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PANDUAN PENGGUNAAN LMS BRIGHSTSPACE 
BAGI DOSEN PEMBIMBING PPL-DARING 

 

A. Mengakses kelas PPL-Daring 

Course PPL Daring secara struktur sama dengan course DAR1 Pedagogi dan DAR2 

Profesional, yaitu menggunakan LMS Brightspace. Perbedaan utama adalah untuk PPL 

daring ini, 1 (satu) LTPK menggunakan 1 (satu) course untuk seluruh peserta PPG. Peserta 

PPG akan dikelompokkan sesuai dengan dosen pembimbingnya, dengan ketentuan 1 

dosen membimbing (maksimal) 10 peserta PPG. Kelompok 10 peserta dengan 1 dosen 

pembimbing ini difasilitasi dengan fitur SECTION  pada course PPL-Daring. 

 

1) Setelah berhasil login ke ppgspada.brightspace.com , Anda akan melihat (paling tidak) 

ada satu course, yaitu PPLDaring, diikuti nama LPTK. Contohnya pada gambar berikut 

ini. 

 
2) Klik pada gambar tersebut, atau pada tulisan nama course-nya untuk masuk. 

 

3) Contoh tampilan course PPL-daring ditunjukkan pada gambar berikut. Terdapat logo 

Ristekdikti dan di sebelah kanannya terdapat keterangan nama course PPL Daring, 

nama LPTK dan tahapan atau siklus dari PPG Daljab-nya. Di bawahnya terdapat menu-

menu perintah yang dinamakan NavBar.  
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4) Klik pada tulisan Content pada Navbar untuk melihat isi dari course PPL-Daring. 

 
 

5) Isi dari course PPL-daring akan dibahas pada poin pembahasan selanjutnya. 

B. Mengelola Kelompok Peserta Bimbing 

1) Untuk melihat daftar peserta PPG bimbingan pada  PPL-daring, dapat dilakukan 

melalui menu Classlist pada Navbar, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

 
 

2) Karena satu course ini digunakan oleh semua peserta dalam LPTK, maka Classlist ini 

akan mendaftar semua peserta PPG (student) dan semua dosen pembimbing 

(instructor). Untuk itu, ubah tampilan daftar peserta course sehingga hanya 

menampilkan peserta PPG yang dibimbing saja. Pada bagian View By, ubah pilihannya 

menjadi Sections, lalu klik Apply. 

  

3) Setelah view by: Sections aktif, maka akan ditampilkan Sections yang berupa nama-

nama Dosen Pembimbing Daring dalam satu LPTK. Pilih nama section yang sesuai 

dengan nama Anda, lalu klik Apply. 
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4) Sampai dengan langkah ini, maka peserta PPG (student) yang ditampilkan hanya 

mereka yang menjadi anggota section dari dosen pembimbingnya. Namun, 

Pembimbing yang lain masih ikut tertampil pada daftar kelas. Untuk itu, tampilan 

masih perlu disaring lagi menggunakan menu Search supaya hanya peserta PPG 

bimbing saja yang ditampilkan. 

 

5) Masih pada menu Classlist, klik pada kotak di bagian bawah tulisan Role untuk 

memberi tanda contreng. Lalu pilih Student dari pilihan yang ada. Kemudian klik 

simbol Search (ditunjukkan dengan anak panah pada gambar berikut). Maka sekarang 

apabila di-scroll ke bawah, yang ditampilkan adalah hanya peserta-peserta yang 

menjadi bagian dari Section sesuai nama dosen pembimbingnya (dalam hal ini, Anda). 

 

 

C. Mengakses Konten Course PPL-Daring 

1) Seperti telah disinggung sebelumnya, konten dari course PPL-Daring dapat diakses 

melalu menu Content pada Navbar. Di sini akan ditampilkan Table of Content yang 

menunjukkan isi dari course PPL daring, yaitu Rubrik PPL dan tiga Minggu putaran 

pelaksanaan PPL (minggu 1, minggu 2 dan minggu 3). 
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2) Bagian sebelah kiri merupakan menu navigasi. Klik pada nama konten di sebelah kiri 

maka isi dari konten tersebut akan ditampilkan pada bagian sebelah kanan. 

 

3) Tekan tombol Expand All untuk membuka semua konten yang ditampilkan ringkas, 

dan tekan tombol Collapse All untuk menampilkan ringkas semua konten. 

