau instruktur.

Sedangakan untuk pengaturan initerdapat 3 pilihan untuk menentukan feedback,

diantaranya ; Feedback comments, Offlin€ grading wo*sheet dan Feedback files.

Pada Feedback comments jika diaaktiftan siswa dapat mengomentari setiap

briman tugas yang diberikan. Offline grading worksheet dapat men-download dan

meng-upload worksheet dengan nilai siswa saat mengomentari atau menandai

tugas yang diberikan. Sedangkan Feedback files Jika diaktifkan, guru akan dapat

meng-upload file dengan feedback ketika menandai tugas. File yang dikirimkan

tidak terbatas baik file document entah filie audio dan bentuk komentar lainnya.

Comment lnline :

lika Ciaktifkan, teks komentar akan disalin ke kolom komentar sebagai fuedback

dalam penilaian guru.

Tab Submhslons Setdng

Bequire Students Click Submit Eutton i

Pengaturan yang menetukan kiriman final dari siswa. Jika bentuk pengaturan ini

'Ya" maka siswa tidak bisa lagi merubah kiman yang telah di kirim sebelumnya,

sedantkan "tidak" siswa masih dapat untuk mengubah kiriman yang dikrim

sebelunnya.

Require Thdt Students Aeept The Submission Stotement: Mengharuskan agar

si$rra dapat menerima pernyataan pendaftaran ke seluruh kiriman untuk tugas

yang dikirimkan .

Panduan PerEtgraan lroodle
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Attempb Reoqened '.

Menentukan bagaimana bentuk kiriman siswa yang dapat dibuka kembali ' Pilihan

yang tersedia dalam Pen8atura ini adalah :

- Never - Kiriman siswa tidak dapat dibuka kembali '

- Manually - Kiriman siswa hanya dapat dibuka kembali oleh seorang 8uru'

- Automatically until pass - Kiriman siswa secara otomatis daPat dibuka kembali

samgai siswa naik kelas'

Tab Group Submlssic SettlnF

Students Submit ln GrouPs :

Jika siswa aktif akan dibaSi menjadi beberapa kelompok'kelompok berdasarkan

pada set default kelompok yang ditentukan atau pengelompokan kustom'

Penyerahan kelompokakan dibagi diantara anggota kelompokdan nantinya semua

angSota kelompok daPat melihat setiap perubahan lain dari kiriman '

Require Atl GrouP Membe$ Submit i

,ika diaktifkan, semua angtota kelompok harus mengklik tombol submit untuk

menaiiiErkan tuga6 ini . lika Tidak, pengiriFan tugas kelompok akan dianggap

setelah salah satu anSSota kelompok mengirmkan tugas atau setelah menekan

tombol submit.

Grouping Fot Student Gtouqs :

Menetukan kelompok yanS daPat ikut pada tugas ini. Kelompok yang dapat dipilih

adalah kelompok yang telah di tentukan sebelumnya'

T.b tlotlficstiorE

Notify Groders About Submisions :

Pada pengaturan ini Jika diaktifkan, siswa dan guru dapat menerima pesan setiap

kali slswa mengalukan tu&! brik, swal , t€pat waktu dan terlambat' Metgde Pesan

yang dapat dikonfiSurasi

Parduro Pen8tunaan Moodle
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'fldlifil 
GiodCB Ab6rt LAIA SUDmrSJIons :

Bentuk notoifikasi berupa pesan di setiap kali siswa mengajukan tugas di akhir .

irl€tode pesan yang dapat dikonfigurasi .

O4oult Setting Fot "Notify Students' Bantuon Dengan Defoutt Setting For "Notify

Students" I

Untuk menyampaikan nilai default untuk siswa.

Irb tllel

Miolit

Menetukan jenis grade yant digunakan untuk suatu tugas. .lika ,, s6le ", maka Anda

dapat memillh skala dari " scale " yang ada di dropdown . .lika menggunakan .
poinf, maka Anda dapat memasukkan nilai makimum yang tersedia untuk tugas

ini .

