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Kata Pengantar 

Modul BRILIAN – Hybrid Learning Institut Bisnis dan Informatika Stikom 

Surabaya disusun untuk mempersiapkan sivitas menggunakan aplikasi ini pada proses 

belajar mengajar. BRILIAN versi 2 (V2) masih disusun berbasis Google Apps for 

Education (Gafe), tetapi ada penyempurnaan pada bagian antar muka utama. Antar 

muka utama sudah tidak menggunakan fitur Site Gafe tetapi disusun menggunakan 

antar muka yang didesain sendiri menggunakan script PHP. Selain itu telah ada 

penyempurnaan pada bagian pengaturan pada sisi Dosen, sehingga memudahkan saat 

mempersiapkan proses pembelajaran. 

Modul ini tidak terlalu panjang seperti modul sebelumnya karena fitur yang 

digunakan relatif masih sama. Penjelasan yang disampaikan cukup jelas dan detil, 

namun tidak berarti “terlalu” memanjakan pembaca, ada bagian-bagian tertentu yang 

membutuhkan eksplorasi lebih dalam oleh pembaca. 

Masih banyak kekurangan pada modul ini, semoga hal tersebut tidak 

mengurangi kenyamanan Anda untuk membaca dan memahami modul ini. Tujuan 

akhir modul ini adalah Anda dapat menggunakan BRILIAN V2 pada proses belajar 

mengajar. 

 

 

Surabaya, medio Februari 2015 

Penyusun 
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BAB 1 Pendahuluan 

1.1 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah upaya membelajarkan pebelajar (mahasiswa). 

Sedangkan belajar merupakan kegiatan mahasiswa yang terjadi kapan saja dan dimana 

saja, baik dengan bimbingan pembelajar (dosen) maupun dengan usaha sendiri 

(Hariadi, 2011). Belajar merupakan suatu proses memperoleh berbagai kecakapan, 

keterampilan dan sikap melalui berbagai pengalaman mahasiswa sehingga terjadi 

perubahan. Dengan pengertian ini maka upaya menyusun desain pembelajaran 

hendaknya diarahkan bagaimana membuat mahasiswa menjadi belajar. Dengan 

demikian mahasiswalah yang menjadi fokus kita dalam merancang desain 

pembelajaran. 

Menurut Degeng (2000) pengaturan kondisi lingkungan belajar yang sesuai 

dengan karakteristik mahasiswa menjadikan belajar itu sebagai kegiatan yang 

menyenangkan bagi mahasiswa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan hasil 

belajar. Berkaitan dengan hal tersebut, STIKOM Surabaya yang merupakan Perguruan 

Tinggi berbasis Teknologi Informasi (TI), maka dapat diduga  karakteristik mahasiswa 

lebih suka kepada hal yang terkait dengan TI. Dengan demikian, pembelajaran yang 

menerapkan TI (web base, e-learning ataupun  online learning) lebih sesuai dengan 

karakteristik mahasiswa dan diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya. 

 

1.2 Hybrid Learning 

Dalam dunia pendidikan, kita sudah sering mendengar istilah e-learning.           

E-learning menurut Surjono (2009), yaitu: pengiriman materi pembelajaran melalui 

suatu media elektronik seperti internet, intranet/extranet, satellite broadcast, 

audio/video tape, interactive TV, CD-ROM, dan computer-based training (CBT). 

Rosenberg (2001) mendefinisikan e-learning sebagai pembelajar (dosen) 

memanfaatkan teknologi internet untuk mendistribusikan materi pembelajaran, 

sehingga  dapat diakses dari mana saja. Pembelajaran boleh disampaikan secara 

synchronously (pada waktu yang sama) ataupun asynchronously (pada waktu yang 

berbeda). Materi pembelajaran yang disampaikan melalui media ini dapat berupa teks, 

grafik, animasi, simulasi, audio dan video. 



BRILIAN – Institut Bisnis dan Informatika Surabaya 

 

2                      Hybrid Learning Institut Bisnis dan Informatika Surabaya – BRILIAN 

 

Istilah e-learning juga sering dirancukan dengan istilah hybrid learning atau 

blended learning. Jika penggunaan pembelajaran dengan media elektronik tersebut 

dilakukan sepenuhnya seperti yang dilakukan oleh Malaysia Open University ataupun 

Universitas Terbuka Indonesia, maka hal tersebut dinamakan e-learning. Akan tetapi 

jika pembelajaran dengan media elektornik digunakan bersamaan dengan 

pembelajaran tatap muka (konvensional) untuk saling melengkapi, maka hal tersebut 

dinamakan hybrid learning atau blended learning. 

Menurut Benthall (2008), blended learning merupakan campuran metode 

pengajaran menggunakan conventional learning dengan virtual learning. 

Conventional learning merupakan pembelajaran tatap muka yang lazim dilakukan di 

kelas. Sedangkan virtual learning merupakan pembelajaran dengan memanfaatkan 

jaringan internet, dimana dosen tidak bertemu langsung dengan mahasiswa di kelas 

akan tetapi berinteraksi melalui jaringan maya. Blended Learning bisa dikatakan 

sebagai metode yang mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran dan disebut 

juga sebagai hybrid learning. 