 

4) Klik pada nama Rubrik PPL di bagian Table of Content di sebelah kiri. Tampilan di 

bagian kanan akan menunjukkan keterangan dan 3 buah berkas PDF untuk Rubrik 

Penilaian. Klik pada nama rubrik tersebut untuk membuka berkas PDF rubrik penilaian 

langsung pada bowser.   

 
 

5) Tampilan berkas PDF ditunjukkan pada gambar berikut. Untuk kembali ke posisi 

sebelumnya, Anda dapat klik pada link navigasi di atas nama berkas (ditunjukkan 

dengan kotak merah pada gambar berikut). Klik pada Rubrik PPL misalnya, maka Anda 

akan dibawa ke tampilan sebelumnya. Jika anda klik pada Table of Contents, Anda akan 

diarahkan kembali ke daftar konten. 
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6) Anda perlu mengunduh berkas tersebut untuk melakukan penilaian masing-masing 

peserta terkait unggahan RPP, Media pembelajaran dan Observasi Mengajar melalui 

Video. Akses menu Download di bawah tampilan berkas PDF.  

 
 

7) Konten selanjutnya adalah tempat untuk peserta PPG mengunggah berkas-berkas. 

Aktivitas ini difasilitasi menggunakan fitur  Assignment pada LMS Brightspace. Peserta 

PPG akan mengunggah berkas PRODUK mereka berupa Perangkat Pembelajaran yang 

terdiri dari RPP dan Media atau Alat Bantu Pembelajaran, dan berkas PROSES yang 

merupakan Dokumentasi Video Mengajar yang berupa tautan video Youtube. 

 

8) Sebagai contoh, apabila Anda klik pada Content Minggu 1(M1) kemudian klik untuk 

masuk ke PRODUK PPL M1: PERANGKAT PEMBELAJARAN, tampilannya ditunjukkan 

pada gambar berikut ini. Masing-masing RPP dan Media atau Alat Bantu Pembelajaran 

merupakan Assignment (Tugas) tersendiri. 
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9) Berikutnya misalkan Anda ingin melihat apakah suatu PRODUK (contohnya Media 

Pembelajaran untuk Minggu Pertama) sudah diunggah oleh peserta atau belum. Klik 

pada tautan Produk PPL MINGGU 1.2: Media atau Alat Bantu Pembelajaran. Di 

bawah Instructions, klik pada tab Completion Summary. 

 

 

10) Saring  atau filter tampilan sehingga hanya peserta bimbingan Anda yang ditampilkan. 

Klik pada All Users dan ubah sections sesuai nama Anda. Akan dimunculkan daftar 

dengan kolom Nama Peserta, Keterangan Completion dan Grade (Nilai). Kolom 

Completion menunjukkan jumlah berkas yang diunggah (misal: 1 Submission(s)), atau 

menunjukkan keterangan No Submissions apabila peserta belum mengunggah berkas 

tugasnya. 
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D. Melakukan Asesmen terhadap PRODUK RPP Peserta Bimbing 

1) Pastikan Anda telah mengunduh dan mencetak Rubrik Penilaian untuk RPP sejumlah 

bimbingan Anda (digandakan sekaligus untuk 3 minggu). 

 

2) Akses Menu Assignment pada NavBar dengan klik pada Course Tools > Course Admin. 

Dari menu Course Administration tersebut, terdapat kelompok Assessment dan di 

dalamnya terdapat tautan untuk Assignments seperti pada gambar berikut ini. Klik 

pada tulisan Assignments tersebut untuk masuk ke daftar Assignments. 

 
 

3) Tampilan daftar Assignment dikelompokkan dalam Category Minggu 1, Minggu 2 dan 

Minggu 3. Produk RPP terdaftar pada urutan paling atas untuk setiap Category 

Mingguan. Total Submissions yang ditampilkan di sini adalah RPP yang telah 

dikumpulkan untuk semua peserta dalam 1 LPTK. Klik pada nama Produk RPP tersebut 

untuk masuk ke daftar hasil RPP yang dikumpulkan sesuai daftar bimbingan Anda.  

 
 

4) Lakukan penyaringan (filtering) dengan mengganti pilihan View By menjadi Sections 

dan klik Apply.  

 

5) Setelah View By Sections aktif, pilih nama Anda dari daftar Section yang ada, lalu klik Apply. 

