PANDUAN VILEP BAGI DOSEN POLTEKKES KEMENKES KUPANG
1. Silakan masuk ke dalam vilep melalui link berikut
http://vilep-pusdik.kemkes.go.id/poltekkeskupang/

2. Kemudian Silakan Masukan Username Dan Password Pada Menu Login

3. Setelah Berhasil Memasukan Username Dan Password Dan Berhasil Login, Kurang Lebih
Tampilannya Seperti Ini

Pada menu dashboard sudah ada nama nama mata kuliah yang telah dibuat oleh admin. Silakan
memilih atau mengklik mata kuliah yang diinginkan atau dalam semester berjalan untuk
memasukan materi, tugas mandiri, tes formatif dan lain – lain.
4. Sebagai contoh saya akan menggunakan mata kuliah Keperawatan Keluarga. Setelah diklik maka
akan tampil form topik, dimana pada form ini kita akan menambahkan materi dan kegiatan
lainnya. Berikut ini adalah tampilannya :

Setelah tampil form topik, hal yang pertama kita harus lakukan adalah menghidupkan Mode
Ubah atau Turn Editing On

Apabila sudah menghidupkan Mode Ubah maka tombol Mode Ubah Akan berwarna Merah dan
menjadi Turn Editing Off dan terdapat perubahan tampilan pada form topik. Pada form topik
dibagian bawah terdapat menu add an activity or resource, dan icon Highlight, Hide and Delete
Topik

5. Mengubah Nama Topik
 Untuk mengubah nama topik, silakan klik pada icon Gear Dibawah tulisan Topik 1 atau
Topik 2 dan seterusnya, bisa disesuaikan dengan topik yang akan diberikan kepada
mahasiswa



Setelah mengklik Icon Gear, akan tampil form untuk mengubah nama topik seperti
gambar dibawah ini :

pada form ini kita harus menonaktifkan tanda centang Use Default Section Name, setelah
itu baru kita berikan nama yang baru pada field section name, seperti contoh di bawah
ini.

Pada form ini juga, kita bisa lansung menambahkan video pembelajaran dengan
memanfaatkan link youtube, langkah – langkahnya seperti ini :
 Buka Link Youtube – www.youtube.com
 Cari Video Pembelajarannya



Setelah mendapat link youtube, buka videonya, kemudian scroll ke bawah klik
tombol share atau bagikan, maka akan tampil seperti ini



Kemudian klik Icon Embed



Setelah itu akan tampil link embed video seperti ini, kemudian silakan klik copy



Setelah di Copy, kita kembali ke Vilep, pad form untuk mengubah nama topik
pada bagian toolbar silakan diklik terlebih dahulu.
Toolbar



maka akan tampil semua toolbarnya seperti ini

Icon Embed - Vilep


Setelah itu kita klik pada icon Embed yang ada pada toolbar vilep



Setelah diklik Icon embed maka akan tampil HTML Source Editor seperti dibawah
ini

Lalu kita pastekan link yang kita copy sebelumnya dari link embed youtube seperti
gambar diatas, kemudia kita klik update





Apabila kita mengikuti langkah2 dengan benar dan berhasil maka akan tampil
video yang berhasil kita embed atau kita masukan ke dalam form ubah nama
topik tadi. Tampilannya seperti ini :

Setelah berhasil memasukan link video silakan klik Save Changes Atau Simpan
Perubahan

6. Mengupload materi file presentasi baik itu file PDF atau file presentasi
 Klik Tambahkan Sebuah Aktifitas Atau Sumber Daya atau Add An Activity Or Resource



Setelah diklik maka akan muncul menu untuk menambahkan aktifitas atau sumber daya

Kemudian scroll ke bawah dan pada bagian resources silakan pilih file kemudian kli add



Setelah itu akan muncul form untuk memasukan materi seperti gambar dibawah ini

Silakan masukan judul materi pada bagian name, dan deskripsi materi pada bagian
description, kemudian pada bagian content silakan mengupload materi caranya bisa diklik
dobel pada bagian content dan akan tampil form untuk memilih file kemudian browse
atau pilih seperti pada gambar dibawah ini



Berikut ini adalah contoh form materi yang berhasil diisi

Setelah file materi berhasil diupload silakan klik save and return to course


Ini adalah tampilan jika sudah berhasil mengupload materi

Materi yang berhasil
Diupload

7. Membuat Forum Diskusi
 Klik Tambahkan Sebuah Aktifitas Atau Sumber Daya atau Add An Activity Or Resource




Setelah diklik maka akan muncul menu untuk menambahkan aktifitas atau sumber daya

