PANDUAN PENGGUNAAN SPADA
UNTUK DOSEN
http://spada.teknokrat.ac.id

Oleh : Tim Pengembang

DAFTAR ISI

1. Tentang Sistem Pembelajaran Daring..........................................................................

1

2. Akses SPADA..............................................................................................................

1

3. Ubah Profile..................................................................................................................

2

4. Setting Mata Kuliah......................................................................................................

3

5. Menambah Aktivitas Pada Mata Kuliah.......................................................................

5

a) Label.................................................................................................................... 5
b) Halaman..............................................................................................................

7

c) Assignment/Tugas...............................................................................................

9

d) Diskusi................................................................................................................. 11
e) Chat.....................................................................................................................

11

Kuis.....................................................................................................................

12

f)

1. Tentang Sistem Pembelajaran Daring
Sistem pembelajaran daring (SPADA) Universitas Teknokrat Indonesia dikembangkan
untuk memenuhi kebutuhan akan pembelajaran secara online untuk Dosen dan Mahasiswa
melalui internet. Fitur yang disediakan dalam sistem ini meliputi upload dan download
materi pembelajaran, ujian secara online, presesnsi, pembuatan tugas dan pengumpulan
tugas, forum, chat dan lain-lain.
2. Akses SPADA
Untuk akses ke SPADA dapat dilakukan menggunakan web browser melalui url
http://spada.teknokrat.ac.id maupun melalui perangkat mobile dengan mengunduh aplikasi
moodle di play store. Berikut ini adalah halaman beranda spada yang diakses melalui
browser:

Gambar 1. Halaman beranda SPADA
Untuk mengakses menggunakan perangkat mobile maka harus mendownload aplikasi
terlebih dahulu seperti ditunjukan pada gambar berikut:

1

2
Gambar 2. Aplikasi moodle di play store
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Buka aplikasi moodle yang telah terinstal di perangkat mobile, maka akan tampil seperti
gambar berikut ini kemudian masukkan alamat SPADA (http://spada.teknokrat.ac.id).

Gambar 3. Tampilan aplikasi moodle
3. Ubah Profile
Halaman profile digunakan untuk mengubah profil pengguna yang meliputi nama, email,
username, password, foto profile dan lain-lain. Untuk merubah profile dapat mengikuti
tahapan seperti gambar berikut ini.

1. Klik profile

2. Klik edit profile

Gambar 4. Merubah profil pengguna
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Klik update profile setelah melakukan perubahan profil seperti tampak pada gambar berikut
ini.

Gambar 5. Update profil pengguna

4. Setting Mata Kuliah
Seting mata kuliah digunakan untuk mengatur mata kuliah meliputi deskripsi mata kuliah,
jumlah pertemuan, masa aktif mata kuliah, batasan upload file dan lain-lain. Untuk
melakukan seting mata kuliah dapat mengikuti tahapan seperti gambar berikut ini.

Klik seting
course

Pilih mata kuliah
yang diampu

Gambar 6. Seting mata kuliah
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Lakukan seting mata kuliah sesuai dengan jumlah sks, deskripsi mata kuliah, masa aktif kuliah dan
lain-lain seperti tampak pada gambar berikut, kemudian tekan tombol save and display jika telah
selesai.

Klik tombol save
and display

Gambar 7. Seting dam simpan mata kuliah
Berikut ini adalah contoh tampilan jika topik telah terisi.

Klik tombol pensil
untuk edit topik
Gambar 8. Contoh tampilan sesuai topik
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5. Menambah Aktivitas Pada Mata Kuliah
Untuk menambah aktivitas yang harus dilakukan pertama kali adalah mengaktifkan mode
edit pada mata kuliah. Untuk mengaktifkan mode edit dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Klik turn editing on

Gambar 9. Menagaktifkan mode edit
Aktivitas yang dapat ditambahkan meliputi label, halaman, tugas, diskusi, chat, quis dan
feedback seperti tampak pada gambar dibawah ini.

Gambar 10. Menu aktivitas

a) Label
Label merupakan teks yang akan ditampilkan dalam mata kuliah yang dapat digunakan
untuk memberikan informasi maupun petunjuk kepada siswa. Contoh label dapat dilihat
pada gambar berikut.
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Gambar 11. Contoh penggunaan label
Untuk menambahkan label dapat mengikuti langkah berikut ini.

Klik disini

Klik Add

Pilih label

Gambar 12. Menambahkan label
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Ketikkan label disini

Klik tombol ini jika
sudah selesai

Gambar 12. Menyimpan label

b) Halaman
Halaman dapat digunakan oleh dosen untuk menampilkan teks, gambar, audio, video,
web link, embedded code seperti google maps dan youtube. Halaman ini dapat berisi
data yang berasal dari luar SPADA. Untuk membuat aktivitas halaman dapat mengikuti
tahapan berikut ini.
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2. Klik disini

1. Pilih page

Gambar 13. Membuat halaman
Berikut akan tampil halaman seperti gambar berikut ini.

