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Bab 1 Pendahuluan 
 

Bab ini berisi petunjuk singkat tentang bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada di Flexible 
Learning, antarmuka Flexible Learning dan opsi-opsi yang dapat digunakan dalam mengatur 
matakuliah yang disajikan. 

Mulai menggunakan Flexible Learning 
Flexible Learning dikembangkan menggunakan Moodle Learning Management System, yang dapat 
diakses dengan menggunakan web browser dan aplikasi pada smartphone. Flexible Learning dapat 
diakses pada alamat http://flearn.uksw.edu, melalui jaringan intranet maupun internet. 

Antarmuka Flexible Learning 
Halaman utama Flexible Learning berisi daftar Fakultas dan Program Studi di UKSW. Di dalam 
masing-masing kategori tersebut, terdapat daftar matakuliah yang telah dikelompokkan berdasarkan 
Program Studi/Fakultas penyaji, dan dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa.  

Terdapat pula pengumuman yang dikelola oleh administrator Flexible Learning. 

 

Gambar 1.1 - Halaman muka Flexible Learning 

 

Pilihan Bahasa 
Flexible Learning menyediakan 2 pilihan Bahasa, yaitu Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Pilihan 
bahasa ini dapat diakses melalui menu dropdown yang terdapat pada  bagian atas halaman situs. 

Kendati pengguna dapat mengatur pilihan bahasa, Pengguna yang diberi peran sebagai Manager atau 
Teacher dapat menentukan bahasa yang digunakan pada masing-masing kategori ataupun matakuliah.  

Bantuan dan Dokumentasi Sistem 
Flexible Learning menyediakan opsi bantuan untuk setiap item yang terdapat dalam sistem ini. 
Pengguna dapat sewaktu-waktu mengakses bantuan melalui icon . Sebuah jendela tooltip akan terbuka 
dan menampilkan dokumentasi tentang item yang terkait. 
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Gambar 1.2 - Tooltip bantuan 

Dokumentasi lengkap mengenai halaman tersebut dapat diakses melalui link “Moodle Docs for this 
page” yang terdapat pada bagian footer setiap halaman. Tautan ini akan mengarahkan pengguna menuju 
halaman dokumentasi terkait di https://docs.moodle.net yang disediakan dan dikelola oleh Moodle 
Community. 

Membuat Akun 
Flexible Learning UKSW menggunakan sistem otentikasi pengguna yang terintegrasi dengan layanan 
email Universitas. Dengan demikian, pengguna wajib menggunakan email yang terdaftar dengan 
domain @uksw.edu atau @student.uksw.edu.  

Registrasi dan login pengguna dilakukan dengan menggunakan fitur Single Sign On yang disediakan 
oleh Google, dengan cara membuka tautan pada tombol “Log in using your account on : Google”.  

 

Gambar 1.3 - Halaman Log in Flexible Learning 

Tautan ini akan mengarahkan pengguna ke halaman otentikasi pengguna Google. 
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Gambar 1.4 - Halaman Otentikasi Google Account 

 

Sesuai kebijakan penggunaan Flexible Learning, hanya email berdomain @uksw.edu dan 
@student.uksw.edu yang dapat digunakan untuk registrasi dan login ke Flexible Learning. 

Pengguna yang baru pertama kali mengakses Flexible Learning, akan menerima email konfirmasi untuk 
mengaktifkan akunnya, sesuai dengan akun email yang digunakan pada saat login. 

 

Gambar 1.5 - Halaman konfirmasi akun pengguna 

Pengguna baru diberikan waktu selama 24 jam untuk melakukan aktifasi akunnya. Tautan untuk 
melakukan aktifasi terdapat dalam pesan yang terkirim melalui email. 

 

Gambar 1.6 - Pesan email aktifasi akun pengguna 

Pengguna baru diwajibkan untuk menyetujui kebijakan penggunaan Flexible Learning yang telah 
ditentukan. 
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Gambar 1.7 - Persetujuan kebijakan Flexible Learning 

Memperbarui Profil Pengguna 
Profil pengguna yang didaftarkan secara otomatis pada saat registrasi adalah profil yang diperoleh dari 
akun pengguna di layanan email UKSW. Namun pengguna diberi kesempatan untuk memperbarui 
profil masing-masing. 

 

Gambar 1.8 - Menu akses Edit Profil Pengguna 

Pengguna dapat melengkapi profil masing-masing, sesuai dengan isian yang tersedia. Akan tetapi 
perubahan alamat email, nama depan, dan nama belakang tidak diperbolehkan. Perubahan nama depan, 
nama belakang dan email mengikuti kebijakan pengelolaan email UKSW. 

 

Gambar 1.9 - Halaman edit profil pengguna 
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Mengganti Password 
Oleh karena akses pengguna ke Flexible Learning menggunakan Single Sign On Google, maka Flexible 
Learning tidak menyediakan fitur penggantian Password. Penggantian Password pengguna dapat 
dilakukan melalui fitur penggantian password pengguna di akun email masing-masing pengguna. 

 

Gambar 1.10 - Pesan kesalahan penggantian password pengguna 

Pesan 
Flexible Learning menyediakan fitur bagi pengguna untuk menerima dan mengirim pesan dengan 
pengguna lainnya. Kotak pesan pengguna dapat diakses melalui tautan kotak pesan yang terdapat pada 
bagian atas setiap halaman. Pesan yang tersimpan dikelompokkan dalam 3 kategori yaitu Starred, Group 
dan Private. 

 

Gambar 1.11 - Kotak Pesan 

Pengguna dapat mengatur  pesan dari siapa saja yang akan diterima, serta notifikasi apabila menerima 
pesan dari pengguna lain melalui bagian pengaturan. 

