Pemanfaatan Aplikasi

ZOOM dalam Perkuliahan Daring untuk Mahasiswa

Universitas Muhammadiyah Magelang

Contoh Zoom Invitation
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Penggunaan Pertama
Ada 2 opsi untuk mengikuti kelas, yaitu:
1. Klik link Join Zoom Meeting untuk langsung masuk ke dalam kelas, atau
2. Masukkan Meeting ID dengan masuk Join Meeting.
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Keterangan:
a. Klik Join a Meeting
b. Masukkan Meeting ID dan pastikan benar
c. Tuliskan Nama Lengkap Mahasiswa
d. Klik Join Meeting
Selamat Anda telah tergabung dalam Kelas dan pastikan Anda berada pada tempat
yang “tidak bising” sehingga perkuliahan berjalan dengan lancer
Tampilan awal saat Anda tergabung dalam kelas
Keterangan:
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a. Fasilitas untuk memindahkan kamera, dari kamera
depan ke belakang atau sebaliknya
b. Meeting ID ruang kelas yang Anda ikuti (tiap dosen
memiliki Meeting ID sendiri)
c. Leave: Fasilitas untuk meninggalkan kelas
d. Join Audio: Fasilitas untuk ikut mendengarkan suara
atau berbicara, ketika belum aktif, maka mahasiswa
hanya akan pasif saja, perlu diaktifkan sesuai tutorial
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di bawahnya.
e. Stop Video: Fasilitas untuk menampilkan kamera atau
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mematikannya
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f. Share: fasilitas berbagi antar pengguna dengan
berbagai fiturnya
g. Participants: fasilitas untuk melihat seluruh peserta
dalam Kelas
h. More: fasilitas lain yang disediakan oleh Zoom
i. Tampilan kamera Anda (peserta)
j. Tampilan seluruh peserta, minimal kamera Host
(Dosen) atau presenter yang sedang berbicara, bisa

Klik Join Audio dan klik
tulisan Call via Device
Audio
Setelah itu logo akan
berubah dan Anda dapat
mulai berinteraksi

berganti secara otomatis

Maka akan muncul keterangan ini di tengah layar HP Anda
Kemudian, logo Join Audio

akan berubah menjadi Mute

yang berarti suara

Anda akan dapat didengar oleh seluruh peserta.
Selanjutnya, untuk mematikan audio dan video yang aktif “
tombol tersebut sehingga berubah menjadi warna merah “

”, klik kedua
” dan begitu juga

sebaliknya.

Mengikuti Perkuliahan
1. Setelah perkuliahan siap dimulai, dosen akan membisukan semua suara dengan klik
‘MUTE ALL’.
2. Mahasiswa yang telah memasuki kelas, diwajibkan untuk mengisi presensi dengan
menuliskan NPM_Nama Lengkap di kolom chat, dengan cara sebagai berikut.
a. Klik tombol participant “

” lalu akan

muncul daftar seluruh peserta.
b. Klik tombol chat di pojok kiri bawah
c. Tuliskan NPM_Nama Lengkap dan klik Send

3. Setelah semua peserta mengisi presensi, dosen akan memulai perkuliahan sesuai RPS
/ RMP
4. Jika dalam proses pembelajaran, ada yang ingin
ditanyakan, silahkan klik tombol “

“, dan pilih Raise

Hand untuk angkat tangan.
5. Dalam layar Anda, akan muncul Icon angkat tangan
dan tunggu dosen Anda memberikan kesempatan
kepada Anda untuk menyampaikan pertanyaan atau
sejenisnya. Umumnya dosen akan merespon dengan menghidupkan audio Anda dan
mempersilahkan Anda untuk mulai berbicara (

à

).

Mahasiswa Menjadi Presenter
Ketika dalam perkuliahan, Anda sebagai mahasiswa ditugaskan untuk menjadi presenter
dengan menggunakan file pendukung, seperti PPT dan sejenisnya, kami menyarankan
untuk menggunakan laptop/PC dalam mengoperasikan aplikasi ZOOM.
Setelah Anda dipersilahkan oleh dosen untuk memulai presentasi, silahkan ikuti langkahlangkah berikut ini.
1. Klik Share Screen “

“, lalu akan muncul layar yang ingin Anda tampilkan.

Sebagai contoh:

Contoh screen
yang akan
dibagikan

Catatan: sebelum memulai share screen, file yang ingin Anda bagikan kepada seluruh
peserta harus Anda buka terlebih dahulu di laptop / PC Anda.
Jika Anda tetap menggunakan HP, maka pilihan file yang akan
Anda bagikan adalah sebagai berikut.

2. Tampilan di layar seluruh peserta adalah seperti ini.
Sama seperti yang Anda bagikan.
3. Untuk mengajukan pertanyaan, sama seperti tutorial
sebelumnya
4. Setelah

presentasi

selesai,

maka

Anda

dalam

mengakhiri share screen dengan cara klik Stop Share.

Laptop

HP
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