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1. Pendahuluan (Instalasi) 

Zoom merupakan salah aplikasi aplikasi/media pembelajaran daring yang dapat digunakan. 

Aplikasi ini terdiri dari beberapa fitur diantaranya schedule, screen sharing, record, dll. 

Sebelum memulai penggunaan Zoom untuk pembelajaran daring, terlebih dahulu install 

aplikasi Zoom dengan cara sebagai berikut: 

a. Buka web browser dan ketikkan “zoom meeting” dihalaman pencarian, kemudian pilih 

“Download” pada website zoom.us untuk melakukan download aplikasi desktop Zoom.  

 
Gambar 1. Link download aplikasi Zoom 

 

b. Klik download pada bagian “Zoom Client for Meetings” dan tunggu hingga selesai.  

 
Gambar 2. Halaman download aplikasi Zoom 
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c. Setelah aplikasi selesai di download kemudian jalankan dan tunggu hingga proses 

instalasi selesai dan akan muncul tampilan awal aplikasi sebagai berikut.  

 
Gambar 3. Tampilan awal aplikasi 

 
2. Login Aplikasi Zoom  

Setelah tahapan instalasi aplikasi selesai maka ada beberapa istilah yang perlu diketahui, 

yaitu: 

 Host : adalah admin dari meeting yang dilakukan atau disebut juga fasilitator 

dengan wewenang mengundang partisipant, mengatur jalannya meeting 

(mute audio participant) dan mengakhiri meeting. Sebagai host kita harus 

login dengan menggunakan akaun sendiri.  

 Participant/peserta : adalah peserta meeting yang akan di undang oleh host 

kedalam sebuah meeting. Untuk sebagai peserta tidak harus login ke akun 

zoom.  

Login ke akun zoom dapat dilakukan dengan tahapan berikut: 

a. Pada halan awal aplikasi zoom pilih menu “Sign In”.  

 
Gambar 4. Tampilan awal proses “Sign In” 
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b. Ada beberapa pilihan akun yang dapat digunakan untuk zoom mulai dari membuat akun 

zoom pribadi, SSO, Google dan Facebook. Agar lebih mudah gunakan akun Google 

(Email Gmail) yang ada.  

 
Gambar 5. Pilihan Login Via Google 

 
c. Setelah dipilih menu Sign In with Google maka akan langsung diarahkan dengan web 

browser pada halaman login google account. Silahkan masukkan alamat email dan 

passwordnya.  

 
Gambar 6. Halaman login email Google 
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d. Setelah login maka akan muncul notifikasi centang pada bagian “Remember my choice 

for zoommtg links” dan klik Open Link.  

 
Gambar 7. Halaman Notifikasi Open Link 

 

3. Video Conference/Meeting Dengan Zoom 

Pada tampilan awal aplikasi Zoom ada 4 menu utama yang dapat kita pilih diantaranya: 

 New Meeting : digunakan untuk membuat room meeting atau sebagai host dalam 

meeting atau conference yang akan kita lakukan.  

 Join : menu sebagai participant/peserta dari sebuah meeting.  

 Schedule : membuat penjadwalan dari setiap meeting, menu ini dapat digunakan 

untuk membuat jadwal pertemuan kuliah daring setiap kelas.  

 Share screen : untuk membagi layar/aplikasi dalam layar host kepada peserta 

meeting.  

Panduan penggunaan menu meeting pada aplikasi zoom ada sebagai berikut: 

a. Buka aplikasi Zoom pada halaman desktop, kemudian pilih menu “new meeting” pada 

halaman utama.  
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Gambar 8. Tampilan awal aplikasi Zoom 

 
b.  Maka akan muncul tampilan notifikasi untuk koneksi kamera dan audio (mic). Agar 

settingnya selalu tersimpan makan centang pada bagian “Automatically join audio by 

compter...” kemudian klik “Join with Computer Audio”.  

 
Gambar 9. Notifikasi Audio Zoom 
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c. Untuk menambahkan peserta meeting, pilih pada menu “invite”.  

 
Gambar 10. Invite Peserta Meeting 

 
d. Ada beberapa metode untuk invite peserta meeting, diantaranya dengan cotact yang 

tersimpan, email, copy url dan copy invitation. Agar lebih mudah untuk share invitation 

via Whatsapp gunakan pilihan “Copy Invitation”.  

 
Gambar 11. Copy Invitation Share Peserta Meeting 
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e. Kemudian paste pada halaman percakapan/group whatsapp. Peserta meeting tinggal 

click link yang telah diberikan dan akan langsung bergabung dengan meeting room yang 

telah dibuat host.   

 
Gambar 12. Invitation meeting via whatsapp 

 

4. Share Screen 

Kebutuhan pembelajaran daring tidak terlepas dari materi kuliah yang disampaikan, baik itu 

dalam bentu presentasi, buku maupun aplikasi simulasi yang akan digunakan. Pada aplikasi 

zoom, disaat meeting berlangsung host dapat share screen untuk menampilkan, presentasi, 

bahan maupun aplikasi simulasi yang ada dilayar komputernya, dengan cara sebagai berikut: 

 

a. Pilih menu “Share Screen” pada tampilan meeting.  
 

 
Gambar 13. Tampilan Menu Share Screen 

 
 
 



 9 

b. Maka akan muncul tampilan aplikasi yang sedang jalan di desktop. jika aplikasi yang 

akan di share tidak muncul dalam pilihan menu maka buka aplikasinya terlebih dahulu.  

