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MANUAL BOOK PERKULIAHAN ONLINE 

MODUL MAHASISWA 

 
PENDAHULUAN 

E-learning adalah fasilitas pembelajaran jarak jauh atau mandiri yang disediakan untuk 

mahasiswa, khususnya untuk menunjang sistem pembelajaran dengan metode Problem Based 

Learning (PBL) yang mengutamakan konsep student-based. Saat ini Universitas Mathla’ul 

Anwar telah mengembangkan sistem kuliah e-learning. Modul e-learning di Universitas 

Mathla’ul Anwar menyediakan fitur untuk mengunduh bahan perkuliahan, berdiskusi secara 

interaktif dalam forum, kuis serta mengumpulkan tugas dalam bentuk file. Fitur tersebut telah 

dikemas dalam suatu aplikasi yang dikembangkan Unma yaitu KOMA (Kuliah Online 

Mathla’ul Anwar). Mahasiswa dapat berkomunikasi dengan staf pengajar ataupun mahasiswa 

lain di dunia maya. 

E-learning yang dikembangkan di Universitas Mathla’ul Anwar ini sudah terintegrasi dengan 

Sistem Informasi Akademik Unma. Dalam pelaksanaan kuliah online ini Dosen sudah  

terjadwalkan berdasarkan matakuliah yang diampu pada Semester Genap TA. 2019/2020 ini 

(Sehingga Dosen hanya bisa upload materi perkuliahan pada matakuliah dan kelas yang sudah 

terjadwalkan), dan Mahasiswa sudah terkelompokan kedalam kelas online berdasarkan 

pengisian KRS yang telah dilakukan.  

Apa saja yang dapat dilakukan melalui KOMA (Kuliah Online Mathla’ul Anwar) ini, adalah: 

1. Dosen dapat upload materi kuliah, baik berbentuk file pdf maupun video pembelajaran. 

2. Dosen memperoleh informasi Mahasiswa yang telah mengikuti Kuliah Online. 

3. Dosen dapat mencetak Berita Acara Perkuliahan Online untuk dilaporkan kepada pihak 

Prodi dan Keuangan. 

4. Dosen dapat memeriksa resume/tugas Mahasiswa berkaitan dengan materi yang 

diberikan. 

5. Dosen dapat memasukan Soal Ujian, juga mengatur waktu berlakunya Ujian. 

6. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan kapanpun dan dimanapun. 

7. Mahasiswa dapat menuliskan resume dan tugas yang diberikan oleh Dosen  pada Kuliah 

Online ini. 

8. Kehadiran Mahasiswa secara otomatis akan diproses oleh System, jika Mahasiswa 

tersebut telah mengisi resume/refleksi Kuliah Online 

9. Mahasiswa dapat melakukan Ujian Online sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan 

Dosen 

10. Dosen dan Mahasiswa melakukan diskusi dalam chat room. 
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1. Masuk ke Sistem Akademik Universitas Mathla’ul Anwar 

Akses melalui Sistem Akademik Universitas Mathla’ul Anwar di alamat: 

http://www.siakad.unmabanten.ac.id atau di http://siak.unmabanten.ac.id:86  

 
- Silahkan masuk menggunakan akun Dosen masing-masing, Klik Login 

 

2. Jika berhasil login, maka akan muncul: 

 
 

3. Klik menu Kelas Online, maka akan muncul: 

 

http://www.siakad.unmabanten.ac.id/
http://siak.unmabanten.ac.id:86/
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- Maka akan muncul Kelas Online yang bisa Mahasiswa ikuti, dimana Kelas Online 

ini berdasarkan pengisian KRS yang telah dilakukan Mahasiswa. 

4. Untuk mengikuti kuliah online silahkan klik Masuk Kelas Online pada kolom Kelas 

Online, maka akan muncul: 

 

- Pada mhalaman ini, Mahasiswa bisa melihat pokok bahasan, intruksi perkuliahan, 

dan tugas yang diberikan. 

- Untuk melihat dan unduh materi silahkan klik File pada kolom File Materi, maka 

akan muncul: 

 

- Untuk melihat dan unduh video pembelajaran silahkan klik Video pada kolom 

Video Materi, maka akan muncul: 

 

- Setelah Mahasiswa mempelajari file dan video materi, mahasiswa diharuskan 

melaporkan resume hasil pembelajaran online ini dengan cara mengisi refleksi dan 

tugas dengan cara klik Input Refleksi & Tugas maka akan muncul: 
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 Mahasiswa Isikan resume/refleksi hasil mempelajari file dan video materi yang 

diberikan Dosen 

 Mahasiswa mengisikan tugas yang diberikan Dosen.  

 Jika perlu melampirkan file tugas, silahkan upload File Tugas 

 Klik Simpan 

- Mahasiswa yang sudah mengisi resume dan tugas, secara otomatis kehadiran 

Mahasiswa dinyatakan Hadir, jika Mahasiswa hanya membacara materi tanpa 

memberikan resume/tugas maka kehadiran Mahasiswa dinyatakan M 

(Mangkir/Tidak Hadir) hal ini dimaksudkan agar Mahasiswa menyimak materi 

dengan sebaik-baiknya. 

5. Dikarenakan berbagai kondisi yang dihadapi Mahasiswa, untuk sementara Kelas Online 

ini tidak dibatasi waktu (hari/tanggal/jam), artinya selama Kuliah Online ini belum 

ditutup Dosen, Mahasiswa bisa masuk Kelas Online kapanpun dan dimanapun. 

 

HELP DESK 

Apabila mendapat kesulitan, silahkan menghubungi Pusdatin Unma  

Email : pusdatin@unmabanten.ac.id 

Telepon : 0253 – 5405368 

HP/WA : - 087773030006  

   - 088211936480 

   - 085777567836 
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