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Pastikan anda
sudah di-enrol
kedalam kelas



Masuk kedalam  
kelas anda



Setelah anda masuk kedalam
kelas anda, perhatikan dan 
baca secara seksama
informasi yang ada.

Informasi umum mengenai 
kelas yang  anda akses (Nama 
kelas, pengajar,  
pengumuman, dll)

Aktivitas dan berkas /
dokumen yang dapat
diakses oleh murid.
Biasanya dibagi ke dalam
beberapa sesi/hari dan
kadang hanya dapat
diakses secara sekuensial/
berurutan (tergantung
pengaturan).



Section/Sesi Kelas
• Kelas anda dapat terbagi  

menjadi beberapa sesi atau  
section

• Kadang section ini dapat di-
artikan juga sebagai hari,  
pertemuan, Jam Pelajaran  atau
segala bentuk pemecahan unit 
pelaksanaan kelas.

• Setiap sesi dalam sebuah kelas dapat terdiri dari berbagai aktifitas ataupun resources.

• Aktifitas merupakan unit yang harus dikerjakan oleh student.

• Resources merupakan unit yang berisi berkas-berkas yang dapat diunduh  student.



Melihat siapa saja murid anda?(2)

Klik tombol Setting, 
kemudian pilih
menu Participants



Melihat siapa saja murid anda?(3)

Anda dapat melihat
siapa saja yang ikut
terlibat dalam kelas
ini (Sebagai Pengajar
/Teacher,Non-Editing
Teacher dan Student
/Peserta





First ThingFirst!

Untuk memulai tahap pembuatan Resources  atau 
Activities apapun, pastikan untuk  mengaktifkan 
terlebih dahulu TURN EDITING  ON untuk memulai 
modifikasi pada kelas anda!



MenambahSECTION

Terkadang anda akan butuh untuk menambahkan section  pada kelas 
anda (lihat penjelasan mengenai section pada  slide sebelumnya), 
section ini dapat di-artikan juga sebagai  hari, pertemuan, Jam 
Pelajaran atau segala bentuk  pemecahan unit pelaksanaan kelas.

Untuk menambahkan section, gunakan tombol seperti pada  gambar 
dikanan ini. Pastikan kondisi TURN EDITING dalam  keadaan ON



Menambahkan Activity atau Resources

Untuk menambahkan
activity atau resources. 
Klik tombol “Add an 
activity or resources”



Activities

Anda dapat mengunggah/upload berkas berupa
tugas/assignment untuk diberikan ke student/peserta. Pada
activity ini anda dapat mengatur tenggat waktu pengerjaan
tugas

Activity Attendance dapat anda gunakan sebagai media
pengisian kehadiran student/peserta. Dimana attendance ini
akan diisi oleh peserta atau bisa juga diisi oleh pengajar
secara manual

Anda dapat membuat quiz yang harus dikerjakan oleh
student. Dapat berupa pilihan ganda atau essay. Student
harus submit mengerjakannya sebelum waktu batas yang
diberikan.



Resources

Anda dapat mengunggah/upload
berkas yang untuk diberikan ke
student/peserta. Tipe ini hanya
berisi berkas tunggal. Modul,
materi ataupun paparan
pengajaran dapat didistribusikan
melalui tipe resources ini.

Anda dapat mengunggah/upload
berkas yang untuk diberikan ke
student/peserta. Berbeda dengan
tipe File, tipe Folder dapat berisi
lebih dari satu file didalamnya.
Modul, materi ataupun paparan
pengajaran dapat didistribusikan
melalui tipe resources ini.

Anda dapat menggunakan Google

Meet sebagai media video meeting

atau tatap muka secara daring.

Apabila anda ingin memberikan link

ke peserta, resource “URL” dapat

digunakan untuk mendistribusikan

hal dimaksud. Akses (berupa link) ke

aplikasi video meeting (zoom,

gmeet, dll), video pembelajaran

hingga aset- aset yang disimpan

dalam cloud/penyimpanan lain

dapat diakomodasi dalam tipe URL.





