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Kata Pengantar 
 

Scalsa adalah aplikasi E-learning yang digunakan oleh Universitas Harapan Bangsa 

dalam mempermudah pembelajaran secara digital dengan memanfaatkan teknologi informasi 

pada proses belajar mengajar. Sistem ini berbasis webbase memungkinkan mahasiswa masuk 

ke dalam "ruang kelas" digital untuk mengakses materi-materi pembelajaran dan melakukan 

aktivitas perkuliahan.   

Dengan adanya e-learning ini diharapkan para mahasiswa dapat dengan mudah 

mengakses dan men-download materi-materi yang telah diberikan dosen pengampu mata 

kuliah, serta mengumpulkan tugas secara online dan mengejarkan ujian online, mahasiswa juga 

secara langsung dapat melihat akumulasi nilai yang diperolehnya, sehingga tercipta proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Proses penggunaan scasa akan dijelaskan tahap demi tahap pada buku panduan ini 

sehingga diharapkan nantinya mahasiswa akan dapat dengan mudah menggunakan scalsa 

sebagai pendukung proses pembelajaran. Panduan ini akan disempurnakan secara terus-

menerus sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan mahasiswa pengguna scalsa 

e-learning. 

Purwokerto, Maret 2020 

Rektor Universitas Harapan Bangsa 

 

 

dr. Pramesti Dewi, M.Kes. 
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A. Cara Akses Scalsa 

1. Tuliskan alamat website UHB : https://www.uhb.ac.id/ pada kolom address, lalu 

tekan “Enter”. Anda akan melihat tampilan muka halaman website UHB sebagai 

berikut. 

 
 

2. Klik icon  disebelah kanan atas, kemudian klik “SCALSA” dan anda akan 

melihat halaman utama SCALSA 

 

 
atau langsung melalui alamat web Scalsa, Tuliskan alamat web scalsa : 

https://scalsa.uhb.ac.id/  pada kolom address, lalu tekan “Enter”. Anda akan 

melihat tampilan muka halaman Scalsa e-learning seperti gambar diatas. 

 

2. Klik tulisan 

“Scalsa” 

1. Klik pada 

Icon ini 

https://www.uhb.ac.id/
https://scalsa.uhb.ac.id/
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B. Cara Login Scalsa 

Anda dapat melakukan proses login dan menggunakan seluruh fasilitas scalsa apabila 

sudah memiliki username dan password yang akan diberikan oleh administrator. 

Setelah memiliki username dan password, Anda dapat melakukan login ke scalsa 

dengan langk ah-langkah sebagai berikut. 

1. Klik link Prodi sesuai dengan jurusan anda pada halaman utama scalsa e-learning. 

contoh : klik link ‘S1 Keperawatan’ 

 
 

2. Ketik username dan password anda kemudian klik tombol “Log in” 

  
 

 

 

 

 

 

Klik Prodi anda 
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3. Setelah login maka akan masuk ke halaman scalsa pada prodi yang anda pilih 

sebagai berikut. 

 

C. Panel yang terdapat di Scalsa – prodi 

Berikut penjabaran menu atau sub menu apa saja yang terdapat di scalsa e-learning 

serta fungsinya. 

 
Keterangan masing – masing : 

1. Pengumuman Akademik terdapat informasi ter-up to date tentang perkuliahan 

seperti gambar diatas. 

2. Dashboard terdapat informasi course overview, menu site bar : navigation, private 

files, calender, upcoming events, dan online user. 

3. Profile terdapat informasi User details, Course details, Reports, Login activity, 

Miscellaneous. 

4. Grades terdapat informasi tentang nilai setiap mata kuliah. 

5. Preferences berfungsi untuk mengatur user account. 

6. My courses berfungsi untuk menampilkan mata kuliah apa saja yang anda ambil. 

7. Log out berfungsi untuk keluar dari web scalsa. 
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D. Cara Ubah Profil 

1. Klik pada “Profile” untuk mengubah data diri 

 

2. Maka akan tampil halaman profile seperti dibawah ini. kemudian klik ‘Edit Profile’  

 

3. Maka akan tampil halaman seperti dibawah ini. setelah selesai melakukan 

pembaharuan data , klik ‘update profile’ 

 

 

Klik Profile 

Klik 
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E. Cara Menambah Mata Kuliah (Enroll Me) 

Halaman Dashboard pada ‘Course overview’ terdapat informasi yang menyatakan 

bahwa anda belum memilih mata kuliah yang ada diambil semester. Maka langkah 

selanjutnya yang harus dilakukan adalah ‘enroll me’ pada mata kuliah yang anda ambil. 

 

1. Klik menu courses pada site-bar navigation, maka akan tampil halaman seperti 

dibawah ini. 

 
Halaman ini akan menampilkan kelompok semester untuk dipilih. Klik salah satu 

sesuai semester anda. Maka akan tampil seperti dibawah ini. 
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2. Pilih dan klik Angkatan/ semester dimana anda berada atau semester, kemudian 

pilih dan klik kelas dimana anda daftar. Maka akan muncul halaman berikut. 