 

Gambar 1.12 - Pengaturan Kotak Pesan 
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Kotak pesan ini juga menyediakan fitur pencarian, yang dapat mencari pengguna lain atau lebih spesifik 
untuk mencari pesan yang dikirimkan  atau diterima. Fitur ini juga bermanfaat apabila pengguna ingin 
mengirimkan pesan kepada pengguna lain yang belum berada dalam daftar kontak. 

 

Gambar 1.13 -  Pencarian dalam Kotak Pesan 

Dalam kotak pesan ini, pengguna juga dapat menyimpan daftar kontak  sesuai dengan kebutuhan dan 
keinginan pengguna. 

 

 

Gambar 1.14 - Permintaan menambahkan Pengguna Lain dalam Daftar Kontak 

Daftar kontak akan diperbarui setelah mendapat persetujuan dari pengguna yang dimaksud. 
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Kalender 
Flexible Learning menyediakan fitur Kalender yang berisi informasi waktu terkait kegiatan umum, 
kegiatan perkuliahan baik secara berkelompok maupun pribadi. 

 

Gambar 1.15 - Kalender 

Kegiatan yang terkait dengan pengguna,   ditampilkan pada tanggal yang sesuai dengan waktu kegiatan 
yang diatur oleh administrator. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan matakuliah 
yang diikuti oleh pengguna, ditampilkan berdasarkan tanggal yang telah ditetapkan oleh pengelola atau 
pengajar matakuliah.
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Bab 2 Pengelolaan Matakuliah 
 

Ketentuan Umum Pengelolaan Matakuliah 
Kebijakan yang ditetapkan dalam Flexible Learning terkait pengelolaan matakuliah, diatur sebagai 
berikut : 

1. Matakuliah yang disajikan dalam Flexible Learning, dikelompokkan berdasarkan 
Fakultas/Program Studi pengelola matakuliah. Setiap matakuliah, sepanjang tidak terjadi 
perubahan pada Kode dan/atau Nama Matakuliah dan/atau pokok materi perkuliahan, hanya 
dapat didaftarkan 1 (satu) kali. 

2. Materi pokok yang tersaji dalam setiap matakuliah sepenuhnya menjadi hak dan 
tanggungjawab Fakultas/Program Studi pengelola matakuliah tersebut. 

 

Pendaftaran Matakuliah 
Pendaftaran matakuliah di Flexible Learning dilayani melalui fasilitas “Request a Course” yang dapat 
diakses melalui tautan http://flearn.uksw.edu/course/request.php. Permintaan pendaftaran ini dapat 
dilakukan oleh dosen pengajar dan/atau koordinator matakuliah. 

 

Gambar 2.1 - Form Request Matakuliah 

Pengguna yang melakukan Request Matakuliah mengisi form seperti yang terdapat pada Gambar 2.1 
dengan menyertakan Kode dan Nama Matakuliah, Fakultas/Program Studi penyaji, yang dilengkapi 
dengan deskripsi matakuliah yang dapat diambil dari katalog matakuliah masing-masing 
Fakultas/Program Studi. 

Pada kolom informasi pendukung, pengguna dapat menuliskan informasi awal waktu matakuliah 
tersebut disajikan. 

 

Gambar 2.2 - Form informasi tambahan 
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Matakuliah akan masuk ke dalam daftar “My Courses” pengguna setelah administrator menyetujui 
permintaan ini. Secara default, pendaftar matakuliah akan diberikan peran sebagai Teacher. Apabila 
pendaftar menyertakan nama koordinator matakuliah dalam informasi tambahan, koordinator 
matakuliah tersebut, juga akan diberikan peran sebagai “Manager” dan “Teacher” apabila yang 
bersangkutan telah terdaftar sebagai pengguna Flexible Learning. 

Administrator hanya akan mempertimbangkan permintaan pendaftaran matakuliah apabila dilakukan 
oleh Dosen/Koordinator Matakuliah atau yang diberikan kewenangan oleh Fakultas/Program Studi 
yang dapat dikenali dari email pengguna. 

Akses Matakuliah 
Matakuliah disusun dan dikelompokkan berdasarkan Fakultas/Program Studi. Terdapat 2 cara akses 
matakuliah, yaitu: 

1. Melalui kategori Fakultas/Program Studi 
Mengakses matakuliah melalui kategori Fakultas/Program Studi dilakukan   dengan cara : 
a. Klik pada nama Fakultas/Program Studi di mana matakuliah tersebut didaftarkan. Daftar 

matakuliah aktif yang didaftarkan pada Fakultas/Program Studi akan ditampilkan pada layar. 

 

Gambar 2.3 - Daftar Fakultas/Program Studi 

b. Klik pada nama Matakuliah 

 

Gambar 2.4 - Daftar Matakuliah 

2. Melalui menu “My Courses” 
Menu “My Courses” terdapat pada bagian kiri atas setiap halaman Flexible Learning. 
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Gambar 2.5 - Menu "My Courses" 

Pengaturan Umum Matakuliah 
Sebelum melakukan pengaturan pada matakuliah, terlebih dahulu perlu diketahui beberapa format 
penyajian matakuliah yag disediakan oleh Flexible Learning. Format penyajian matakuliah tersebut 
adalah : 

1. Single Activity Format (Format aktivitas tunggal). 
Format ini digunakan untuk menampilkan aktifitas atau sumber tunggal seperti Quiz, Forum, paket 
SCORM dan lain-lain pada halaman matakuliah. Dosen hanya dapat menambahkan 1 aktifitas pada 
halaman matakuliah. 
 

