melihat masing-masing file (berikut seberapa cepat/lambat pengirimannya), dan memberikan nilai
dan komentar. Setengah jam setelah anda selesai menilai kiriman seorang mahasiswa, e Luntas akan
secara otomatis mengirimkan email pemberitahuan kepada mahasiswa. Untuk langkah-langkahnya
lihat Lihat Gambar 11.

Klik
advanced
uploading
of files :

Jenis-jenis tugas

Gambar 11. Membuat tugas
Setelah anda mengklik tambah aktivitas “advanced uploading of files” maka akan muncul
halaman baru yang merupakan pengaturan tugas beserta soal-soal yang anda ingin berikan
kepada mahasiswa ataupun peserta, lihat Gambar 12.
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Nama tugas

Isi soal atau

Waktu awal tugas
dan akhir tugas ,
untuk meng non
aktifkan klik
contreng
disamping kiri

Klik untuk
menyimpan

Tanggal mulai dan
akhir tugas
Soal yang telah dibuat
Klik untuk melihat
mahasiswa yg
mengirim tugas

Upload jawaban dari mahasiswa

Gambar 12. Membuat Tugas Baru

Infokom |Pedoman eluntas untuk Dosen

14

 Advanced uploading of files

 Online text



Kegiatan Offline

: digunakan untuk membuat tugas dimana mahasiswa dapat
mengirim jawaban melalui bentuk word,excel, power point,
dan di upload melalui browse yang telah tersedia.
: digunakan untuk membuat tugas dimana mahasiswa bisa
menjawab secara langsung soal yang diberikan dengan
mengklik tombol “edit my submission”
: digunakan untuk membuat tugas dimana mahasiswa hanya
bisa membaca tugas yang diberikan tanpa bisa memberi
jawaban secara online.

b. Poling
Modul pilihan adalah sangat sederhana - dosen memberi pertanyaan dan menentukan
pilihan dari beberapa tanggapan. Ini akan sangat berguna untuk polling sistem cepat guna memberi
gairah pada sebuah topik; membolehkan kelas untuk memberi masukan pengembangan untuk mata
kuliah; atau untuk melakukan penelitian tertentu. Kegiatan poling ini sangat sederhana - anda
memberikan sebuah pertanyaan dan pilihan tanggapannya. Mahasiswa dapat memilih jawaban
tersebut, dan anda akan menerima layar laporan tentang hasilnya. Ini dapat digunakan untuk
mengumpulkan minat penelitian mahasiswa, pengambilan suara (voting) dari sebuah kelas atas
sebuah isu tertentu, polling sistem cepat guna memberi gairah pada sebuah topik; membolehkan
kelas untuk memberi masukan pengembangan untuk mata kuliah, atau untuk melakukan penelitian
tertentu. Lihat Gambar 13.
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Isi Pertanyaan soal

Isi Pilihan jawaban

Gambar 13a. Membuat Soal Poling

Klik poling

Gambar 13b. Poling

Gambar 13c. Contoh Soal Poling
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c. Forum
Modul ini mungkin merupakan yang paling penting, di sinilah tempat dilaksanakannya
diskusi. Forum dapat disusun dengan beberapa cara yang berbeda, dan dapat melibatkan penilaian
yang membandingkan tiap kiriman (posting). Kiriman tersebut dapat ditampilkan dalam beberapa
format, dan dapat berisi lampiran (attachment). Dengan mendaftar pada forum, peserta akan
menerima salinan dari tiap kiriman baru pada email mereka. Dosen dapat memaksa untuk
mahasiswanya untuk mendaftar pada suatu forum jika dia menginginkannya. Bila anda menambah
sebuah forum baru, maka anda akan dihadapkan pada beberapa pilihan yang berbeda: diskusi topiktunggal-sederhana, forum umum-bebas, atau diskusi orang-per-orang.
Untuk membuat forum anda dapat mengklik Tambah Aktivitas lalu pilih Forum maka akan
muncul halaman tempat anda mengatur waktu dan mengisi isian-isian yang wajib diisi. Lihat gambar
dibawah ini:

Isi semua
isian
berserta
pilihan
yang telah
tersedia

Gambar 14a.Tambah Aktivitas

Gambar 14b.Tambah Forum Baru

Setelah anda mengisi semua isian dan pilihan pada Tambah Forum Baru, maka akan muncul
tampilan Forum. Klik Forum lalu akan muncul halaman baru yang akan meminta anda untuk membuat topik
baru. Klik “Tambah Topik Diskusi Baru” lalu isikan isian dan pilihan yang telah disediakan. Lihat gambar di bawah ini:
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Klik untuk
tambah topik
diskusi baru

Gambar 15a.Tambah Topik Diskusi Baru

Daftar yang
membuat topic
baru

Gambar 15b.Tampilan yang telah membuat topik baru

d. Bahan Kuliah
Bahan kuliah dapat berisi informasi yang ingin dosen sampaikan pada mata kuliah. Ini dapat
merupakan file yang dipersiapkan untuk diupload pada server mata kuliah; halaman yang telah
dipersiapkan langsung dari program mata kuliah; atau halaman web dari luar yang telah dibuat
sebagai bagian dari mata kuliah ini. Bahan kuliah dapat berupa pdf, word, excel, ppt, pps, atau link
dari web, file yang telah diupload atau ditunjuk menggunakan URL. Anda dapat juga membuat
halaman berbasis teks dengan mengetikkannya secara langsung ke dalam suatu form. Lihat Gambar
16.
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