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MEMULAI APLIKASI LMS POLITANI SAMARINDA 

1. AKSES APLIKASI LMS POLITANI SAMARINDA 

1) Untuk mengakses aplikasi Learning Management System POLITANI Samarinda, Setiap 

user baik dosen maupun mahasiswa harus memiliki akun terlebih dahulu. 

- Untuk user dosen akan divalidasi oleh admin 

- Untuk user mahasiswa akan di validasi oleh dosen  

2) Silahkan buka link daring.politanisamarinda.ac.id pada browser. 

 

3) Kemudian lakukan registrasi user atau membuat akun pada form login. 
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4) Isi biodata pada akun anda, dan wajib menggunakan email yang aktif. 

 

Setelah mengisi biodata, tahapan selanjutnya adalah melakukan validasi akun melalui 

email dengan mengklik link balasan pada email. 

 

Klik Link 
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Dengan demikian akun tersebut sudah terdaftar, tetapi belum memiliki akses sebagai 

dosen. Agar dosen tersebut bisa melakukan akses sebagai dosen untuk upload materi 

kuliah, menyelenggarakan quis, menampilkan tugas untuk mahasiswa, dll, maka admin 

akan memvalidasi dan mengkonfirmasi user tersebut terlebih dahulu.  

Tampilan aplikasi LMS setelah melakukan registrasi user adalah: 

 

Setelah admin mengkonfirmasi dan validasi akun/user tersebut maka dosen yang 

bersangkutan dapat berinteraksi dan melakukan aktifitas pembelajaran daring melalui 

aplikasi LMS POLITANI Samarinda. 

Tampilan aplikasi LMS POLITANI setelah di konfirmasi oleh admin seperti berikut ini: 
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2. PENGATURAN AKUN 

Untuk melakukan pengaturan akun, maka pengguna dapat mengakses menu profile untuk 

perubahan biodata. 

 

Kemudian edit profile data pengguna tersebut. 

 

Lakukan perubahan biodata, username, password, edit fhoto profil, email, dll kemudian di 

simpan. 

Meruubah Profile 

 



6 
 

 

Untuk menambahkan fhoto profile maka di lakukan load fhoto, Kemudian tekan tombol 

update profile, maka data pengguna tersebut telah berubah. 

 

3. AKTIVITAS DAN FITUR APLIKASI DARING 

Aktivitas dan fitur pada aplikasi LMS POLITANI Samarinda secara umum dalam proses 

pembelajaran berbasis learning system adalah: 

1) Attendance 

Merupakan aktivitas untuk mengakomodasi daftar kehadiran/absensi mahasiswa 

2) Assignment 

- Dosen dapat melakukan komunikasi mengenai tugas, mengumpulkan tugas dan 

memberikan nilai dan feedback. 

Load Fhoto 
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- Pengumpulan tugas mahasiswa dalam bentuk file document word, ppt, pdf, dll. Dan 

Assignment juga dapat menjadi alternatif untuk mahasiswa mengetik teks langsung 

ke dalam editor teks. 

3) Choice 

- dosen dapat mengajukan satu pertanyaan dan menawarkan pilihan tanggapan. 

- Hasil pilihan dapat dipublikasikan setelah mahasiswa menjawab, setelah tanggal 

tertentu, atau tidak sama sekali. Hasil dapat dipublikasikan dengan nama siswa atau 

secara anonim. 

4) Database 

- Peserta dapat membuat, memelihara dan mencari koleksi (catatan). Struktur entri 

ditentukan oleh dosen. 

- Seorang dosen dapat mengizinkan komentar pada entri. Entri juga dapat dinilai oleh 

dosen atau mahasiswa. 

5) External tool 

Mahasiswa dapat berinteraksi dengan sumber belajar dan kegiatan di web lain. 

6) Feedback 

Dosen dapat membuat survei khusus untuk mengumpulkan umpan balik dari para 

peserta menggunakan berbagai jenis pertanyaan termasuk pilihan ganda, ya / tidak atau 

input teks. 

7) Forum 

Peserta dapat melakukan diskusi secara asinkron (tidak real time ) karena diskusi pada 

aktivitas forum ini bisa berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. 

