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• Creating and Managing Virtual Classroom

• Implementing Asynchronous and Synchronous Learning 

Models in Teams

• Managing Documents in The Virtual Classroom

• Integrating Teams with Other Apps

• Distributing Assignment in Teams

• Reviewing Assignment

Agenda



Tujuan Workshop Hari Ini

✓ Peserta dapat memasang dan menggunakan Teams secara tepat

✓ Peserta dapat mengaplikasikan Teams untuk membuat dan mengelola kelas virtual

✓ Peserta dapat mengimplementasikan model pembelajaran sinkron dan asinkron menggunakan teams

✓ Peserta dapat mengelola dokumen dalam kelas virtual serta mengintegrasikannya dengan

penyimpanan berbasis awan

✓ Peserta dapat menjadikan Teams sebagai hub yang berfungsi untuk menghubungkan antara kelas

virtual dan aplikasi pendukung kelas virtual

✓ Peserta dapat merancang, membuat, membagikan serta menilai terhadap penugasan yang ada di 

kelas virtual



Apakah itu Teams



Komunikasi

Langsung

Communicate in the moment and 

keep everyone in the know

Kelas Virtual

Tailor your class virtual to include 

content and capabilities your class 

needs every day..

Tempat Koordinasi

Grup

Give your team quick access to 

information they need right in 

Office 365

Sistem Kolaborasi di Office 365

Keamanan yang 

lebih Terjamin

Get the enterprise-level security 

and compliance features you 

expect from Office 365.



Percakapan Instan di Berbagi kondisi

Chat secara personal

Chat dalam grup

Chat dalam kelas virtual

Chat dalam pertemuan daring

Chat dalam webinar / live events 

Chat dengan organisasi lain yang menggunakan

Teams



Ruang Kerja Virtual

Teams

Channel 

Kalendar / Pertemuan

Berkas

Telepon  



Keamanan melebihi yang lain

Memenuhi: Accessibility, ISO27018/01, SOC 1 and 2, HIPAA, 

EU Model Clauses & yang lain

Information protection dengan Archive, eDiscovery, Legal 

Hold, Compliance Content Search, Auditing dan Laporan

Tier-C Compliant 

Data encryption setiap saat, at-rest and in-transit. 

Multi-factor authentication untuk keamanan lebih tinggi

1 Archive, eDiscovery, Legal Hold, Compliance Content Search, Auditing and Reporting are in E3 and above suites.



Lisensi Teams tersedia di Office 365

Business Essentials

Business Premium

Enterprise E1

Enterprise E3

Enterprise E5

Enterprise E4 
(retired)

Education

Education Plus

Education E5

Education E3 
(retired)



Kebutuhan Platform

Web

Edge: 12+

Internet Explorer: 11+

Chrome: 51.0+

Firefox: 47.0+

Safari (coming soon) 

Desktop

Windows 7+ (7, 8, 8.1, 10)

Both 32 & 64 bit available

Mac OSX 10.10+

Mobile

Android 4.4+

iOS (iPhone and iPad) 10+

Windows Phone 10.0.10586+



Praktik

Sign ke Microsoft Teams dan mengunduh di 

perangkat Mobile dan Desktop



Creating and Managing Virtual 
Classroom



Join and Create Team

Mulai untuk membangun

atau bergabung dengan

kelas virtual untuk dapat

pengalaman belajar yang 

berbeda.



Menentukan Jenis Klasifikasi Tim 



Manage Members

Setiap kelas virtual memiliki

pendidik yang bertindak selaku

owner dan peserta didik sebagai

students



Tags

Kelola tags untuk mempermudah

pendidik untuk melakukan

@mention, sehingga pendidik

dapat membuat notifikasi

berdasarkan grup



Praktik

Membuat dan mengelola kelas virtual



Building Asynchronous in Virtual 
Classroom



Obrolan Online



Class Material



Integrasi Aplikasi



Assignments



OneNote Class Notebook



Praktik

Menerapkan pembelajaran asinkron di Teams



Building Synchronous in Virtual 
Classroom



New Meeting and Schedule Meeting



Live Events



Perbandingan Sinkron dan Asinkron



Praktik

Menerapkan pembelajaran sinkron di Teams



Managing Documents in The 
Virtual Classroom



Upload and New

Unggah dan unduh dokumen

yang sesuai dengan kebutuhan

kelas. Kelola file dan folder Anda

sehingga mempermudah Anda

mudah dalam mencari file



Class Materials

Dengan class materials akan

mempermudah Anda dalam mengelola

materi kelas. Anda dapat mengupload, 

mengedit dan menghapus materi

belajar yang dibutuhkan kelas. 

