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Cyber Learning adalah suatu lingkungan pembelajaran online berpusat pada peserta didik yang 
dikembangkan Universitas Islam Sultan Agung, untuk memfasilitasi kegiatan elearning/distance 
learning.

Lingkungan pembelajaran online bukanlah sekedar situs web sebagai tempat memindahkan materi 
dari kertas ke file elektronis. Lingkungan pembelajaran online dapat memindahkan berbagai proses 
pendidikan (seperti membaca dan menyajikan materi, berdiskusi, mengikuti ujian, meminta umpan 
balik, dll), dari tatap muka ke media elektronis (internet).

11.1.Masuk Ke Cyber Learning

Dalam jendela browser anda, ketikkan alamat :  , kemudian pilih Cyber http://www.unissula.ac.id
Learning. Apabila Anda akan memasuki halaman mata kuliah, Anda harus melakukan login terlebih 
dahulu dengan menggunakan NIM.  

Setelah melakukan login yang pertama kali, maka user mahasiswa akan diminta untuk melengkapi 
profilnya. Field yang ada gambar bintang merahnya wajib untuk diisi, tidak boleh kosong. 
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Berikut merupakan profil mahasiswa setelah dilengkapi.

Apabila mahasiswa ingin memasuki halaman suatu Mata Kuliah (MK), maka akan muncul pertanyaan 
konfirmasi apakah anda benar-benar ingin menjadi member / anggota dari mata kuliah ini? Maka 
tekan yes. 
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Pada kolom my courses, apabila anda memilih salah satu mata kuliah, maka akan tampil halaman 
mata kuliah sebagai berikut:

Pada halaman Mata Kuliah (MK), mahasiswa dapat melihat atau mendownload materi yang diberikan 
oleh dosen, maupun melakukan berbagai aktifitas, diantaranya, mengerjakan kuis, mengirimkan 
tugas, melihat video tutorial, dll. Berikut penjelasan selengkapnya. 

11.2  Mengunduh  Materi 

Dengan menggunakan Cyber Learning ini mahasiswa dapat mengunduh/mendownload materi yang 
telah disediakan para dosen dengan mudah dan dalam waktu kapan saja dan dimana saja. Caranya 
adalah dengan mengklik link materi yang telah dibuat atau disediakan oleh dosen pengampu Mata 
Kuliah, kemudian langsung download. 

10.3  Mengirimkan Tugas 

Cyber Learning mendukung kemudahan dalam mengirimkan tugas bagi para mahasiswa, berikut 
caranya: 
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 1. Klik link tugas yang sudah dibuat oleh dosen pengampu Mata Kuliah.

2. Tampil halaman tugas. Untuk mengunggah tugas yang telah dibuat klik button browse. 

3. Pilih file tugas yang akan dikirimkan. 

 

Fakultas Teknologi Industri



Cyber Learning11

231

Gambar berikut merupakan daftar aktivitas pada mata kuliah yang bisa diikuti mahasiswa, sebagai 
contoh terdapat 3 kuis yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa. 

Apabila memilih salah satu kuis, kemudian klik tombol attempt kuis now. 

4.  Setelah file dipilih, kemudian klik button upload file ini. 

5.  Setelah ter-unggah, klik button send for marking agar dapat dikoreksi dan dinilai oleh dosen 
pengampu MK. 

6.  Muncul konfirmasi apakah file benar-benar sudah selesai dan akan dikirimkan. Setelah klik  Ya, 
maka file yang dikirim tidak bisa dihapus lagi. 

Modul Praktikum ICT for Academic Purposes



Cyber Learning 1111

232

7.  Hasil file telah dikirim untuk dinilai oleh dosen pengampu.

11.4  Mendownload Materi dari Display Directori 

Materi yang diberikan oleh dosen bisa berada dalam direktori, berikut cara mengaksesnya: 

1. Klik link direktori 

2. Pilih materi yang akan didownload, kemudian klik. 

11.5  Menonton  Video Tutorial 

Dosen terkadang memberi materi dalam bentuk video. Hal ini sangat memudahkan mahasiswa 
dalam menontonya, karena tidak perlu mendownload. Caranya: 

1.  Klik link video FLV. 

2.  Muncul halaman video. 
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11.6  Mengerjakan Kuis 

A. Kuis Multiple Choice 

1. Klik link kuis Multiple Choice 

2. Klik button Mencoba kuis sekarang 

3. Tampil halaman kuis. Setelah mengerjakan, klik button Submit all and finish. 
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4.  Muncul konfirmasi untuk menutup halaman kuis, sehingga sudah tidak bisa mengganti jawaban 
dan otomatis tersimpan. 

5.  Muncul halaman review. Klik button Finish review. 

6. Tampil nilai kuis. 
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B. Kuis Essay 

1. Klik link kuis 

2. Klik button mencoba kuis sekarang 

3. Muncul konfirmasi kesiapan mengerjakan kuis dan untuk memperingatkan bahwa waktu 
terbatas, apakah akan memulai mengerjakan kuis atau tidak. 

4. Muncul halaman kuis. Setelah mengerjakan klik button Submit all and finish. 
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5. Muncul konfirmasi untuk menutup halaman kuis, sehingga sudah tidak bisa mengganti 
jawaban dan otomatis tersimpan. 

6. Muncul halaman review. 
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7. Nilai menunggu koreksi dari dosen pengampu. 

11.7  Melihat Nilai 

Nilai-nilai dari kuis dan nilai tugas yang sudah dikerjakan secara keseluruhan dapat dilihat melalui 
menu nilai. 

Berikut caranya: 

1. Klik menu nilai pada block administrasi 

2. Tampil halaman nilai 

11.8  Pesan Singkat untuk Dosen 

Mahasiswa dapat meninggalkan pesan singkat untuk dosen pengampu mata kuliahnya apabila ingin 
menanyakan sesuatu tentang perkuliahan. Caranya adalah dengan menggunakan block shoutbox, 
contohnya adalah seperti berikut: 

Modul Praktikum ICT for Academic Purposes



Cyber Learning 1111

238 Fakultas Teknologi Industri