8) Glossary 

peserta dapat membuat daftar definisi, seperti kamus, atau untuk mengumpulkan dan 

mengatur sumber dan informasi. 

9) Quis 

- Dosen dapat membuat kuis yang terdiri dari berbagai macam pertanyaan, termasuk 

Calculated Multichoice, essay, Calculated simple, matching, dll. 

- Dosen juga dapat mengizinkan kuis yang akan dicoba beberapa kali, dengan 

pertanyaan yang dipilih secara acak dari bank soal dan juga dapat menentukan batas 

waktu pengerjaan. 
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10) Chat 

- Peserta dapat berdiskusi secara sinkronous (real-time) berbasis teks dapat diulang 

pada waktu yang sama setiap hari atau setiap minggu. 

- Sesi obrolan dapat disimpan dan tersedia bagi semua orang atau bisa juga dibatasi 

untuk pengguna tertentu. 

11) Lesson 

- Dosen dapat menyampaikan konten atau kegiatan praktik dengan cara yang 

menarik dan fleksibel. 

- Dosen dapat memilih untuk meningkatkan keterlibatan dan memastikan 

pemahaman dengan memasukkan berbagai pertanyaan, seperti pilihan ganda, 

essay, atau jawaban singkat. 

12) SCORM package 

Paket SCORM merupakan kumpulan file yang dikemas sesuai dengan standar yang 

disepakati untuk objek pembelajaran. aktivitas SCORM memungkinkan untuk 

diunggah sebagai file zip dan ditambahkan ke kursus. 

13) Wiki 

Wiki memungkinkan peserta untuk menambah dan mengedit koleksi halaman web. 

Wiki bisa kolaboratif, dan semua orang bisa mengeditnya. 

14) Workshop 

Workshop adalah kegiatan penilaian sejawat dengan banyak pilihan. mahasiswa 

dapat mengirimkan konten digital (file) dan lampiran teks online. Ada dua nilai untuk 

seorang mahasiswa: nilai sendiri dan penilaian kelompok 

15) Book 

Book memungkinkan seorang dosen untuk membuat sumber bacaan atau referensi 

dengan format seperti buku. 

16) File 

Dosen dapat menyediakan file sebagai sumber mata kuliah. Jika memungkinkan, file 

akan ditampilkan dalam antarmuka mata kuliah; jika tidak, siswa akan diminta untuk 

mengunduhnya. 
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17) Folder 

Dosen dapat menampilkan sejumlah file yang saling terkait dalam satu folder, 

mengurangi pengguliran di halaman saja. 

18) IMS content package 

Kumpulan file dikemas sesuai dengan standar yang disepakati sehingga dapat 

digunakan kembali dalam sistem yang berbeda dan diunggah sebagai file zip dan 

ditambahkan ke kursus sebagai sumber daya. 

19) Label 

Memungkinkan teks dan multimedia dimasukkan ke dalam halaman kursus di antara 

tautan ke sumber daya dan aktivitas lain. Label sangat serbaguna dan dapat membantu 

meningkatkan tampilan kursus jika digunakan dengan baik. 

20) Page 

Memungkinkan dosen untuk membuat sumber berupa halaman web dengan 

menggunakan editor teks. Halaman dapat menampilkan teks, gambar, suara, video, 

tautan web. 

21) URL 

Memungkinkan dosen untuk menyediakan tautan web sebagai sumber mata kuliah. 

4. MEMBUAT MATAKULIAH BARU 

1) Tahapan pertama adalah masuk pada menu site administration→ Courses → manage 

courses and categories. Untuk pilihan kategori silahkan pilih nama Prodi, kemudian create 

new courses. 

 

1. Pilih Prodi 

2. Nama MK 
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Maka akan tampil form matakuliah baru yang akan di buat. Silahkan isi nama matakuliah 

baru yang akan diampuh oleh dosen. 

 

2) Isi deskripsi matakuliah secara umum. 

 

Untuk menampilkan gambar, silahkan load gambar pada menu upload a file. 

Menambahkan Gambar 
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Kemudian data di simpan, dengan demikian maka pada menu dashboard atau my cources 

akan muncul matakuliah baru yang telah di buat. 