 
3. Maka akan tampil semua mata kuliah yang berada pada “kelas 2019A(Reg)”. 

 
4.  Pilih dan klik pada mata kuliah (contoh General English 1, maka klik General 

English 1 – Class 1A 2019A), maka akan tampil halaman seperti dibawah ini.  

 
 

 

 

 

Klik 
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5. Kemudian untuk menambahkan mata kuliah ke dalam ‘my course’, klik enroll me, 

maka akan tampil halaman mata kuliah yang anda pilih dan telah anda masukkan di 

scalsa e-learning dan pada dashboard ‘course overview’ akan tampil mata kuliah 

yang baru saja anda pilih.  

 

F. Cara Akses Courses 

Halaman Course (contoh: General English 1 – A Class 1 A 2019A), merupakan halaman 

yang akan menampilkan silabus, rpp, materi, tugas maupun ujian yang diberikan oleh 

dosen yang bersangkutan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 

1. Setelah Login, akan muncul site bar – ‘my courses’, seperti dibawah ini. 

 
atau bisa lewat site bar – ‘navigation’ klik ‘my courses’ maka akan muncul seperti 

gambar dibawah ini. 
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2. Klik mata kuliah yang akan anda pelajari atau klik all courses, misal pilih dan klik 

mata kuliah ‘General English 1 – A Class 1 A 2019A, maka akan tampil halaman 

seperti dibawah ini. Halaman ini menampilkan materi, tugas maupun ujian yang 

diberikan oleh dosen yang bersangkutan.  

 

1. Masuk pada mata kuliah yang akan anda pelajari pada saat itu, kemudian cari dan 

klik attendance untuk melakukan presensi.  

 

 

 

 

 

 

Klik Attendance 

G. Cara Melakukan Presensi 

Setelah anda mengakses course ketika akan memulai pelajaran jangan lupa melakukan 

presensi terlebih dahulu, jika terdapat multiple attendance pada 1 pertemuan lakukan sekali 
saja pada saat anda akses . Langkah – langkah sebagai berikut: 
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2. Kemudian Pilih tanggal sesuai anda masuk, kemudian klik ‘submit attendance’ 

 

 

4. Setelah melakukan presensi pada halaman attenddance akan tampil status ‘present’ 

 

Klik Tulisan 

Ini 

Klik 

‘Present’ 

Isi Password 

3. Setlah klik ‘submit attandence’ maka akan muncul seperti dibawah ini, kemudian 

jika  terdapat  password  isi  password  yang telah  ditentukan  oleh  dosen  pengampu 

mata kuliah tersebut, lalu pilih ‘present’, jika anda terlambat maka pilihan present

 tidak muncul. Kemudian klik ‘Save Changes’. 
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H. Cara Download Materi Pembelajaran 

Pada bagian tengah scalsa e-learning akan tampil seluruh materi yang telah di upload 

oleh dosen pengampu mata kuliah. 

1. Masuk kebagian ‘my courses’ dan klik pada mata kuliah yang akan di download 

materinya. 

2. Silahkan klik pada materi yang ingin di download. Maka secara otomatis file materi 

tersebut akan ter-download dan tersimpan pada hardisk computer anda.

 

I. Cara Mengerjakan/ Upload Tugas 

 Icon disamping ini menandakan bahwa pada materi yang kita ikuti terdapat tugas.  

Langkah – langkah untuk mengerjakan tugas di scalsa sebagai berikut. 

1. Login 

2. Pada Tab My Courses, klik mata kuliah yang akan anda kerjakan tugasnya. 

3. Klik pada link nama tugas yang akan dikerjakan. Perhatikan baik-baik nama tugas 

yang ingin dikerjakan sesuai dengan arahan dosen pada saat pertemuan di kelas, 

jangan sampai salah memilih link tugas karena hal tersebut akan sangat berpengaruh 

pada proses pemeriksaan dan penilaian oleh dosen. (contoh : pada halaman berikut 

terdapat Tugas yang harus dikerjakan ) 

 

Materi yang 

akan anda 

download, 

klik pada 

tulisan itu. 

Klik 
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4. Pada halaman tugas yang telah anda pilih (contoh : Tugas video) terdapat beberapa 

informasi berikut : 

 
5. Selanjutnya klik tombol ‘add submission’, untuk meng-upload jawaban. 

6. Selanjutnya isi jawaban tugas pada kotak Online teks. 

 
7. Jika akan memasukkan media silahkan klik icon media pada kotak online text, klik 

video jika upload video, selanjutnya klik browse repositories →Upload a file → 

choose file → Upload this File. 

  

Setelah upload this file kembali pada jendela media properties, Setelah itu klik 

Insert media. 

 

Judul Tugas 

Status Pengerjaan Tugas 

Nilai 

Tanggal dan jam berakhir 

pengumpulan tugas 

Sisa waktu deadline 

untuk masuk ke hal 

upload tugas 
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atau, jika akan meng-upload tugas yang berbentuk link maka langkahnya sebagai 

berikut. 