 

Gambar 2.6 - Single Activity Format 

Format ini merupakan pengganti dari Format SCORM yang terdapat pada Moodle versi awal, 
sehingga memungkinkan untuk memilih danmenempatkan SCORM package sebagai aktifitas 
tunggal dalam matakuliah. 
 
Single activity format yang menggunakan Forum sebagai aktifitasnya, memiliki kemiripan dengan  
Social Format. Perbedaannya adalah ketika terdapat aktifitas lain pada matakuliah. Single activity 
format akan menampilkan aktifitas lain tersebut hanya bagi pengguna “Teacher”, sedangkan Social 
format akan menampilkan dalam bentuk blok aktifitas dan dapat diakses oleh “Student”. 
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2. Social Format (Format Sosial) 
Format ini berorientasi pada sebuah forum yang dapat digunakan secara terbuka yang tidak terikat 
pada sebuah matakuliah.  
 

 

Gambar 2.7 - Pengaturan Social Format 

 
3. Topics Format (Format Topik) 

Format ini menyajikan matakuliah dalam bentuk topik. Fleksibilitas dari format ini adalah 
penyajian materi tidak terikat pada waktu kalender, tetapi pada jumlah topik yang dibahas dalam 
matakuliah tersebut. Setiap topik dapat memiliki aktifitas, sumber dan labelnya masing-masing.  

 

Gambar 2.8 - Penyajian matakuliah dalam format topik 

Topik ini cocok digunakan apabila matakuliah disusun berdasarkan target pencapaian, dan setiap 
target pencapaian membutuhkan jumlah alokasi waktu yang berbeda-beda. 
 

4. Weekly Format (Format Mingguan) 
Format ini menyajikan materi matakuliah dalam susunan mingguan. Matakuliah yang disajikan 
dalam format ini membutuhkan pengaturan waktu mulai dan waktu selesai secara jelas. Flexible 
Learning akan membuat 1 section untuk setiap periode mingguan. Jumlah section disesuaikan 
dengan jumlah minggu dalam 1 semester. 
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Gambar 2.9 - Pengaturan Format Mingguan 

Format ini cocok digunakan apabila dosen menginginkan peserta matakuliah bekerja pada materi 
yang sama pada saat yang bersamaan. Yang perlu diperhatikan apabila akan menggunakan format 
mingguan adalah tanggal awal kegiatan perkuliahan harus diatur dengan benar, sehingga halaman 
matakuliah tidak menampilkan periode mingguan yang salah, terutama apabila matakuliah tersebut 
pernah digunakan pada periode lain sebelumnya.  

 

Gambar 2.10 - Penyajian matakuliah dalam format mingguan 

Pengaturan matakuliah diperlukan sebagai langkah awal yang menentukan keseluruhan kegiatan yang 
akan dilakukan dalam matakuliah tersebut. Pengaturan matakuliah dilakukan melalui menu “Course 
Settings”, ditunjukkan dengan ikon “Gear” yang terdapat pada bagian atas halaman matakuliah, lalu 
memilih item “Edit settings”. 

 

Gambar 2.11 - Icon Menu Course Settings 
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Pengaturan matakuliah terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu : 

General 
Terdapat beberapa item yang perlu diatur dalam bagian General ini yaitu : 

1. Couse full name (harus diisi) 
Kotak isian untuk nama nama panjang matakuliah. Kotak isian ini wajib diisi, dengan mengacu 
pada format yang telah ditentukan untuk mempermudah proses administrasi berikutnya. 
Format pengisiannya adalah sebagai berikut : 
[KODE_MK] – [NAMA MATAKULIAH] 
Contoh : IN111 – MATEMATIKA DISKRIT 
Pada kotak isian ini, tidak diperkenankan untuk mencantumkan kode kelas paralel, baik pada kode 
matakuliah maupun pada nama matakuliah. 

2. Course short name (harus diisi) 
Kotak isian untuk nama singkat matakuliah. Kotak isian ini wajib diisi dengan kode matakuliah  
Pengisian  
Contoh : IN111 
Pada kotak isian ini, tidak diperkenankan untuk mencantumkan kode kelas paralel yang mengikuti 
kode matakuliah. 

3. Course Category (wajib dipilih) 
Berupa dropdown yang berisi kategori pengelompokan matakuliah berdasarkan Fakultas/Program 
Studi. Dropdown ini wajib dipilih sesuai dengan Fakultas/Program Studi dimana matakuliah 
tersebut disajikan. 

4. Course Visibility (optional) 
Berupa dropdown untuk mengatur tampil tidaknya matakuliah ini dalam daftar matakuliah di 
Fakultas/Program Studi. Apabila memilih opsi “Show”, maka matakuliah tersebut akan ditampilkan 
pada daftar matakuliah di Fakultas/Program Studi. Opsi “Hide” dapat digunakan apabila matakuliah 
tersebut tidak/belum digunakan pada periode semester berjalan. 

5. Course Start Date (wajib diisi) 
Bagian ini dapat diisi dengan 2 cara yaitu : 
a. melalui rangkaian combobox yang membentuk format tanggal, bulan, tahun, jam, menit  
b. melalui ikon “calendar” untuk menampilkan pilihan tanggal. 

Course Start Date diisi sesuai dengan tanggal awal semester dimana matakuliah tersebut disajikan. 

6. Course End Date (wajib diisi dan status “Enabled”) 
Bagian ini dapat diisi dengan 2 cara yaitu : 
a. melalui rangkaian combobox yang membentuk format tanggal, bulan, tahun, jam, menit  
b. melalui ikon “calendar” untuk menampilkan pilihan tanggal. 
Course End Date diisi sesuai dengan tanggal akhir semester dimana matakuliah tersebut disajikan. 