Membuat Resource File

• Setiap anda melihat tombol ini, berarti anda dapat menambahkan  
aktifitas atau resource

• Apabila anda ingin menambahkan aktifitas atau resource di dalam  
sebuah section, maka masuk terlebih dahulu ke dalam section  
tersebut, lalu tambahkan aktifitas atau resource didalamnya.



Membuat Resource File

Pilih resource yang anda inginkan, 
dalam hal ini pilih File



Membuat Resource File

1.
Masukkan  
keterangan untuk  
filenya

2.
Drag and Drop  
file  
paparan/materi/  
modul atau file  
apapun kedalam  
area kotak



Membuat Resource

File

Setelah file selesai di drag and  
drop, tekan salah satu dari  
tombol

Save dan Kembali ke kelas

Save dan kembali ke tampilan
resource-nya





Membuat Resource File

• Setiap anda melihat tombol ini, berarti anda dapat menambahkan  
aktifitas atau resource

• Apabila anda ingin menambahkan aktifitas atau resource di dalam  
sebuah section, maka masuk terlebih dahulu ke dalam section  
tersebut, lalu tambahkan aktifitas atau resource didalamnya.



Membuat Resource Folder

Pilih resource yang anda inginkan, 
dalam hal ini pilih Folder



Membuat Resource Folder

1.
Masukkan  
keterangan untuk  
foldernya

2.
Drag and Drop  
file-file  
paparan/materi/  
modul (lebih dari  
satu) kedalam  
area kotak



Membuat Resource Folder

Setelah file selesai di drag and  
drop, tekan salah satu dari  
tombol

Save dan Kembali ke kelas

Save dan kembali ke tampilan
resource-nya



Menambah Google Meet



Membuat Google Meet

• Setiap anda melihat tombol ini, berarti anda dapat menambahkan  
aktifitas atau resource

• Apabila anda ingin menambahkan aktifitas atau resource di dalam  
sebuah section, maka masuk terlebih dahulu ke dalam section  
tersebut, lalu tambahkan aktifitas atau resource didalamnya.



Membuat Google Meet

Pilih resource yang anda inginkan, 
dalam hal ini pilih Folder



Membuat Google Meet

1.
Masukan Room Name

2.
Masukan Deskripsi dan 
atur tanggal
pertemuan

3.
Klik Generate Room 
URL untuk membuat
room google meet



Mengakses Google Meet

1.
Klik Resources 
Google Meet 
yang telah dibuat
sebelumnya

2.
Klik “Enter the room” 
untuk masuk/memulai
google meet





Menambah URL

• Secara umum, URL dapat berfunsi untuk:

a. Menambah tautan meeting (kelas synchronous) seperti tautan zoom,  
google meet, dll.

b. Menambah tautan untuk akses berkas-berkas lain yang disimpan dalam  
penyimpanan berbasis awan lainnya seperti googledrive, onedrive, dll.

c. Embedding Video. Pada dasarnya LMS dapat menyimpan file video untuk  
ditampilkan ke peserta/student. Tetapi untuk menjaga performa,  
diwajibkan untuk memberikan file pendukung video yang sudah  
disimpan pada platform penyimpan video lain seperti Youtube dan  
lainnya. Nantinya video dapat ditampilkan secara embedded atau direct-
access ke videonya langsung.

d. Menambahkan tautan lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan  
pengajaran.



• Setiap anda melihat tombol ini, berarti anda dapat menambahkan  
aktifitas atau resource

• Apabila anda ingin menambahkan aktifitas atau resource di dalam  
sebuah section, maka masuk terlebih dahulu ke dalam section  
tersebut, lalu tambahkan aktifitas atau resource didalamnya.