Kemudian kita lihat pada bagian activities terdapat item forum. Silakan centang atau klik
pada item forum kemudian klik add atau tambah



Setellah itu akan tampil form untuk mengisi forum diskusi seperti pada gambar dibawah
ini



Silakan isi judul forum diskusi pada bagian Forum Name



Untuk Soal diskusi silakan diisi pada bagian Description



Pada Bagian Forum type dipilih A single Simple Discussion



Kemudian kita lansung ke bagian Ratings – Aggregate Type kita pilih Average Of Ratings



Setelah itu pada bagian Activity Completion – Pada bagian Completion Tracking –
silakan dipilih Show Activity As Complete When Condition Are Met – Lalu kita centang
tiga option yaitu Require View, Require Grade dan Requiere Post



Setelah semua format pengisian di forum diskusi dengan lengkap dan benar, silakan klik
Save And Return To Course

8. Membuat Tugas Mandiri
 Klik Tambahkan Sebuah Aktifitas Atau Sumber Daya atau Add An Activity Or Resource



Setelah diklik maka akan muncul menu untuk menambahkan aktifitas atau sumber daya

Kemudian kita lihat pada bagian activities terdapat item Assigment. Silakan centang atau
klik pada item Assignment kemudian klik add atau tambah



Setelah itu akan tampil form untuk melengkapi data tugas mandiri. Silakan lengkapi nama
tugas mandiri, soal tugas mandiri dan pengaturan lainnya. Berikut ini adalah tampilan
form pengisian tugas mandiri



Pada Bagian Name isikan judul atau nama tugas mandiri



Untuk soal tugas mandiri diisikan pada bagian description, seperti ini

Apabila sudah mempunyai soal yang terlebih dahulu sudah diketik menggunakan word
atau dalam bentuk file PDF, bisa diuploadkan dan tidak perlu lagi mengisi dibagian
description. File tugas dapat diupload pada bagian additional files seperti pada gambar di
bawah ini

Untuk mengupload file tugas, silakan klik dobel pada kolom additional files atau klik pada
icon paper + seperti gambar disamping
Setelah diklik maka akan tampil form untuk browse atau memilih file atau tugas mandiri
yang akan diupload seperti pada gambar dibawah ini

Silakan klik browse atau pilih file untuk mengupload file tugas



Pada fitur availability, kita bisa memberikan batas waktu pengerjaan bagi mahasiswa

Defaultnya availability pada saat pembuatan tugas mandiri akan secara otomatis
tercentang. Apabila tidak mau menggunakan batas waktu pengerjaan silakan
menonaktifkan centangan pada availability
Tanggal Mulai Tugas

Tanggal Mulai Tugas



Silakan melakukan pengaturan tanggal dan centang untuk mengaktifkan tanggal
pengerjaan tugas oleh mahasiswa
Setelah Itu pada bagian Submission Settings. Pada bagian submission setting ini kita harus
melakukan pengaturan pada pilihan require student click submit button menjadi Ya
seperti pada gambar dibawah ini :



Setelah itu pada bagian Activity Completion – Pada bagian Completion Tracking –
silakan dipilih Show Activity As Complete When Condition Are Met – Lalu kita centang
tiga option yaitu Require View, Require Grade sepreti pada gambar dibawah ini



Setelah semua format pengisian di forum diskusi dengan lengkap dan benar, silakan klik
Save And Return To Course

9. Membuat Tes Formatif atau Kuis Pada Vilep
Untuk membuat tes formatif atau quis, kita diharuskan menggunakan template tes formatif
untuk mempermudah dalam pembuatan soal dan jawaban. Template Bisa dibuat melalui Notepad
seperti contoh dibawah ini

Format templatenya :
 Soalnya jika panjang jangan dienter, dibiarkan saja panjanh kekiri
 Untuk option jawabanya (Option Huruf Besar – Titik – Spasi 1x Isi Jawaban)
 Untuk Jawaban Benar (ANSWER: - Spasi 1x – Jawaban Benar ) contoh – ANSWER: C
 Untuk membuat soal berikutnyam diharuskan berjarak – silakan enter satu kali dari
ANSWER
 Template bisa dibuat dengan notepad kemudian disave
10. Menambahkan Tes Formatif silakan klik pada menu tambahkan aktifitas atau sumber daya

