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Persiapan 

 

Silahkan login ke https://lmsspada.ristekdikti.go.id/ menggunakan username dan 

password yang telah diberikan. 

 

 

 

Klik menu My Home 

 

 

 

Kemudian klik nama course yang tampil di sana 

 

Di kanan bawah, terdapat menu Administrator. Silahkan klik sub menu Edit settings 
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Pada bagian General yang perlu diisi adalah Course  full name dan Course short name. 

Untuk memudahan, silahkan diisi dengan isian yang sama. 



4 | P a g e  
 

 

Silahkan berikan deskripsi singkat tentang mata kuliah tersebut pada bagian Course 

summary. 

Kemudian klik tombol di bagian bawah. 

 

 

 

Setiap kali akan memulai editing konten matakuliah, klik tombol  

di kanan atas. 
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Struktur Penyajian Matakuliah Daring 

 

 

Struktur penyajian matakuliah daring tersebut tidak bersifat kaku, silahkan berkreasi 

tanpa menghilangkan esensi tiap komponennya.  

Hal yang perlu diingat adalah adanya Kata-kata PENGANTAR” pada awal matakuliah, 

awal topik/pertemuan, setiap bahan ajar (file/video/dll), setiap aktivitas 

(forum/tes/tugas/dll), dan pada akhir topik/pertemuan serta matakuliah. 

Untuk melengkapi komponen-komponen tersebut, pada LMS khususny amoodle, kita 

bisa menggunakan Label, File, Page, Assignment, Quiz, dan Forum 
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Komponen #1 : Label 

 

Komponen Label biasanya digunakan untuk memberikan deskripsi matakuliah atau 

topik dan untuk pengantar dari sebuah bahan ajar. Karena digunakan sebagai penjelas, 

maka komponen Label tidak digunakan sebagai tempat untuk komponen materi atau 

aktivitas kuliah yang harus dilakukan oleh mahasiswa. 

Untuk membuat Label, silahkan klik tombol kemudian pilih Label, 

lalu klik tombol  

 

Silahkan tulis kata-kata yang ingin ditampilkan pada bagian Label text. Kita juga bisa 

menambahkan gambar, video, link, dll menggunakan toolbar yang tersedia. 
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8 | P a g e  
 

Komponen #2 : File 

 

Komponen File digunakan jika ingin menambahkan file (pdf/ppt/doc/xls) sebagai bahan 

ajar.  

Untuk menambahkan File, silahkan klik tombol kemudian pilih 

File, lalu klik tombol  

 

 

Bagian yang perlu diisi adalah Name dan Description. Name adalah keterangan yang 

menggambarkan isi dari file tersebut. Description digunakan untuk memberikan 

pengantar dari file tesebut. Karena Description akan diletakkan di bawah link file, maka 

perlu diperhatikan kata-katanya, bisa menggunakan kata “di atas” atau “tersebut”. Agar 

Description tampil, silahkan centrang bagian Display description on course page. 
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Untuk mengupload file, silahkan drag dan drop file dari file explorer menuju tempat yang 

tersedia. Atau bisa juga menggunakan tombol  lalu ikuti perintah selanjutnya. 

 

 

Jika sudah dilengkapi, silahkan klik tombol .  

 

 

  



10 | P a g e  
 

Komponen #3 : Page 

 

Komponen Page biasanya digunakan untuk menampilkan bahan ajar yang berupa video 

atau file. Karena biasanya ada keterbatasan pada space harddisk dan bandwidth, maka 

bisa dialihkan ke youtube –untuk video– dan google doc –untuk file pdf/ppt/doc/xls– . 

Selain itu, jika menggunakan komponen File, fokus mahasiswa akan beralih dari LMS 

kefile yang diunduhnya. Agar mahasiswa tetap berada di LMS tanpa pindah harus 

aplikasi, maka kita bisa gunakan Page.  

Untuk menampilkan video dari youtube langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

Silahkan buka youtube, kemudian cari video yang diinginkan. Klik hingga posisi 

videonya siap tayang. 

 

 

Selanjutnya silahkan klik  
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Selanjutnya klik dan salin kode yang tampil 

 

 

 

Kemudian pada LMS, silahkan klik tombol kemudian pilih 

Page, lalu klik tombol  



12 | P a g e  
 

 

 

 

Selanjutnya pada bagian Page content, pertama-tama silahkan expand toolbar yang ada 

dengan klik . Setelah itu klik  dan paste kode dari youtube tadi. 
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Jika sudah dilengkapi, silahkan klik tombol atau

 untuk melihat hasilnya. 

 

Bagaimana untuk file ppt/doc/xls? 

Langkah pertama, file tersebut diupload dulu ke Google Drive. Silahkan buka Google 

Drive dan login menggunakan akun Google masing-masing. 

Klik dan pilih File Upload. Selanjutnya pilih file yang akan diupload. 

 

 

Jika proses upload selesai, silahkan klik file tersebut sehingga tampil seperi berikut 
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Selanjutnya klik tiga titik vertikal di kanan atas lalu pilih menu Share. 

 

Kemudian klik Advanced 
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Kemudian klik Change… 
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Pilih On – Public on the web, kemudian klik Save 



17 | P a g e  
 

 

Kemudian klik Done. 

 

Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan embed code-nya 

 

 

Klik kanan pada file yang diinginkan, pilih Open with, dan pilih Google Slides (jika file 

tadi adalah ppt) 
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Pada menu File silahkan pilih Publish to the web 

 

 

Kemudian pilih Embed dan klik tombol  
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Kemudian copy code yang diberikan. 

 

 

Code tersebut disematkan di Page dengan cara yang sama seperti menyematkan video 

dari youtube di atas.  