Menambah URL



Membuat Resource Url

Pilih resource yang anda inginkan, 
dalam hal ini pilih Url



MenambahURL

1.
Masukkan  
keterangan untuk
url nya

2.
Masukkan tautan  
(link)



Menambah URL

Contoh penggunaan untuk
menambahkan VIDEO dari
Youtube



MenambahURL
Tipe Appearance (Tampilan) untuk URL

• Automatic – tampilan otomatis dipilihkan oleh moodle

• Embed – Frame video/berkas nantinya akan disatukan  
dengan frame di moodlenya.

• In frame – Ditampilkan dalam frame tersendiri
(biasanya memerlukan access priviledge tertentu)

• New Window – Ditampilkan dalam window baru/new  
tab

• Open – Student diperlihatkan tautannya, diharuskan
untuk melakukan klik Kembali

• Pop-up – Muncul dalam bentuk window Pop-Up

Tampilan Embed





First ThingFirst!

Untuk memulai tahap pembuatan Resources  atau
Activities apapun, pastikan untuk  mengaktifkan 
terlebih dahulu TURN EDITING  ON untuk memulai 
modifikasi pada kelas anda!



Anda dapat membuat tugas yang harus dikerjakan oleh student. Biasanya memiliki  
batas waktu pengerjaan. Student harus submit jawaban/file sebelum batas waktu  
yang diberikan.

Anda dapat membuat absensi kehadiran yang harus diisi oleh student. Student
mengisi absensi dengan memilih Present(Hadir)/Late(Terlambat)/Excused(Izin)
kemudian student harus submit attendance sebelum batas waktu yang diberikan.

Anda dapat membuat quiz yang harus dikerjakan oleh student. Dapat berupa pilihan
ganda atau essay. Student harus submit mengerjakannya sebelum waktu batas yang  
diberikan.

Anda dapat membuat aktifitas yang berisi forum diskusi. Biasanya berguna untuk  
sesi asynchronous dimana student dapat berdiskusi dengan teacher atau student  
lainnya untuk membahas suatu masalah.

Aktifitas





Membuat Assignment

• Setiap anda melihat tombol ini, berarti anda dapat menambahkan  
aktifitas atau resource

• Apabila anda ingin menambahkan aktifitas atau resource di dalam  
sebuah section, maka masuk terlebih dahulu ke dalam section  
tersebut, lalu tambahkan aktifitas atau resource didalamnya.



Klik Topic 2 kemudian klik “Add an 
activity or Resource” untuk
menambahkan aktifitas atau resource 
di Sesi Topic 2

Membuat Assignment



Pilih resource 
yang anda 
inginkan,  
dalam hal ini
ASSIGNMENT

Membuat Assignment



Membuat
Assignment

1.
Masukkan  
keterangan untuk  
nama tugasnya

2.
Masukkan deskripsi  
singkat mengenai  
tugasnya

3.
Masukkan berkas  
tambahan untuk  
menunjang  
informasi pada  
tugasnya



Membuat
Assignment

Setting Tambahan
SUBMISSION SETTINGS

Peserta diharuskan menekan tombol submit,
baru tugasnya masuk (submitted)

Peserta diharuskan menerima statement submit  
tugas

Setelah batas waktu habis, masih ada  
kesempatan diberi attempt untuk submit  
kembali

Secara default, semua di-set pada No atau Never
*Tergantung kebutuhan pengajar



Membuat
Assignment

Setting Tambahan
SUBMISSION TYPES

Bentuk pengiriman tugas oleh peserta adalah
a. Berbentuk berkas
b. Berbentuk isian/teks/essay

Jumlah berkas maksimal yang diperkenan untuk
diunggah (apabila ada File Submission)

Size file maksimal yang diizinkan untuk diunggah.
(Harap pilih dengan bijak, apabila tidak butuh file
besar, mohon disesuaikan untuk mengurangi file
spamming

Mohon pengisian disesuaikan dengan kebutuhan dan
requirement dari tugasnya.