Upload/ embeded
code audio dan video

Menambahkan
/hapus link

Menambahkan
gambar
Gambar 14. Mengisi halaman
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Merecord
video

Merecord
audio

1. Masukkan URL video disini
misal video dari youtube

2. Klik insert
3.media
Klik tombol

Gambar 15. Contoh menambahkan video

Gambar 16. Save and return to course
Berikut ini adalah tampilan video embedded code yang diambil dari youtube.

Gambar 17. Contoh embedded video

c) Assignment/Tugas
Aktivitas assignment digunakan untuk memberikan tugas kepada mahasiswa,
mengumpulkan tugas dan memberikan penilaian serta feedback. Melalui modul ini
mahasiswa dapat mengumpulkan dokumen digital berupa file pdf, doc, gambar, video
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dan dokumen digital lainnya. Assignment yang diberikan dapat dikerjakan secara ofline
dan hasilnya diupload melalui link yang disediakan. Saat melakukan penilaian terhadap
tugas yang dikumpulkan oleh mahasiswa, Dosen dapat memberikan feedback berupa
teks maupun audio. Untuk menambah assignment dapat dilakukan dengan memilih
aktivitas assignment seperti gambar berikut ini.

2. Pilih
assignment

1. Klik add

Gambar 17. Menambah assignment

Gambar 18. Halaman menambah assignment

Untuk menentukan jangka waktu tugas dibuka dan kapan tugas ditutup dapat di atur
pada submenu availability seperti pada gambar berikut ini.
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Gambar 19. Mengatur ketersediaan tugas

d) Diskusi
Modul diskusi/forum merupakan modul yang dapat digunakan sebagai media
komunikasi asinkron antara dosen dan mahasiswa dalam periode yang telah ditentukan.
Forum dapat digunakan untuk sebagai media mahasiswa untuk mengenal satu dengan
yang lain, memberikan pengumuman dengan forced subscription, dan sebagai wadah
diskusi materi yang telah dan akan disampaikan.
3
1

4

Pilih forum

Meeting Discussion 2 : Basic Concepts
Berikan Pendapat Anda dengan cara
berdiskusi sesuai dengan topik yang

5
3

4

5
2

Klik add
Gambar 20. Menambah forum diskusi

e) Chat
Modul chat merupakan sebuah modul yang memungkinkan dosen dan mahasiswa
melakukan komunikasi dan diskusi secara sinkron menggunakan teks. Dengan modul
ini seluruh mahasiswa dalam kelas dapat berdiskusi secara realtime untuk sharing
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informasi terkait dengan pembelajaran. Untuk membuat chat dapat mengikuti langkah
seperti gambar berikut ini.

Gambar 21. Menambah chat

f)

Kuis

Modul kuis merupakan modul yang digunakan untuk membuat kuis dengan berbagai
tipe seperti multiple choice, mencocokkan, jawaban singkat dan lain-lain. Dosen dapat
menentukan berapa kali mahasiswa dapat melakukan kuis dan memungkinkan juga soal
di acak dari bank soal serta waktu mengerjakan kuis dapat ditentukan dengan fleksibel.
Kuis ini dapat digunakan oleh dosen sebagai tugas, ujian harian, self assesment maupun
ujian yang lain. Untuk membuat kuis dapat dilakukan dengan mengikuti langkah seperti
gambar berikut ini.

Gambar 22. Menambah kuis
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Setelah kuis dibuat, tahap berikutnya adalah menambahkan soal pada kuis, menentukan
maksimum nilai dan apakah soal diacak atau tidak. Untuk menambahkan soal dapat
dilakukan seperti gambar berikut.

Gambar 22. Menambah soal
Tahap berikutnya adalah memilih tipe soal, memberi nama soal dan memasukkan
pertanyaan seperti contoh pada gambar berikut ini.

Gambar 22. Menambah soal multiple choice
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Berikutnya ditentukan jawaban benar satu atau jawaban benar lebih dari satu. Kemudian
seting agar urutan pilihan juga diacak (14) dan jenis pilihan jawaban seperti pada
gambar berikut.

Gambar 23. Seting soal dan jawaban
Berikutnya adalah mengisi pilihan jawaban dan menentukan jawaban yang benar dan
memberikan feedback jika jawaban dipilih seperti tampak pada gambar berikut.

Gambar 22. Menentukan pilihan jawaban
Jika sudah selesai klik tombol save changes untuk menyimpan soal seperti tampak pada
gambar berikut (20).
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Gambar 22. Menyimpan soal
Berikut ini adalah contoh hasil kuis dan soal yang telah dibuat.

Berikut ini adalah contoh tampilan akses ke kuis yang telah dibuat.

Gambar 22. Contoh tampilan kuis
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Contoh feedback dari jawaban yang dipilih dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 22. Contoh tampilan feedback

Gambar 22. Melihat hasil kuis
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