7. Course ID Number (opsional) 
Course ID Number bersifat opsional atau tidak wajib diisi. Namun untuk kepentingan integrasi 
dengan sistem lain, terutama Sistem Informasi Akademik Satya Wacana (SIASAT), maka kotak 
isian ini wajib diisi dengan kode matakuliah. 
Contoh : IN111 
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Gambar 2.12 - Course Settings (General) 

Description 
Pada bagian description terdapat “Course Summary” yang berisi deskripsi matakuliah dan logo 
matakuliah.  

a. Course summary (wajib diisi) 
Course summary ini deskripsi singkat matakuliah yang akan ditampilkan pada daftar matakuliah. 
Pencarian matakuliah (course search) akan mencari bagian teks yang terdapat pada course summary 
sebagai pelengkap pencarian dengan menggunakan nama matakuliah sebagai kata kunci. 

b. Course image (opsional) 
Course image dapat digunakan sebagai tanda pengenal untuk mempermudah mahasiswa 
menemukan matakuliah di antara sekian banyak matakuliah yang disajikan. Gambar akan 
ditampilkan pada ringkasan matakuliah di Dashboard. Pengajar dapat menempatkan lebih dari 1 
gambar sebagai identitas matakuliah dimaksud, dan akan tampil di samping deskripsi matakuliah. 
Ukuran gambar diatur secukupnya, tapi dapat dengan mudah dilihat dan dikenali oleh pengguna 
lainnya. 

 

Gambar 2.13 - Course Settings (Description) 



15 | Pengelolaan Matakuliah 
 

Course Format 
Bagian ini digunakan untuk mengatur tata letak dan tampilan halaman matakuliah. Beberapa item 
pengaturan yang terdapat pada bagian ini adalah : 

a. Format 
Berisi combobox untuk mengatur format matakuliah. Pengaturan format dapat dilihat pada halaman 
[10]. 

b. Hidden sections 
Digunakan untuk mengatur bagian yang disembunyikan bisa ditutup-tampakkan kepada mahasiswa 
atau tersembunyi secara permanen. Fitur ini dapat digunakan pada format mingguan, terutama 
untuk menandakan hari libur. 
Pilihan yang tersedia pada combobox ini adalah : 
- Hidden sections are shown in collapsed form 

Mahasiswa masih dapat melihat judul topik/jadwal mingguan tersebut, namun tidak dapat 
mengakses materi dan aktifitas di dalamnya. Dari sisi dosen, bagian ini ditandai dengan warna 
latar abu-abu 

- Hidden sections are completely invisible 
Keseluruhan bagian tersebut tidak dapat dilihat oleh mahasiswa 

c. Course layout 
Pilihan ini digunakan untuk mengatur bentuk tampilan materi perkuliahan.  

 

Gambar 2.14 - Course Settings (Course Format) 

Appearance 
Pada bagian ini terdapat beberapa item pengaturan yaitu : 

a. Force Language 
Apabila terdapat terdapat lebih dari 1 pilihan bahasa, pengajar dapat menentukan bahasa yang akan 
selalu digunakan oleh mahasiswa atau membebaskan mahasiswa untuk memilih bahasa yang 
digunakan. Pilihan yang terdapat pada combobox ini adalah 
- Do not force 
- Bahasa (bergantung pada modul bahasa yang telah dipasang pada sistem. Secara default, sistem 

menggunakan bahasa inggris). 
b. Number of announcements 

Announcements forum (forum pengumuman) adalah forum khusus yang dibuat secara otomatis 
dalam matakuliah. Setiap peserta kuliah telah diatur untuk secara otomatis menjadi peserta dalam 
forum ini. Hanya dosen (teacher) yang diijinkan untuk menuliskan sesuatu dalam forum ini. 
Pengaturan ini digunakan untuk menentukan jumlah  pengumuman terbaru yang akan ditampilkan 
pada blok pengumuman. Jika forum ini tidak diwajibkan dalam matakuliah, pengaturannya harus 
dibuat menjadi 0. 

c. Show gradebook to students 
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Banyak aktifitas dalam matakuliah yang dapat dinilai. Apabila pengaturan ini diaktifkan, 
mahasiswa dapat melihat seluruh nilai yang diperoleh dalam setiap aktifitas dalam matakuliah 
melalui tautan yang terdapat pada blok course administration. 

d. Show activity reports 
Laporan aktifitas tersedia bagi setiap peserta, yang menunjukkan aktifitas yang dilakukan dalam 
matakuliah. Laporan aktifitas ini berisi kontribusi setiap peserta seperti dalam forum atau 
pengiriman tugas, serta log aktifitas. Jika pengaturan ini diaktifkan, peserta dapat melihat laporan 
aktifitas sendiri melalui profil masing-masing. 

 

Gambar 2.15 - Course Settings (Appearance) 

Files and uploads 
Bagian ini dimaksudkan untuk mengatur ukuran maksimal setiap berkas yang diunggah ke Flexible 
Learning. Ukuran maksimal file, ditentukan oleh administrator secara global. 

 

Gambar 2.16 - Course Settings (Files and Uploads) 

Completion Tracking 
Jika diaktifkan, kondisi pencapaian aktifitas dapat ditentukan dalam pengaturan aktifitas. Pencapaian 
matakuliah juga dapat ditentukan dengan mengaktifkan fitur ini.  

