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Istilah Penting 

• Course :  

• adalah sebuah ruang dimana dosen menambahkan materi (resource) 
dan aktivitas (activity)  untuk mahasiswa pada “mata kuliah, tahun 
dan semester” tertentu. 

• Dosen dapat menambahkan content dan mengorganisasi sesuai 
dengan kebutuhan 

• Resource (Materi) 

• Sesuatu yg dapat dipakai oleh dosen untuk membantu pembelajaran 
misal file atau link 

• Activity (Aktivitas) 

• Sebuah nama group dari fitur2 e-learning yg ada di dalam course  

• Sebuah interaksi dosen dengan mahasiswa, antar mahasiswa 

• Partisipant dari sebuah course 

• Teacher : Dosen 

• Student : Mahasiswa 

 



Proses Belajar Mengajar dalam sebuah 
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7 jenis resources 

• Book 
• Materi dengan banyak halaman seperti buku 

• File 
• Sebuah gambar, pdf, spreadsheet (excel), file suara, file video 

• Folder 
• Untuk membantu mengelompokkan file 

• IMS content package 
• Materi statis dari sumber lain dengan format standard IMS 

• Label 
• Dapat menampilkan kata2 atau gambar untuk memisahkan resource dan 

activity dalam sebuah section 

• Page 
• Sebuah halaman html, dimana dosen membuat dengan HTML Editor, dan 

mahasiswa dapat melihat nya sebagai sebuah halaman web 

• URL 
• Dosen dapat memberitahukan alamat website tertentu supaya mahasiswa 

dapat belajar dari website tersebut. 



14 jenis Activity 

• Assignment  
• Dosen : memberikan tugas, menilai tugas 

• Mahasiswa : mengupload tugas 

• Chat 
• Memungkinkan diskusi diantara participant secara langsung 

• Choice 
• Dosen membuat sebuah pertanyaan dan menentukan pilihan jawaban 

• Mahasiswa : merespon dengan memilih jawaban. 

• Database 
• Untuk membuat, mengelola dan mencari data. 

• Feedback 
• Membuat dan melakukan survey untuk mengumpulkan feedback 

• Forum 
• Memungkinkan diskusi diantara participant secara tidak langsung 

• Glossary 
• Memungkinkan dosen dan mahasiswa membuat dan mengelola daftar definisi 

seperti kamus 



14 jenis Activity 

• Lesson 
• Untuk mengirimkan content dengan cara yg fleksibel 

• LTI External Tool 
• Memungkinan dosen dan mahasiswa berinteraksi dengan resource dan activity 

pada website lain 

• Quiz 
• Dosen : mendesain dan membuat test quiz. Yang memungkinan secara 

otomatis menandai, memberi feedback dan menampilkan jawaban yg benar. 

• SCORM (Shareable Content Object Reference Model) 
• Untuk melakukan sharing diantara e-learning. 

• Survey 
• Mengumpulkan data dari mahasiswa untuk membantu dosen memahami kelas 

• Wiki 
• Sekumpulan halaman web dimana semua orang bisa menambahkan dan 

mengedit 

• Workshop 
• Untuk melakukan penilaian diri sendiri untuk mahasiswa. 

 