Groding Method :

Menetukan metode penilaian lanjutan yang harus digunakan untuk menghitung
nilsi dalam konteks tertentu .

6rade Cotegory :

Pongaturan ini dapat mentontrol kategori nilai pada kegiatan dan dapat di
ditempatkan dalam gradebook guru .

Elind Marking :

Untuk menandai identitas siswa tertentu Xetika nilai di umumkan.

Use Motking Worffiow :

Menetukan serangkaian tahapan sebelum menandai nilai disetiap siswa.

Psidqan Pe(Baunaan frloodle
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Use Morking Allocation :

Menetukan tanda dari beberapa siswa. Tab pengaturan Modul yang Biasanya

Te ihot:

Untuk menammpilkan tugas di daftar tugas siswa

Nomor lD :

Menentukan id tugas yangdiberikan. yang dapat menjadi identitas tugas diberikan.

Group Mode i Dalam pengaturan ini terdapat 3 pilihan :

- Tidak ada Group - Tidak ada sub kelompok, setiap siswa adalah bagian dari
satu kelas,

- KelSmBOk yeqC terpi{ah - Setiap an8gota kelampok hanya dapat metihat
kelompok mereka sendiri , siswa lain tidak dapat terlihat

- Kelompok Terlihat - Setiap anggota kelompok bekerja dalam kelompok
mereka sendiri , tetapi juga dapat melihat kelompok lain

Grouping :

Pengelompokan adalah kumpulan
pengelompokan yang dipilih, maka

mengerjakan tugas.

kelompok dalam

siswa ditugaskan

Setelah pengaturan diisi maka klik Simpon don kembali ke kursus atau Klik Simpon
don tompilkon. Jika anda meng-klik simpan dan tampilkan maka hasilnya seperti
berikut ini:

Panduao Prngguraan Moodle
Uhtuk curu SMX Sulawesiselatan 40

suatu tugas. Jika

bekerjasama dalam



lEarFarr ffI
airr!.r+hrrrI.i. !!ailttroi
* *!ir,s,a-a*&,

Or&t6r

l.'(;i-r I

6ombor 4.11 Detoilfugos yong Teloh Dibuot

Pada gambardiatas anda bisa melihat detail dari tugas yang anda buat. participants

menandakan bahwan pada tutas mata pelajaran ini terdapat 3 pesena atau 3
siswa. Dan submitted menandakan bahwa ada 1 siswa yang telah mengumpulkan
tugasnya.

Untsk lebih detail menampilkrn sirwa yang aCa pada kelas ini , anda dapat meng

klik Wew grode All Submissions. Dan akan tampil gambar seperti berikut.

Gombor 4.12 Doftor lJser Yong febh Mengikut Moto pelqjaron

Pada gambar diatas terlihat bahwa ada 3 siswa dalam tugas mata pelajaran ini.

Dimana dari 3 diantara siswa tersebut ada salah satu siswa yang telah

Panduan Per{tuna.n Moodle
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mengumpulkan tugasnya. Hal ini anda dapat melihat pada tab status yang

membedakan siswa yanB telah submit dan belum submit.

2. choice (Jejak Pendapat)

Jajak pendapat ini sama dengan polling. Anda bisa meminta masukan dari siswa,

bisa tentang kesehariannya, atau minta pendapat bagaimana pendapat Anda

tantang cara / gaya saya mengaiar. lni hanya untqk Eatu $qal,

Aktifitas ini sangat sederhana guru dapat memberikan beberapa pertanyaan dan

menyediakan berberapa pilihan iawaban. Aktifitas ini dapat digunakan sebagai

polling untuk merangsang daya plklr terhadap sebuah topik, misalnya membiadran

sebuah kelas untuk menentukan (vote) arah dari mata pelaiaran.

Untuk membuka halaman Choice maka klikTambahkan Aktifitas atau sumber daya

- pilih Choice, maka akan tampil seperti Eambar berikut.