 

Gambar 2.17 - Course Settings (Completion Tracking) 

Groups 
Digunakan untuk mengatur pembagian kelas. Matakuliah yang memiliki kelas paralel wajib 
menggunakan pengaturan ini. Beberapa pilihan dalam combobox adalah : 

a. No groups – tidak ada pembagian kelas 
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b. Separate Groups – Setiap anggota group hanya dapat melihat aktifitas dalam group-nya masing-
masing. Aktifitas dari group lain tidak dapat dilihat. 

c. Visible Groups – Setiap anggota group bekerja dalam groupnya masing-masing, namun masih 
dapat melihat aktifitas pada group lainnya. 

Semua aktifitas dalam matakuliah diatur secara default berada dalam level matakuliah. Namun setiap 
aktifitas yang mendukung mode group dapat juga diatur dalam group masing-masing. Apabila 
pengaturan mode group dipaksa dalam tingkat matakuliah, pengaturan mode group untuk setiap 
aktifitas akan diabaikan. 

 

Gambar 2.18 - Course settings (Groups) 

Role renaming 
Pengaturan ini memungkinkan nama yang ditampilkan untuk peran pengguna yang digunakan dalam 
kursus diubah. Hanya nama yang ditampilkan diubah – izin setiap peran tidak terpengaruh. Nama-nama 
peran baru akan muncul di halaman peserta matakuliah dan di tempat lain dalam matakuliah. Jika peran 
yang diubah namanya adalah yang telah dipilih administrator sebagai peran manajer matakuliah, maka 
nama peran yang baru juga akan muncul sebagai bagian dari daftar matakuliah. 

 

Gambar 2.19 - Course settings (Role renaming) 
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Tags 
Tag dapat dibuat sebagai rangkaian katakunci yang menunjukkan fokus bahasan atau interest dari 
matakuliah. 

 

Gambar 2.20 - Course settings (Tags) 

 

Menyusun Aktifitas Perkuliahan 
Materi dan aktifitas perkuliahan disusun ke dalam beberapa bagian/section sesuai dengan format yang 
telah ditentukan pada halaman [10]. 

Bergantung pada format yang telah ditentukan, pengaturan materi dan aktifitas diawali dengan mengisi 
pengantar mengenai materi bahasan minggu tersebut atau tentang pokok bahasan dalam topik yang 
disajikan. Keseluruhan pengaturan ini dapat dijalankan dalam mode edit, yang dapat diaktifkan melalui 
tombol “Turn Editing On” atau melalui tautan “Turn Editing On” pada menu “Course Settings”. 

 

 

Gambar 2.21 - Mode Edit 

 

Mode edit dapat di-nonaktif-kan melalui tombol “Turn editing off” atau melalui tautan “Turn editing 
off” pada menu “Course settings”. 

Flexible Learning menyediakan berbagai aktifitas yang dapat digunakan pada setiap section. Untuk 
menambahkan aktifitas dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Hidupkan mode ubah pada halaman matakuliah dengan cara klik pada tombol  

 
2. Klik tombol “Add an activity or resource” 

 
 
 
 
 

3. Pilih aktifitas yang diinginkan, lalu klik tombol “Add” 
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Gambar 2.22 - Pilihan aktifitas 

Assignment 
Assignment merupakan modul aktifitas yang memungkinkan dosen memberikan tugas kepada 
mahasiswa, mengumpulkan hasil pekerjaan mahasiswa, dan memberikan penilaian serta tanggapan 
terhadap hasil kerja mahasiswa. 

Bentuk assignment yang disediakan adalah berupa online text, file submission atau gabungan dari kedua 
opsi tersebut. Jika kedua opsi tersebut tidak diaktifkan, maka assignment ini akan menjadi offline 
assignment. 

 

Gambar 2.23 - Form assignment 

Penjelasan fitur-fitur utama dalam modul assignment: 
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1. Assignment name (harus diisi) 
Merupakan nama tugas, yang akan ditampilkan pada daftar aktifitas dari topik terkait. Akan 
menjadi tautan yang dapat dibuka oleh mahasiswa untuk melihat detail tugas. Pastikan pemberikan 
nama tugas yang mudah dimengerti oleh mahasiswa. 

2. Description (optional) 
Berisi penjelasan, instruksi dan lain-lain terkait tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. 

3. Display description on course page. 
Jika diaktifkan, deskripsi tugas akan ditampilkan pada halaman matakuliah. 

4. Additional Files 
Dosen dapat menyertakan file pendukung tugas yang akan dikerjakan oleh mahasiswa, misalnya 
template jawaban yang harus diisi. Tautan untuk mengunduh file akan ditampilkan pada halaman 
tugas. 

5. Allow submission from 
Jika diaktifkan, mahasiswa tidak dapat mengirimkan tugas sebelum waktu yang ditentukan. 

6. Due date 
Jika diaktifkan, merupakan batas akhir pengiriman tugas oleh mahasiswa. Pengiriman tugas setelah 
batas waktu ini akan ditandai sebagai “Late”. 

7. Cut-off date 
Batas akhir pengiriman tugas. Jika diaktifkan, pengiriman tugas setelah batas waktu tersebut tidak 
dapat dilakukan. Cut-off date dapat diatur sama dengan “Due date” apabila diinginkan tidak ada 
keterlambatan pengiriman tugas. 

8. Remind me to grade by 
Merupakan waktu perkiraan penilaian tugas telah selesai dilakukan. Dapat diaktifkan untuk 
mendapatkan prioritas notifikasi bagi dosen. 