 

3) Silahkan pilih matakuliah yang baru dibuat, dan aktifkan mode edit dengan mengklik Turn 

editing on. 

2. Load Gambar 

1. Upload 



12 
 

 

4) Klik tombol Add an activity or resource untuk menambahkan aktivitas dan dokumen yang 

akan gunakan. 

5) Lakukan penambahan aktivitas (chat, forum diskusi) atau resources (dokumen word, 

powerpoint, pdf maupun video). 

6) Klik tombol Turn editing off untuk melihat hasil yang sudah diunggah. 

7) Tampilan umum mata kuliah yang diampu, seperti Absen, RPP/RPS, Buku dan 

pengumuman dapat dimunculkan pada bagian atas. 

 

5. MENAMBAHKAN ABSENSI 

1) Aktifkan mode edit dengan mengklik Turn editing on. 

2) Klik Add an activity or resource, lalu pilih file, maka akan tampil halaman adding new 

file. Kemudian pilih attendance untuk menambahkan file absen untuk 1 matakuliah yang 

diampuh. 
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3) Kemudian lakukan set status absensi, misalnya hadir, sakit, izin, alpa. 

- Available for student untuk poin hadir di isi dengan batas keterlambatan mahasiswa 

untuk melakukan registrasi absensi kehadiran. Misalnya: toleransi 15 menit setelah 

perkuliahan di mulai. 

 

4) Selanjutnya mengisi add session, yaitu meliputi tanggal perkuliahan, waktu yang meliputi 

jam masuk dan jam berakhir untuk melakukan absen oleh mahasiswa, deskripsi di isi 

dengan pertemuan. Proses ini dilakukan berdasarkan jumlah pertemuan. 
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Silahkan centang allow student to record own attendance, supaya pengisian daftar 

kehadiran dilakukan oleh masing-masing mahasiswa. Serta dapat melakukan setting untuk 

registrasi absen mahasiswa hanya dapat di lakukan 1 kali berdasarkan 1 IP Addres (1 

Laptop/HP), untuk menghidari kecurangan penitipan absensi.  

 

6. MENAMBAHKAN MATERI  

Format materi pembelajaran daring dapat berupa file pdf, doc, pptx, Folder, IMS content 

package (zip), Label, Page, Url dan lain-lain. 

A. MENAMBAHKAN MATERI PERKULIAHAN DALAM BENTUK FILE 

1) Sediakan materi perkuliahan yang akan diupload, bisa berupa file pptx, pdf, doc, dan 

lain-lain. 

2) Login sebagai dosen dan buka mata kuliah yang akan diisi dengan bahan ajar yang 

sudah di siapkan. 

3) Aktifkan mode edit dengan meng-klik Turn editing on, edit dan save. 
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4) Klik Add an activity or resource, lalu pilih file, maka akan tampil halaman adding 

new file 

 

5) Pada isian “Nama dan Deskripsi”, isikan tentang pertemuan, topik dan deskripsi materi 

kuliah yang akan di upload. 

6) Klik Add pada pilihan Select File, maka akan muncul kotak dialog berikut: 

Tema Dan Pertemuan 
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Setelah memilih file, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Pada kotak dialog diatas pilih Upload a file 

Pada kotak attachment, klik Browse untuk memilih file yang akan di upload. 

Pada kotak Save as, ketikkan nama file yang sudah dipilih dengan nama lain. 

Author dan Choose License akan terisi secara otomatis, jadi lewati saja. 

7) Langkah selanjutnya adalah, klik Upload this file. Tunggu sebentar, karena proses 

uploading sedang berlangsung. 

FIle 
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8) Geser kursor kebawah dan klik Save and Return to Course. Maka bahan ajar atau modul 

yang baru saja diupload sudah siap digunakan/di download. 

 

B. MENAMBAHKAN MATERI KULIAH BERUPA PAGE(WEB) 

Fitur page merupakan salah satu bentuk penyajian materi kuliah kepada mahasiswa yang 

berupa halaman web. 

