PANDUAN PEMBUATAN KONTEN E‐LEARNING LENGKAP

1) Ketentuan Umum
a. Ada 15 (lima belas) pengusul yang diundang untuk memasukkan konten e‐learning.
Kelima belas konten ini selanjutnya akan diseleksi untuk mendapatkan 12 (dua belas)
pemenang yang akan dibiayai, masing‐masing Rp. 8 juta.
b. Seluruh konten e‐learning bagi kelima belas pengusul yang telah disetujui, agar
dimasukkan ke website e‐learning Unsyiah (lihat panduan).
c. Penilaian akan dilakukan langsung oleh reviewer secara online terhadap materi yang
telah di‐upload ke website e‐learning Unsyiah.
d. Batas akhir upload konten lengkap adalah tanggal 4 Desember 2009.

2) Ketentuan konten e‐learning yang diusulkan
Format konten tidak dibatasi, dapat berupa teks, audio, video dan sebagainya (format
HTML sebaiknya tidak digunakan). Cakupan materi harus sesuai dengan materi pada
GBPP/SAP yang telah diajukan sebelumnya

3) Ketentuan penilaian
Penilaian akan dilakukan dengan melihat aspek‐aspek sebagai berikut:
a. Cakupan materi sesuai GBPP/SAP.
b. Cakupan skenario pembelajaran.
c. Orisinalitas (kutipan harus dinyatakan secara eksplisit).
d. Level visualisasi.
e. Kemudahan penggunaan oleh mahasiswa.
f. Optimalisasi penggunaan fitur‐fitur yang terdapat pada website e‐learning Unsyiah.
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PETUNJUK SINGKAT PENGGUNAAN E‐LEARNING UNSYIAH

1. Membuka situs e‐Learning Unsyiah
Buka alamat http://222.124.186.227/e‐learning‐unsyiah

Pilih bahasa yang akan digunakan (English atau Indonesia) di sudut kanan atas tampilan.

2. Login
Masukkan nama pengguna dan password pada login form. Gunakan nama pengguna dan password
yang telah diberikan sebelumnya melalui email.

Setelah login berhasil, pengguna diharapkan segera ganti password.
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3. Menambah Mata Kuliah
Untuk menambahkan mata kuliah baru, klik “Kursus” di bagian Administrasi.

Pilih Kategori Kursus, sesuai dengan fakultas dan jurusan dimana mata kuliah yang
diusulkan berada.

Lalu klik tombol “Tambah Kursus Baru” di bagian bawah halaman.

Kemudian isi informasi mengenai kuliah tersebut.
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 Untuk membatasi akses, gunakan kunci masuk. Untuk saat ini, mohon kunci masuk ini
tidak diisikan untuk kepentingan penilaian.
 Jika akses tamu diizinkan, orang yang tidak mempunyai account (guest) dapat masuk dan
melihat materi kuliah. Untuk saat ini, mohon pengguna tamu dizinkan masuk untuk
kepentingan penilaian.

 Setelah selesai, klik tombol “Simpan Perubahan”.
 Untuk kembali mengedit konfigurasi kuliah (misalnya mengatur format kursus), gunakan
menu “Pengaturan” dibagian Administrasi.

4. Mengubah Judul dan Deskripsi Topik
Untuk dapat mengedit kuliah, dosen harus masuk ke mode ubah terlebih dulu. Jika tombol
di bagian kanan atas bertuliskan “Hidupkan Mode Ubah” maka untuk masuk ke mode ubah,
klik tombol ini.

Untuk mengedit judul dan deskripsi topik, klik icon bergambar pensil.
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Isi deskripsi topik, lalu klik “Simpan Perubahan”.

Deskripsi ini akan muncul di bagian atas topik. Beberapa fasilitas yang lain seputar
pengaturan topik dapat dilihat pada gambar di bawah:

5. Menambahkan Pengajar
Pilih menu pengajar pada bagian Adminstrasi.
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Bagian atas memperlihatkan dosen yang mengasuh kuliah. Gunakan bagian ini untuk
mengatur urutan dan menghapus dosen. Bagian bawah digunakan untuk menambah dosen.
Pilih pengajar yang akan ditambahkan dengan klik “Tambah Pengajar”.