11. Lalu akan tampil form aktivitas dan sumber daya seperti ini :

12. Silakan pilih Kuis kemudian klik tambah atau add, lalu akan tampil form pengisian tes formatif
atau quiz



Pada bagian name silakan masukan judul tes formatif, description bisa dilepas
kosong atau silakan masukan kata pengantar untuk tes formatif



Kemudian pada timming, kita bisa membuat waktu pengerjaan oleh mahasiswa,
caranya hampir sama seperti pada membuat waktu untuk tugas mandiri, silahkan
aktifkan tanda centang jika ingin membuat tanggal mulai dan batas waktu
pengerjaan tes formatif
Tgl Mulai Tes formatif

Lama Waktu Pengerjaan

Tgl Selesai Tes Formatif

Untuk pengatiran waktu pada tes formatif, kita bisa juga mengatur lama waktu
mengerjakan tes formatif pada bagian time limit, silakan dicentang kemudian
sesuaikan lama waktu pengerjaan



Pada bagian grade, attemps allowed bisa disesuaikan, jika memilih 1, itu berarti
mahasiswa akan memiliki satu kali kesempatan mengerjakan tes formatif

Apabila kita memilih attempts allowed menjadi 2 atau 3, maka mahasiswa dapat
memiliki kesempatan mengerjakan tes formatif sebanyak dua atau tiga kali, dan
system akan secara otomatis mengambil nilai tertinggi dari jumlah kali percobaan
mengerjakan tes formatif

Seperti ini bisa dilihat Grading Methodnya akan aktif atau enabled ketika kita
memberikan attempts allowed 2.


Pada bagian layout, untuk mengatur jumlah jumlah soal yang akan tampil pada
mahasiswa, ini bisa dibiarkan saja secara default atau silakan mengatur sesuai
kebutuhan



Pada bagian review option, yang dicentang hanya The attempt dan Marks



Setelah itu lansung ke bagian Acttivity Completion, silakan melakukan
pengaturan seperti pada gambar dibawah ini



Setelah semua pengaturan dilakukan dengan benar silakan klik save and return to
course

13. Setelah disimpan maka pada bagian matakuliah – topik kan muncul tes formatif seperti pada
gambar dibawah ini

Tes formatif yang sudah dibuat ini,baru berupa rumahnya saja maka kita harus memasukan soal
ke dalam tes formatif.
14. Dalam memasukan soal kita menggunakan template quiz atau tes formatif yang sebelumnya
telah kita siapkan, pada langkah awal membuat tes formatif atau quiz dengan menggunakan
noptepad

15. Silakan klik pada Tes Formatif yang telah dibuat sebelumnya

Klik Tes Formatif

Setelah itu akan tampil form informasi tes formatif, denga informasi bahwa soal blom ada, tes
formatif bisa dikerjakan sebanyak dua kali oleh mahasiswa,dan system akan mengambil nilai
tertinggi

16. Setelah itu pada bagian Administration – silakan klik Question Bank

17. Pada bagian Question Bank akan tampil menu item setelah diklik seperti pada gambar dibawah
ini

Silakan klik Import

18. Setelah itu akan tampil form untuk mengimport template yang sudah kita buat sebelumnya.
Silahkan centang option Aiken Format, lalu upload template tes formatif/Quiz seperti pada
gambar dibawah ini, Kemudian klik Import

19. Ketika berhasil mengimport soal ke dalam tes formatif maka akan ada informasi, jika format
templatenya benar maka notifikasi informasinya berwarna hijau beserta jumlah soal yang
berhasil diimport

Apabila terdapat kesalahan maka notifikasi informasinya berwarna merah, dan kita harus
memperbaiki kesalahan format pada template.
Format pada template Quiz Ada yang salah

20. Setelah berhasil mengimport soal, silakan scroll ke bawah dan klik tombol continue

Lalu akan tampil soal yang kita import, kemudian silakan centang semua kita pilih Default For
Tes formatif I (Sesuaikan Dengan Nama Tes formatif Yang dibuat) lalu klik Move To

Klik Untuk
Centang Semua

21. Setelah itu klik pada bagian Edit Quiz

Dan akan tampil form untuk memasukan soal ke Tes formatif yang kita upload tadi.