Hybrid learning adalah pendekatan pembelajaran untuk menyediakan isi 

modul pembelajaran dalam berbagai media (termasuk, namun tidak terbatas pada, 

tradisional, berbasis web, berbasis komputer, dan video teletraining) untuk mengikuti 

dengan kebutuhan belajar saat ini (Watson, 2008). Penerapan hybrid learning ini 

diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar, sebagaimana dikemukakan Buzzeto-

More (2008), e-learning sebagai suatu pengajaran (course) tambahan yang 

melengkapi pembelajaran konvensional dengan pertemuan tatap muka (blended 

learning atau hybrid learning) sangat diperlukan untuk meningkatkan pengalaman 

belajar yang menyeluruh. 

1.3 Brilian 

BRILIAN adalah aplikasi hybrid learning STIKOM Surabaya dengan tujuan 

untuk meningkatkan mutu pembelajaran, yang dibangun dengan mengoptimalkan 

Google Apps for Education (Gafe). Menggunakan konsep hybrid learning, 

pembelajaran bukan hanya dilaksanakan di dalam kelas tetapi dilakukan di dunia maya 

sehingga mahasiswa dapat belajar dimana saja, kapan saja, dengan siapa saja, melalui 

media apa saja. Dalam BRILIAN, dosen berfungsi sebagai 

fasilitator/pembimbing/konsultan  sehingga mahasiswa dituntut belajar secara aktif. 
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Untuk menghasilkan proses pembelajaran yang dapat membantu dosen 

bertindak sebagai fasilitator dan mampu membuat mahasiswa belajar secara aktif di 

kelas maupun di dunia maya maka aplikasi BRILIAN ini disusun dalam 8 menu yaitu:  

1. Course: Menu Course berisi kontrak pembelajaran, materi kuliah, sumber belajar 

yang mendukung proses pembelajaran. 

2. Forum: Menu Forum berisi diskusi secara online dan dirancang khusus untuk 

interaksi mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. 

3. Assignment: Menu Assignment berisi pemberian tugas dan quiz dari dosen 

kepada mahasiswa dan dilengkapi fitur pengumpulan jawaban tugas dan quiz dari 

mahasiswa kepada dosen. Melalui menu ini, dosen juga dapat memberikan 

feedback terhadap hasil karya mahasiswa. 

4. Announcement: Menu Announcement berisi pengumuman untuk mahasiswa 

yang mengikuti matakuliah tersebut 

5. Score List: Menu Score List berisi daftar nilai quiz dan tugas yang sudah 

dikumpulkan mahasiswa. 

6. Lecturer Minutes: Menu Lecturer Minutes berisi catatan realisasi pembelajaran 

yang sudah dilakukan dosen setelah melakukan perkuliahan. 

7. Synchronous Learning: Menu Synchronous Learning memungkinkan dosen 

untuk melakukan pembelajaran jara jauh sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan. 

8. Anti Plagiarism: Menu ini berisi software anti plagiarism yang berfungsi untuk 

melakukan pengecekan tingkat kesaamaan dokumen. 

 

Untuk memudahkan mengingat, maka Brilian memiliki logo seperti tampak pada 

Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Logo Brilian 
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Halaman ini dikosongkan  
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BAB 2 Brilian Versi 2 

Berbeda dengan versi 1, pada versi 2 atau yang lebih dikenal dengan Brilian 

V2 (baca: Brilian vi two) terdapat beberapa pembenahan sehingga Brilian menjadi 

lebih sederhana dan mudah digunakan. Beberapa pembenahan tersebut antara lain: 

1. Pembuatan kelas 

Pada Brilian V2, pembuatan kelas sangat sederhana, karena data diambil dari 

AAK. Jadwal mengajar setiap Dosen telah terintegrasi ke Brilian V2, sehingga 

jumlah kelas yang diampu sudah sesuai dengan data di AAK. Di Brilian V3, setiap 

Dosen tetap harus membuat kelas terlebih dahulu sebelum memulai mengajar di 

kelas. Langkahnya cukup sederhana kerena hanya cukup menekan tombol [Create 

your first Classroom], seperti terlihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Tombol Create your first Classroom di Brilian V2 

Langkah manual setting seperti pada Brilian V1 telah diubah seperti pada Gambar 

2.1, sehingga tidak perlu banyak langkah teknis yang harus dilakukan. ulasan lebih 

detil akan dibahas pada bab selanjutnya. 

2. Menyiapkan kelas 

Untuk menyiapkan kelas langkahnya cukup sederhana, setiap Dosen telah 

disiapkan sebuah jendela yang dapat digunakan untuk melihat kelas yang diampu. 

Pilih kelas yang akan dibuat, maka otomatis Brilian V2 akan menyiapkan folder 

termasuk sub folder di dalam Google Drive. 
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Gambar 2.2 Jendela Kelas yang diampu Dosen 

Pada Gambar 2.2, terlihat jendela Kelas yang dapat digunakan untuk membuat 

kelas pada setiap mata kuliah yang diampu setiap Dosen. 

