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PANDUAN DIGITAL SIKULON

PENGANTAR E-LEARNING

PENGANTAR E-LEARNING
E-learning UIN Raden Mas Said atau lebih dikenal sebagai SiKulon (Sistem Informasi Kuliah Online)
merupakan Learning Management System (LMS) berbasis moodle. Moodle merupakan salah satu aplikasi
dari konsep dan mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi, yang dikenal dengan
konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Moodle dapat digunakan secara bebas sebagai produk
sumber terbuka (open source) di bawah lisensi GNU (Herbimo, 2020). Pembelajaran dengan bantuan elearning berbasis moodle akan memudahkan dan melancarkan, tidak hanya mahasiswa tetapi juga dosen
dalam proses pembelajaran (Hakim, 2018). Secara keseluruhan, hasil kepraktisan media pembelajaran
berbasis Moodle memperoleh rata-rata hasil rating sebesar 89.99% dengan kategori sangat praktis
(Rosalina dan Rachmawati, 2017). Moodle memiliki bebagai fasilitas yang dapat berguna mendukung
kegiatan pembelajaran, diantaranya assignment, chat, forum, quiz dan survey (Amiroh, 2012).
E-learning berbasis moodle memiliki fitur yang lengkap dan sangat fleksibel termasuk bisa diatur
sebagai media mengelola pembelajaran. Seorang pengajar harus mempunyai keterampilan dalam
pengelolaan (manajemen) pembelajaran (Hakim, 2018) Konsep pengelola pembelajaran merupakan proses
yang meliputi kegiatan kegiatan perencanaa, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan pembelajaran guna
mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien (Majid, 2005). Media e-learning berbasis moodle
dapat digunakan sebagai media dalam mengelola pembelajaran. Efektifitas e-learning berbasis moodle
sebagai media untuk mengelola pembelajaran dalam kategori baik. E-learning berbasis moodle sangat
bagus digunakan sebagai media dalam merencanakan dan mengawasi pembelajaran. E-learning sebagai
media dalam merencanakan dan mengevaluasi pembelajaran memiliki efektivitas yang baik (Hakim, 2018).
Pemberlakuan perkuliahan daring pada UIN Raden Mas Said mulai bulan Maret 2020 sesuai SE Rektor
No 1 Tahun 2020 dimana perkuliahan dilaksanakan secara daring (online) menggunakan aplikasi yang sudah
disediakan melalui link https://elearning.iain-surakarta.ac.id atau aplikasi lainnya dan diberlakukan untuk
semua fakultas, termasuk Fakultas Ushuludi dan Dakwah (FUD). Menyikapi surat edaran rektor terkait
dengan tanggap Kondisi Luar Biasa akibat Virus Corona, maka UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan
Data (PTIPD) UIN Raden Mas Said telah menyediakan media pembelajaran daring (e-learning) berbasis
moodle, yaitu SiKulon, yang dapat dipergunakan oleh dosen maupun mahasiswa di UIN Raden Mas Said.
Aplikasi ini juga dapat diakses secara mobile baik melalui browser maupun aplikasi moodle Mobile yang
sudah tersedia di Play Store maupun di Apps Store.
Panduan ini disusun agar memudahkan dosen FUD dalam mengelola pembelajaran daring via SiKulon
mulai dari merencanakan hingga mengevaluasi pembelajaran dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di
SiKulon. Selain itu, panduan ini dilengkapi dengan video tutorial. Link video tutorial disertakan disetiap akhir
penjelasan, yang langsung bisa diakses dengan meng-klik link tersebut. Semoga bermanfaat :)
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MENGAKSES E-LEARNING
Setiap dosen yang akan menggunakan elearning wajib memiliki akun yang sudah terdaftar pada sistem,
apabila belum terdaftar sebagai pengguna diharapkan untuk menghubungi admin e-learning. Sementara
bagi dosen yang sudah terdaftar dapat mengikuti langkah berikut ini.
 Buka browser yang terinstal pada PC/laptop, kemudian akses alamat elearning UIN Raden Mas Said di
https://elearning.iain-surakarta.ac.id pada addres bar browser. Maka akan muncul tampilan sebagai
berikut.

 Untuk melakukan login, klik Masuk sebelah kanan seperti
gambar

diatas

hingga

muncul

tampilan

seperti

disamping.
 Masukkan Nama Pengguna dan password akun yang
telah dimiliki (sesuai yang terdaftar).
 Apabila berhasil login, maka halaman elearning akan
segera ditampilkan seperti berikut.
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 SiKulon memiliki 4 bahasa utama yaitu Bahasa Indonesia, English American (US), English British

(UK) serta Bahasa Arab. Anda dapat mengganti bahasa yang digunakan pada SiKulon dengan
memilih bahasa di bagian menu tengah atas Indonesian (id).

 Untuk merubah profil pengguna dapat dilakukan dengan mengklik

kursor kebawah disamping nama pengguna di pojok kamam atas
kemudian klik profil. Tampilan yang muncul seperti dibawah ini,
kemudian klik ubah profil.
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 Ada 5 hal terkait profil yang bisa diubah, yaitu umum, foto pengguna, nama lainnya, minat dan opsional.
Untuk mengetahui detail bagian profil yang bisa diubah tersebut bisa klik perbesar semua. Contohnya
tampilannya seperti dibawah ini. (Catatan : pastikan email yang dicantumkan di profil adalah email
institusi agar fitur yang terkait antara SiKulon dan email dapat dijalannya seperti gmeet).
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Ekplorasi Halaman Dashboard SiKulon
Bagian dalam Dashboard Dosen terdiri dari :

Mata kuliah yg
diampu semester ini

 Course Overview : menampilkan daftar mata kuliah yang diampu oleh dosen yang bersangkutan atau
yang diikuti. Tampilan dalam course overview ini dapat dipilih dengan memilih tampilan Card, List dan
Summary.
 Kursus yang saya ikuti : menampilkan daftar kursus/kelas yang diampu atau diikuti oleh dosen yang
masih aktif.
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 Navigasi : menampilkan link dashboard seperti beranda (halaman utama), Halaman Situs, Kursus
yang saya ikuti, Kursus/kelas yang tersedia.
 Private Files : menampilkan daftar file yang dikelola sendiri oleh dosen yang tidak dipublikasikan kepada
mahasiswa atau user lainnya, berisi file file yang khusus digunakan oleh dosen yang bersangkutan.
Ukuran maksimal untuk file baru: 30Mb, batas keseluruhan: 100Mb

 Kalender : menampilkan tanggal atau kalender pada bulan saat ini (aktif) yang kadang juga berisi daftar
aktivitas dosen selama satu bulan yang dapat di share pada e‐learning.

Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialmengaksessikulon
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MENGELOLA KELAS MATA KULIAH
Dosen dapat melakukan aktivitas perkuliahan yang diampunya dengan mengklik salah satu mata
kuliah yang tampil pada dashboard dibagian kursus yang saya ikuti sehingga tampil sebagai berikut:

Setelah tampil, dosen dapat melakukan aktivitasnya pada perkulihannya dengan menambahkan aktivitas
pada setiap sesi atau topiknya. Secara default, topik standar adalah dari topik 1 sampai dengan topik 16
(sesuai dengan jumlah pertemuan dalam satu semester, yaitu 14 kali pertemuan kuliah dan 2 kali ujian
UTS/UAS). Setiap topiknya dapat diatur dan dimodifikasi secara mandiri oleh dosen yang bersangkutan
dengan tetap mengacu pada Rencana Pembelajaran Semester yang telah disahkan oleh program studi
masing-masing. Pastikan klik Hidupkan Mode Ubah sebelum mulai berativitas sehingga muncul icon seperti
dibawah ini :
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Adminitrasi Kelas
Setiap dosen dapat melakukan konfigurasi umum kelas mata kuliah yang diampunya seperti
memberikan ringkasan tentang kelas mata kuliah kuliah, ikon mata kuliah, tampilan kelas dan lain-lain.
Secara default, beberapa pengaturan yang bersifat umum sudah diatur secara otomatis oleh sistem.
Menu Administrasi Khusus yang digunakan untuk mengelola kelas yang terdiri dari sub menu sebagai
berikut:

• Hidupkan Mode Ubah : Menu ini dipilih jika dosen akan mengedit
kelas seperti menambahkan materi dan aktivitas. Jika tidak diaktifkan,
maka fitur menambahkan resource and activities tidak ditampilkan
oleh elearning. Untuk melakukan pengisian materi / bahan ajar pada
kelas kuliah, dosen dapat mengklik terlebih dahulu menu Hidupkan
mode ubah yang terdapat pada Administrasi Kursus. Setelah menu ini
diklik, maka pada setiap bagian halaman kelas mata kuliah akan ada
tanda gambar pensil, yang artinya halaman tersebut sudah siap untuk
dilakukan perubahan atau modifikasi konten.

Bagian bagian pada tampilan di atas dapat diubah dengan mengklik pada ikon pensil atau klik Ubah pada
komponen yang dikehendaki. Misalkan bagian Pengumuman dapat diubah menjadi RPS, Penilaian dan
Kontrak Belajar. Kemudian pada topik 3 dapat diubah menjadi pertemuan 3 dan seterusnya. Selanjutnya
detail materi dan model pelaksanaan pembelajaran dapat ditambahkan dengan berbasis pada aktivitas
kelas.
Ubah Pengaturan : Pengaturan kelas seperti penamaan, jadwal kelas dan deskripsi kelas.

• Pengguna : menu tempat mengatur user yang menjadi mahasiswa pada mata kuliah yang dosen ampu.
Dengan demikian tidak seluruh mahasiswa yang mendaftar di learning juga terdaftar pada mata kuliah
tersebut.
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• Filters: mengelola plugin-plugin editor SiKulon. Biarkan saja dalam kondisi default (ON) agar fitur embed
multimedia dan auto linking berjalan dengan normal. Biarkan saja dalam kondisi default (ON) agar fitur
embed multimedia dan auto linking berjalan dengan normal.

• Hasil – hasil : menu yang menyediakan laporan aktivitas user di kelas baik berupa datalog maupun grafik.
• Backup: digunakan untuk mencadangkan seluruh konfigurasi, aktivitas, dan file yang ada dalam kelas ke
komputer lokal. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu waktu server mengalami masalah.

• Kembalikan : mengembalikan data hasil backup dari komputer lokal ke SiKulon.
• Impor: memasukkan data dari kelas lain yang dosen miliki. Misalnya dosen telahmembuat kelas statistik
sosial di semester genap tahun ini dan kembali akan mengelolanya untuk tahun depan. Akan sangat
merepotkan jika dosen harus memasukkan bahan ajar dan tugas kembali satu-persatu. Dengan
menggunakan fitur ini, dosen tinggal mengimport data dari mata kuliah tahun lalu.

• Set ulang : digunakan untuk penghapusan data. Hal ini dilakukan jika kelas yang dulutelah digunakan dan
akan digunakan lagi. Melalui menu reset ini, dosen dapat melakukan penghapusan log, daftar mahasiswa
di kelas, aktivitas mahasiswa, dan penilaian.

• Ubah pengaturan tugas : terdiri dari umum, keterangan, format kursus, tampilan, berkas unggahan,
completion tracking, groups, penamaan ulang peran serta tags. Setelah dosen selesai memberikan
pengaturan atau modifikasi pada kelas Mata kuliah maka tinggal klik tombol Simpan dan tampilkan yang
terdapat di bagian bawah halaman, selanjutnya dosen dapat melakukan pengisian materi kelas pada
halaman mata kuliah.

Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialadministrasikelas
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Terkait dengan pengaturan kursus, agar tampilan halaman depan kursus tidak monoton dan lebih
menarik, dosen dapat dengan mudah mengganti tampilan gambar kursus dibagian course overview, yaitu
dengan cara :
 Klik di mata kuliah yang ingin diganti gambar kursus nya (bisa klik di course overview atau kursus yang
saya ikuti)

 Setelah masuk ke halaman utama kursus, klik ubah pengaturan dibawah kolom administrasi sebelah
kanan

 Setelah masuk ke halaman utama kursus, klik ubah pengaturan dibawah kolom administrasi sebelah
kanan hingga muncul tampilan ubah pengaturan kursus seperti dibawah ini
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 kemudian klik di panah biru untuk memilih gambar yang akan digunakan sebagai gambar kursus, atau
bisa langsung menarik file gambar dari tempat penyimpanan hingga gambar muncul pada kolom gambar
kursus sbb (pastikan ukuran file < 10 mb serta jenis file yang digunakan berupa image (.gif, .jpeg, .png)

 klik tombol simpan perubahan dibagian bawah hingga masuk halaman kursus, kemudian klik dashboard
atau kembali ke halaman depan, maka tampilannya akan berubah sbb

Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialtampilancourse
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Melihat Mahasiswa yang Mengikuti Kursus
Seorang dosen dapat melihat peserta yang mengikuti mata kuliah yang
diampunya. Secara default administrator telah menentukan dosen pengajar.
Namun untuk peserta mata kuliah belum didaftarkan. Jika dosen ingin
menambah dosen pendamping, mahasiswa, ataupun aturan pengguna kursus
maka perlu dilakukan pengaturan seperti berikut :
 Klik Pengguna kemudian Pengguna terdaftar pada blok pengaturan

di samping kiri SiKulon
 Selanjutnya akan ditampilkan list daftar mahasiswa dan jumlah peserta (mahasiswa) yang

mengikuti mata kuliah serta akses SiKulon terakhir mahasiswa

 Apabila ingin mencari pengguna dengan cepat, dosen juga dapat mengklik Nama depan atau
Nama akhir mahasiswa
Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialmelihatmahasiswa

MANAJEMEN MATERI AJAR
Materi ajar pada SiKulon dapat menggunakan resource/ sumber data, yang terdiri dari segala
jenis bahan ajar baik dalam bentuk buku, modul, tutorial, handout, gambar atau sekedar link ke halaman
website tertentu. Semua sumber daya terbuat dalam file digital. File tersebutbisa dalam bentuk pdf,
doc, xls, PPT, gambar (TIFF, JPG, BMP, PNG, dll), Audio (mp3, wav,dll), video (avi, mpeg, dat, dll) ataupun
animasi flash (swf). Sebelum dosen mulai membuat materi baru, terlebih dahulu harus klik mata kuliah
yangakan di tambahkan materi. Kemudian untuk memulai mengedit course (memasukkan materi dan
kegiatan pembelajaran), klik tombol hidupkan mode ubah yang ada pada sebelah kanan atas SiKulon.
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Setelah menu hidupkan mode ubah diklik (hidupkan mode ubah), tampilannya akan seperti dibawah
ini :

 Klik gambar pensil untuk mengubah nama topik sesuai menjadi pertemuan ke – jangan lupa enter

 Dari tampilan diatas diketahui mata kuliah pada topik 3 (atau pertemuan ke-3 jika sudah diubah) masih
kosong. Untuk memasukkan beberapa materi pembelajaran dapat dilakukan dengan klik tanda +
Tambahkan sebuah aktifitas atau sumber daya sehingga muncul tampilan seperti dibawah ini

Sebelum mulai memasukan materi, harap siapkan bahan materi pelajaran dan berbagai jenis
aktivitas atau sumber sesuai dengan kebutuhan berdasarkan fungsi seperti berikut:
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File
Modul File memungkinkan dosen untuk memasukkan materi ajar dalam bentuk file dokumen
seperti word, power point, atau pdf. File tersebut diunduh oleh mahasiswa dan dibaca secara offline. Untuk
menambahkan file, dapat dilakukan dengan klik tanda + Tambahkan sebuah aktifitas atau sumber daya
kemudian pilih Sumber lalu File (klik di bulatan samping file) kemudian klik tambah dibagian bawah. Maka
akan muncul form seperti pada gambar berikut :

 Nama : ditulis dengan judul sumber yang akan dosen masukkan. Judul materi pembelajaran harus
dituliskan

 Deskripsi : ditulis dengan keterangan singkat materi yang dosen berikan.
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 Kemudian pilih file yang sudah tersedia atau bila file belum ada (masih ada di komputer)klik-lah Upload a
file atau tanda panah ke bawah
warna

biru

hingga

muncul

tampilan seperti disamping. Klik
choose file pilih file dari computer
atau hp (ukuran maksimal file
baru 10 mb) Setelah filenya
dipilih, tekan tombol Upload this
file dibagian bawah dan siap
dimasukkan ke halaman course.
Dengan demikian file akan terupload.

 Setelah semua informasi input file baru diinputkan, maka klik simpan dan kembali ke kursus atau simpan
dan

tampilkan

sesuai

keinginan dosen. Hasil input
materi akan terlihat pada
tampilan dibawah topik / pertemuan.
Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialfile

Folder
Modul folder memungkinkan dosen untuk menampilkan sejumlah file terkait dalam satufolder agar
tampak lebih rapi. Jika menggunakan modul File, untuk memasukkan file dilakukan satu-persatu, dan
ditampilkan seluruhnya di halaman kelas sehingga kurang praktis. Kita dapat memasukkan file dokumen
terpisah satu persatu dalam folder atau langsung dalam bentuk terkompres (ZIP). Fitur ini dapat digunakan
untuk mengorganisasikan file-file dokumen dalam satu topik serta memberikan ruang tersembunyi bagi
dosen yang tersimpan dalam satu tempat. Untuk menambahkan folder, dapat dilakukan dengan klik tanda +
Tambahkan sebuah aktifitas atau sumber daya kemudian pilih Sumber lalu File (klik di bulatan samping
file) kemudian klik tambah dibagian bawah. Maka akan muncul form seperti pada gambar berikut :

• Nama : diisi dengan nama folder yang akan dibuat
• Deskripsi : diisi dengan deskprisi folder yang akan dibuat
• Tampilkan deskripsi di halaman kursus : jika ingin deskripsi ditampilkan di halaman course
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• Dispay folder contents: Silakan pilih on a separate page jika ingin menampilkannya dalam menu (setelah
diklik baru tampil) atau inline on a coursepage jika ingin menampilkan langsung dalam halaman kelas.
Perbedaan tampilan antara on a separate page dengan inline on a course page tampakseperti gambar di
bawah ini

• Kemudian pilih folder yang sudah tersedia atau bila folder belum ada (masih ada di komputer) klik-lah
Upload a folder atau tanda panah ke bawah warna biru hingga muncul tampilan seperti disamping. Klik
choose file pilih folder dari computer atau hp (ukuran maksimal file baru 10 mb) Setelah foldernya dipilih,
tekan tombol Upload this file dibagian bawah dan siap dimasukkan ke halaman course. Dengan demikian
file akan ter-upload

Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialmenambahfolder
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Label
Label digunakan untuk menuliskan teks tambahan dan/atau multimedia untuk dimaksukkan ke
dalam halaman course diantara tautan ke sumber daya dan aktivitas lain misalnya untuk judul bab,
penjelasan suatu topik, pendahuluan suatu materi, dan hal lain. Label dapat berupateks berformat, gambar,
link, tabel, dll. Bagian label text diisi dengan keterangan yang akan ditampilkan pada halaman pembelajaran.
Label dapat digunakan untuk membagi daftar panjang aktivitas dengan subjudul atau gambar, menampilkan
file suara atau video yang disematkan langsung di halaman kursus serta menambahkan deskripsi singkat ke
bagian kursus. Hasil pembuatan label seperti dibawah ini :

Google meet for Moodle
Modul Google Meet™ untuk Moodle memungkinkan dosen membuat ruang Google Meet sebagai
sumber daya kursus dan setelah rapat menyediakan rekaman untuk mahasiswa, yang disimpan di Google
Drive. Agar fitur ini berfungsi dengan baik, pastika email gmail yang diinput di profil merupakan email
instansi. Untuk menambahkan folder, dapat dilakukan
dengan klik tanda + Tambahkan sebuah aktifitas atau
sumber daya kemudian pilih Sumber lalu Google meet
for moodle (klik di bulatan samping) kemudian klik
tambah dibagian bawah. Maka akan muncul form
seperti pada gambar berikut :

