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Pandemi Corona ini  perlu  ditekan  penyebaranya  dengan  melukan aktivitasi  di  rumah.   Belajar
Mengajar adalah salah satunya.  Kita semua mempunyai semangat yang sama walau Negeri kia
Indonesia sedang ada wabah seperti ini, tidak menyebabkan kita berhenti melaksanakan kegiatan
belajar mengajar walau di dalam rumah. Beberapa minggu ini aktivitas-aktivitas sekolah tidak lagi
bisa lakukan mulai dari bertemu sapa, mendidik, belajar dan lainnya. Kegiatan kantor sama juga
demikian.
Bagaiman  caranya  Bapak/Ibu  guru  masih  berinteraksi,  mendidik,  berkomunikasi,  membimbing,
memfasilitasi, menguatkan karakter siswa tanpa harus betemua langsung. Yaitu bisa memanfaatkan
teknologi video conferense. Banyak aplikasi yan bisa dimanfaatkan video convonfrerensi ini. Sebut
saja, Zoom,  Cisco Webex, Join.me, Google Hangouts, FaceTime, GoToMeting, Gruveo, Amazone
Chime dan lainnya. 

Hanya  saja,  kita  tidak  membahas  semuanya  pada  kesempaan  ini.  Kita  hanya  akan  membahas
aplikasi zoom. Kenapa menggunakan zoom..?, menurut saya zoom sangat praktis. Bagi Bapak/Ibu
Kepraktisan  ini  meliputi  dalam membuat  room virtual  dan  bagi  partisipant  (siswa) mempunyai
kemudahan pemakaian saat menggunakan perangakt berbasis mobile. 

Yupss.. di bawah kita akan belajar bersama bagaimana mendaftar, men-setting Aplikasi Zoom baik
sebagai Host (Bapak/Ibu Guru) dan Partisipan (Peserta didik)

1. Bagi seorang Host (guru)
Bapak/ibu guru bisa mempersiapkan perlengkapan terlebih dahulu, dalam hal ini Handphone 
atau Lapotp yang tersambung dengan intenet. Baik, kita asumsikan laptop sudah tersambung 
dengan intenet.

a. Buka aplikasi google Chrome 
b. di address bar google chrome ketik zoom.us

c. Jika sudah diketik jangan lupa di Enter, ya… lalu Klik yang dilingkari warna merah. Untuk 
melakukan pendaftaran sebagai member



d. Tampak form pendaftaran sebagai berikut.
Berhubung kita sudah mempunyai alamat email dari google (gmail.com). Klik saja Sign in with 
Google, seperti yang di border warna merah

e. Bapak/Ibu guru bisa memilih alamat gmail yang akan digunakan pada aplikasi Zoom ini. Seperti 
dibawah ini saya memilih akun gmail saya,



f. Pendaftaran, sudah berhasil. Bapak/Ibu juga kan..?, horeee

g. untuk membuat pertemuan virtual/ virtual meeting, seperti gambar diatas yang diborder warna 
merah, klik Schedule a New Meeting. Jika sudah di klik, akan muncul form untuk mengisi tentang 
informasi meeting, mulai dari topik, waktu dan sebagainya. Bapak/Ibu bisa isi seperti contoh di 
bawah ini. 

Ketik judul topik meeting

Pilih tanggal dan Jam berapa meting 
akan di buka/ di mulai

Pilih atau ketiklah Jakarta karena 
berada di Indonesia

Pilihan ini tidak optional/pilihan bisa 
menggunakan password atau tidak. 
Artinya saat siswa akan bergabung di 
kelas virtual harus memasukkan 
password terlebih dahulu atau tidak. 
Saat ini kita coba pakai password 
kitabisa biarbisa membedakan 
nantinya jika tidak menggunakan 
password.

Ini juga penting, Klik Save jika 
sudah selesai :)



h. Jika sudah klik Save akan muncul seperti di bawah ini,
ini adalah halaman informasi dari meeting yang telah kita buat.

i. Langkah selanjutnya adalah kita memberi tahu siswa atau mengundang siswa dengan memberikan
informasi ini. Bapak/Ibu bisa klik Copy this invitation seperti yang dilingkari warna merah pada 
gambar di atas. Akan muncuk seperti di bawah ini,



j. Informasi diatas adalah dari hasil yang Bapak/Ibu create. Siapa yang mengudang, Apa Topiknya, 
Kapan pertemuan dimulai, serta bagaimana cara bergabung. Informasi ini kita sampaikan ke siswa. 
Biasanya tinggal klik saja Copy Meeting Invitation yang diborder warna merah lalu tempel/paste di 
grup whatsapp kelas Bapak/Ibu. Seperti di bawah ini.

k. Terus bagaimana, mas..?. Bapak/Ibu bisa memulai dengan klik Start the meeting pada gambar 
point h atau klik link pada join zoom meeting yang ada di point j. hasilnya adalah sebagai 
berikut:

jika muncul seperti gamba di atas, klik saja yang dilingkari warna merah. 



l. akan tampil seperti bawah ini, pilih saja Join with computer Audio

m. setelah itu akan muncul daskboard, zoom area Bapak/ibu sebagai Host

Klik icon 
video, 
untuk 
menampilk
an video

Manaage 
Participants, 
untuk melihat 
siswa yang 
sudah 
bergabung

Klik Share, 
jika bapak/ibu 
ingin 
menampilkan 
persentasi 
yang ada di 
laptop 
bapak/ibu

Klik Record, ini dilakukan jika 
bapak/ibu ingin merekam 
meeting ini besama siswa



2. Sebagai Siswa/Partisipant
a. jika sebagai siswa cukup klik link yang dishare Bapak/Ibu guru melalu grup wa tadi. Setelah 
di klik akan muncul seperti di bawah ini. Silakan sahabatku, Download telelebih dahulu 
aplikasi Zoom di PlayStore. Jika sudah klik Join a Meeting.

b. Masukka Id Meeting seperti yang sudah di share bapak/ibu guru di grup WA. Dan ketik 
personal link name dengan Nama Asli ya..., biar mudah di kenali nantinya.. :).
Meeting password adalah password yang juga sudah dishare. 



Gampang kan..
lebih gampang jika di praktekan.

Selamat mencoba,
Semoga Pandemi Corona ini cepat berlalu dan kita semua dalam keadaan sehat.
Selamat Bekerja dan Belajar di Rumah.
Selalu lakukan kegiatan yang produktif ya…

Salam dari jakarta,