3. Integrasi dengan aplikasi Turnitin 

Fitur anti plagiat pada Brilian V2, telah diintegrasikan dengan aplikasi Turnitin 

yang dilanggan Stikom Surabaya. Aplikasi tersebut dapat digunakan untuk 

melakukan pelacakan kesamaan sebuah file secara global. Integrasi yang 

dilakukan hanya sebatas menghubungkan Brilian V2 dengan halaman depan 

Turnitin. 

Brilian V2 tetap berbasis web, tetapi tidak dibangun menggunakan Google Site tetapi 

dikembangkan diatas platform PHP. Data yang digunakan telah dintegrasikan dengan 

data di AAK, sebatas pada data mengajar Dosen. Berdasarkan data tersebut, maka 

Brilian V2 hanya akan menampilkan kelas yang diampu Dosen tersebut. 

Langkah untuk melakukan persiapan Brilian cukup sederhana, hanya ada beberapa 

langkah, yaitu: 

1. Membuat kelas, merupkan langkah untuk membuat kelas sesuai kelas yang 

diampu berdasarkan data dari AAK. 

2. Menyiapkan grup, membuat grup yang digunakan untuk diskusi diluar kelas. 

Selain itu, nama grup yang telah dibuat akan digunakan untuk melakukan sharing 

folder di Google Drive supaya dapat digunakan oleh Mahasiswa. 

3. Menyiapkan kelas, merupakan aktivitas untuk menyiapkan bahan perkuliahan 

seperti Rencana Pembelajaran Semester (RPS), materi kuliah, referensi, tugas, dan 

persiapan lain yang mungkin dibutuhkan. 
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Setelah ketiga langkah tersebut selesai dilakukan maka Brilian V2 sudah dapat 

digunakan. Kepada Mahasiswa perlu disampaikan untuk bisa segera bergabung ke 

grup yang telah dibuat pada langkah 2. Apabila Mahasiswa belum bergabung pada 

grup tersebut maka, Mahasiswa tidak dapat mengambil materi yang telah disiapkan 

Dosen pada kelas yang diikutinya. 
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Halaman ini dikosongkan   
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BAB 3 Membuat Kelas 

3.1 Pengantar 

Seperti telah dibahas pada bagian akhir BAB 2 Brilian Versi 2, ada tiga langkah untuk 

menyiapkan Brilian V2. Pada bagian ini akan dibahas cara kita membuat kelas 

sebelum digunakan secara penuh. Langkah pada bagian ini fokus membuat kelas 

sesuai dengan jadwal yang ada pada bagian AAK, untuk mengisi atau menyiapkan 

kelas tersebut akan dibahas pada BAB 5 Menyiapkan Kelas. 

3.2 Tujuan Belajar 

Setelah mengikuti pelatihan dan membaca materi, maka Anda dapat membuat kelas 

yang akan diampu. 

3.3 Fungsi Umum 

Fungsi membuat kelas, adalah menentukan lokasi penyimpan file yang akan 

digunakan pada Brilian V2. Proses yang berlangsung berupa proses pembuatan folder 

pada Google Drive masing-masing Dosen. Struktur folder yang terbuat tampak pada 

Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Struktur folder yang terbuat pada Google Drive 
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3.4 Manfaat 

Membuat kelas merupakan aktivitas yang memudahkan Dosen dalam menyiapkan 

struktur folder untuk menyimpan file materi yang digunakan selama proses belajar 

mengajar. Dosen tidak perlu memikirkan struktur yang akan dibuat, cukup melakukan 

proses tersebut maka semua struktur folder yang diperlukan akan dibuat secara 

otomatis oleh Brilian V2. 

3.5 Tools 

Brilian V2, pada awalnya hanya akan terlihat kosong tanpa ada kelas yang terbuat. 

Untuk itu kita perlu membuat kelas tersebut terlebih dahulu. Langkah-langkahnya 

dapat diikuti seperti dibawah ini. 

1. Lakukan login ke stikomapps.stikom.edu, kemudian pada bagian atas pilih 

[Brilian]. 

2. Setelah itu akan muncul tampilan seperti pada Gambar 3.2. Pada tampilan tersebut 

pilih [Create your first Clasroom] 

 

Gambar 3.2 Tampilan awal Brilian V2 sebelum disetup 

3. Setelah [Create your first Clasroom] dipilih maka akan ditampilkan pilihan kelas 

yang sudah dijadwalkan bagi setiap Dosen, seperti tampak pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Jadwal mengajar Dosen 

4. Untuk membuat kelas, tekan tombol [Create Classroom], akan ada proses sebentar, 

kemudian akan muncul tampilan seperti pada Gambar 3.4. Tekan tombol [Accept] 

untuk melanjutkan, proses akan berlangsung beberapa saat untuk membuat folder 

dan sub folder di Google Drive masing-masing Dosen. 

 

Gambar 3.4 Konfirmasi akses ke Google Drive setiap Dosen 

Selama proses berlangsung mohon tidak melakukan proses lain pada browser 

supaya tidak mengganggu proses yang sedang berlangsung. 