• Nama : diisi dengan nama rapat virtual (G-meet)
yang akan dibuat

• Deskripsi : diisi dengan deskprisi rapat virtual (G-meet) yang akan dibuat
• Tampilkan deskripsi di halaman kursus : jika ingin deskripsi ditampilkan di halaman course
• Event date : tentukan tanggal dan jam rapat virtual
• Klik Generate Room URL hingga muncul link google meet
• Klik simpan dan tampilkan maka akan muncul tampilan seperti berikut
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 Jika mendekati waktu pelaksanaan rapat virtual, dosen cukup klik enter the room dan menungu
mahasiswa – mahasiswa di kelasnya bergabung. Berikut tampilan di halaman course nya

Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialgmeet
Selanjutnya, apabila dosen ingin mendapatkan rekaman google meet agar bisa diputar ulang oleh
mahasiswa, bisa dilakukan dengan sync dengan google drive. Berikut langkah – langkah nya :
 Setelah kita membuat agenda google meet di SiKulon serta telah melakukan kuliah pertemuan oline
dengan google meet maka akan muncul tampilan sbb

 Klik bagian tombol sync with google drive, selanjutnya akan muncul permintaan konfirmasi (choose)
email sbb (pilih akun email institusi yang tersikronisai dengan SiKulon)
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 Akan muncul kolom permohonan akses, klik tombol allow dibagian paling bawah

 Selanjutnya sikulon akan mensinkronkan dengan penyimpanan google drive email institusi terkait
penyimpanan hasil rekaman google meet

URL
Pilihan ini digunakan bila sumber materi pembelajaran terhubung ke file ataupun suatu halaman
web yang lain misalnya ke Youtube, dll. Atau bisa sebagai alternative penyampaian file materi dengan kapasitas
lebih dari 10 mb, yaitu dengan menyimpan materi tersebut ke google drive kemudian menyampaikan linknya melalui
URL ini. File ini juga dapat disisipkan dalam teks editor yang ada. Apabila pengajar sudah mempunyai file
materipembelajaran (doc, ppt, pdf, xls, dll), maka proses pemasukkan materi akan lebih cepatyaitu dengan
menggunakan menu “file atau URL dan web”. Dengan demikian file-file tersebut dapat langsung di-upload
ke server. Materi dapat juga berasal dari situs web tertentu. Sebagai contoh terdapat untuk mempelajari
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SPSS, kita dapat membuatkan urlmateri berupa video (dari file di google drive maupun dari youtube) untuk dapat
dipelajari mahasiswa. Untuk menambahkan folder, dapat dilakukan dengan klik tanda + Tambahkan sebuah
aktifitas atau sumber daya kemudian pilih Sumber lalu URL (klik di bulatan samping) kemudian klik tambah
dibagian bawah. Maka akan muncul form seperti pada gambar berikut :

• Nama : diisi dengan nama rapat virtual (G-meet) yang akan dibuat
• External URL : diisi dengan alamat url dengan masukkan atau paste nya copy-an link dari youtube /
google drive, dll

• Deskripsi : diisi dengan deskprisi rapat virtual (G-meet) yang akan dibuat
• Tampilkan deskripsi di halaman kursus : jika ingin deskripsi ditampilkan di halaman course

• Klik simpan dan tampilkan maka akan muncul tampilan seperti berikut dimana jika icon / judul di klik
maka akan langsung ke file yang dimasukkan URL nya

Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialurl
Apabila dosen ingin menampilkan video youtube sebagai lampiran video pembelajaran juga dapat
menggunakan fitur URL ini. Pertama, pastikan sudah hidupkan mode ubah, kemudian pada bagian topik /
pertemuan yang akan dilampirkan video, + Tambahkan sebuah aktifitas atau sumber daya kemudian pilih
Sumber lalu URL (klik di bulatan samping) kemudian klik tambah dibagian bawah. Maka akan muncul form
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seperti pada gambar berikut :

• Nama : diisi dengan nama rapat virtual (G-meet) yang akan dibuat
• External URL : diisi dengan alamat url dengan masukkan atau paste nya copy-an link dari youtube
• Deskripsi : klik icon link dibagian deskripsi, paste-kan alamat url yang sama dengan bagian external URL
dengan masukkan atau paste nya copy-an link dari youtube, kemudian klik tombol create link

• Tampilkan deskripsi di halaman kursus, maka akan muncul tampilan sbb dimana ikon youtube tsb bisa
langsung di-klik dan play

Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialuploadvideoyoutube

MENGELOLA AKTIVITAS
Setelah mengatur materi pembelajaran, dosen perlu pula mengatur aktivitas di setiap topik. Pada
elearning telah disediakan banyak aktivitas yang dapat dipilih dosen pengajar. Berikut ini disebutkan
beberapa aktivitas yang dimaksud. Klik gambar pensil untuk mengubah nama topik sesuai menjadi
pertemuan ke – jangan lupa enter.

Dari tampilan tersebut diketahui mata kuliah pada topik 3 (atau pertemuan ke-3 jika sudah diubah)
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masih kosong. Untuk memasukkan beberapa materi pembelajaran dapat dilakukan dengan klik tanda +
Tambahkan sebuah aktifitas atau sumber daya sehingga muncul tampilan seperti dibawah ini

Assignment
Pada aktivitas ini memungkinkan seorang dosen memberikan penugasan kepada mahasiswa
untuk mengerjakan tugas dan mengumpulkan hasil tugas mereka dalam berbagai format digital dan
mengupload-nya. Terdapat beberapa format penugasanseperti berikut.
 Advanced uploading of files: Mahasiswa bisa mengirimkan beberapa file hasil pekerjaan.
 Online teks: Tugas jenis ini mengharuskan mahasiswa langsung menuliskan teks dalam sistem
elearning.
 Upload a single file (file tunggal): mahasiswa harus mengirimkan sebuah file (hasil pekerjaan)
melalui sistem ini.
 Offline activity (kegiatan ofline): untuk pekerjaan yang tidak mungkin berupa file, hasilnya bisa
diserahkan ke pengajar secara konvensional tetapi pemberiannilai tetap lewat sistem ini.
Ketika memeriksa tugas, dosen dapat memberikan komentar umpan balik dan mengunggah file misalnya
tugas yang telah dikomentari, file pendukung, atau komentar dalam bentuk rekaman audio dan video.
Penilaian dilakukan dengan menggunakan skalanumerik, kustom, atau berdasarkan rubrik. Nilai akhir dicatat
dalam gradebook.
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• Assigment Name: Diisi dengan nama tugas yang akan diberikan
• Description: Disi dengan instruksi tugas yang akan diberikan dan harus jelas dandetail.