Nama pengajar dapat dicari dengan memasukkan nama sesuai login account dosen yang
bersangkutan.

6. Memasukkan Materi
a. Materi Berupa Teks
 Untuk menambah materi kuliah, pilih “Tambahkan sumber”, lalu pilih “Compose a
text page”.

 Masukkan judul materi pada “Nama”, deskripsi materi pada “Penjelasan”, serta
masukkan materi teks secara lengkap pada “Teks lengkap”.
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 Setelah selesai, simpan materi dengan klik “Simpan perubahan”.
 Muncul preview dari dokumen yang baru ditambahkan.
 Jika materi ini ingin diedit ulang, tekan tombol “Perbaharui Bacaan Ini” di bagian
kanan atas.

 Untuk kembali ke halaman depan gunakan link navigasi pada bagian kiri atas.

 Dihalaman depan, terlihat materi yang siap diakses.

 Jika ingin memindahkan materi ini ke minggu tertentu, klik simbol pindah, kemudian
pindahkan ke minggu yang dinginkan, misalnya minggu pertama. Dengan klik pada
minggu tersebut, maka materi tersebut sudah berada pada minggu yang diinginkan.

 Terlihat materi telah dipindahkan ke minggu pertama.
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b. Materi Berupa Halaman Web Dan Gambar
 Untuk menambah materi berupa halaman web, pilih “Compose a web page”.

 Masukkan judul materi pada “Nama” dan deskripsi materi pada “Penjelasan”, serta
masukkan matei teks secara lengkap pada “Teks lengkap”.
 Atur font dan ukuran font, serta style lain sesuai keperluan.

 Untuk menambahkan gambar ke halaman web. klik simbol gambar pada html editor.

 Masukkan gambar yang diinginkan dengan memilih browse. Pilih sebuah gambar.
Copy ke website dengan memiih upload.
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 Untuk memasukkan gambar, klik gambar tersebut. Masukkan teks alternatif untuk
gambar.

 Simpan materi dengan klik “Simpan perubahan”.
 Pada preview, halaman web sudah bisa diakses.
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 Terlihat pada minggu pertama, materi tersebut telah siap diakses.

c. Materi Berupa File Pdf
 Untuk memasukkan materi berupa file, pilih “Link to a file or website”.

 Masukkan judul materi pada “Nama” dan deskripsi materi pada “Penjelasan”.
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 Untuk memasukkan file, klik pilih atau upload sebuah file.

 Upload file yang diinginkan. Pilih file tersebut untuk di‐link dengan klik “Pilih”.

 Simpan perubahan.
 Bila browser mendukung dan telah terinstal plugin acrobat reader, maka file tersebut
dapat dilihat langsung.

 Di halaman depan terlihat materi pdf sudah ditambahkan dan sudah bisa diakses.
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d. Materi Berupa Presentasi Power Point
 Untuk memasukkan matei berupa presentasi power point, pilih “Link to file or
website”.

 Masukkan judul materi pada “Nama” dan deskripsi materi pada “Penjelasan

 Untuk memasukkan file, klik pilih atau upload sebuah file.

 Upload file. Pilih file tersebut untuk di‐link, dengan kik “Pilih”.
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 Simpan perubahan yang telah dilakukan.
 Selanjutnya terihat preview dari file power point ini. Jika pengguna memilih materi
ini, maka pengguna dapat menyimpan atau membuka file powerpoint ini.

 Pada bagian depan terlihat materi berupa presentasi power point sudah dimasukkan.

e. Materi Berupa Link Ke Halaman Web Lain
 Untuk memasukkan materi berupa lik ke website lain, pilih “Link to file or website”.
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 Masukkan deskripsi link pada “Penjelasan”.
 Anda bisa mencari halaman web ini atau mengetikkan halaman situs untuk materi ini
jika anda telah mengetahuinya.