5. Apabila proses telah selesai, maka Brilian V2 akan menampilkan tampilan seperti 

pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5 Kelas pertama yang berhasil dibuat 

6. Sampai pada langkah ini langkah untuk menyiapkan kelas telah selesai, Anda 

dapat melihat ke dalam tampilan kelas tersebut untuk melihat hasilnya. Kelas yang 

berhasil dibuat tampak seperti pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Tampilan kelas yang sudah terbuat 
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7. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan grup untuk kelas yang barus saja kita 

buat. Langkah detilnya dapat diikuti pada BAB 4 Menyiapkan Groups. 

8. Menyiapkan grup dapat dilakukan mulai dari awal, atau hanya cukup dengan 

mengubah nama grup yang sudah ada menjadi seperti nama grup pada mata kuliah 

yang baru. 
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Halaman ini dikosongkan  
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BAB 4 Menyiapkan Groups 

4.1 Pengantar 

Google grup memudahkan Dosen untuk mengelompokkan 

Mahasiswa, ke dalam tim tugas kuliah, atau melakukan tanya 

jawab terkait materi kuliah. Fasilitas grup memungkinkan 

terjadinya kolaborasi dan komunikasi yang baik antara Dosen 

dan Mahasiswa. Kita dapat berkolaborasi dalam grup melalui 

email atau melalui halaman web. Grup merupakan kumpulan banyak orang sehingga 

kita dapat menggunakan grup untuk memberikan akses kepada dokumen atau juga 

mengundang anggota grup pada kegiatan tertentu. 

4.2 Tujuan Belajar 

Setelah mengikuti pelatihan dan membaca materi, maka Anda dapat: 

1. Memahami fungsi dan manfaat grup 

2. Membuat grup untuk kelas kuliah yang Anda ampu 

4.3  Fungsi Umum 

Fungsi Google Groups merupakan sebuah media untuk melakukan komunikasi 

bersama sekumpulan orang, jika diterapkan untuk perkuliahan maka grup dapat 

difunsikan semacam kelas kuliah. Grup sebagai kelas kuliah dapat digunakan untuk 

membahas berbagai topik perkuliahn pada kelas tersebut, atau bisa juga digunakan 

oleh sekelompok Mahasiswa untuk mengerjakan tugas kuliah. Bagi Dosen, grup dapat 

difungsikan untuk memberikan perkuliahan seperti pada kelas konvensional. Materi, 

tugas kuliah, dan resource lainnya dapat dibagi melalui grup yang disimpan di Google 

Drive. 

4.4 Manfaat 

Grup dapat bermanfaat untuk mengelompokkan Mahasiswa ke dalam Mahasiswa, ke 

dalam tim tugas kuliah, atau melakukan tanya jawab terkait materi kuliah. Selain itu 

grup bermanfaat untuk melakukan komunikasi dan kolaborasi dalam tanya jawab 

terkait topik tertentu, mengerjakan suatu tugas kuliah, atau proyek tertentu. 
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4.5 Tools 

4.5.1 Membuat grup 

Untuk mengawali membuat grup, Anda harus login terlebih dahulu. Setelah login 

menggunakan stikomapps.stikom.edu pilih fitur [Google Apps]. Setelah memilih fitur 

tersebut maka akan muncul tampilan layanan Google Apps di stikom.edu. Pilihlah 

tombol Apps [ ]. Selanjutnya pilih ikon Groups, langkah berikutnya yang lebih detil, 

dapat diikuti pada penjelasan berikut ini. 

1. Setelah memilih fitur grup, berikutnya akan tampil halaman grup seperti tampak 

pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Tampilan halaman grup 

2. Pembuatan grup baru, dapat dilakukan dengan menekan tombol  

3. Setelah itu akan ditampilkan halaman untuk mengisi informasi tentang grup yang 

akan dibuat, tampilannya tampak pada Gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Halaman untuk mengisi informasi grup 

4. Isian yang perlu diperhatikan adalah [Group Type], kita harus menentukan tipe 

grup karena akan mempengaruhi cara mengirim dan menerima pesan. Pilih tipe 

yang sesuai, misalnya [Email list], seperti pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Pilih tipe grup yang diinginkan 

5. Setelah selesai mengisikan informasi grup, tekan tombol [Create] yang ada pada 

bagian atas, seperti tampak pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Tekan tombol Create untuk menyimpan 

6. Berikutnya akan muncul kotak dialok [Verification] seperti pada Gambar 4.5, 

isikan deratan angka yang muncul kemudian tekan tombol [Continue]. 
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Gambar 4.5 Kotak dialok verifikasi 

7. Setelah itu proses pembuatan grup selesai, selanjutnya muncul kotak konfirmasi 

yang menyatakan grup telah dibuat seperti tampak pada Gambar 4.6. Kemudian 

tekan tombol [Okey]. 

 

Gambar 4.6 Kotak konfirmasi jika grup telah dibuat 

8. Berikutnya akan muncul kotak konfirmasi lanjutan seperti tampak pada . beri tanda 

centang [√] pada opsi [Google profile] apabila ingin menampilkan foto dan profile 

pada setiap posting di grup. Selain itu Anda dapat memberikan nickname pada 

isian [Display name] apabila menginginkan muncul nama alias di dalam grup. 