Tipe berkas yang diterima untuk diunggah (dilanjutkan  
di slide selanjutnya)



Membuat
Assignment

Setting Tambahan
ACCEPTED FILE TYPES

Untuk mengatur jenis berkas/file apa saja yang dapat  
diterima pada tugas yang dibuat. Dapat menggunakan  
fitur ini.
Apabila ingin memberikan file secara spesifik, dapat  
dipilih jenis file tertentu (boleh lebih dari satu).
Apabila ingin dapat menerima semua jenis file,
silahkan centang All File Types.



Membuat
Assignment

Setting Tambahan
AVAILABILITY & GROUP SUBMISSION

Pengerjaan tugas dalam hal ini men-submit berkas  
jawaban/jawaban essay dapat dilakukan mulai tanggal  
tertera

Batas akhir pengumpulan tugas. Pengumpulan lewat  
tanggal ini masih diperbolehkan, tetapi status  
pengumpulan adalah “Terlambat”

Batas akhir pengumpulan dimana tidak diperkenankan
pengumpulan apapun lagi (akses ditutup)

Pengisian defaultnya adalah No

Informasikan pengajar untuk menilai di tanggal tertera

Peserta dapat mengumpulkan tugas dalam bentuk grup. Apabila di-set  
Yes/ya, kemungkinan tugas yang sudah dikumpulkan peserta dapat  
dilihat peserta lain (apabila dalam satu grup).



Membuat Attendance



Membuat Attendance

• Setiap anda melihat tombol ini, berarti anda dapat menambahkan  
aktifitas atau resource

• Apabila anda ingin menambahkan aktifitas atau resource di dalam  
sebuah section, maka masuk terlebih dahulu ke dalam section  
tersebut, lalu tambahkan aktifitas atau resource didalamnya.



Klik Topic 2 kemudian klik “Add an 
activity or Resource” untuk
menambahkan aktifitas atau resource 
di Sesi Topic 2

Membuat Attendance



Pilih resource 
yang anda 
inginkan,  
dalam hal ini
Attendance

Membuat Attendance



Membuat Attendance

1.
Masukkan keterangan 
untuk nama attendance

2.
Masukkan deskripsi 
singkat mengenai
attendance



Membuat Session di Attendance

1.

Klik activity attendance 
yang telah anda buat 
sebelumnya

2.
Selanjutnya muncul
menu untuk
pengaturan daftar 
hadir/attendance



Membuat Session di Attendance

1.

Untuk menambahkan
session pilih “Add 
Session”

2.
Pilih Groups (Kelas) 
untuk absensi, 
kemudian atur waktu
mulai dari tanggal, 
waktu dan deskripsi
absensi



Membuat Session di Attendance

Bagian Multiple Session 
digunakan untuk
membuat absensi
kehadiran berulang.  

2.
Setelah pengaturan
session selesai, klik “Add”





Membuat Quiz

• Setiap anda melihat tombol ini, berarti anda dapat menambahkan  
aktifitas atau resource

• Apabila anda ingin menambahkan aktifitas atau resource di dalam  
sebuah section, maka masuk terlebih dahulu ke dalam section  
tersebut, lalu tambahkan aktifitas atau resource didalamnya.



Klik Topic 2 kemudian klik “Add an 
activity or Resource” untuk
menambahkan aktifitas atau resource 
di Sesi Topic 2

Membuat Assignment



Pilih resource 
yang anda 
inginkan,  
dalam hal ini
QUIZ

Membuat Quiz



1.
Masukkan keterangan untuk 
nama tugasnya

2.
Masukkan deskripsi singkat 
mengenai tugasnya

Membuat Quiz



Setting Tambahan
TIMING

Pengerjaan quiz dapat dilakukan mulai tanggal tertera

Quiz ditutup mulai tanggal tertera

Waktu yang diberikan kepada peserta untuk  
menyelesaikan seluruh soal Quiz

Dapat di aktifkan (enable) atau non-aktifkan (disable)
*Tergantung kebutuhan pengajar

Membuat Quiz

Pada saat waktu (time limit) pengerjaan Quiz habis,  
ada beberapa opsi yang dapat dipilih:
a. Pengerjaan quiz oleh peserta, otomatis di-submit  

oleh LMS (selesai atau tidak selesai);
b. Ada jeda waktu Quiz bisa di-submit;
c. Quiz tidak akan bisa di-submit.