• Additional files: Tambahkan file-file pendukung yang diperlukan untukkelancaran pengerjan
tugas.
• Izinkan kiriman dari: Waktu dibukanya tugas.
• Due date: Waktu berakhirnya pengerjaan tugas. Jika melewati waktu ini,pengumpulan tugas
akan ditetapkan sebagai terlambat
• Cut-off date: Waktu dimana mahasiswa sudah tidak dapat lagi mengumpulkantugas
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• Submition types: Jenis pengumpulan tugas
apakah dengan cara mengupload file (pengiriman
berkas), mengetik langsung (teks daring) atau
gabungan keduanya. Silakan centang sesuai
kebutuhan
• Batas kata: Jumlah kata yang diizinkan (jika
pilihan teks daring dicentang). Centang enable
kemudian masukkan angka jumlah kata.
• Jumlah maksimum berkas yang dikirim: Jumlah file yang diperbolehkan diupload
• Ukuran maksimun pengiriman: Kapasitas file yang diperbolehkan (batas unggah 10Mb)
• Require students click submit button: Jika dipilih Yes, maka mahasiswa wajibmengklik tombol
submit untuk menyimpannya
• Require that student accept the submission statement:
Mewajibkan mahasiswamenyetujui pengiriman tugas.
• Attemps reopened: Pengaturan apakah fitur upload
ulang dibuka otomatis, manual / tidak dibuka.
• Pilihan group submission settings diperlukan jika
menggunakan kelas pararel.


Pengaturan notifikasi kadang diperlukan agar pengajar

mendapat informasi aktivitas pengumpulan tugas mahasiswa
melalui pemberitahuan via email.



Melalui pengaturan grade, dosen dapat memilih model

penilaian yang dilakukan apakah menggunakan point atau skala.
Disini dapat pula diatur kategori perangkingannilai tugas mahasiswa.
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Tipe nilai ada 3, yaitu poin, skala dan

tidak ada (tanpa tipe). Saat klik poin
tentukan nilai maksimumnya. Saat klik skala
ada muncul pilihan default competence
scala dan separate & connected ways of
knowning.



Metode penilaian ada 3, yaitu penilaian

langsung sederhana, marking guide dan
rubic.

 Kategori nilai hanya ada satu tanpa kategori
 Nilai untuk lulus bisa ditulis sesuai standard yang ditetapkan oleh fakultas (ketik nilai minimum lulus)
 Selanjutnya klik simpan dan kembali ke kursus maka tampilannya akan seperti gambar berikut

Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialtugas

Forum
Aktivitas ini memungkinkan terjadinya diskusi untuk
membahas topik-topik khusus pada materi kuliah. Forum ini
juga dapat digunakan untuk menyampaikan pengumuman,
penugasan, maupun sharing berbagai pengalaman yang
sering dialami ketika proses pembelajaran. Peserta dapat
melampirkan file gambar yang dilampirkan akan ditampilkan
di posting forum. Langkah-langkah penambahan forum
diskusi adalahsebagai berikut:



Dosen dapat masuk ke halaman utama kursus.



Untuk membuat forum dapat dilakukan dengan klik

tanda + Tambahkan sebuah aktifitas atau sumber daya sehingga muncul tampilan seperti dibawah ini

 pilih Aktivitas lalu FORUM (klik di bulatan samping) kemudian klik tambah dibagian bawah. Maka akan
muncul form seperti pada gambar berikut
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• Forum Name: Diisi dengan judul forum, disesuaikan dengan pokok bahasan.
• Deskripsi: Diisi dengan instruksi diskusi yang akan dilakukan
• Forum type: Ada beberapa jenis forum yang dapat dipilih yakni:
 A single simple discusion: Topik diskusi tunggal dimana semua orang dapatmenjawab (tidak dapat
digunakan pada kelompok terpisah)

 Each person posts one discussion: Setiap mahasiswa dapat membuat satu topik diskusi baru yang
dapat dikomentari peserta lain.

 Q and A forum: Mahamahasiswa harus memasukkan perspektif mereka terlebih dahulu sebelum
melihat tulisan mahasiswa lain

 Standar forum displayed in a blog-like format: Sebuah forum terbuka dimana setiap mahasiswa
dapat memulai diskusi baru setiap saat, dan topik diskusi yang ditampilkan pada satu halaman
dengan link diskusi topik harian.

 Standar forum for general use: Sebuah
forum terbuka dimana setiap mahasiswa
dapat memulai diskusi baru setiap saat.

 Due date: Waktu dimulainya diskusi.
 Cut-off date: Waktu dimana mahasiswa
sudah tidak dapat lagi

menyampaikan

tanggapan di forum diskusi

• Maximum attachment size: Kapasitas
maksimal file yang dapat diupload (10 mb)

• Maximum Number of attachments: Jumlah file yang diizinkan untukdiupload.
 Display word count: Pilihan ditampilkan atau tidaknya jumlah kata yang diketikdalam postingan
forum
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Pada forum disediakan pula fitur tracking. Silakan dipilih
sesuai kebutuhan, apakahdijadikan sebagai pilhan, otomatis,
dipaksa, atau malah tidak diaktifkan

Untuk pegaturan pada grup common
module setting dibiarkan saja dalam
kondisi default. Setelah itu pilih save and
display untuk melihat hasilnya
 Selanjutnya klik simpan dan kembali ke
kursus maka tampilannya akan seperti gambar berikut

 Untuk menambahkan topik hanya bisa dilakukan pada masing-masing forum yangtersedia. Silakan
klik link icon Forum yang akan dibuatkan topik akan keluar tampilan seperti ini

 Kemudian tekan tombol tambahkan topik diskripsi baru. Isilah subyek dan isi pesan pada form
datas sesuai dengantopik yang dibahas. Apabila sudah semua terisi, untuk membuat topik forum
silakan klik post to forum. Hasilnya akan terlihat sebagai berikut.
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 Untuk memberikan tanggapan, klik link topik “diskusi” yang akan dibahas muncul tampilan hasil diskusi
atau tanggapan mahasiswa kemudian klik tanggapi pada postingan topik

 maka muncul form untuk menuliskan pesan sebagai berikut

 ketikan pesan atau tanggapan pada kolom yang disediakan, jika ingin hanya mahasiswa tersebut yang
boleh mengetahui isi tanggapan, klik reply privately, setelahnya klik tombol sampaikan
Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialforumdiskusi

Quiz
Aktivitas ini memungkinkan dosen membuat sebuah materi kuis, ujian atau test secara
online. Bentuk kuis dapat berupa pilihan ganda, jawaban benar-salah atau jawaban singkat serta
essai. Pembuatan suatu quiz dimulai dengan membuat wadahnya terlebih dahulu kemudian
dilanjutkan dengan membuat soal-soalnya (siapkan file soalnya agar lebih mudah dan cepat). Untuk
membuat kuis dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