Tahapan menambahkan materi kuliah dengan web, meliputi: 

1) Aktifkan mode edit dengan mengklik Turn Editing On 

2) Klik add an activity or resources → page 
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3) Isi nama page/ halaman yang akan dibuat, disertai deskripsinya 

 
4) Page konten merupakan isi dari page, untuk menambahkan gambar pada page 

dapat mengklik insert gambar. 
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Kemudian upload gambar, isi deskripsi gambar. 

 

 
5) Klik Save and Return to Course untuk menyimpan halaman. 

C. MENAMBAHKAN MATERI KULIAH BERUPA MULTIMEDIA 

Menambahkan File Multimedia (Video &Audio) pada materi kuliah. Ada kalanya materi 

kuliah memerlukan file multimedia sebagai pendukung seperti video, audio, atau file 

multimedia lain agar pemahaman mahasiswa akan materi yang akan disampaikan menjadi 

lebih efektif. Tahapan untuk menambahkan file multimedia adalah: 

1) Aktifkan mode edit dengan mengklik Turn Editing On 

2) Masuk pada course (mata pelajaran), lalu klik Add an activity or resource → Page 

Load Gambar 

Deskripsi 

Gambar 
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3) Isi nama dan deskripsi materi perkuliahan 

 

4) Isi konten dan load file video, maka akan tampil pilihan sumber video yang akan di upload. 

 

- Link: video bersumber dari link, misalnya dari youtube 

- Video: bersumber dari video internal rekaman dosen 
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5) Setelah di insert media, selanjutnya save. Hasil publish page dengan media multimedia 

adalah sebagai berikut: 

 

7. MENGEDIT RESOURCE/ACTIVITY 

1) Saat berada pada mode edit (Editing ON), maka bahan ajar atau aktifitas lain yang terdapat 

pada course dapat diedit (menambahkan/mengurangi/menghapus). Tombol berikut 

menunjukkan bahwa user berada pada mode edit (ON): 

 

2) Untuk meng-edit bahan ajar/activity pilih ikon (edit), maka akan ditampilkan, Pada 

halaman tersebut, edit bagian yang diinginkan. 

3) Selanjutnya, klik salah satu tombol berikut untuk menyimpan perubahan. 
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8. MEMBUAT AKTIVITAS PENUGASAN (ASSIGNMENTS) 

Tahapan untuk membuat penugasan (assignment) adalah: 

1) Aktifkan mode edit dengan mengklik Turn Editing On 

2) Add an Activity→ Assigment 

 

Maka akan tampil halaman Adding a new Assignment seperti gambar di bawah ini: 

 

3) Pada bagian General: 

- Assignment name: Isi dengan nama penugasan. 

- Description: Isi dengan deskripsi penugasan dengan jelas. 

- Display description on: Beri tanda centang jika deskripsi penugasan akan ditampilkan 

pada halaman course. 

Upload File Tugas 
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- Additional file: Upload dokumen yang diinginkan 

- Available from: Enable, dan isi tanggal dimulainya penugasan jika penugasan 

dibatasi oleh waktu tertentu. 

- Due date: Enable, dan isi tanggal berakhirnya penugasan jika penugasan dibatasi oleh 

waktu tertentu. 

- Selanjutnya klik tombol Save and return to course 

4) Jika link penugasan di atas diklik, maka akan tampil isi dari penugasan yang dimaksud. 

 

5) Apabila mahasiswa sudah upload tugas maka akan tampil  

 

 

Tugas Mhs 



24 
 

9. MEMBUAT AKTIVITAS FORUM 

Jenis aktivitas lain yang bisa digunakan sebagai ajang berdiskusi untuk melihat keaktifan 

mahasiswa pada course tertentu adalah aktivitas forum. 

1) Masuk ke course dan klik Add an activity or resource → Forum, maka akan tampil 

halaman: 

 

2) Adding a new forum seperti gambar berikut: 

 

Pada bagian General: 

- Forum name: isi dengan nama forum. 

- Forum type: pilih "a single simple discussion". 

