
3.5. Forum 

Sama dengan chat, pada forum, student dan dosen dapat berinteraksi satu sama lain 

secara real-time. Namun tidak seperti chat, pada forum interaksi yang dilakukan secara 

asinkron. Setiap member yang tergabung dalam forum akan menerima salinan dari 

posting di email mereka. 

 

Gambar 3.58. Forum di Moodle 

Pilihan Tipe Forum (Forum type) 

 Q and A Forum – pengajar memberikan pertanyaan, kemudian siswa menanggapi dengan 

memberikan jawaban, tapi mereka tidak akan melihat jawaban dari siswa lain. 

 A. Single simple discussion-pengajar memberikan pertanyaan, siswa bias menanggapi 

dan memberikan jawaban, siswa bias saling melihat jawaban dan saling mengomentari 



 

Gambar 3.59. Mengatur pilihan  tipe Forum 

 

Pada aktivitas Forum terdapat peengaturan untuk menerima pemberitahuan (melalui email) 

setiap ada informasi baru. (Subscription Mode) , dan Optional Subscription 

 

Gambar 3.60. Pemberitahuan aktifitas Forum di email 

 

Pengaturan untuk membaca pesan di Forum (Subscription and Tracking) juga bisa dilakukan 

dengan tahapan :Subscription Mode, kemudian Pilih optional Subscription 

Read Tracking, kemudian Optional 



 

Gambar 3.61. Membaca pesan Forum 

 

Gambar 3.62. Mengatur Locking Discussion 

Pengaturan untuk pembelrian nilai pada aktivitas Forum juga bisa disesuaikan dengan 

kebutuhan pilih Grade, dan tekan tombol Add Uncategorised 



 

Gambar 3.63. Mengatur Grade di Forum 

 

Common Module Settings, Pengaturan Group (Group Mode), kemudian No Groups, Save and 

display 

 

Gambar 3.64. Mengatur common module settings di Forum 

Ketika aktivitas Forum sudah siap maka tahap selanjutnya adalah memasukkan topik diskusi, 

pilih add a new discussion topic 



 

Gambar 3.65. Memasukkan topik diskusi di Forum 

 

Pengisian subject diskusi dan pesan supaya pesan untuk Forum bisa dibaca oleh mahasiswa  

 

Gambar 3.65. Memasukkan subject dan message Forum 

 

Dosen juga bisa menambahkan file dalam aktivitas Forum, tahapannya masukkan file 

(apabila ada) untuk kegiatan forum (soal, dll) 

 



 

Gambar 3.66.  Memasukkan file  

Pengaturan waktu pada aktivitas Forum perlu dilakukan untuk tahap mulai dan 

berakhirnyaaktivitas tersebut. Isilah tanggal mulai dan tanggal berakhir untuk kegiatan 

Form, dan kemudian pilih Post to Forum 

 

Gambar 3.67. Pengaturan waktu Forum 

Saat ini forum sudah siap digunakan (dimulai sesuai waktu yang telah ditentukan), 

tampilan pada Forum menyesuaikan dengan Type Forum yang dipilih, tekan tombol 

aktivitas Forum yang sudah dibuat 



 

Gambar 3.67. Tampilan Forum 

 