Jika menginginkan mahasiswa tidak diperbolehkan mendownload file tersebut, maka 

langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 
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Klik tombol  

 

 

 

Kemudian klik Advanced 

 

 

Centrang bagian Disable options to download, print, and copy for commenters and 

viewers, lalu klik dan  
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Komponen #4 : Assignment 

 

Assignment digunakan untuk mengevaluasi mahasiswa melalui tugas. Akan ada 

instruksi yang harus dikerjakan mahasiswa, kemudian mahasiswaakan mengirimkan 

file yang akan dinilai oleh dosen. 

Untuk menambahkan Tugas, silahkan klik tombol kemudian 

pilih Assignment, lalu klik tombol  

 

Bagian yang perlu diisi adalah Assignment name dan Description. 

Assignment name biasanya diisi dengan nama tugas, misal “Tugas 2” 
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Untuk instruksi tugasnya dapat dituliskan pada bagian Description. Centrang Display 

description on course page agar instruksi dapat tampil. 

 

Jika sudah dilengkapi, silahkan klik tombol . 
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Komponen #5 : Quiz 

 

Quiz digunakan sebagai sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa dari 

materi yang diberikan. Ada beberapa bentuk Quiz, seperti pilihan ganda, menjodohkan, 

benar-salah, essay, dan lain-lain. Sebagaian besar penilaian dilakukan oleh sistem, 

kecuali beberapa tipe misalkan essay. Quiz pada praktiknya digunakan sebagai Tes 

Formatif (evaluasi akhir topik/pertemuan) maupun Tes Sumatif (UTS/UAS). 

Untuk membuat Tes Formatif atau Tes Sumatif, silahkan klik tombol

kemudian pilih Quiz, lalu klik tombol  

 

 

 

Bagian yang perlu diisi adalah Name dan Description. 

Name biasanya diisi dengan nama tes, misal “TesFormatif 1: SejarahLogika Fuzzy” 
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Pada bagian Description Anda bisa menuliskan kata-kata pengantar seperti pada contoh 

berikut. Jangan lupa centrang Display description on course page agar bagian 

Description dapat tampil. 

 

 

Pada bagian Timing, yang perlu diseting adalah Time limit. Bagian ini digunakan untuk 

mengatur berapa lama tes ini berlangsung sejak mahasiswa mulai mengerjakan. 

Centrang bagian Enable lalu isikan waktu yang diinginkan. 

 

Pada bagian Grade yang perlu diatur adalah Attempts Allow. Bagian ini mengatur 

berapa kali mahasiswa boleh melakukan testersebut. 

 

Jika sudah dilengkapi, silahkan klik tombol untuk melanjutkan pada 

tahap penginputan soal. 

Selanjutnya silahkan klik untuk mulai menginput soal. 
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Sebelum menginput soal perlu dipastikan terlebih dahulu hal-hal berikut: 

1. Berapa banyak soal yang akan ditampilkan 

2. Berapa nilai maksimal untuk tes tersebut 

3. Bentuk soalnya, apakah pilihan ganda (satu/beberapa jawaban benar), 

mencocokkan, jawaban pendek, dll.  

Misal kita akan menampilkan 5 soal pilihan ganda dengan satu jawaban benar. Nilai 

maksimum untuk tes ini adalah 100. Maka, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

Pada bagian Maximum grade isi dengan angka 100, lalu klik tombol

disebelahnya. 

 

 

Agar soal diacak untuk setiap mahasiswa dan tiap kali tes, silahkan centrang pada 

bagian Shuffle 

 

Selanjutnya silahkan klik lalu pilih a new question. 
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Kemudian pilih Multiple choice dan klik tombol  

 

Pada bagian Categori silahkan dipilih sesuai dengan nama tes yang telah diinputkan. 

 

Pada bagian Question name digunakan untuk menampilkan daftar soal di bank soal. 

Sedangkan bagian Question text digunakan untuk menampilkan soal di mahasiswa. 
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Untuk memudahkan silahkan isi Question name dan Question text dengan isian yang 

sama. Atau bisa juga diisi seperti contoh berikut. 

 

 

Bagian Default mark digunakan untuk mengatur nilai soal ini jika dijawab dengan benar. 

Karena ada 5 soal dan nilai maksimal adalah 100, maka jika dibuat rata maka nilai tiap 

soal adalah 20. Maka isikan angka 20 pada bagian Default mark. 

 

Karenatipesoaladalahpilihangandadengansatujawabanbenar, makabiarkanbagianOne 

or multiple answer? beradapadapilihanOne answer only. 

 

Bagian Shuffle the choices? Digunakan untuk mengatur agar opsi jawaban akan diacak, 

sehingga setiap mahasiswa dan pada setiap pelaksanaan tes, jawaban akan diacak. 

 

Silahkan isi pada bagian Choice 1 untuk opsi jawaban pertama. Jika opsi jawaban 

tersebut benar, maka pada bagian Grade dipilih 100%. 



29 | P a g e  
 

 

Jika sudah selesai, silahkan klik  
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Komponen #6 : Forum Diskusi 

 

Forum Diskusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mahasiswa 

terhadap materi yang telah dipelajari, sehingga pada akhir diskusi akan ada penilaian 

oleh dosen. Bisa juga digunakan sebagai sarana untuk menampung pertanyaan-

pertanyaan dari mahasiswa yang berhubungan dengan materi. 

Untuk membuat Forum Diskusi, silahkan klik tombol

kemudian pilih Forum, lalu klik tombol  
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Bagian yang harus diisi adalah Forum name. Meskipun bagian Deskripsi tidak wajib 

diisi, tetapi karena sudah menjadi perjanjian di awal bahwa “setiap resource maupun 

activity harus disertakan pengantarnya”, sehingga bagian ini harus diisi. 

Jika sudah dilengkapi, silahkan klik tombol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