- Description: isi dengan deskripsi forum. 
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3) Tambahkan diskusi→ Post 

 

Hasil forum diskusi adalah sebagai berikut: 
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10. MENAMBAHKAN AKTIVITAS CHAT 

Chat adalah salah satu aktivitas pada course pada aplikasi daring yang digunakan sebagai 

sarana interaksi/komunikasi secara online dengan user lain, termasuk dengan dosen yang 

mengajar pada course tersebut.  

Tahapan untuk menambahkan chat pada course adalah 

1) Buka course dan klik Add an activity or resource→Chat, maka akan tampil halaman 

Adding a new Chat.  
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2) Hasil penambahan chat. 

 

11. MEMBUAT QUIS/ UTS 

1) Buka course dan klik Add an activity or resource→QUIZ. 
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2) Isi nama dan deskripsi Quis/UTS 

 
3) Setting waktu 

 
4) Menyembunyikan nilai kepada mahasiswa 

 
5) Pada review option→kemudian hapus centang dan hanya the attermpts dan marks 

yang tercentang. 
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12. MENGELOLA BANK SOAL 

Bank soal adalah fitur pada aplikasi daring yang berfungsi untuk menyimpan butir-butir 

soal pada kategori-kategori tertentu. Butir-butir soal tersebut nantinya dapat ditambahkan dosen 

ke modul kuis. 

A. MEMBUAT KATEGORI BANK SOAL 

Sebelum membuat soal kuis, sebaiknya seorang dosen membuat kategori soal terlebih 

dahulu. Pengkelompokan soal ke dalam kategori tertentu akan memudahkan seorang dosen 

dalam mengelola dan menyajikan soal-soal tersebut kepada mahasiswa. Tahapan untuk 

membuat kategori soal pada bank soal adalah: 

1) Masuk ke dalam course yang diinginkan dan aktifkan mode edit dengan meng-klik tombol 

Turn Editing On→more 

 

2) Lalu pilih Course Administration → Question Bank → Categories  

3) Selanjutnya akan tampil halaman add Category. 
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4) Pilih default course (misal: Default for PTI-A) pada [Parent Category] dan ketik nama 

kategori soal pada [Name] serta deskripsi kategori pada kolom [Category Info]. 

5) Jika sudah, klik tombol Add category. Maka sebuah kategori soal baru akan dibuat. 

 

B. MEMBUAT PERTANYAAN/ SOAL (QUESTION) 

Setelah membuat kategori soal, maka tahapan selanjutnya adalah mengisi kategori tersebut 

dengan soal soal. Tahapan untuk membuat soal adalah 

1) Klik Setting → Course Administration → Question Bank → Question 
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2) Maka akan tampil halaman Question Bank seperti gambar berikut: 

 

3) Pilih jenis category dimana soal tersebut akan dikelompokkan. 

4) Selanjutnya, klik tombol Create a new question, maka akan ditampilkan jenis-jenis 

pertanyaan yang dapat dipilih. 

1 

2 



32 
 

 

Pada kotak dialog di atas, terdapat beberapa pilihan jenis soal, seperti: Multiple choice 

(pilihan ganda), True/False (benar salah), Matching (menjodohkan), Short answer 

(jawaban teks pendek), Essay (uraian), Drag and drop into text (menyeret beberapa 

pilihan kata ke kolom kata yang hilang), dan lain sebagainya. Setelah memilih jenis soal, 

klik tombol Add maka akan tampil halaman pengaturan soal. 

5) Adapun cara mengisi halaman pengaturan SOAL ESSAY adalah sebagai berikut: 

a) Menu General 

 

- Category digunakan untuk memilih kategori penyimpanan soal 

- Question name digunakan untuk mengisi judul soal 

Essay 
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- Question text digunakan untuk mengetik kalimat soal 

- Default mark dibiarkan saja 

- General feedback digunakan untuk membuat pesan umpan balik yang akan 

ditampilkan kepada mahasiswa pada saat selesai menjawab soal. 

b) Response Options 

 

- Response format digunakan untuk menentukan format lembar jawaban. Pilihannya 

terdiri dari: HTML editor (kolom editor web standar), Plain text (kolom teks), 

HTML editor with file picker (kolom editor web yang disertai dengan menu unggah 

file. 