Setting Tambahan
GRADE

Kategori penilaian (dapat diabaikan)

Pengaturan untuk Passing Grade

Jumlah kesempatan untuk mengerjakan Quiz yang  
diberikan ke peserta (berapa kali pengerjaan).

*Tergantung kebutuhan pengajar

Membuat Quiz

Metode penilaian (apabila attempts allowed lebih dari  
1x):
a. Nilai tertinggi yang diambil;
b. Nilai keseluruhan dirata-rata;
c. Nilai pada pengerjaan pertama yang diambil;
d. Nilai pada pengerjaan paling akhir yang diambil.



Setting Tambahan
LAYOUT

Paginasi pada penampilan Quiz.
Pengaturan untuk menampilkan “dalam satu halaman
akan ditampilkan berapa soal kepada peserta”

a. Free: peserta dapat mengerjakan soal mulai dari  
nomor berapa saja;

b. Sequential: peserta harus mengerjakan soal secara  
berurutan dari awal sampai akhir.

*Tergantung kebutuhan pengajar

Membuat Quiz



Setting Tambahan
QUESTION BEHAVIOUR

Seluruh pertanyaan di Quiz diacak (tiap peserta akan
mendapatkan urutan soal yang berbeda-beda)

Secara default dapat dipilih Deferred Feedback  
(Peserta mengerjakan seluruh soal terlebih dahulu,  
baru setelah submit akan mendapatkan feedback dari  
pengerjaan)

Apabila Quiz dapat dilakukan berkali-kali, maka bila  
diatur ke “Yes”, tiap pengerjaan selanjutnya oleh  
peserta akan mendapatkan gambaran pada  
pengerjaan sebelumnya.

*Tergantung kebutuhan pengajar

Membuat Quiz



Setting Tambahan
REVIEW OPTIONS

Peserta dapat melakukan review pada saat pengerjaan Quiz.  
Untuk pengaturan pada saat 1) melakukan pengerjaan; dan 2)  
saat telah selesai mengerjakan, nvaluenya sudah dikunci dan  
tidak dapat diubah.
Untuk state dimana peserta baru saja mengerjakan quiz dan  
pada saat quiz masih dibuka pengerjaannya, pengaturan  
dapat dilakukan untuk aktifitas berikut:
1. Pengerjaan Quiz;
2. Pengecekan betul/salah jawaban;
3. Nilai;
4. Feedback Spesifik;
5. Feedback Umum;
6. Jawaban yang benar;
7. Feedback keseluruhan.

Membuat Quiz



Membuat Quiz

Setelah  
pengaturan  
selesai, SAVE  
AND DISPLAY!



Membuat Quiz

1.
Dapat diperhatikan bahwa belum ada soal-
soal di-set untuk Quiz ini!

2.
Untuk memasukkan/membuat soal, klik  
ikon gear ini!



Membuat Quiz

Kita akan anggap anda akan  
membuat Bank Soal/Question Bank  
anda sendiri (Belum punya soal  
sama sekali).
Question Bank dapat dibuat
dengan 2 cara:
1. Buat satu-persatu soalnya;
2. Import dari file.



Membuat Quiz

1.
Format yang akan digunakan adalah Aiken format (akan  
dijelaskan di slide selanjutnya)

2.
Import Category dimaksudkan apakah Bank Soal akan  
dikhususkan untuk dapat digunakan di seluruh section  
di “Course/Kelas” ini, atau hanya berlaku di “Quiz” ini  
saja.
Stop on Error lebih baik “NO”, agar system tetap dapat  
mengimpor soal-soal lain yang tidak memiliki kesalahan  
penulisan atau format.