Tampilan daftar kumpulan berkas PRODUK RPP akan berubah menyesuaikan sehingga 

hanya peserta PPG bimbingan Anda yang ditampilkan. Yang muncul dalam daftar ini hanya 

berkas yang sudah di-submit atau diunggah oleh Peserta PPL Daring. Mereka yang belum 
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submit tidak terdaftar, sehingga untuk itu perlu diingatkan melalui jalur komunikasi yang 

telah disepakati bersama. 

 

6) Ada dua pilihan cara memeriksa dan menilai produk RPP bimbingan Anda. Anda dapat 
mengunduh semuanya dan membacanya secara luring (offline) atau melihat langsung 
produk tersebut pada browser yang terintegrasi pembaca berkas PDF. 
 

7) a. Untuk mengunduh semua RPP peserta, klik pada kotak paling kiri atas pada daftar 
Assignment, lalu klik tombol Download. Akan muncul tautan untuk mengunduh semua 
berkas dalam bentuk file kompresi (zip).  

 
b. Untuk melakukan asesmen langsung pada LMS Brightspace, klik tautan Evaluate di 

sebelah kanan nama Peserta.  

 

8) Setelah anda klik Evaluate, browser akan beralih ke tampilan Evaluate Submission untuk 

melakukan asesmen secara individual. Klik pada judul berkas RPP untuk membukanya 

langsung pada browser. 

Kemungkinan untuk setiap peserta PPL akan terdapat 2 berkas PDF, satu untuk RPP dan 

satu untuk Bahan Ajar. Namun demikian, Nilai yang diberikan menjadi satu, yaitu nilai 

Produk RPP. 

 

9) Setelah Anda menilai pada Rubrik Penilaian RPP, masukkan nilai Akhir (skala 100) pada 

bagian Evaluation di sebelah kanan browser. Anda mungkin perlu scroll ke bawah terlebih 

dahulu. Masukkan Nilai RPP dari peserta PPL yang bersangkutan pada kolom Score seperti 

pada gambar berikut. 
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10) Scroll ke bawah hingga Anda menemukan kolom isian Feedback. Ketikkan pada kolom ini 

umpan balik untuk peserta PPL yang bersangkutan terkait dengan hasil RPP yang 

dibuatnya. Apabila Score dan Feedback telah diisikan, klik Publish untuk menyimpan isian 

tersebut. Setelah di Publish maka peserta PPG juga dapat melihat hasil nilai tersebut. 

 
11) Untuk melakukan asesmen terhadap hasil RPP peserta bimbingan yang lain, silakan klik  

Next Student 

12) Lakukan proses ini hingga semua peserta bimbingan anda berhasil dinilai. 

13) Langkah-langkah yang sama dapat Anda lakukan untuk Produk RPP Minggu kedua dan 

ketiga. 

 

E. Melakukan Asesmen terhadap PRODUK Media Pembelajaran atau  Alat 

Bantu Pembelajaran Peserta Bimbing 

1) Langkah Asesmen Produk Media atau Alat Bantu Pembelajaran sama dengan Asesmen 

Produk RPP pada bagian D di atas. 

2) Pastikan Anda telah masuk ke daftar Assignments melalui  Course Tools > Course Admin > 

Assignments.  
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3) Produk Media atau Alat Bantu terdaftar pada urutan kedua untuk setiap Category 

Mingguan. Klik pada nama Produk Media tersebut untuk masuk ke daftar hasil Media yang 

dikumpulkan sesuai daftar bimbingan Anda. 

 
 

4) Sekali lagi lakukan penyaringan dengan mengubah View By menjadi Sections dan memilih 

Sections sesuai dengan nama Anda (masing-masing proses perlu di-klik Apply). 

5) Anda dapat mengunduh semua Media atau Alat Bantu, atau melihat langsung media 

(Powerpoint presentation) di Brightspace (lihat kembali langkah nomor 7 pada bagian D). 

6) Untuk memasukkan nilai, langkah-langkahnya pun sama dengan langkah 7 hingga langkah 

13 dari bagian D di atas. 

7) Lakukan proses penilaian hingga semua peserta bimbingan anda berhasil dinilai. 

8) Langkah-langkah yang sama dapat Anda lakukan untuk Produk RPP Minggu kedua dan 

ketiga. 