Sedangkan peserta didik hanya dapat

membaca dan mengunduh materi

belajar



Open in SharePoint

Manfaatkan penyimpan sampai

dengan 1 TB di dalam kelas virtual 

Anda. Anda dapat berkolaborasi

untuk mengelola file dengan

peserta didik



Add Cloud Storage

Anda memiliki penyimpanan

berbasis awan di tempat lain? 

Hubungkan file penting Anda 

dengan kelas virtual di 

Microsoft Teams. Unggah File 

dari penyimpanan berbasis

awan lainnya dengan mudah



Sync File

Lakukan sinkronisasi file antara

kelas virtual Anda dengan

penyimpanan di PC. Sehingga

dapat mengakses file belajar

tanpa harus masuk ke kelas virtual 

terlebih dahulu



Praktik

Mengelola dokumen di kelas virtual



Integrating Teams with Other 
Apps



Add Tab

Dengan menggunakan Add Tab, 

Microsoft Teams akan bertindak

selaku hub/penghubung antara

kelas virtual Anda dengan aplikasi

pihak ketiga. Seperti Streams, 

Youtube, Website, Polly dan masih

banyak yang lainnya



More App

Anda dapat menambahkan

aplikasi lain yang akan

mendukung kelas virtual Anda 

jika tidak ditemukan di bagian

Add Tab. Sehingga, Pendidik

dapat menyesuaikan dengan

kebutuhannya



Praktik

Integrasi antara kelas virtual dengan aplikasi

pendukung lainnya



Distributing Assignment in Teams



Kategori

Kategori akan memudahkan

pendidik untuk mengelompokkan

assignments. Sehingga ketika

pendidik mencari sebuah

penugasan akan lebih mudah



Jenis Assignment

Assiggments akan memudahkan

pendidik untuk melihat seberapa

jauh peserta didik dapat

memahami materi yang sudah

diberikan. Terdapat 3 jenis

penugasan yaitu assignments, 

Quiz dan From Existing



Assignment

Pendidik dapat mengatur sebuah

penugasan yang bersifat penjelasan

/ essai dengan assignment. Bahkan

peserta didik dapat memberikan

sebuah rubrik penugasan yang 

dapat membantu peserta didik

dalam mengerjakan sebuah

penugasan



Quiz

Buat penugasan yang bersifat

optional dengan mudah di kelas

virtual Anda. Atur waktu, tema

dan juga jenis soal yang 

digunakan



From Existing

Gunakan template penugasan

yang sudah dibuat sebelumnya.

Sehingga akan mempercepat

waktu pendidik dalam membuat

sebuah penugasan yang baru



Save and Assign

Pendidik dapat memilih dua skema

terhadap penugasan yang telah

dibuat. Gunakan save untuk

menyimpan tugas terlebih dahulu

tanpa mendistribusikan kepada

peserta didik, dan gunakan Assign

untuk langsung mendistribusikan

tugas kepada peserta didik



Praktik

Membuat penugasan di kelas virtual



Reviewing Assignment



Status

Pendidik dapat apa melihat status 

peserta didik dalam sebuah

penugasan. Apakah peserta didik

sudah mengerjakan, hanya

melihat tugas saja bahkan belum

melihat tugas tersebut sama

sekali



Feedback

Berikan masukan terhadap

penugasan yang telah dikirimkan

oleh peserta didik. Dengan

adanya feedback, akan membuat

peserta didik tahu kesalahannya

dimana dan dapat memperbaiki

di kemudian hari



Score

Secara otomatis, Teams akan

menampilkan nilai yang

didapatkan oleh peserta didik

setelah mereka berhasil

menyelesaikan penugasan yang

diberikan oleh peserta didik



Grades

Peserta didik dapat melihat

keseluruhan nilai dari setiap

penugasan yang sudah diberikan. 

Grades akan mengelompokkan

nilai berdasarkan nama dari

penugasan



Export to Excel

Hasil dari setiap penugasan yang 

telah dikerjakan oleh peserta didik, 

dapat di ekspor dalam bentuk Excel. 

Sehingga pendidik sudah bisa

mendapatkan data dari setiap

penugasan yang telah dikerjakan



Praktik

Review penugasan peserta didik di Teams



Sumber Daya Belajar

1. Microsoft Teams Course 1: All about Teams (presenter-led training)

2. Staying connected with remote learning through Microsoft Teams 
and Office 365

3. Microsoft Forms: Creating Authentic Assessments

4. Transform Learning with Microsoft Teams

5. Crafting a collaborative learning environment with Class Teams

https://education.microsoft.com/en-us/course/33c55451/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/0a00aa73/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/ac59d6bc/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/9c9f5c11/overview
https://education.microsoft.com/en-us/course/b1e15cfc/overview
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