3.
Drag and Drop berkas soalnya (txt) dan Import



Membuat Quiz

Format soal Aiken adalah cara yang sangat sederhana  
untuk menciptakan pertanyaan pilihan ganda  
menggunakan format terbaca-manusia yang jelas.
Dapat dibuat menggunakan aplikasi Notepad pada  
Sistem Operasi Windows anda.

Format bakunya (harus sesuai) adalah

Ketikan soal…
A. OPSI A
B. OPSI B
C. OPSI C
D. OPSI D
ANSWER: B

Soal berikutnya…

Opsi jawaban dapat lebih dari opsi D (misal sampai E).  
Setelah itu dapat langsung disimpan/save dengan  
ekstensi file txt.



Membuat Quiz

Apabila proses import dan soal berhasil di-parsing,  
maka akan tampil halaman seperti berikut.
Kalau sudah OK, klik Continue.



Membuat Quiz
Inilah tampilan Bank Soal  
anda sekarang.

Anda masih ingin  
menambah soal diluar tipe  
Pilihan Ganda kedalam  
Bank Soal anda?

Klik tombol ini.



Membuat Quiz

Anda dapat menambahkan soal secara satu-persatu kedalam Bank Soal
anda. Terdapat 15 pilihan tipe soal yang dapat anda buat:
1. Pilihan ganda
2. Benar/Salah
3. Mencocokkan
4. Jawaban singkat
5. Numerikal
6. Essay
7. Soal Kalkulasi
8. Soal Kalkulasi pilihan ganda
9. Soal Kalkulasi sederhana
10. Drag and Drop ke teks
11. Drag and Drop Markers
12. Drag and Drop ke gambar
13. Embedded Answer
14. Random short-answer matching
15. Select missing words



Membuat Quiz

Apabila anda butuh untuk  
menambahkan gambar pada  
soal-soal yang sudah anda  
import, anda dapat melakukan  
dengan mengedit soal yang  
dimaksud terlebih dahulu.



Membuat Quiz

Tambahkan gambar kedalam soal  
anda menggunakan tools Text  
E d i t o r Insert or Edit image



Membuat Quiz

Begitu pula menambahkan
gambar pada tiap-tiap opsi
jawaban.
Setelah selesai, klik Save
Changes



Membuat Quiz

Begitu pula menambahkan
gambar pada tiap-tiap opsi
jawaban.
Setelah selesai, klik Save
Changes



Membuat Quiz

Kembali lagi ke halaman Quiz dan klik Edit
Quiz!



Membuat
Quiz

Soal-soal anda masih kosong. Klik Add dan
pilih ambil soal “from question bank”!



Membuat Quiz

Soal-soal anda masih kosong. Klik Add dan
pilih ambil soal “from question bank”!



Membuat Quiz
Sekarang, anda sudah memiliki  
Bank Soal anda. Saatnya untuk  
memilih soal-soal yang akan  
anda masukkan kedalam Quiz.  
Centanglah soal-soal yang akan  
anda masukkan kedalam Quiz!  
jumlah soal yang anda centang  
adalah Jumlah soal yang keluar  
di Quiz!

Klik apabila sudah cukup
memilih soalnya



Membuat Quiz

Jumlah halaman yang  
dihitung dari paginasi  
yang telah diatur  
sebelumnya

Jumlah soal yang ada  
di dalam Quiz

Nilai maksimum Quiz  
(apabila benar semua)

Acak soal-soalnya



Membuat Quiz

Tampilan pada peserta saat akan mengerjakan Quiz adalah sebagai berikut.



Membuat Quiz

Pada saat hari pengerjaan, Anda dapat melihat  
hasil/nilai dari peserta yang telah mengerjakan Quiz  

dengan klik Attempts



Membuat Quiz

Hasil dapat langsung dilihat di LMS atau diunduh ke  
bentuk file Excel