 

 
Gambar 14. Pilih Aplikasi Share Screen 

 
c. Maka akan muncul tampilan aplikasi yang di share di peserta meeting. Untuk kembali ke 

tampilan video conference pilih menu “Stop Share”.  

 

 
Gambar 15. Tampilan Share Screen 
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5. Rekam Meeting 

Kegiatan video conference yang dilakukan dapat direkam sebagai dokumentasi kegiatan. 

Adapaun tahapannya adalah sebagai berikut: 

a. Pilih menu “Record” pda halaman meeting. Maka otomatis semua kegiatan meeting 

akan direkam dan disimpan setelah meeting selesai.  

 
Gambar 16. Rekam Meeting 

 

b. Berikut adalah hasil rekaman meeting.  

 
Gambar 17. Hasil Rekaman Meeting 
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6. Kontrol Peserta Meeting 

Sebagai host kita dapat mengatur microfon maupun kamera dari peserta meeting agar 

terlaksananya kegiatan video conference lebih teratur dan efektif. Adapun langkahnya dalah 

sebagai berikut: 

a. Pilih menu “Manage Participant” maka akan tampil seluruh peserta dari meeting.  

 
Gambar 18. Menu Manage Participant 

 
b. Lakukan pengaturan terhadap peserta meeting dengan menggunakan menu berikut.  

 
Gambar 19. Menu Kontrol Peserta Meeting 
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c. Sebagai host memiliki wewenang untuk mengakhiri meeting dengan memilih menu 

berikut.  

 
Gambar 20. Menu Mengakhiri Meeting 

 

d. Pilih menu “End Meeting for All” untuk mengakhiri meeting dan otomatis room akan di 

tutup.  

 
Gambar 21. Menu Menutup Room Meeting 
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7. Membuat Penjadwalan Meeting/Kuliah 

Penjadwalan meeting atau perkuliahan dapat d setting apda aplikasi zoom dengan langkah 

sebagai berikut: 

a. Pada tampilan awal aplikasi pilih menu “Schedule”.  

 
Gambar 22. Menu Schedule 

 
b. Tentukan judul meeting (matakuliah/kelas), hari, tanggal, jam, durasi. Untuk “Meeting 

ID” ada dua pola yang diterapkan yaitu pola pertama meeting ID akan di generate 

secara otomatis setiap room meeting dibuka dan yang kedua meeting ID tetap jadi kelas 

yang sama akan tetap menggunakan meeting ID yang sama. Agar lebih mudah gunakan 

pilihan kedua. Pasword dapat kita ubah/ sesuaikan dan gunakan Computer Audio dan 

Google Calendar untuk pengingat di akun Gmail.  
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Gambar 23. Membuat Penjadwalan Kuliah 

 

Catatan. Untuk zoom versi gratis meeting hanya diberikan waktu 40 menit dan jumlah 

peserta maksimal 100. Setetlah itu dapat melanjutkan meeting dengan mengirim invitation 

ulang kepada peserta.  

c. Setelah itu akan langsung di forward ke browser untuk akses ke email. Pilih “Allow” 

untuk mencatat agenda meeting ke google calendar.  
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Gambar 24. Izin Akses Google Calendars 

 
d. Pilih “Save” untuk menyimpan jadwal meeting ke google calendars.  

 
Gambar 25. Simpan Jadwal ke Google Calendars 
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e. Maka jadwal akan muncul di akun google calendars.  

 
Gambar 26. Tampilan Jadwal Meeting di Google Calendars 

 

f. Setelah penjadwalan selesai maka di tampilan awal aplikasi akan muncul jadwal 

meeteing hari ini. Silahkan klik start untuk memulai meeting.  

 
Gambar 27. Tampilan Jadwal Meeting di Halaman Utama 
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8. Bergabung Sebagai Peserta Meeting 

Untuk bergabung sebagai peserta kita dapat menggunakan platform desktop maupun 

aplikasi mobile. Untuk bergabung sebagai peserta di aplikasi desktop dapat dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Pilih menu “Join” pada halaman utama.  

 
Gambar 28. Menu Join Meeting 

 
 

b. Masukkan meeting ID yang sudah di share oleh host dan masukkan nama.  

 
Gambar 29. Tampilan Meeting ID 

 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

c. Setelah ID dan nama di inputkan maka otomatis akan masuk ke room meeting 
 

 
Gambar 30. Tampilan Join Meeting  

9. Aplikasi Zoom Via Mobile 

Penggunaan aplikasi zoom tidak hanya sebatas pada platform desktop. aplikasi ini dapat 

digunakan via mobile (Android/iOS). Untuk akses via android dapat dilakukan dengan 

langkah sebagai berikut: 

a. Install aplikasi zoom via google playstore.  

 
Gambar 31. Menu Google Playstore 

 
b. Pada kolom pencarian ketikkan “zoom” 

 

Gambar 32. Kolom Pencarian Google Playstore 
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c. Pilih “Instal” dan “buka” aplikasi setelah selesai di download.  

 
Gambar 33. Tampilan Aplikasi Zoom di Playstore 

 
d. Setelah dibuka maka menu yang muncul sama persis dengan aplikasi desktop. 

kemudian lakukan Sign In dengan akun google.  

 
Gambar 34. Tampilan Sign In Aplikasi Zoom 
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e. Silahkan pilih menu pada tampilan awal aplikasi mobile zoom. Untuk fungsi dari masing-

masing menu sama halnya dengan aplikasi via desktop.  

 
Gambar 35. Tampilan Awal Aplikasi Zoom Mobile (Android) 
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