9. Submission type 
Terdapat 2 opsi yang dapat diaktifkan yaitu “Online text” dan “File submission”. Kedua opsi ini 
dapat diaktifkan secara bersama-sama atau tidak diaktifkan (menjadi offline assignment) 

10. Word limit 
Jumlah maksimum kata yang dapat diinput oleh mahasiswa, jika opsi “Online text” diaktifkan 

11. Maximum number of uploaded file 
Jumlah file yang dapat diunggah oleh setiap mahasiswa. 

12. Maximum submission size 
Ukuran maksimum keseluruhan file yang diunggah mahasiswa dalam tugas ini. 

13. Accepted file types 
Tipe file yang diijinkan untuk diunggah. Jika field ini kosong, maka semua jenis file dapat 
diunggah oleh mahasiswa. 

14. Feedback types 
Terdapat 3 jenis feedback yang disediakan yaitu Feedback comments, offline grading worksheet, 
dan feedback file.  
Jika feedback comments diaktifkan, dosen dapat memberikan komentar terhadap setiap tugas yang 
dikumpulkan.  
Jika offline grading worksheet diaktifkan, dosen dapat mengunduh dan mengunggah lembar kerja 
berisi nilai mahasiswa. Opsi ini dapat digunakan apabila tugas dikumpulkan secara offline.  
Jika feedback file diaktifkan, dosen dapat mengunggah file berisi tanggapan terhadap tugas 
mahasiswa. File yang dapat diunggah berupa lembar kerja mahasiswa yang sudah dinilai, dokumen 
yang telah diberi komentar, maupun rekaman audio. 

15. Comment inline 
Jika diaktifkan, komentar diberikan selaras dengan teks yang dikirimkan oleh mahasiswa.  
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16. Require student to  click the submit button 
Jika diaktifkan, mahasiswa diwajibkan menekan tombol submit untuk menyatakaan bahwa 
pengiriman tugas mereka telah selesai. Hal ini memungkinkan mahasiswa untuk menyimpan draft 
tugasnya dalam Flexible Learning.  

17. Require that students accept the submission statement 
Jika diaktifkan, semua mahasiswa diwajibkan untuk menyetujui pernyataan. 

18. Attempts reopened 
Terdapat 3 opsi yaitu : 

- Never -  setiap mahasiswa hanya diberi 1 kesempatan untuk mengirimkan tugas 
- Manually – kesempatan mengirimkan tugas dapat dibuka kembali oleh dosen 
- Automatically until pass -  setiap mahasiswa diberi kesempatan secara untuk mengirimkan 

ulang tugasnya hingga nilai yang diperoleh telah memenuhi persyaratan nilai minimal yang 
ditentukan. 

19. Maximum attempts 
Jumlah maksimum kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk mengirimkan tugasnya. 
Jika jumlah maksimum telah tercapai, kesempatan tidak dapat dibuka kembali. 

20. Students submit in groups 
Jika diaktifkan, mahasiswa dapat mengirimkan tugas secara berkelompok. Tugas yang dikirimkan 
akan dibagikan kepada semua anggota kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang telah 
ditentukan. 

21. Grade 
Terdapat pilihan bentuk penilaian yaitu “Point” dan “Scale”. Jika memilih “Point” maka, nilai 
maksimu dari aktifitas ini dapat ditentukan. Apabila memilih “Scale”, terdapat beberapa pilihan 
skala penilaian yang tersedia. Untuk saat ini tersedia 2 pilihan skala yaitu “Default competence 
scale” dan “Separate and connecting ways of knowing”. 

22. Grade to pass 
Merupakan nilai minimum yang harus diperoleh mahasiswa 

23. Activity Completion 
Fitur ini dapat diaktifkan untuk menunjukkan status apakah mahasiswa telah menyelesaikan 
aktifitas ini. Aktifitas ini dapat dinyatakan secara manual atau otomatis berdasarkan beberapa 
kriteria yang ditentukan. 
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Bab 3 Administrasi Peserta Matakuliah 
Student Enrolment 
Untuk dapat berpartisipasi dalam setiap aktifitas matakuliah, setiap peserta harus terdaftar sesuai peran 
masing-masing dalam matakuliah tersebut. Untuk itu disediakan 2 cara enrolment, yaitu “Manual 
enrolment” dan “Self-enrolment”. 

Manual enrolment 
Manual enrolment hanya dapat dilakukan oleh dosen atau administrator berdasarkan daftar kelas yang 
diperoleh dari Sistem Informasi Akademik Satya Wacana. Manual enrolment dilakukan dengan 
langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Pilih menu “Participants” dari halaman utama matakuliah, kemudian klik tombol “Enrol Users”. 

 

Gambar 3.1 - Halaman "Participants" matakuliah 

2. Ketik nama mahasiswa pada bagian “Select users”, kemudian pilih nama mahasiswa dimaksud 
yang muncul pada dropdown. Ulangi hingga semua mahasiswa dalam daftar kelas telah terpilih. 
Pastikan opsi “Student” telah terpilih pada form Assign role. 

 

Gambar 3.2 - Manual enrolment 

 
3. Klik tautan “Show more…” untuk menampilkan pengaturan lanjutan. 
4. Pada form “Default enrolment duration”, pilih jumlah hari yang sesuai dengan masa perkuliahan. 

Jika jumlah minggu perkuliahan adalah 15 minggu, maka jumlah hari yang dipilih adalah 
15 𝑥 7 𝑑𝑎𝑦𝑠 105 𝑑𝑎𝑦𝑠 

5. Form “Starting from” diisi dengan memilih tanggal awal semester matakuliah tersebut disajikan. 
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6. Klik tombol “Enroll users” untuk menyimpan data mahasiswa peserta matakuliah. 

