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Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI 
Nomor 4 Tahun 2020:

tentang: 

Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat 
penyebaran coronavirus disease (Covid-19)

24 Maret 2020

 kebijakan untuk mengatur kegiatan pembelaran selama masa 

pandemi ini.

 merubah cara pelaksanaan adalah kebijakan belajar dari rumah.

(Learning from Home)

 pembelajaran berbasis dalam jaringan nama lain dari

pembelajaran daring (online learning).



Microsoft:
mempunyai banyak aplikasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang 
pembelajaran

antara lain : Sway, OneNote dan Teams

https://dailysocial.id/tag/microsoft


Apa Itu Office Sway?

Office Sway adalah program presentasi dan merupakan bagian dari rangkaian 
produk Microsoft Office.

Sway:  aplikasi digitalstorytelling yang di untuk membuat presentasi, laporan, 
resume dan pelajaran yang menarik.



 Sway tersedia untuk pengguna umum, bisnis dan organisasi, 

termasuk institusi pendidikan.

 Pemanfaatan Sway dapat dilakukan oleh banyak kalangan,  baik 

guru dan siswa maupun dosen dan mahasiswa.

 Guru  dan dosen dapat membuat materi pelajaran, menyediakan 

materi pelengkap, seperti  sarana storytelling untuk peserta didik.



Peserta didik mendapatkan pengalaman baru dalam 
mengerjakan tugas sekolah, laporan kelas, dan bahkan 
portofolio personal.

dengan Smartphone



Apa yang dapat kita buat dengan sway?

banyak sekali: mulai dari laporan, presentasi, buletin, kisah pribadi, album foto, 
maupun laporan perjalanan visual, ekspresikan kreativitas tanpa batas dengan 
sway.



Apakah OneNote???

Buku catatan kelas OneNote adalah aplikasi yang membantu 

membuat buku catatan kelas. 

seperti buku catatan ONLINE pembelajaran bagi guru/dosen 

dan siswa/mahasiswa



mencakup: 
 Buku catatan siswa

Guru dapat mengakses buku catatan tersebut kapan saja, tetapi siswa 

tidak bisa melihat buku catatan siswa lainnya.

 Pustaka konten

Guru dapat menambahkan dan mengedit materi, tapi bagi siswa, 

buku catatan tersebut bersifat baca saja.

 Ruang kolaborasi

buku catatan untuk semua siswa dan guru dalam kelas untuk 

berbagi, menata, dan berkolaborasi.



Bagaimana Caranya??

 Masuk Microsoft 365

 klik Apriksi OneNote

 Klik New Notebook, ad students,

ad teacher, manage onenote

 Ketik nama mata kuliah/Pelajaran

 Klik Create



Tampilan:



Kustomisasi bagian siswa yang akan Anda gunakan untuk 
mendistribusikan dan menata materi pelajaran kelas untuk setiap 
siswa. 

Misalnya: pekerjaan rumah, kuis, makalah.



Mengisi materi pada +Section dan +page



OneDrive:

Layanan komputasi awan serupa dengan dropbox dan google 
drive yang memungkinkan penggunanya mengunggah dan 
mensinkronkan berkas ke suatu penyimpanan awan dan kemudian 
mengaksesnya. 

Layanan ini dibuat oleh microsoft dan merupakan bagian dari 
layanan daring windows live dan memungkinkan pengguna 
menyimpan berkas-berkasnya secara pribadi.

Membagikannya dengan orang-orang dalam kontak, atau 
menjadikan berkas-berkas bersifat umum. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komputasi_awan
https://id.wikipedia.org/wiki/Dropbox
https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
https://id.wikipedia.org/wiki/Penyimpanan_awan
https://id.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://id.wikipedia.org/wiki/Windows_Live






Gunanya:



Salah satu Aplikasi dari Microsoft

Dengan Teams:

 pembelajaran online dapat dilakukan dengan menyatukan pembicaraan,    

konten, dan aplikasi di satu tempat.

 memungkinkan pengajar untuk menciptakan pembelajaran yang lebih   

kreatif.

dengan membangun ruang kelas kolaboratif, terhubung dalam komunitas 

pembelajaran profesional, dan terhubung dengan kolega pendidik 

semuanya lewat satu laman.



Microsoft Teams juga bisa 

digunakan oleh para pengajar 

untuk kegiatan kelas virtual. 

Sistem belajar jarak jauh 

dapat diakses pada fitur Tutor 

dengan menggunakan fitur 

Screensharing Video Call 

yang tersedia.



Bagaimana caranya??? 
Memiliki akun

1. PilihTeams pada bilah aplikasi, setelah membuka akun.

2. Pilih bergabung atau buat tim

3. Pilih tipe tim/class

4. ketik nama kelas

5. undang peserta didik

Tutorial:
https://support.office.com/id-

id/article/membuat-tim-kelas-di-microsoft-

teams-fae422eb-58b7-4431-9ff2-

a4b9b6ae7c5b

https://support.office.com/id-id/article/membuat-tim-kelas-di-microsoft-teams-fae422eb-58b7-4431-9ff2-a4b9b6ae7c5b


Pembelajaran ruang  chat----kolaboratif

Seperti menggunakan medsos WA/Facebook.



Pembelajaran ruang chat -Video Call 

Masuk ke daftar obrolan, dan klik 
obrolan baru  untuk memulai 
percakapan baru. 

Ketikkan nama atau nama ke dalam 
bidang kepada di bagian atas 
obrolan baru Anda.

Lalu klik panggilan Video atau 
panggilan audio  untuk memulai 
panggilan.
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