
Modul Pengguna SCeLE

Halaman utama SCeLE
SCeLE adalah sistem yang berbasis web, sehingga untuk dapat menggunakannya dibutuhkan 
web browser (Internet Explorer /  Mozilla  /  Netscape /  Opera /  dll).  Untuk masuk ke SCeLE, 
langkah yang perlu dilakukan adalah menjalankan web browser ketik  alamat server SCeLE. 
Halaman utama SCeLE tampak seperti dibawah ini:

Fasilitas yang terdapat pada halaman utama adalah:
•Tombol Login, digunakan untuk masuk ke sistem sebagai user terdaftar. Setelah login, 
pengguna dapat menggunakan mfasilitas-fasilitas yang terdapat di SCeLE.
•Pilihan Bahasa, digunakan untuk mengganti bahasa yang digunakan oleh SCeLE.
•Berita Situs, menampilkan berita-berita terbaru yang ditulis oleh admin sistem.
•Kategori  Kursus/Kuliah,  menampilkan  daftar  kategori  kursus/kuliah  yang  tersedia, 
didalam kategori ini, dapat dilihat kursus-kursus apa saja yang disediakan.
•Pencarian  Perpustakaan,  digunakan  untuk  melakukan  penelusuran  koleksi 
perpustakaan.
•Kalender

Login
Untuk  menggunakan  fasilitas  yang  ada  di  SCeLE,  pengguna  harus  terdaftar  sebagai  user 
SCeLE.  Pengguna  yang  telah  terdaftar  akan  mempunyai  username  dan  password  yang 
digunakan untuk masuk ke  dalam sistem.
Login ke sistem dapat dilakukan dengan cara meng-klik tombol login yang terletak di sebelah 
kanan atas. Ini akan membawa ke halaman berikut:

Isikan username pada kolom nama pengguna dan isikan password pada kolom password, dan 
klik Login. Jika berhasil, sistem akan membawa kembali ke menu utama.

Profil Pengguna
Pengguna yang terdaftar di SCeLE memiliki profil yang dapat dilihat oleh pengguna lain. Untuk 
melihat profil, klik nama yang terdapat pada sebelah kanan atas.



selanjutnya akan muncul tampilan dibawah ini.

Halaman  ini  berisi  keterangan  singkat  pengguna.  Untuk  mengubahnya,  klik  tombol  “Ubah 
profil” di sebelah kanan, sementara, untuk mengubah password yang digunakan untuk login, 
klik tombol “Ubah password”. Halaman untuk mengubah profil akan tampak seperti tampilan 
berikut.

Setelah selesai  mengubah,  klik  tombol  “Perbaharui  profil”   di  bagian bawah halaman profil 
untuk menyimpan perubahan. Jika tidak ingin mengubah, klik tulisan “SCeLE” di bagian kiri 
atas.

Forum
Forum merupakan tempat berdiskusi antar pengguna. Setiap pengguna dapat memulai diskusi 
dan memberi tanggapan terhadap diskusi yang ada.

Untuk  melihat  diskusi,  klik  judul  diskusi  yang  ada.  Selanjutnya  sistem  akan  menampilkan 
diskusi yang terjadi.



Untuk memberi tanggapan, setelah masuk ke detail diskusi, klik “Tanggapan” dan akan muncul 
form seperti dibawah ini.

Proses  pengisian  form  ini  mirip  dengan  mengirim  email.  Subjek  merupakan  judul  dari 
tanggapan, pesan berisi isi dari tanggapan dan attachment jika ingin menyertakan suatu file 
dalam tanggapan.  Jika pada isian berlangganan anda memilih “Kirimkan kopi email dari pos 
pada forum ini”, maka, sistem akan mengirimkan salinan tanggapan yang ditulis ke alamat 
email pengguna. Setelah selesai menulis tanggapan, klik “Post to forum” dan tanggapan akan 
dimasukkan ke sistem.

Perpustakaan Online
Dari blok ”Perpustakaan Online”, pengguna dapat mencari koleksi yang ada di perpustakaan 
fakultas. Untuk melakukan penelusuran koleksi, pengguna cukup memasukkan kata atau istilah 
yang berkaitan dengan koleksi, lalu sistem akan menampilkan koleksi-koleksi yang berkaitan 
dengan istilah tersebut, seperti gambar dibawah.

Hasil  dari  pencarian ditampilkan empat koleksi  per  halaman,  jika ingin  pindah ke halaman 
selanjutnya, pengguna dapat menggunakan menu navigasi pencarian pada bagian bawah.
Untuk  mengetahui  detail  dari  koleksi,  pengguna  cukup  mengklik  link  judul  (tulisan  yang 
berwarna biru) dari hasil pencarian tersebut. Selanjutnya, sistem akan menampilkan informasi 
detil dari koleksi yang dipilih.

Navigasi
Dalam setiap halaman SCeLE, di sebelah kanan atas, terdapat tombol navigasi yang dapat 



digunakan untuk berpindah-pindah halaman.

Dalam  contoh  gambar  diatas,  pengguna  sedang  berada  dalam  “Berita  Situs”  tentang 
“Kerjasama UI dengan UIN SH”. Untuk kembali ke halaman Berita Situs, pengguna hanya perlu 
meng-klik link “Berita Situs”, dan jika ingin kembali ke halaman utama, pengguna dapat meng-
klik link “SCeLE”.

Kursus/Kuliah
Kursus/Kuliah yang diikuti pengguna dapat terlihat dalam blok “Kursus” 
yang terdapat pada bagian kiri  bawah dari  halaman utama. Tampilan 
blok “Kursus” kurang lebih seperti gambar disamping.

Dalam blok  kursus,  terdapat  nama-nama  kuliah  yang  sedang  diikuti. 
Untuk  memasuki  halaman  utama  masing-masing  kursus,  klik  nama 
kuliah  yang  ingin  dituju.  Setelah  itu,  sistem  menampilkan  halaman 
utama kuliah seperti gambar dibawah ini.

Daftar aktifitas kuliah terdapat dibagian tengah. Graph mata kuliah, yang terletak dibagian atas 
aktifitas kuliah menunjukkan hubungan antar sesi dalam kuliah. Setelah graph kuliah, terdapat 
sesi-sesi kuliah yang berbentuk bahasan per minggu atau per topik. Pengajar dapat mengatur 
aktivitas  yang  dilakukan  dalam  tiap  bahasan,  sehingga,  setiap  bahasan  dapat  memiliki 
aktivitas yang berbeda-beda. Beberapa aktivitas yang ada adalah:

•Tugas 
Berisi tugas yang diberikan pengajar, serta penjelasan tentang tugas tersebut.



•Forum 
Forum merupakan tempat diskusi antar peserta kuliah tentang suatu topik atau bahasan 
di kelas.

•Chat 
Perbedaan antara chat dan forum adalah chat sangat efisien dalam melakukan diskusi 
secara  langsung.  Tapi  jika  menginginkan  peserta  berkomunikasi  pada  suatu  jangka 
waktu lama dan waktu yang berbeda-beda maka forum adalah pilihan terbaik.

•Daftar Kata 
Berisi  daftar  kata  yang  penting  menurut  pengajar.  Daftar  kata  ini  disertai  dengan 
definisi dari kata tersebut.

•Kuis 
Kuis  ini  bisa  merupakan  salah  satu  fasilitas  untuk  menilai  kemampuan  peserta. 
Pertanyaan yang ada dalam kuis berbentuk benar/salah, multiple choice, dan fill in the 
blanks

•Resource 
File, bahan kuliah, tulisan atau link ke website.