- Require text digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa wajib mengisi lembar 

jawaban atau tidak. 

- Input box size digunakan untuk menentukan ukuran lembar jawaban berdasarkan 

jumlah baris. 

- Allow attachments digunakan untuk mengatur apakah mahasiswa dibolehkan 

melampirkan file atau tidak. 

- Require attachments digunakan untuk mengatur apakah mahasiswa wajib 

melampirkan file atau tidak ketika mereka diizinkan melampirkan file. 

6) Adapun cara mengisi halaman pengaturan SOAL PILIHAN GANDA adalah sebagai 

berikut. 
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a) Menu General 

 

 

 

- Category digunakan untuk memilih kategori penyimpanan soal. 

- Question name digunakan untuk mengisi judul soal. 

- Question text digunakan untuk mengetik kalimat soal. 

- Default mark dibiarkan saja pengaturannya. 

- General feedback digunakan untuk membuat pesan umpan balik yang akan 

ditampilkan kepada mahasiswa pada saat selesai menjawab soal 
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- One or multiple answare digunakan untuk menentukan apakah jumlah jawaban 

yang benar hanya satu atau lebih dari satu. 

- Shuffle the choice? boleh diceklis kotaknya jika pengajar ingin sistem mengacak 

urutan pilihan jawaban pada setiap kali dibuka. 

- Number the choices? Digunakan untuk memilih jenis penomoran pilihan 

jawaban. 

b) Menu Answer 

 

- Choice 1 digunakan untuk mengetikkan pilihan jawaban 

- Grade digunakan untuk menentukan bobot nilai yang diperoleh mahasiswa 

ketika memilih choice 1. Pilih None untuk untuk pilihan jawaban yang salah, dan 

pilih 100% untuk pilihan jawaban yang benar. 
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7) IMPORT SOAL PILIHAN GANDA 

Pembuatan soal pilihan ganda dapat pula di lakukan dengan cara import soal, 

tanpa menginput satu. Tahapan pembuatan soal pilihan ganda ke bank soal adalah 

1) Buka aplikasi Notepad dan menulis soal dengan menggunakan format Aiken. 

Format aiken pada file notepad adalah sebagai berikut: 

 

2) Upload data soal ke aplikasi daring dengan masuk ke halaman mata kuliah, Klik 

Setting → Course Administration → Question Bank → import 
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3) Setting format aiken format, masukan kategori, load data soal, import 

Load File Soal 
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4) Kemudian klik continue, maka akan muncul soal yang telah di import pada 

kategori. 

 

13. SINGKRONISASI SOAL PADA QUIS ATAU UTS 

Setelah membuat kategori dan soal bank soal, selanjutnya kembali ke tampilan Quis Atau 

UTS untuk menginput data berdasarkan soal yang telah dibuat. 
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Klik quis atau UTS, kemudian masukkan data soal dari bank soal yang telah dibuat sebelumnya 

dengan mengklik edit quiz→ Add→from question bank 

 

 

Kemudian pilih kategori soal, berdasarkan bank data soal yang telah di buat sebelumnya, 

centang soal yang telah dibuat, kemudian di simpan. 
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14. MEMBERIKAN NILAI MAHASISWA 

A. PENILAIAN TUGAS MAHASISWA OLEH DOSEN 

Tahapan penilaian tugas mahasiswa adalah: 

1) Klik aktivitas tugas misalnya Tugas 1 Perancangan sistem informasi. 

 
2) Klik view all submissions untuk menampilkan semua tugas mahasiswa yang telah di 

upload. 

 
3) Pada halaman tugas akan ditampilkan daftar mahasiswa yang sudah dan belum 

mengumpulkan tugas 
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- Klik tombol “grade” pada salah satu mahasiswa untuk proses memberikan nilai 

tugas 

- Klik edit untuk merubah nilai mahasiswa yang telah di input sebelumnya 

- File submissions merupakan file yang di upload oleh mahasiswa 

B. MENGELOLA NILAI 

Memberikan nilai tugas sebelumnya dilakukan secara manual, sedangkan Quis atau UTS 

dalam bentuk ESSAY dilakukan pula dengan cara manual, dan untuk nilai Quis Atau UTS 

dengan bentuk soal pilihan ganda maka otomatis akan di proses oleh sistem. 