 Dosen dapat masuk ke halaman utama kursus.
 Untuk membuat forum dapat dilakukan dengan klik tanda + Tambahkan sebuah aktifitas atau sumber
daya sehingga muncul tampilan seperti dibawah ini

 pilih Aktivitas lalu KUIS (klik di bulatan samping) kemudian klik tambah dibagian bawah. Maka akan
muncul form seperti pada gambar berikut
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 Nama: Nama untuk judul kuis
 Perkenalan: Deskripsi atau penjelasan dari kuis tersebut

 Kuis dimulai: Tanggal dan jam dimana quiz mulai tersedia (bisa diakses) untuk mahasiswa.
 Kuis diakhiri: Tanggal dan jam dimana quiz tidak tersedia bagi mahasiswa.
 Time limit: Lamanya waktu penyelesaian quiz.
 When time expire: Kondisi ketika waktu pengerjaan kuis berakhir, apakahjawaban terakhir langsung
disimpan di sistem ataukah tidak
 Kategoru nilai: Kategori perangkingan, namun harus diset terlebih
dahulu dimenu penilaian
 Percobaan menjawab yang diperbolehkan: Jumlah percobaan
menjawab yang diperbolehkan (1-10 atau tak terbatas)
 Metode penilaian: Metode penilaian, apakah yang dinilai hanya
percobaanpertama, terakhir, rerata, atau berdasarkan nilai tertinggi

PANDUAN DIGITAL SIKULON

MENGELOLA AKTIVITAS 30
 Layout: tampilan kuis, apakah setiap satu pertanyaan, dua, dst
atau tampilkan semua sekaligus
 Shuffle within questions: Pilih ya agar pertanyaan teracak
untuk peserta
 Bagaimana soal bersikap: Pilihan layout kuis, terdapat pilihan
adaptive modeatau otomatis
Dengan mengaktifkan pilihan ini, peserta diberi kesempatan untuk mereview hasilpekerjaannya.
Terdapat empat tempat review ditampilkan



During the atempt : Review ditampilkan pada
setiap soal dijawab

Immediately after the attempt: Review
ditampilkan terakhir setelah soaldijawab



Later, while the quiz is still open: Review

ditampilkan pada setiap akhir sesi selama jumlah
percobaan menjawab masih terbuka.



After the quiz is closed: Review baru

ditampilkan jika kesempatanmenjawab soal kuis telah
habis.

 Show the user’s picture: Pilihan apakah gambar profil peserta
ditampilkan atautidak dalam halaman kuis.
 Decimal place in grades: Jumlah digit di belakang koma untuk nilai
 Extra restriction on attempts: melalui fitur ini, sangat dimungkinkan dosen memberikan password
pada kuis, tujuannya adalah untuk membatasi agar tidak ada peserta diluar ruangan atau yang tidak
berhak mengikuti kuis ikut dalam sesi.

 Overall feedback: Feedback diberikan secara umum setelah peserta mengikuti seluruh sesi, feedback
diberikan berdasarkan prosentasi mulai dari 0% hingga 100%. Untuk feedback persoal juga dapat
dilakukan pada saat membuat soal
 Setelah selesai melakukan pengisian selanjutnya klik tombol simpan dan kembali ke kursus dibagian
paling bawah maka akan muncul sebagai berikut

 Kemudian klik icon quiz atau klik nama quiz hingga muncul tampilan sebagai berikut
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 Pada halaman edit quis terlihat belum ada soal yang dimasukkan, sehingga dosen perlu
menambahkannya
 Klik tombol edit quiz kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut

 Klik add samping kana bawah, terdapat 3 pilihanpembuatan soal seperti terlihat pada gambar diatas.
Silakan pilih a new question untukmenambahkan soal baru pada SiKulon

 Selanjutnya akan muncul jendela pemilihan tipe soal, pilihlah
jenis Soal (Essay, Multiple choice, True/False, dll):
 Pilihan ganda: memungkinkan pemilihan satu atau
beberapa tanggapan dari daftar yang telah ditentukan
sebelumnya.
 Trus/false: bentuk soal pilihan ganda sederhana hanya
dengan dua pilihan 'Benar' dan 'Salah'.
 Matching: jawaban untuk masing-masing dari sejumlah
sub-pertanyaan harus dipilih dari daftar kemungkinan.
 Short answer: mengizinkan respons dari satu atau beberapa kata yang dinilai dengan
membandingkan berbagai model jawaban, yang mungkin berisi karakter pengganti.
 Numerical: memungkinkan respons numerik, mungkin dengan satuan, yang dinilai
dengan membandingkan berbagai jawaban model, mungkin dengan toleransi.
 Essay: mengizinkan respons unggahan file dan/atau teks online. Ini kemudian harus
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dinilai secara manual.
 Untuk percobaan ini akan dipilih dan klik essay kemudian klik tombol tambah dibawah

 Pada form input data kuis. Silakan masukan soal yang Dosen ingin kerjakan. Perhatikan
beberapa pilihan dan fungsi input data yang diminta.
 Nama soal: Nama untuk soal pertama.
 Teks soal: Pertanyaan soal yang di ajukan untuk soal pertama.
 Respon option : kolom jawaban mahasiswa nantinya, seperti input box size (berapa baris yang
disediakan 5-40 lines), allow attachment (apakah diizinkan melampirkan berkas, tidak/1/2/3/tak
terbatas), accepted file types (tipe berkas yg boleh dilampirkan, apakah word/pdf/all files, dll)

 Selanjutnya klik tombol simpan perubahan hingga tampil sbb

 dari tampilan simpan perubahan tersebut, bagian atas tingkat tertinggi menunjukkan nilai tertinggi
dari quiz tersebut (bisa 10 atau 100 dll), total marks menunjukkan total nilai dari soal yang kita buat
(jumlah nilai dari soal-soal yang kita buat dan tentukan

nilainya), untuk merubah nilai

masing-masing soal bisa klik icon pensil tsb kemudian ketikkan nilai yang diinginkan

 Klik preview dikolom sebelah kanan kolom administrasi kemudian tampilannya sbb
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Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialkuis

Absensi Mahasiswa
Sebelum mulai melakukan absensi, dosen diwajibkan untuk menambahkan Attendance (daftar
hadir) pada menu add activities. Untuk membuat Absensi / Presensi, dosen dapat mengikuti langkahlangkah sebagai berikut.