 

9. Setelah Anda isi, pastikan untuk menyimpannya dengan menekan tombol 

 

10. Tampilan awal grup akan tampak seperti pada Gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Tampilan awal grup 

11. Sebelum memulai membuat topik atau posting di grup, sebaiknya Anda 

tambahkan anggota grup terlebih dahulu. Langkah-langkahnya dibahas pada 

bagian 4.5.2 Menambahkan anggota grup.  

4.5.2 Menambahkan anggota grup 

Alasan mengapa dibuat sebuah grup karena akan banyak orang yang dilibatkan pada 

sebuah kegiatan serta untuk memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar anggota. 

Langkah-langkah untuk menambahkan anggota grup adalah: 

1. Pada tampilan awal grup tekan menu [Manage], seperti tampak pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Menu Manage 

2. Selanjutnya akan muncul halaman pengelolaan grup seperti tampak pada Gambar 

4.9. 
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Gambar 4.9 Halaman pengelolaan grup 

3. Untuk menambahkan anggota secara langsung, pilih opsi [Members] kemudian 

pilih [Direct add members]. 

 

Gambar 4.10 Opsi Direct add members 

4. Berikutnya akan tampil halaman untuk memasukkan daftar anggota yang akan 

ditambahkan. Masukkan alamat email di kotak isian [Enter email addresses to add 

as members], seperti tampak pada Gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Menambahkan alamat email anggota grup 

5. Berikan pesan selamat datang pada kotak isian [Write a welcome message], untuk 

menyapa anggota grup yang baru bergabung. 

6. Supaya memudahkan komunikasi anggota grup, pada opsi [Email subscription 

options] pilih [All email: send each message as it arrives], seperti terlihat pada 

Gambar 4.12. 

 

Gambar 4.12 Pilih opsi All email 

7. Setelah semua sudah terisi, tekan tombol [Add] yang ada pada bagian atas, seperti 

tampak pada . 

 

Gambar 4.13 Tombol Add untuk menyimpan daftar anggota 

8. Selanjutnya Anda akan diminta memasukkan kode verifikasi pada kotak dialok 

[Verification] seperti tampak pada Gambar 4.14, dan tekan tombol [Continue]. 
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Gambar 4.14 Kotak dialok Verification 

9. Berikutnya akan muncul konfirmasi penambahan anggota grup berhasil, seperti 

tampak pada Gambar 4.15, selanjutnya tekan tombol [Done]. 

 

Gambar 4.15 Konfirmasi penambahan anggota grup berhasil 

10. Selanjutnya tampilan akan kembali ke halaman awal grup seperti pada . Langkah 

berikutnya Anda dapat memulai membuat posting di grup, langkah-langkahnya 

dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. 

 

Gambar 4.16 Tampilan awal grup 

4.5.3 Membuat posting 

Membuat posting di dalam grup merupakan aktivitas yang paling sering dilakukan, 

karena inti adanya grup adalah posting. Langkah-langkah membuat posting atau topik 

dalam sebuah grup adalah: 

1. Pada halaman awal grup, tekan tombol  
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2. Berikutnya akan muncul halaman membuat posting, isikan subyek dan pesan yang 

bisa dibaca oleh Mahasiswa, seperti terlihat pada Gambar 4.17. 

3. Selain itu Anda, dapat mengikut-sertakan file yang berasal dari komputer melalui 

menu [Attach file], menyertakan gambar, dan tautan. Setelah itu tekan tombol 

. 

 

Gambar 4.17 Halaman topik baru setelah diisi 

4. Berikutnya akan muncul halaman awal grup yang sudah tersedia sebuah topik 

diskusi, seperti tampak pada Gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Tampilan halaman awal setelah ada topik 
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5. Setelah topik terbuat maka anggota grup akan mendapat email jika ada topik baru 

pada grup, seperti tampak pada Gambar 4.19. Detil isi email tersebut terlihat pada 

Gambar 4.20. 

 

Gambar 4.19 Email tentang posting terbaru di grup 

 

Gambar 4.20 Detil tampilan posting dalam grup di email anggota 

6. Tampilan posting pada halaman web, tampak seperti pada Gambar 4.21. 
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Gambar 4.21 Tampilan posting di halaman web 

7. Berikutnya adalah langkah kita dalam menanggapi topik atau posting yang ada di 

grup, langkah-langkahnya dapat dilihat pada pembahasan berikut ini. 

4.5.4 Menanggapi posting 

Setelah ada topik di dalam grup maka masing-masing anggota grup dapat saling 

berkomunikasi dengan memberi tanggapan pada topik di dalam grup tersebut. 

Langkah untuk menanggapi topik apabila grup yang kita buat bertipe [Email list], 

seperti pada Gambar 4.3, maka tanggapan dapat langsung dilakukan melalui email kita 

masing-masing.  

