Panduan Ulasan dan Pengambilan
Nilai Hasil Ujian Mahasiswa
Pada eLearning STMIK SPB Samarinda
(Untuk Dosen/Pengajar)

Intro
Ada beberapa cara berbeda untuk masing-masing jenis soal ujian dalam mengelola ulasan (review)
dan pengambilan nilai hasil ujian mahasiswa. Jenis-jenis soal tersebut adalah:
1. Pilihan Ganda ↓
Jenis soal ini terdiri dari soal yang keseluruhan soalnya adalah pilihan ganda (multiple choice).
Padap pilihan jenis soal ini dosen akan langsung mendapatkan nilai akhir hasil ujian mahasiswa
(grade) secara langsung.
2. Pilihan Ganda dan Essai (kombinasi) ↓
Seperti halnya jenis soal tersebut di atas, jenis soal ini terdiri dari gabungan pilihan ganda dan
soal essai. Pada pilihan jenis soal ini dosen akan langsung mendapatkan nilai akhir hasil ujian
mahasiswa (grade) secara langsung khusus soal-soal yang berjenis pilihan ganda. Tetapi untuk
jenis soal essai, dosen perlu untuk mengulas (review) terlebih dahulu, diikuti dengan pemberian
nilai pada skala nilai yang telah ditentukan oleh sistem terhadap semua soal essai, hingga
mencapai nilai akhir.
3. Essai ↓
Seluruh soal terdiri dari jenis soal essai. Dosen perlu untuk mengulas (review) seluruh soal, diikuti
dengan pemberian nilai pada skala nilai yang telah ditentukan oleh sistem terhadap semua soal
essai, hingga mencapai nilai akhir.

Panduan
Langkah Umum
1. Lakukan login sebagai dosen menggunakan akun email nama.dosen@spb.ac.id
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2. Setelah berhasil terautentikasi, pada halaman depan, pilih menu navigasi “My Courses” dan
pilih mata kuliah yang akan dikelola (contoh: [SI] Pendidikan Pancasila)

3. Setelah memilih mata kuliah (lihat langkah sebelumnya), silakan pilih salah satu kuis yang
terdaftar (contoh: [Reg.A] UAS Pendidikan Pancasila)
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4. Pilih/klik pada “Attempts: XX”

Pilihan Ganda
1. Ikuti panduan Langkah Umum ↑ sebelumnya terlebih dahulu hingga selesai
2. Gulung (scroll) halaman sedikit ke bawah, akan tampil laporan hasil pekerjaan seluruh siswa

• Nomor 1: Untuk mengulas (review) hasil pekerjaan mahasiswa (jawaban yang dipilih,
sejarah perubahan jawaban, dll.), klik pada “Review attempt”
• Nomor 2: Untuk melihat skor hasil akhir masing-masing mahasiswa, lihat pada kolom
“Grade/XXX” pada tabel
3. Pada halaman yang sama (poin 2 ↑ di atas), untuk meng-export seluruh laporan tersebut,
di atas tabel laporan (lihat poin 2 ↑ di atas), terdapat fitur untuk meng-export ke format
yang umum digunakan (lihat tanda nomor 1) dan lakukan pengunduhan (lihat tanda nomor
2)
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Pilihan Ganda & Essai
1. Ikuti panduan Langkah Umum ↑ sebelumnya terlebih dahulu hingga selesai
2. Gulung (scroll) halaman sedikit ke bawah, akan tampil laporan hasil pekerjaan seluruh siswa

• Nomor 1: Kolom nilai akhir hasil pekerjaan mahasiswa.
• Nomor 2: Status “Not yet graded” artinya terdapat jawaban selain pilihan ganda (essai,
jawaban pendek, lampiran, dll.) yang harus di-review terlebih dahulu oleh dosen. Status
tersebut akan berubah menampilkan nilai akhir, jika dosen telah me-review serta
memberikan nilai pada seluruh jawaban mahasiswa yang telah di-review. Tata cara mereview dan memberikan nilai, silakan ikuti langkah selanjutnya.
3. Untuk melakukan review jawaban essai, klik pada “Review attempt” pada salah satu
mahasiswa

Rev. 1

5

4. Kemudian temukan soal dan jawaban berjenis essai, kemudian lakukan review dan penilaian
pada jawaban tersebut dengan klik pada “Make comment or override mark”

5. Jendela popup baru akan tampil untuk melakukan pemberian komentar atau pemberian nilai

• Nomor 1: Bagian pertanyaan oleh dosen dan jawaban yang diberikan oleh mahasiswa
• Nomor 2: Isian komentar yang dapat diberikan oleh dosen kepada mahasiswa sebagai
umpan balik. Isian ini boleh diisi atau tidak diisi (opsional)
• Nomor 3: Nilai yang dapat diberikan oleh dosen. Nilai tidak dapat melebihi batasan skala
maksimal penilaian yang telah diatur dosen pada bank soal sebelumnya (contoh: XX out
of 20,00).
Tips: Nilai dengan bilangan desimal, gunakan format internasional (menggunakan
karakter titik). Contoh: 15.5
Terakhir, lakukan perubahan dengan klik pada tombol “Simpan”

6. Ulangi langkah di atas terhadap seluruh jawaban essai. Setelah selesai me-review, maka nilai
akhir akan tampil (lihat poin 2 ↑)
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7. Pada halaman yang sama (poin 2 ↑ di atas), untuk meng-export seluruh laporan tersebut,
di atas tabel laporan (lihat poin 2 ↑ di atas), terdapat fitur untuk meng-export ke format
yang umum digunakan (lihat tanda nomor 1) dan lakukan pengunduhan (lihat tanda nomor
2)

Essai
1. Ikuti panduan Langkah Umum ↑ sebelumnya terlebih dahulu hingga selesai, kemudian
dilanjutkan pada panduan Pilihan Ganda dan Essai ↑ hingga selesai.
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