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Course Learning System (CLS) IKIP Siliwangi adalah layanan edukasi berbasis daring dengan 

tujuan mempermudah pembelajaran daring untuk semua orang. CLS IKIP Siliwangi dapat diakses 

oleh siapapun, mahasiswa mendapatkan akun tersendiri yang telah dibuat oleh pihak IKIP 

Siliwangi, sedangkan selain mahasiswa IKIP Siliwangi dapat mengakses situs ini dengan login 

menggunakan google. CLS ini diharapkan dapat membantu kalangan yang ingin belajar dan 

menambah ilmu pengetahuan seputar ilmu keguruan. 

1. Untuk melakukan login, klik tombol Masuk/Daftar di pojok kanan atas halaman utama 

https://cls.ikipsiliwangi.ac.id/ 

 

2. Isikan kolom Akun dengan akun SIKAP yang anda miliki, dan kolom Kata Sandi dengan 

password akun SIKAP yang anda miliki. Kemudian klik tombol Masuk, maka anda akan menuju 

halaman utama Kembali namun sudah login sebuah akun. 

https://cls.ikipsiliwangi.ac.id/


 

3. Di halaman utama, anda bisa memilih berbagai hal, seperti (a) mencari perkuliahan atau dosen, 

kemudian (b) melihat perkuliahan-perkuliahan yang ada kemudian klik pada salah satu mata 

Kuliah yang akan anda ikuti, (c) melihat instruktur pembelajaran/dosen yang ada kemudian klik 

pada salah satu dosen yang akan anda lihat profilnya, dan (d) menu-menu yang berada di 

bawah halaman utama. 
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4. Untuk memulai perkuliahan, setelah anda mengklik pada salah satu mata Kuliah yang akan diikuti 

akan muncul menu berikut: 



 
Anda bisa melihat judul perkuliahan tersebut Pendidikan Seni Rupa Anak Usia Dini kemudian ada 

dosen yang mengampu, ulasan, keterangan mata Kuliah (SKS, Kode MK, Mahasiswa yang 

mengikuti, waktu pembelajaran, dll). Kemudian ada juga deskripsi mata Kuliah yang 

menggambarkan mata Kuliah tersebut nantinya akan seperti apa. Kurikulumnya juga bisa anda 

lihat dahulu sehingga anda tahu akan belajar apa. Jika ingin mengikuti perkuliahan tersebut, klik 

tombol + Ikuti Perkuliahan, jika sudah mengikuti perkuliahan maka tombol tersebut akan berubah 

menjadi Menuju Perkuliahan. 

5. Untuk memulai perkuliahan, klik tombol Mulai pada salah satu pertemuan. Jika ingin mengulas 

perkuliahan tersebut klik tombol Ulas Perkuliahan. 

 



6. Tampilan perkuliahan akan seperti pada gambar berikut: 

 
Disini anda bisa memulai perkuliahan sesuai dengan pertemuannya. Anda juga bisa langsung 

mempelajari keseluruhan perkuliahan. Jika anda sudah selesai belajar pada salah satu 

pertemuan tersebut maka klik tombol Tandai sudah selesai, maka pertemuan tersebut akan 

dianggap selesai. Namun, anda masih bisa mengakses pertemuan tersebut. Jika sudah selesai 

semua atau ingin Kembali pada menu perkuliahan tersebut, klik tombol Kembali ke Perkuliahan 

di atas tulisan Bagian. 

7. Klik tombol Ulas Perkuliahan, kemudian berikan penilaian anda dan komentar untuk perkuliahan 

yang telah anda ikuti. 

 

 