Langkah yang perlu dilakukan untuk menanggapi topik di grup sama seperti jika kita 

membalas email. Cukup tekan menu [Reply] kemudian tuliskan pesan yang perlu 

disampaikan untuk menanggapi topik tersebut. 

 

Gambar 4.22 Tekan menu Reply untuk mulai menanggapi 
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Setelah menu [Reply] ditekan maka akan muncul tampilan seperti pada Gambar 4.22, 

kemudian tuliskan pesan atau tanggapan kita terkait topik tersebut. Apabila telah 

selesai, tekan tombol [Send] seperti terlihat pada Gambar 4.22. Selanjutnya pesan kita 

akan terkirim ke grup. 

 

Gambar 4.23 Tekan tombol Send setelah selesai menulis balasan 
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BAB 5 Menyiapkan Kelas 

5.1 Pengantar 

Setelah kelas telah dibuat dan grup telah disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah 

menyiapkan kelas. Pada proses ini, Dosen akan mengisi kelas dengan “bahan” yang 

digunakan selama proses belajar mengajar. Bahan tersebut dapat berupa materi kuliah, 

RPS, referensi, daftar nilai, dan yang lainnya. 

5.2 Tujuan Belajar 

Setelah mengikuti pelatihan dan membaca materi, maka Anda dapat menyiapkan kelas 

yang akan diampu. Sehingga kelas tersebut sudah berisi bahan yang digunakan selama 

proses belajar mengajar. 

5.3 Fungsi Umum 

Fungsi menyiapkan kelas, adalah mengisi kelas dengan bahan yang digunakan selama 

proses belajar mengajar. Selain itu ada proses sharing folder yang akan dilakukan 

Brilian V2 setelah Dosen mengisikan nama grup.  

5.4 Manfaat 

Dosen akan melakukan aktivitas mengunggah materi yang akan digunakan selama 

proses belajar mengajar. Proses mengunggah materi cukup mudah karena dilakukan 

pada satu halaman yang terintegrasi. Sehingga setelah proses menyiapkan kelas telah 

selesai maka Dosen akan langsung dapat menggunakan kelas tersebut. 

5.5 Tools 

5.5.1 Menyiapkan kelas 

Setelah kelas terbuat, maka langkah berikutnya adalah menyiapkan kelas tersebut agar 

dapat digunakan dan diakses Mahasiswa serta Dosen. Ada tiga langkah utama, yaitu 

mengisikan nama Grup, menyiapkan Course, dan Assignment. Langkah-langkahnya 

dapat diikuti seperti dibawah ini. 

1. Masuk ke kelas yang sudah dibuat, kemudian akan terlihat tampilan seperti tampak 

pada Gambar 5.1. 
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Gambar 5.1 Tampilan awal kelas yang sudah terbuat 

2. Pada tampilan tersebut telah terbuat kalender sesuai email masing-masing Dosen 

serta delapan fitur Brilian V2. 

3. Untuk menyiapkan kelas, tekan menu [Setting] yang ada pada bagian kanan atas 

tampilan, seperti tampak pada Gambar 5.1. 

4. Setelah menu [Setting] terbuka, akan tampak tampilan yang kurang lebih seperti 

pada Gambar 5.2. 

 

Gambar 5.2 Tampilan setting kelas 
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5. Pada menu [Setting] kita dapat menyiapkan grup diskusi, mengunggah materi di 

bagian [Course], menyiapkan tugas di bagian [Assignment], dan menyiapkan file 

nilai di bagian [Score List]. 

6. Langkah awal kita harus memasukkan nama grup di bagian [Forum], pada isian 

[Paste your name group here.. | i.e. PBD-P1]. 

 

Gambar 5.3 Isikan nama grup pada kotak yang disediakan 

7. Nama grup diambil dari [Group email address] yang ada pada bagian pengaturan 

Google Grup. Tampilan lebih jelas dapat dilihat pada gambar Gambar 5.4. 

 

Gambar 5.4 Group email address di bagian pengaturan Groups 

8. Salin nama grup tersebut dan letakkan pada isian [Paste your name group here .. | 

i.e. PBD-P1], seperti tampak pada Gambar 5.5. Setelah itu tekan tombol [Submit] 

untuk menyimpan. 
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Gambar 5.5 Nama grup yang sudah masuk dalam kotak isian 

9. Apabila nama grup berhasil tersimpan, maka dibagian bawah kotak isian akan 

muncul teks seperti pada Gambar 5.6. 

 

Gambar 5.6 Grup telah berhasil masuk ke Brilian 

10. Selanjutnya kita bisa menyiapkan materi kuliah di bagian [Course] seperti tampak 

pada Gambar 5.7. 

 

Gambar 5.7 Bagian Course untuk mengunggah materi 

11. Supaya mudah, kita unggah materi secara urut, mulai dari RPS atau Lesson Plan. 

Pilih file yang akan diunggah dari komputer dengan menekan tombol  

yang ada pada bagian [Course]. Pilih file yang akan diunggah kemudian tekan 

tombol [Open] atau [Buka], seperti terlihat pada Gambar 5.8. 
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Gambar 5.8 Memilih file yang akan diunggah 

12. Setelah file dipilih, berikan nama file pada isian [Rename your file here….] yang 

ada dibawah tombol [Choose file], kemudian pilih folder Lesson Plan. Supaya 

lebih jelas lihat Gambar 5.9, selanjutnya tekan tombol [Upload]. 