Tahapan mengelola nilai secara umum adalah: 

1) Untuk memeriksa nilai Quis untuk soal ESSAY dapat mengklik quis→Attempts. 

 

2) Review Attempts untuk mengecek ulang nilai Quis 
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3) Input nilai quis ESSAY, dengan ketentuan setiap soal memiliki nilai masing-masing. 

Jadi jika saoal quis ada 2 soal maka di inputan nilai dilakukan 2 kali.  
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Nilai setiap soal essay di isi maksimal 1.00  

4) Mengevaluasi nilai→Klik menu Grade 

 

Pada grader report merupakan data mahasiswa yang telah terdaftar pada kelas tersebut, 

dan sudah mengikuti quis atau UTS. 

Pada catatan nomor 2, merupakan fitur untuk mengecek nilai personal mahahasiswa. 

1 

2 
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Select nama mahasiswa, kemudian view nilai setiap komponen penilaian. Nilai 

tersebut bisa di edit oleh dosen pengampuh. 

Untuk merubah grade setiap komponen penilaian, maka dapat mengklik grade→ grade 

setup→centang weights kemudian rubah nilainya. 

 

5) Menampilkan nilai huruf 

Untuk menampilkan nilai huruf pada hasil akumulasi nilai adalah dengan mengklik 

grade→Setup→ Course grade settings 
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6) Mengelola Nilai Lanjutan untuk akumulasi setiap komponen penilaian 

 

7) Input id dan rumus akumulasi setiap penilaian 

 

Rumus 

I

D 
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Berilah ID Number pada masing-masing komponen penilaian→ Klik Tombol “Add 

ID Numbers. 

 

Input rumus akumulasi nilai setiap komponen pada calculation 

C. SETTING SKALA NILAI HURUF 

Klik menu Grade→letters→ edit  
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D. IMPORT DATA 

1) Masuk ke halaman mata kuliah→ grade→import 

 

 
2) Klik tombol download. Maka file yang berisi nilai akan otomatis diunduh ke dalam 

komputer dalam Ms. excel. 

15. REGISTRASI DATA MAHASISWA PADA MATA KULIAH 

Agar mahasiswa dapat mengikuti sebuah mata kuliah yang diampu oleh dosen, maka 

mahasiswa harus terdaftar sebagai partisipan pada sebuah mata kuliah. Pendaftaran perserta 

perkuliahan dapat dilakukan secara manual dan pendaftaran mandiri oleh mahasiswa pada setiap 

matakuliah. 

A. PENDAFTARAN CARA MANUAL OLEH DOSEN  

Adapun cara untuk mendaftarkan mahasiswa secara manual adalah sebagai berikut: 

1) Masuk menu my cources → pilih mata kuliah yang diampu 

2) Klik menu partisipan 

Centang 
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3) Klik Enrol users 

Silahkan cari user dan status user(misalnya: student), kemudian klik enrol users 

 

B. PENDAFTARAN MANDIRI MAHASISWA(SELF ENROLLMENT). 

Self enrollment adalah peserta/mahasiswa mendaftar sendiri untuk mengikuti matakuliah 

dan pendaftaran tersebut langsung disetujui oleh sistem (dosen tidak perlu melakukan tindakan 

apapun sebagai langkah setuju bahwa mahasiswa yang bersangkutan boleh mengikuti kelasnya). 

Hal ini menunjukan bahwa setiap orang yang mendaftar, diijinkan untuk melihat/mengikuti 

kelas yang dikelola dosen. 

Tahapan Self enrollment adalah: 

1. Aktifkan matakuliah yang akan di validasi mandiri oleh mahasiswa→ more 

1 

2 
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2. Klik more 

 

3) Masuk di tab users→enrolment methods 
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- Apabila icon mata di disable maka perlu diaktifkan dengan cara klik satu kali (enable).klik 

Self Enrolment methods / Self Enrolment (Student) dan kemudian lakukan pengaturan 

akses mahasiswa / student: 

 

Kode Aksess 
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