 Kemudian simpan perubahan yang telah dilakukan.
 Jika ada koneksi internet, maka pada preview akan terlihat halaman website yang
dilink.

 Terlihat link yang telah dibuat pada halaman depan.
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7. Memanfaatkan Forum
 Moodle menyediakan forum untuk media komunikasi antar pengajar dan siswa. Forum
nantinya bisa berisi pengumuman, berita, atau suatu topik diskusi. Siswa dapat bertanya,
memberi usulan atau melakukan aktifitas komunikasi lainnya.
 Untuk membuat forum, pilih “Tambah aktifitas”, pilih “Forum”.

 Isi informasi forum.

 Simpan perubahan yang telah dilakukan pada forum.
 Pada halaman depan, forum yang baru dibuat sudah terlihat dan dapat diakses oleh
siswa.
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8. Memberikan Tugas
 Pilih “Tambah aktifitas”, pilih aktifitas “Tugas”.

 Isi Judul Tugas

 Isi tugas yang akan diberikan pada “Penjelasan”.
 Atur tampilan teks dari tugas ini.
 Pilih nilai maksimum untuk tugas ini.
 Pilih tanggal dimulainya tugas pada “Available from”.
 Pilih tanggal batas akhir dikumpulnya tugas pada “Tanggal penyelesaian”.
 Pilih jenis tugas. Moodle menyediakan tiga jenis tugas:
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a. Kegiatan offline, pengguna cuma mengumumkan tugas, dan penyelesaiannya di
ruang kelas nyata.
b. Online text, tugas langsung dibuat ketika siswa online.
c. Upload file tunggal, memberikan tugas secara offline. Tugas diupload dalam bentuk
file. Upload file diizinkan selama batas akhir pengiriman tugas belum berakhir.

 Simpan tugas yang telah dibuat.
 Untuk upload file, dapat diatur ukuran maksimal file yang dikumpul, pengiriman ulang
tugas, atau peringatan tentang tugas baru ke email pengajar.

 Terlihat preview dari tugas yang telah dibuat.

 Untuk memasukan nilai, pilih tugas.
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 Kemudian pilih “Lihat pengiriman tugas”

 Klik file pada kolom “Terakhir diperbaharui (Siswa) untuk mengambil file yang telah
dikirimkan mahasiswa.

 Klik tombol nilai di bagian kanan untuk menilai tugas yang dikirimkan.
 Isi nilai dan komentar (bila ada). Nilai dan komentar ini hanya dapat dilihat oleh
mahasiswa yang bersangkutan.
 Setelah selesai, klik “Simpan perubahan”.
 Untuk melihat rangkuman nilai mahasiswa untuk semua kegiatan, gunakan menu “Nilai”
pada “Administrasi”.
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9. Membuat Kuis
 Pilih “Tambah aktifitas”. Pilih aktifitas “Kuis”.

 Tentukan nama kuis dan isi keterangan kuis pada “Perkenalan”.
 Tentukan batas waktu pengerjaan kuis.

 Pilih Metode penilaian, dan pengaturan lainnya.

 Simpan perubahan, maka akan muncul tampilan berikut:
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 Selanjutnya membuat kategori. Klik tombol “Ubah Kategori”.
 Masukan nama kategori dan info. Jika kolom parent diisi, kita akan membuat
subkategori. Isi publikasi dengan “Ya”. Lalu tekan tombol tambah.

 Hasilnya akan muncul sebagai berikut:

 Setelah kategori dibuat, soal dapat dibuat dengan memilih kategori yang dikehendaki.

 Pilih model pertanyaan

 Isi nama pertanyaan dan isi pertanyaan.
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 Setelah selesai klik “Simpan Perubahan”
 Setelah selesai, klik lanjut. Kemudian pilih pertanyaan untuk ditambhakan ke Kuis
dengan klik “Add to quiz”.

 Simpan perubahan.
 Preview Kuis dapat dilihat dengan menekan tombol “Preview”.
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