 

Gambar 5.9 Memberi nama file dan memilih folder 

13. Setelah berhasil diunggah, maka file RPS akan terlihat pada bagian kanan 

[Course], seperti terlihat pada Gambar 5.10. 

 

Gambar 5.10 File RPS yang berhasil diunggah 
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14. Berikutnya kita akan unggah file materi dan referensi. Langkahnya hampir sama 

dengan menambah RPS, hanya berbeda pada pilihan lokasi folder. Folder yang 

dipilih Course Material untuk materi kuliah seperti pada Gambar 5.11. Sedangkan 

untuk unggah file referensi pilih Reference, seperti terlihat pada Gambar 5.12. 

 

Gambar 5.11 Unggah materi kuliah 

 

Gambar 5.12 Unggah file referensi 

15. Setelah semua file berhasil maka pada bagian kanan [Course] akan terlihat daftar 

file yang sudah berhasil kita unggah berdasarkan materi kuliah, referensi, dan RPS, 

seperti terlihat pada contoh Gambar 5.13. 

 

Gambar 5.13 Contoh file referensi yang berhasil diunggah 
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16. Selanjutnya kita teruskan untuk memasukkan file yang terkait quiz, dan tugas. 

Langkah yang harus dilakukan hampir sama seperti langkah 11 sampai 14. Antar 

muka untuk unggah file yang terkait Assignment tampak pada Gambar 5.14. 

 

Gambar 5.14 Antar muka Assignment 

17. File yang telah kita unggah, dapat juga dihapus. Untuk menghapus file, dapat 

dilakukan melalui tombol . Sebagai contoh bisa Anda lihat Gambar 5.15, pada 

gambar tersebut ditampilkan bagian Assignment yang berada menu [Setting]. 

 

Gambar 5.15 Tombol hapus disisi kanan 

18. Sampai langkah ini, semua hal yang terkait materi kuliah dan tugas sudah selesai 

dilakukan. Hal berikutnya yang perlu disiapkan adalah menyiapkan Score List, 

bahasan lebih detil dapat dilihat pada bahasan dibawah ini. 

5.5.2 Menanggapi file tugas 

Apabila ada file tugas yang telah dikirim oleh Mahasiswa, maka file tersebut akan 

langsung masuk ke Drive Dosen masing-masing. File tersebut akan masuk ke bagian 

[Incoming] dengan format nama file: NamaMK-Nim-NamaFileMhs. 
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Apabila file tersebut selesai diperiksa, file tersebut perlu dipindah ke folder Feedback 

yang berada di dalam folder setiap kelas mata kuliah. Folder tersebut berada di dalam 

sub folder Assignment, seperti terlihat pada Gambar 5.16. 

 

Gambar 5.16 Lokasi folder Feedback 

Setelah file tersebut berada di folder Feedback, maka Mahasiswa dapat melihat dile 

tersebut di bagian [Link Feedback] yang ada pada menu [Assignment]. 

 

Gambar 5.17 Link Feedback pada menu Assignment 
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5.5.3 Menyiapkan Score List  

Score list merupakan faslitas untuk menampilkan nilai Mahasiswa, proses ini 

dilakukan oleh Dosen. Cara melakukannya masih melalui menu [Setting] di kelas 

masing-masing Dosen. Langkah-langkah untuk menyiapkan Score List dapat Anda 

ikuti dibawah ini: 

A. Menyiapkan file Score List dari Sicyca 

File untuk Score List bisa didapat dari Sicyca yang ada pada menu [Kelas Binaan] 

seperti terlihat pada Gambar 5.18.  

 

Gambar 5.18 Menu Kelas Binaan di Sicyca 

Langkah lengkap untuk mengintegrasikan file tersebut ke Brilian, dapat diikuti pada 

bagian berikut ini. 

1. Unduh file nilai tersebut dari Sicyca, siapkan di drive lokal Anda masing-masing. 

Pastikan file tersebut dapat dibuka menggunakan aplikasi pengolah angka seperti 

Excel atau yang sejenis. 

2. Unggah file tersebut ke Google Drive Anda masing-masing, letakkan pada sub 

folder Score List yang ada pada folder mata kuliah. Untuk lebih jelas dapat dilihat 

pada Gambar 5.19. 

 

Gambar 5.19 Lokasi sub folder Score List 
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3. Setelah file tersebut berada di sub folder Score List, buka file tersebut 

menggunakan aplikasi Google Sheets. Klik kanan pada file tersebut, kemudian 

pilih menu [Open With], lanjutkan dengan memilih [Google Sheets], seperti 

tampak pada Gambar 5.20. 

 

Gambar 5.20 Membuka file dengan Google Sheets 

4. Setelah itu akan terbuka jendela baru yang memuat file tersebut. Salin URL atau 

alamat file yang sedang terbuka tersebut. Supaya lebih jelas, dpaat dilihat pada 

Gambar 5.21. 