Self-enrolment 
Untuk memudahkan proses pendaftaran peserta kelas, dosen dapat memberikan ijin kepada mahasiswa 
peserta kelas untuk mendaftarkan dirinya sendiri ke dalam matakuliah tersebut dengan mengaktifkan 
fitur “Self-enrolment”. Langkah-langkah mengaktifkan dan mengatur self-enrolment adalah sebagai 
berikut : 

1. Buka halaman “Participants” seperti terdapat pada Gambar 3.1 
2. Klik menu “Participants settings”, kemudian pilih “Enrolment methods” 

 

Gambar 3.3 - Menu "Perticipants settings" 

3. Aktifkan opsi “Self enrolment (Student)”, yang ditandai dengan ikon mata. 

 

Gambar 3.4 - Enrolment methods 

4. Klik ikon “Gear” pada opsi “Self enrolment (Student)” untuk melakukan pengaturan self 
enrolment. 
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Gambar 3.5 - Form pengaturan "Self enrolment" 

5. Klik tombol “Save changes” untuk menyimpan perubahan. 
6. Petunjuk pengisian form adalah sebagai berikut : 

a. Custom instance name – opsional 
b. Allow existing enrolments – pilih “Yes” 
c. Allow new enrolments – pilih “Yes” 
d. Enrolment key – masukkan dengan kunci yang mudah diingat. Penggunaan kunci ini 

dimaksudkan untuk memastikan pengguna yang dapat menjadi peserta hanyalah yang 
memiliki kunci. Mahasiswa yang mendaftar menggunakan enrolment key ini akan terdaftar 
sebagai peserta matakuliah, namun belum terdaftar dalam kelas paralel jika matakuliah ini 
memiliki kelas paralel. Pengaturan kelas paralel dibahas pada bagian lain dari bab ini. 

e. Use group enrolment key -  Pilih “Yes” jika dalam matakuliah ini terdapat kelas paralel. 
Mahasiswa yang mendaftar dengan menggunakan “group enrolment key” akan secara 
otomatis dikelompokkan ke dalam kelas paralel.  

f. Default assigned role – Pilih “Student” 
g. Enrolment duration -  Klik checkbox “Enable” terlebih dahulu untuk mengaktifkan opsi 

ini. Enrolment duration tersedia dalam opsi “Minggu/Weeks” hingga “Detik/Seconds”. 
Opsi ini dapat disesuaikan dengan jumlah minggu perkuliahan, misalnya 14 minggu. 

h. Notify before enrolment expires – Jika opsi ini diaktifkan, sistem akan mengirimkan 
notifikasi kepada peserta (Dosen atau Dosen dan seluruh peserta) masa enrolment berakhir. 

i. Notification threshold – sela waktu bagi sistem untuk mengirimkan notifikasi sebelum 
enrolment berakhir. Hanya aktif jika opsi [h] diaktifkan. 

j. Start date – waktu awal mahasiswa dapat mendaftarkan diri sebagai peserta matakuliah. 
k. End date – waktu akhir mahasiswa dapat mendaftarkan diri sebagai peserta matakuliah. 
l. Unenrol inactive after – jika opsi ini diaktifkan, mahasiswa yang telah mendaftarkan diri 

namun tidak aktif dalam periode yang telah ditentukan akan dikeluarkan dari daftar peserta. 
m. Max enrolled users – jumlah maksimum peserta matakuliah yang diijinkan mendaftarkan 

diri menggunakan self enrolment.  

Pengaturan Kelas Paralel 
Pengaturan kelas paralel dalam Flexible Learning dilakukan dengan mengatur “Group” pada setiap 
matakuliah. Pengggunaan “Group” didasari atas beberapa pertimbangan, yaitu : 
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a. Untuk satu matakuliah yang terdiri dari beberapa kelas paralel, akan lebih mudah bagi dosen untuk 
memantau dan mengelola aktifitas pada 1 kelas pada waktu yang bersamaan. 

b. Untuk matakuliah yang diajarkan oleh beberapa dosen, akan lebih mudah memantau dan mengelola 
aktifitas hanya pada kelas yang diampu tanpa harus melihat kelas yang diajarkan oleh dosen lain. 

c. Materi pokok tersedia secara merata bagi semua peserta matakuliah, dan dapat dikelola dengan 
lebih efisien. 

Aktifitas dan sumber daya dalam “Group” dan “Grouping” dapat diatur dalam 2 level yaitu : 

a. Course level – mode group yang ditentukan pada course level merupakan mode default dari 
semua aktifitas pada matakuliah tersebut.  

b. Group level – setiap aktifitas yang mendukung mode group juga dapat memiliki mode groupnya 
sendiri. Apabila item “Force group mode” pada pengaturan matakuliah diatur sebagai “Yes” 
[16], maka opsi untuk menentukan mode group untuk aktifitas individu tidak tersedia. Opsi 
tersebut akan tersedia jika “Force group mode” diatur menjadi “No”. 

Mengatur kelas paralel 
Mengatur kelas paralel dapat dilakukan secara manual dan otomatis. 

Pengaturan kelas paralel secara manual 
Pengaturan kelas paralel secara manual dilakukan dengan cara berikut : 

1. Klik tautan “Groups” yang terdapat pada Course Settings > More 

 

Gambar 3.6 - Menu Course settings 

2. Pada halaman Course administrator, pilih tab “Users” lalu klik tautan “Groups”. 

 

Gambar 3.7 - Course Administration 
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Gambar 3.8 – Groups/Kelas Paralel 

3. Klik tombol “Create group” untuk membuat kelas paralel 

 

