
2/26/2011

1

Presentasi Softskill

dari segi Dosen

By : Missa Lamsani

25 Pebruari 2011

Kegiatan Pengenalan Softskill di Lingkungan
Universitas Gunadarma

Staffsite Gunadarma

“Login”

Isi Staffsite, kemudian klik “loker”

“Loker”

Student Loker u/ info ke mhsw

“Student Loker”
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Contoh isi student locker

Yang sudah di upload 
untuk mahasiswa

Kirim pesan untuk mahasiswa

Masukkan kelas
untuk info 1 kelas

Masukkan npm
untuk info 1 orang

judul

isi

submit

Student portfolio

Masukkan
kelas

Masukkan
periode

search Atau
Masukkan

npm

Student Portfolio

Untuk melihat
portfolio
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Portfolio masing-masing mahasiswa

Tulisan mhsw dalam
periode mulai 7-2-2011

Tugas mhsw dalam
periode mulai 7-2-2011

Summary excel

Download Summaries as Excel
Kendala, setiap detik akan berubah jika

ada mhsw yg upload, jd kita harus
download terus menerus

Cara cepat

Blok mulai dari student 
portfolio sampai summary 

excel, kemudian copy, lalu di
paste di excel

Paste di excel

Terbagi dalam 3 kolom
hasil copas : npm, nama, 

action, kemudian
rapihkan besar kolom
supaya enak di lihat :D 

https://nustaffsite.gunadarma.ac.id/modules/staffsite/new/index.php?stateid=studentportfolio&substateid=excel&kelas=2ia20&tgl1=2011-02-07&tgl2=2011-11-27
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Hasil di excel

Kita bisa setiap saat
mengklik action “view” 
yang sudah dilink untuk

setiap npm, dan
langsung masuk ke

portfolio mahasiswa
bersangkutan dengan

periode yang sudah kita
set

Portfolio mahasiswa

Portfolio mahasiswa yang kita klik
“view”-nya, sama dengan saat kita

klik dari staffsite, dengan syarat kita
sudah login di staffsite, dan kita
bisa membuka beberapa view 

bersamaan

Cek link blog mahasiswa

Klik “judul” atau “url” untuk
pengecekan ke blog 

mahasiswa, ini harus di
lakukan

Blog mahasiswa
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Tugas mahasiswa

Judul harus sama dengan
judul yang terdapat di

portfolio

Link UG di blog mahasiswa

Setiap blog diharapkan
mempunyai link ke

Universitas Gunadarma

Komentar di blog mahasiswa

Beri komentar di blog 
mahasiswa sebagai

penghargaan kalau kita sudah
memeriksa blog mereka

Langsung ke portfolio npm mhsw

Cara lain yaitu langsung masuk ke portfolio 
mhsw -> 

http://npm.student.gunadarma.ac.id/
http://52409902.student.gunadarma.ac.id/
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Layanan Portfolio Student

Bisa memeriksa beberapa layanan yang 
tersedia seperti tugas, tulisan, dll tapi

dengan cara ini semua akan tampil, tidak ada
kategori periode pemeriksaan

Cara cepat klik portfolio per-npm

Buat rumus di salah satu baris
'="http"&":"&"/"&"/"&B1&"."&"student"&"."

&"gunadarma"&"."&"ac"&"."&"id“
B1 adalah letak npm mhsw

Copy rumus

Copy rumus tersebut ke bawah untuk
mendapatkan semua link npm-nya

Copas special - values

Copy rumus tersebut kemudian paste 
special, pilih values. Nanti tinggal kita klik di
hasil copas rumus agar bisa link ke portfolio
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Link ke portfolio npm mhsw

Bisa langsung kita klik di hasil copas rumus
tadi untuk link ke portfolio

Langsung ke portfolio npm mhsw

Hasil klik dari link rumus untuk ke portfolio 
npm mahasiswa

Penting, akal2an mhsw

Lihat dan bandingkan antara tulisan, tugas dan
wartawarga biasanya ada mahasiswa yang 
double / triple posting untuk memperbanyak
summery excel akhir, hitung 1 kali saja baik itu
yang di tulisan atau tugas atau wartawarga

Cek link mahasiswa, karena kadang mahasiswa
hanya mencantumkan link-nya saja padahal di
blog-nya tidak ada atau malah tidak punya blog

Masukkan

Hasil pengecekan akan membuat kita bisa
menilai prestasi mahasiswa sesuai dengan
kemampuan dan prestasinya, tidak asal
memberikan nilai

Untuk prestasi mahasiswa lainnya, mahasiswa
bisa mengumpulkan fotocopy sertifikat kursus, 
workshop, seminar, dll yang nantinya bisa di
serahkan ke media center sesuaikan dengan
periode semester yang berjalan
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Masukkan

Bisa juga setiap pertemuan softskill kita minta
mahasiswa mengumpulkan printout upload-an 
mereka dari blog-nya, jadi kita bisa memeriksa
softskill mereka secara offline

Saya selalu meminta nama blog mereka, untuk
pengecekan langsung, dan di copy di excel

Blog Mahasiswa

Blog 
mahasiswa

Tambahkan summery excel Alhamdulillah