 

Gambar 5.21 Salin URL file yang sedang terbuka 
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5. Setelah URL disalin, masuk ke menu [Setting] pada mata kuliah yang terkait 

dengan file tersebut. 

6. Letakkan URL tersebut pada bagian [Score List] yang ada pada bagian bawah 

halaman [Setting], seperti tampak pada Gambar 5.22. 

 

Gambar 5.22 Letakkan URL yang disalin di kotak isian Score List 

7. Setelah itu tekan tombol  untuk menyimpan URL tersebut. Apabila 

berhasil maka dibagian bawah akan tampil teks konfirmasi [Your google 

spreadsheet's link: Preview »]. 

 

B. Menyiapkan file baru Score List 

Langkah untuk menyiapkan file baru Score List, dapat diikuti pada bagian berikut ini. 

1. Buat sebuah file spreadsheet baru di Google Drive Anda, buat di sub folder Score 

List, seperti tampak pada Gambar 5.23. Untuk membuat file spreadsheet baru, 

tekan tombol , kemudian pilih [Google Sheets] seperti tampak pada 

Gambar 5.24. 
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Gambar 5.23 Pastikan lokasi di sub folder Score List 

 

Gambar 5.24 Membuat file Sheets baru 

2. Setelah itu akan muncul file Sheets baru yang bisa digunakan untuk menyiapkan 

file nilai. Lakukan pengaturan file Sheets tersebut sesuai kebutuhan masing-

masing Dosen, contoh dapat dilihat pada Gambar 5.25. 

3. Untuk menyatukan file tersebut ke Brilian, salin URL atau alamat file tersebut 

yang terdapat pada bagian Address Bar, supaya lebih jelas lihat Gambar 5.25. 
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Gambar 5.25 Link file Sheets yang dimasukkan ke Score List 

4. Setelah URL tersebut disalin, letakkan alamat tersebut di kotak isian Score List 

seperti terlihat pada Gambar 5.26, kemudian tekan tombol . 

 

Gambar 5.26 Salin URL Sheets ke kotak isian Score List 

5. Setelah URL berhasil disubmit maka pada bagian bawah kotak isian Score List 

akan tampil konfirmasi [Your google spreadsheet's link: Preview »]. Untuk 

mencoba apakah file sudah benar terhubung atau belum, Anda bisa menekan teks 

[Preview]. 

 

Gambar 5.27 Konfirmasi link file Sheets setelah berhasil disubmit 
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6. Sampai disini maka proses untuk mengintegrasikan file Sheets dengan Score List 

selesai. Apabila telah selesai, Anda dapat menekan tombol [Back] yang ada pada 

bagian pojok kanan atas.  

5.5.4 Tampilan Brilian untuk Dosen 

Setelah menyiapkan kelas dan Score List selesai, maka Dosen dan Mahasiswa telah 

dapat berinterkasi. Tampilan awal kelas Anda akan terlihat seperti Gambar 5.28. 

 

Gambar 5.28 Tampilan awal kelas baru 

Apabila Anda masuk ke menu [Course] maka akan terlihat tiga bagian, yaitu Lesson 

Plans, Course Materials, dan Reference. File yang telah diunggah akan terlihat pada 

masing-masing bagian, seperti terlihat pada Gambar 5.29. 



BRILIAN – Institut Bisnis dan Informatika Surabaya 

 

Hybrid Learning STMIK STIKOM Surabaya – BRILIAN  41 

 

 

Gambar 5.29 Tampilan pada menu Course 

Pada menu [Forum], apabila nama grup telah berhasil dimasukkan maka pada menu 

forum akan tampak grup yang telah kita buat. Setelah itu, interaksi dengan anggota 

grup dapat dilakukan langsung melalui menu [Forum] di Brilian. 

 

Gambar 5.30 Tampilan forum yang terhubung ke Brilian 

 

Sedangkan tampilan Score List setelah terintegrasi dengan Brilian akan tampak sam 

seperti pada Brilian sebelumnya. Tampilan Score List apabila telah terisi dapat dilihat 

pada Gambar 5.31. 
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Gambar 5.31 Tampilan Score List yang telah terhubung ke Brilian 

Pada menu Lecture Minute, tidak ada perubahan, masih sama seperti versi 

sebelumnya. Ada sub menu [On Time Presence] untuk pencatatan kehadiran pada saat 

kuliah sedang berlangsung, kemudian [Late Time Presence] untuk pencatatan 

kehadiran setelah kuliah berlangsung. Aplikasi untuk memasukkan nilai masih dapat 

diakses dari sub menu [Input Score], tampilan menu [Lecture Minute] terlihat pada 

Gambar 5.32. 

 

Gambar 5.32 Tampilan menu Lecture Minute 
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Untuk menggunakan Synchrounous Learning, juga masih tetap bisa digunakan seperti 

biasa. Tampilan awal ketika menu [Synchrounous Learning] diakses terlihat seperti 

pada Gambar 5.33. 

 

Gambar 5.33 Tampilan awal Synchrounous Learning menggunakan hangout 
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Halaman ini dikosongkan   
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