/ T.mb.h Choic. b.,u lG 27 F.bru.rl - 5 Maretl'

s.0.rlr,bt.ddn.-

o-tu-4*ts

6amtu( A.7j Form Llntuk Mengis.i Qatu ehaiee

Tab Umum

Choice Name i

Tulis nama jajak pendapat yang akan anda buat.

Teks Pendahuluon :

Pandoan Pugtuntan Moodle
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Tulislah apa yang akan di polling Uajak pendapat) kepada siswa

Tampilkon Deskripsi Di Holomon :

Menetukan apakah deskripsi akan
tadak. 

ditampilkan di halaman awal pada tugas ini atau

Dlsploy Mode For The Optlons :

Menetukan model tampilan jejak pendapat yang dibuat.

;

:
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Gombor 4.14 Form fob Options podo kngision Choice

Tab Options

Allow Cltoice fo Bc tJ4ated :

Menentukan a83r pilihan dapat dip€rbarui

P.nduan penlgu.txn lroqdh
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Allow More Thon One Choice To Be Selected I

Memungkinkan lebih dari satu pilihan yang akan dipilih.

Limit The Number Of Responses Allowed :

Batasi jumlah tanggapan diperbolehkan

Option :

lsikan apa yant akan jadi pilihan untuk jajak p€ndapat ini.

Limit :

Untuk membatasi banyaknya tanSSapan siswa :

Apabita ini anda aktifkan, limit pada setiap pilihan harus Anda isi dengan angka

batas. Misalnya Anda ingin membagi group yang siswa disuruh memllih dalam

jajak pendapat ini. Pada pilihan l Anda buat pilihan group Satu dengan batasan

limitnya 10. jika 10 orang siswa telah memilih group Satu, maka siswa berikutnya

tidak akan bisa lagi memilih pilihannya l karena sudah mencapai batas limitnya'

Tombohkon Kolom 3 Ke Fonnulit i

Tombol ini berfungsi untuk menambahkan 3 kolom baru ke formulir.

'|fi5trltur

e--- '-d
. Pq-a rEaU lft b.!a

- 
.._._ B

aqr*c ra'i- !

Gombor 4,15 Form Pengoturun Kete$edioon dan Rseults
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Xetersldiaan

woku tlntuk lojak pendapat : Apabila inianda aktifkan, isikan waktu yangn. Bila sudah lewat waktu yangdibuat, jajak pendapat initidak bisa dibukasiswa.

Resuhs

Results :

pilihan ini berfungsi untuk menentukan apakah hasit pol,inS,tan dltafhpitk6ntidak.

Priwcy Of Results :

itln.tutan eDakeh hasil dari poling ini adalah privacy bagi siswa atau tidak,

Show Cotumn For Unonswered :

Menampilkan kolom teriawab.

t glh.rl. p.ndf.( Ar& ht &p E{.._r*r, f.l

.L,r- c-. a-h ehb f _rh:-:!:: *.-

Gombor 4.J6 Hosil DatiChoice yong feloh Dibudt

Dan anda blsa memberikan vote

;m,r*:::ffi ;fifi illllH:il:T:ilr.:l#ilH::
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Gombor 4.77 Holomon Untuk Melihot Hosil Dori Poling

Untuk melihat pilihan dari siswa lainnya, anda dapat menglik view responses pada

kanan jendela poling andl,

8.e&D Ftihdfd siraf E&.-rgtrl?

ir!9orE
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Gombor 4.78 Doftor Pilihon Untuk Siswo Loinnyo

3. Oatabase

Dengan aktifitas ini, guru atau atau siswa dapat membuat, melihat dan mencari

bank data menSenai topik apapun.. Format dan struktur data yang dimasukkan

hampir tidak terbatas, termasuk gambar, file, URL, nomor, dan text.

Pada kasus ini, siswa diharapkan memasukkan data komponen - kompone

komputer, sehinSga guru menyediakan data - data terhadap filed yang dibutuhkan

untuk mendata komponen - kompone dari perangkat komputer.
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