Gambar 3.9 - Form Create Group 

4. Lengkapi form isian, kemudian klik “Save changes” setelah selesai. 
5. Petunjuk pengisian form adalah sebagai berikut : 

a. Group name – diisi dengan nama kelas 
Contoh :  “Kelas A” 

b. Group ID number – diisi dengan kode matakuliah, diikuti dengan kode kelas 
Contoh : “XR321A” 

c. Group description (opsional) – diisi dengan informasi kelas, misalnya informasi terkait 
jadwal kuliah klasikal (Hari, Jam, Ruang, Dosen Pengajar) 

d. Enrolment key – Meskipun bersifat opsional, enrolment key akan sangat berguna ketika 
matakuliah mengaktifkan fitur “Self enrolment” bagi mahasiswa. Dengan demikian 
mahasiswa akan secara otomatis dikelompokkan berdasarkan kelasnya masing-masing 
sesuai dengan daftar kelas yang terdapat pada Sistem Akademik Satya Wacana. Agar group 
enrolment key ini dapat digunakan, maka opsi “Use group enrolment key” pada pengaturan 
“Self enrolment” harus di set pada pilihan “Yes”. 

e. Group messaging – Apabila opsi ini diaktifkan, maka anggota kelas dapat mengirimkan 
pesan kepada anggota kelas lainnya melalui fitur “Message”. 

f. Hide picture – Apabila diaktifkan, gambar profil kelas akan disembunyikan. 
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g. New picture – untuk menampilkan gambar identitas kelas. Gambar akan di-crop menjadi 
bentuk kotak, kemudian ukurannya diubah menjadi 100 𝑥 100 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙. 

Pengaturan kelas paralel secara otomatis 
Pengaturan kelas paralel melalui group juga dapat dilakukan secara otomatis, dengan cara sebagai 
berikut : 

1. Klik tombol “Auto-create groups” 

 

Gambar 3.10 - Membuat kelas paralel dengan "Auto-create groups" 

2. Lengkapi form isian. Klik tombol “Preview” untuk menampilkan kelas paralel yang terbentuk, atau 
klik tombol “Submit” untuk menyimpan kelas paralel. 

 

Gambar 3.11 - Form Auto-create groups 

3. Petunjuk mengisi form : 
a. Naming scheme – merupakan format penamaan kelas paralel. 

- Simbol @ digunakan untuk penamaan kelas secara alfabetik (A-Z) 
- Simbol # digunakan untuk penamaan kelas secara numerik (1-9) 

b. Auto create based on – opsi pembentukan kelas berdasarkan jumlah kelas atau jumlah 
anggota setiap group. 

c. Group/Member count – jumlah kelas yang akan dibentuk atau jumlah mahasiswa per 
kelas. 

d. Select members with role – peran pengguna yang dijadikan dasar pembentukan kelas. 
e. Allocate members – opsi untuk menempatkan user yang sudah terdaftar pada matakuliah. 

Untuk matakuliah yang belum memiliki mahasiswa, dapat memilih opsi “No allocation”. 
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f. Prevent last small group – apabila memilih opsi “Member per groups” pada poin [b], 
tergantung pada jumlah mahasiswa yang terdaftar, terdapat kemungkinan perbedaan 
jumlah anggota yang signifikan pada kelas terakhir. Jika opsi ini diaktifkan, kelas dengan 
jumlah mahasiswa kurang dari 70% jumlah mahasiswa per kelas tidak akan dibentuk. 

g. Ignore users in groups – apabila opsi ini diaktifkan, mahasiswa yang telah terdaftar dalam 
kelas akan diabaikan 

h. Include only active enrolments – jika diaktifkan, pengguna yang akunnya sedang 
disuspen akan diabaikan. 

Mengatur peserta kelas paralel 
Pengaturan peserta kelas paralel, dapat dilakukan secara manual atau menggunakan “Group enrolment 
key”. Bagian ini hanya akan membahas pengaturan peserta kelas paralel secara manual. Pengaturan 
peserta kelas paralel dengan menggunakan “Group enrolment key” dibahas pada halaman [23]. 

Langkah-langkah mengatur peserta kelas secara manual adalah sebagai berikut : 

1. Buka halaman “Groups” seperti yang terdapat pada Gambar 3.8, lalu pilih salah satu kelas yang 
sudah terbentuk. 

2. Pada field “Member of Kelas…” ditampilkan daftar mahasiswa peserta kelas tersebut. Untuk 
menambah atau mengurangi peserta kelas, klik tombol “Add/remove users”. 

 

Gambar 3.12 - Daftar peserta kelas 

3. “Group members” merupakan daftar mahasiswa peserta kelas, sedangkan “Potential members” 
merupakan daftar mahasiswa yang terdaftar pada matakuliah. Mahasiswa yang terdaftar pada 
“Potential members” juga bisa telah terdaftar pada kelas lain dari matakuliah tersebut. 

4. Untuk menambahkan mahasiswa ke dalam kelas, pilih mahasiswa yang terdaftar pada “Potential 
members” lalu klik tombol “Add”. 

5. Untuk mengeluarkan mahasiswa dari kelas, pilih mahasiswa dari daftar “Group members” lalu klik 
tombol “Remove. 

6. Setelah selesai, klik tombol “Back to groups” untuk kembali ke halaman daftar kelas. 

Pengaturan Dosen Pengajar 
Secara default, dosen yang melakukan request matakuliah akan diberikan peran sebagai “Teacher”. 
Administrator akan memberikan peran tambahan bagi dosen tersebut sebagai “Manager” pada 
matakuliah tersebut. Dosen yang diberi peran sebagai “Manager” dapat memberikan peran sebagai 
“Teacher” kepada dosen lain. 
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Pemberian peran sebagai “Teacher” kepada dosen lain dapat dilakukan mengikuti cara pendaftaran 
mahasiswa peserta matakuliah, dengan mengganti opsi “Assign role” dari “Student” menjadi 
“Teacher”. 
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