 Dosen dapat masuk ke halaman utama kursus.
 Untuk membuat forum dapat dilakukan dengan klik tanda + Tambahkan sebuah aktifitas atau sumber
daya sehingga muncul tampilan seperti dibawah ini

 pilih Aktivitas lalu attendance (klik di bulatan samping) kemudian klik tambah dibagian bawah. Maka
akan muncul form seperti pada gambar berikut
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 isikan nama (Absensi MK) dan deskripsi (waktu diperbolehkan absensi, dll)
 kemudian klik tombil simpan dan tampilkan hingga muncul tampilan sbb

 Klik add session dibagian kiri atas hingga muncul tampilan sbb

 Date: tanggal mulai absensi pertama
 Time: kisaran waktu absensi (dari pukul __:__ sampai __:__)
 Description: penjabaran aturan absensi (kisaran waktu absensi, dll)
 Jika dosen ingin membuat absensi berlanjut setiap minggu nya, maka lanjut ke pengisian multiple
session dengan klik hingga tercentang biru repeat the session above as follows
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 Pada bagian repeat on klik hari pengulangan absen, repeat every (pengulangan apakah setiap weeks
/ month), repeat until pengulangan dilakukan hingga tanggal berapa (tergantung jadwal / jumlah
pertemuan dalam 1 semester)

 Jika dosen mengiizinkan mahasiswa untuk mengakses / klik tombol presensi sendiri makan pada
student recording yaitu dibagian allow students to record own attendance klik hingga tercentang
biru

 Lalu akhiri dengan klik tombol add dibagian paling bawah, hingga muncul tampilan sbb

 Jika ingin melalukan absensi pada mahasiswa, klik tanda bulat hijau pada tanggal kuliah, sbb
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 Akan tampil nama-nama mahasiswa yang sudah join SiKulon pada Mata Kuliah tertentu. Jika akan
melakukan absensi pada mahasiswa, dosen bisa meng-klik bulatan – bulatan di sebelah nama
mahasiswa sesuai dengan kondisi kehadiran mahasiswa saat jam absensi, P (Present = hadir), L (Late =
terlambat), E (Excused = izin), A (Absent = tidak hadir)

 Jika mahasiswa hadir semua pada saat kuliah, untuk mempercepat bisa klik bulatan P paling atas
 Jika mahasiswa diizinkan untuk mengisi absensi sendiri, pastika mahasiswa absensi pada jam yang
ditentukan dan pastikan mahasiswa meng-klik P (present = hadir) bukan A (Absent = tidak hadir)

 Setelah selesai melalukan presensi, kemudian klik tombil save attendance pada bagian paling bawah
hingga muncul tampilan sbb
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 Pada bagian (hari dan tanggal) absensi sudah dijalankan maka tampilannya akan berbeda seperti yang
terlihat pada gambar diatas, hari & tanggal akan berubah warna menjadi orange, tanda bulatan hijau
di kanan akan berubah menjadi tanda panah hijau melengkung dimana tandanya absensi sudah
berhasil ter-record sistem
Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialabsensi
Permasalahan yang seringkali terjadi terkait dengan absensi, khususnya jika mahasiswa diberi
izin untuk melakukan absensi sendiri adalah salah dalam meng-klik bulatan dimana yang seharusnya klik
P (Present = hadir) tetapi mahasiswa meng-klik A (Absent = tidak masuk). Untuk mengatasi hal tersebut,
kita dapat merubah kata-kata terkait absensi tersebut sesuai kebutuhan kita. Berikut langkahnya :

 Kita klik Ikon Presensi / Absensi yang telah kita buat sebelumnya

 Setelah muncul tampilan seperti dibawah ini, kita klik Status Set
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 Kemudian setelah muncul tampilan seperti dibawah ini, kita bisa mengedit penamaan absensi dibagia
acronym dan keterangan kemudian klik tombol update



Untuk mengecek apakah penamaan sudah terupdate, klik session pojok kiri atas maka tampilannya
akan seperti ini

Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialubahstatusabsensi

BigBlueButtonBN / Video Conference
BigBlueButtonBN adalah salah satu aktivitas di SiKulon yang dapat digunakan untuk melakukan
tatap muka secara virtual yang mendukung sharing audio dan video, presentasi, private and public chat,
desktop sharing dan sudah terintegrasi dengan VoIP. BBB ini memungkinkan dosen membuat tautan
tatap muka ke ruang kelas online dengan waktu yang nyata. D osen

dapat

menentukan

judul,

deskripsi, entri kalender (yang memberikan rentang tanggal untuk bergabung ke dalam sesi tatap
muka), grup dan detail tentang rekaman sesi online. BBB juga mendukung presentasi berupa format
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dokumen Microsoft Office maupun Open Office. Dosen disini dapat berpearan sebagai viewer atau sebagai
moderator. Berikut langkah-langkah penggunaan BBB dalam melakukan web conference:

 Dosen dapat masuk ke halaman utama kursus.
 Untuk membuat forum dapat dilakukan dengan klik tanda + Tambahkan sebuah aktifitas atau sumber
daya sehingga muncul tampilan seperti dibawah ini

 pilih Aktivitas lalu BigBlueButtonBN klik di bulatan samping)

 kemudian klik tambah dibagian bawah. Maka akan muncul form seperti pada gambar berikut
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 Instance Type : memilih untuk merekam aktivitas sesi tatap muka online
 General Settings - Virtual Classroom name : menunjukkan identitas kelas virtual yang akan
dilakukan., diisi dengan judul sesi kelas virtual (ada tanda * yang merupakan tanda ada kolom yang
harus diisi dalam formulir ini) contoh “Conference MK Manajemen Strategik” Kemudian berikan
deskripsi singkat mengenai kelas virtula yang akan dibuka

 Activity/Rooms settings: mengatur aktivitas di room seperti ucapan selamat datang, mengaktifkan
opsi join setelah moderator/dosen join ke sesi tatap muka online, mengaktifkan opsi perekaman sessi
dan perekaman dimulai dari awal.

 Presentation Content : melakukan upload bahan presentasi
 Participants : ketikkan bahwa semua mahasiswa yang ikut dalam kelas virtual dapat mengikuti
aktifitas kelas ini, kemudian klik Add participant dan klik all users enrolled. Mahsiswa (all users
enrolled) diatur sebagai viewer, sedangkan kita sebagai dosen (role/pengajar) diatur sebagai
Moderator.
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 Schedule for session : menjelaskan kapan kelas virtual ini dapat diakses/dibuka, kapan mahasiswa
dapat bergabung (join open) dan kapan mahasiswa sudah tidak bisa gabung ( j o i n clo se d) ke kelas.
Setelah itu klik save and return to course.