 
Kemudian akan muncul seperti dibawah ini, dan copy link yang akan anda 

kirimkan, kemudian klik ‘create link’. 

  
dan link tersebut akan masuk kedalam kolom ‘online text’ 

 
8. Atau melakukan upload menggunakan kotak isian ‘file submission’. Bisa upload 

macam-macam types file dari ms.office, image, video dan audio. Perhatikan batas 

ukuran maksimum file dan berapa banyak file yang bisa di upload 

 
 

 

 

ukuran max file Download all file 

Create Folder 

Add file 

Ket. tipe file yang bisa di upload 
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9. Klik icon add untuk membahkan file ke kolom file submissions. Pada jendela file 

picker pilih upload a file →Choose File pilih dan klik file yang akan anda upload 

kemudian klik open, selanjutnya klik upload this file. 

 
10. Setelah anda yakin semua file sudah ter-upload dan semua soal sudah dijawab, 

maka silahkan klik tombol SAVE CHANGES. 

11. Tampilan submission status akan berubah menjadi Submitted for grading, hal 

tersebut menandakan bahwa anda telah berhasil mengirim tugas. 

 

J. Cara Ujian Online 

Ujian online dapat berupa kuis maupun UTS/UAS. Perhatikan baik-baik nama ujian 

yang akan dikerjakan. Berikut salah satu cara mengerjakan kuis. 

1. Login 

2. Pada tab Navigation, Klik pada mata kuliah yang akan anda kerjakan ujiannya. 

3. Klik pada link nama ujian yang akan dikerjakan. Perhatikan baik-baik nama ujian 

yang ingin dikerjakan sesuai dengan arahan dosen pada saat pertemuan di kelas, 

jangan sampai salah memilih link karena hal tersebut akan sangat berpengaruh pada 

proses pemeriksaan dan penilaian oleh dosen. 

 
4. Klik Attempt quiz now. Perhatikan lama waktu ujian. 

 
5. Klik Start Attempt 
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6. Kerjakan soal, dengan klik jawaban yang benar apabila soal pilihan ganda, dan 

kerjakan dengan ketik pada kotak teks jika soal berupa essai. Klik next page dan 

kerjakan soal hingga selesai. 

 
Atau berbentuk pilihan ganda 

 
7. Jika sudah selesai mengerjakan soal, selanjutnya klik Finish Attempt 

8. Klik Submit All and Finish 

 
 

 

 

 

 

 

Ketik Jawaban Essay anda 

disini 
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9. Selanjutnya konfirmasi dengan klik submit all and finish lagi 

 
10. Tampil halaman review atas soal yang telah anda kerjakan, selanjutnya klik Finish 

Review 
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K. Cara Melihat Nilai 

Mahasiswa dapat melihat nilai dari kehadiran, tugas, kuis, UTS, UAS ataupun nilai-

nilai yang telah ditentukan oleh dosen. 

1. Klik nama anda yang berada pad pojok kanan atas halaman Scalsa e-learning. 

 
2. Pada halaman ‘Grades’ terdapat tulisan Courses I am Taking klik nama mata kuliah 

yang ingin anda lihat. 

 
3. Klik Pada ‘Course name’ maka akan tampil halaman nilai yang memuat nilai anda, 

seperti dibawah ini. 

 
4. Silahkan print nilai anda tersebut dengan menekan tombol kombinasi CTRL+P 

pada keyboard kemudian print. 

 

 

Klik 
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L. Cara Diskusi Forum 

Berikut cara anda mengikuti forum diskusi yang diadakan oleh desan pengampu mata 

kuliah yang anda ambil. 

1. Masuk ke dalam mata kuliah yang akan diadakan diskusi, klik link yang sudah 

disiapkan oleh dosen pengampu seperti dibawah ini. 

c  

2. Maka akan muncul daftar diskusi yang telah dibuat oleh dosen pengampu, 

kemudian klik pada link ‘Discussion’ seperti dibawah ini untuk melakukan ‘reply’. 

 

3. Kemudian klik ‘reply’ untuk menjawab, seperti dibawah ini.  

 

 

 

 

klik link 

klik link 
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4. Tulis jawaban diskusi anda, kemudian klik submit. 

 

Maka akan tampil seperti dibawah ini. 

 

Pada halaman awal akan terlihat jumlah yang telah melakukan reply 

 

 

 

 


	Cover
	Kata Pengantar
	Daftar Isi
	Cara Akses Scalsa
	Cara Login Scalsa
	Panel yang terdapat di Scalsa
	Cara Ubah Profil
	Cara Menambah Mata Kuliah (Enroll Me)
	Cara Akses Courses
	Cara Melakukan Presensi
	Cara Download Materi Pembelajaran
	Cara Ujian Online
	Cara Melihat Nilai
	Cara Diskusi Forum