Kemudian silakan klik Add

Lalu pilih from Question Bank

22. Setelah itu akan tampil form untuk memilih soal seperti pada gambar dibawah ini. Pilih kategori
berdasarkan nama tes formatif untuk soal yang kita pindahkan menggunakan Move To
sebelumnya. Setelah itu centang semua kemudian klik Add Selected Question To The Quiz

Klik Untuk
Centang
Semua

23. Setelah klik Add Selected Questions To The Quiz, maka soal akan berhasi kita import akan tampil
seperti ini

Soal Yang
Berhasil
Diimport

24. Untuk Maximum Grade, jika kita ingin mengaturnya menjadi 100, karena defaultnya 10 maka
kita harus memberikan point untuk tiap tiap soal. Cara memberikan point, silakan klik icon pensil
pada soal

Kemudian masing – masing soal diberikan nilai 10 dengan jumlah 10 soal sehingga maximum
grade menjadi 100, dan isikan maximum grade menjadi 100 kemudian klik save. Sesuaikan
seperti pada gambar dibawah ini

25. Untuk tampilan soal agar menjadi shuffle atau berbeda di tiap tiap mahasiswa, silakan centang
option shuffle atau kocok pertanyaan

26. Jika semua pengaturan dalam memasukan soal ke dalam Tes Formatif sudah sesuai silakan klik
Return To : Keperawatan Keluarga (Nama Mata Kuliah)

Dengan begini berarti telah berhasil memasukan soal ke dalam tes formati, untuk melihatnya
silakan klik kembali Tes Formatif pada topik mata kuliah

Maka akan tampil form informasi untuk memulai mengerjakan Quiz (Attempt Quiz Now) atau
Mencoba Kuis Sekarang, karena soalnya sudah berhasil di masukan ke dalam Tes formatif atau
Quiz

27. Cara memberikan nilai pada forum diskusi
Silakan masuk ke dalam mata kuliah kemudian klik Forum Diskusi pada topik yang ingin dinilai.

Kemudian akan tampil form untuk melihat jawaban forum diskusi yang diberikan oleh
mahasiswa dan memberikan nilai

Silakan memberikan nilai dengan memilih nilai pada pilihan rate pada form seperti contoh
diatas, ketika dipilih nilainya maka akan secara otomatis tersimpan

28. Cara memberikan nilai pada Tugas Mandiri
Silakan masuk ke dalam mata kuliah kemudian klik Tugas Mandiri pada topik yang ingin dinilai.

Kemudian akan tampil form untuk melihat jumlah mahasiswa yang dienroll ke dalam mata kuliah
dan mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas dan jawaban tugas mandiri yang diberikan oleh
mahasiswa dan memberikan nilai untuk tugas mandiri

Jumlah Mahasiswa

Jumlah Yang Telah Mengirimkan Tugas

Jumlah Yang Belum Diberikan Nilai

Setelah itu untuk masuk ke dalam form penilaian silakan klik View/Grade All Submissions

Setelah masuk maka akan terlihat mahasiswa yang sudah mengirimkan tugas terdapat file yang
sudah dikirim pada kolom file submissions


Untuk memberikan nilai silakan klik icon pencil pada form penilaian dan akan
tampil lagi form untuk memasukan nilai seperti ini

Silakan didownload untuk
melihat tugas mahasiswa
sebelum memberikan nilai



Silakan memberikan nilai pada kolom grade kemudian silakan klik save and show
next dan akan secara otomatis berpindah ke mahasiswa berikutnya untuk diberikan
nilai



Jika semua mahasiswa sudah diberikan nilainya maka akan tampil form penilaian
yang sudah lengkap dengan nilai yang diberikan oleh dosen

29. Untuk nilai Tes Formatif secara otomatis akan diberikan oleh system
30. Mengekspor semua nilai pada mata kuliah untuk semua topik. Silakan masuk ke dalam mata
kuliah kemudian klik grade atau nilai pada bagian administrasi

31. Setelah itu akan tampil form Grader Report

Bisa dilihat disini terdapat nilai pada table untuk semua topik dari mata kuliah. Untuk
mengekspornya silakan klik pada pilihan Grader Report

Pada pilihan grader report, silakan diklik dan scroll ke bawah kemudia cari Export – Excel
Spreadsheet.

32. Setelah itu silakan klik excel spreadsheet maka akan tampil form untuk memilih nilai – nilai dari
topik mana saja yang akan kita ambil seperti pada gambar dibawah ini. Silakan centang nilai
yang akan kita ambil

33. Silakan memilih nilai mana yang akan diambil atau diekspor ke file excel spreadsheet kemudian
klik unduh atau download
34. Berikut ini adalah nilai – nilai yang berhasil kita eksport ke dalam spreadsheet

Semoga panduan vilep (e- Learning) bisa bermanfaat dan selamat menggunakan