 Pembatasan akses : membatasi akses mahasiswa dimana ketika pembatasan akses diaktifkan,
mahasiswa tidak bisa melihat tampilan aktivitas di SiKulon nya meskipun dosen sudah men-setting

 setelah selesai klik tombol Simpan dan kembali ke kursus hingga muncul tampilan sbb

 Klik icon BigBlueButtonBn, maka akan muncul tampilan seperti di bawah. Tampilan ini akan
mengarahkan untuk bergabung menuju kelas virtual.

 Klik Join session. Selanjutnya sistem akan melakukan koneksi ke server BigBlueButton (ke server yang
sudah di atur), tunggu prosesnya sampai berhasil sampai muncul tampilan sbb
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 Agar bisa berbicara, pastikan sudah ada microphone dan teruji dengan baik. Klik ikon Microphone.
Untuk ijin dari browser agar bisa terhubung dengan microphone, klik Allow kemudian muncul tampilan
sbb

 Pada pemakaian headset, jika mendengar suara tertentu klik Yes kemudian Muncul tampilan utama
pada browser seperti di bawah ini.
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 Untuk share webcam, klik pada ikon Share Your Webcam hingga berwarna biru (aktif) hingga muncul
tampilan video sbb

 Jika ingin tampilan video penuh, klik (-) dalam kotak biru diujung kanan atas (tanda panah) maka akan
tampil sbb
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 Pada saat mulai melakukan kelas virtual dan akan mempresentasikan materi, maka dapat dilakukan
dengan unggah softcopy ke sistem untuk dijelaskan ke mahasiswa. Biasanya filenya dalam bentuk
presentasi power point. Caranya dengan klik pada icon upload presentation. Berikutnya klik select
file dan klik upload sbb

 Jika kelas virtual sudah selesai dan ingin kembali ke sikulon, klik tanda : (titik 3 dikanan atas) hingga
muncul pilihan sbb kemudian klik leave meeting sbb
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Setelahnya akan muncul “you have logged out of the conference” klik tombol ok

Maka tampilan akan kembali ke SiKulon, dimana tampilan diawal hanya ada tombol join session saja,
setelah melakukan conference maka tombol bertambah end session
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Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialconference

MELAKUKAN EVALUASI PEMBELAJARAN
Selama melakukan kegiatan pembelajaran dalam SiKulon, dosen biasanya melakukan beberapa
evaluasi seperti absensi mahasiswa, penilaian tugas maupun ulangan atau kuis. SiKulon sudah
menyediakan fasilitas tersebut, untuk melakukannya dapat dilakukan denganmengikuti panduan sebagai
berikut

Penilaian Tugas
Setelah membuat penugasan maka diperlukan penilaian untuk masing-masing tugas yang
sudah dikerjakan mahasiswa. Untuk melakukan penilaian tugas dapat dilakukan dengantahap sbb

 Buka terlebih dahulu halaman tugas yang telah dikirim oleh mahasiswa dengan mengklik lambang
tugas dan klik ikon Assigment seperti gambar berikut ini.

 Kemudian muncul tampilan sbb
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 Klik tombol nilai dibagian bawah muncul tampilan sbb



View attachment dengan mengklik file attachment yang dilampirkan



Kemudian ketikan nilai dibagian kotak samping grade out of 100



Tambahkan komentar pada kolom komentar umpan balik

 Pada bagian paling bawah, notify students klik hingga tercentang biru jika mahasiwa mendapat
notifikasi setelah penilaian, kemudian klik simpan perubahan untuk menyimpan nilai dan kembali ke
tampilan awal atau klik simpan dan lanjutkan penilaian untuk menyimpan penilaian dan melanjutkan
penilaian ke mahasiswa selanjutnya, atau klik set ulang untuk meng-clear-kan penilaian & komentar
yang sudah diisikan sebelumnnya
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Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialpenilaiantugas

Penilaian Kuis/Ujian
Penilaian Quiz (kuis / ujian) pada SiKulon dapat dilakukan secara otomatis dan manual. Penilaian
otomatis hanya berlaku untuk kuis dengan jawaban yang sudah pasti seperti pilihan ganda, true ataufalse,
dan jenis kuis lainnya. Sedangkan penilaian manual biasanya dilakukan untuk jawabanyang berisi jawaban
deskripsi seperti essay. Berikut ini prosedur menilai kuis berupa essay.

 Buka terlebih dahulu halaman evaluasi/ulangan harian yang telah dikirim oleh mahasiswa.

 Pada hasil tampilan kuis, silakan klik attempt

 Penilaian evaluasi/ulangan harian dilakukan dengan mengklik review attempt atau not
yet graded sesuaidengan mahasiswa yang ingin diberikan penilaian.

 Untuk memberikan nilai dan komentar, klik buat komentar atau timpa tanda
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 Isi kan nilai dikolom tandai, dan komentar dikolom komentar sbb

 Jika sudah klik Results dan klik Grades pada kolom sebelah kanan untuk melihat nilaimahasiswa secara
keseluruhan. Tampilan nya meliputi, waktu masing – masing memulai kuiz / ujian, waktu masing –
masing mengakhiri kuiz / ujian, total waktu mahasiswa dalam mengerjakan soal serta total nilai,
dibagian kanan paling bawah juga terlampir nilai rata-rata keseluruhan kelas. Tampilannya sbb

Video tutorial bisa diakses dengan meng-klik link berikut: https://s.id/tutorialpenilaiankuis
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DAFTAR LINK VIDEO TUTORIAL
Link Tutorial Mengakses SiKulon : https://s.id/tutorialmengaksessikulon
Link Tutorial Administrasi Kelas : https://s.id/tutorialadministrasikelas
Link Tutorial Mengganti Tampilan Course : https://s.id/tutorialtampilancourse
Link Tutorial Melihat Mahasiswa : https://s.id/tutorialmelihatmahasiswa
Link Tutorial Menambahkan File : https://s.id/tutorialfile
Link Tutorial Menambahkan Folder : https://s.id/tutorialmenambahfolder
Link Tutorial Google Meet : https://s.id/tutorialgmeet
Link Tutorial Menambahkan URL : https://s.id/tutorialurl
Link Tutorial Meng-upload Video Youtube : https://s.id/tutorialuploadvideoyoutube
Link Tutorial Assigment (tugas) : https://s.id/tutorialtugas
Link Tutorial Menambahkan Forum (diskusi) : https://s.id/tutorialforumdiskusi
Link Tutorial Quiz (kuis/ujian) : https://s.id/tutorialkuis
Link Tutorial Menambahkan Absensi (attendance) : https://s.id/tutorialabsensi
Link Titorial Mengubah Status Set Absensi : https://s.id/tutorialubahstatusabsensi
Link Tutorial BigBlueButtonBn (conference) : https://s.id/tutorialconference
Link Tutorial Penilaian Tugas : https://s.id/tutorialpenilaiantugas
Link Tutorial Penilaian Kuis : https://s.id/tutorialpenilaiankuis
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