 

F. Melakukan Asesmen terhadap PROSES PPL Video Mengajar 

1) Langkah Asesmen Proses PPL Video Mengajar sama dengan Asesmen Produk RPP pada 

bagian D di atas. 

2) Pastikan Anda telah masuk ke daftar Assignments melalui  Course Tools > Course Admin > 

Assignments.  

 

3) Proses PPL Video Mengajar terdaftar pada urutan ketiga untuk setiap Category Mingguan. 

Klik pada nama Proses PPL Video Mengajar tersebut untuk masuk ke daftar hasil video 

yang dikumpulkan sesuai daftar bimbingan Anda. 
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4) Lakukan penyaringan dengan mengubah View By menjadi Sections dan memilih Sections 

sesuai dengan nama Anda (masing-masing proses perlu di-klik Apply). 

 
 

5) Asesmen dilakukan langsung pada LMS Brightspace. Klik tautan Evaluate di sebelah kanan 

nama Peserta (Silakan lihat kembali langkah D nomor 7b) 

 

6) Kemudian akan muncul tampilan seperti di bawah ini.  

 
 

7) Untuk melihat video tersebut, dilakan klik pada tautan ke URL Youtube setiap video. 

 
Peserta dapat mengumpulkan video dalam bentuk: 

a. Rekaman 1 video utuh (durasi 15-25 menit), yang mencakup bagian pembukaan, isi 

dan penutupan. 

b. Rekaman 3-5 fragmen video, yang terdiri dari:  

- Bagian pembukaan: 1 video, durasi 3-5 menit 

- Bagian isi: 1-3 video, durasi 3-5 menit per video 

- Bagian penutup: 1 video, durasi 3-5 menit 

c. Rekaman testimonial guru pamong/kepala sekolah, durasi 1-3 menit.  
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8) Untuk melakukan penilaian, ketik nilai pada box Score pada kolom sebelah kanan. 

 
Pastikan Anda tuliskan komentar pada bagian Feedback. Lalu scroll ke bawah, dan klik 

Publish. 

 
 

 

G. Berdiskusi dengan Peserta Bimbing 

Forum diskusi merupakan fasilitas yang disediakan sebagai sarana komunikasi antara peserta 

PPG dengan dosen pembimbing dan juga antar sesama peserta PPG. Kegiatan ini tidak masuk 

dalam poin penilaian. Dosen pembimbing dapat membuat thread baru dan me-reply post dari 

peserta, jika dianggap perlu untuk dibahas. 

1) Akses menu diskusi dengan klik pada tautan Discussions di NavBar 
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2) Menu Discussions terbuka dan ditampilkan tab Discussion list. Forum Diskusi yang 

tedapat pada course PPL-Daring ini diberi nama Forum PPL. 

3) Akses Discussions Topic yang terdapat keterangan Group/Section restrictions. Dalam 

contoh pada gambar berikut Topic yang dimaksud adalah Diskusi Grup PPL. Klik pada 

nama Topic tersebut untuk masuk ke dalam topik diskusi. 

 

4) Sekarang Anda berada pada menu topic Diskusi Grup PPL. Klik pada tombol Start a New 

Thread untuk membuat thread diskusi baru 

 

5) Kemudian pada pilihan Post Thread to , pilih section sesuai nama Anda. Langkah ini 

bertujuan supaya hanya Anda dan peserta PPG bimbingan Anda yang berpartisipasi dalam 

diskusi terbatas tersebut. 
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6) Ketik Judul Thread pada kolom Enter a subject dan masukkan kalimat pembuka diskusi 

pada tempatnya. Selanjutnya klik Post. 

 

7) Untuk berdiskusi selanjutnya, Anda dapat klik Reply pada balasan post dari Peserta 

Bimbing Anda. 
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H. Memantau Kemajuan Peserta PPL-daring 

 

1) Kemajuan pelaporan perangkat PPL-daring dapat dipantau melalui menu My 

Brightspace  Class Progress dari NavBar seperti ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

2) Sekali lagi, untuk melihat hanya peserta PPG bimbingan Anda, anda perlu menyaring 

daftar peserta dengan fitur filter. Klik pada tulisan Filter to, kemudian pilih sections 

yang sesuai dengan nama Anda. 

 

3) Klik pada nama Peserta PPL-daring untuk melihat kemajuannya secara lebih detil. 

Tampilan setiap peserta kira-kira seperti pada gambr di bawah ini 

 


