
MS TEAMS
Cara Bergabung Dengan Kelas Melalui Kode



Cara Install MS Teams 
(Handphone)

1. Ketik MS Teams di Play Store (Android) atau Apps Store 
(Iphone)



Cara Install MS Teams 
(Handphone)

1. Apabila sudah terinstall tinggal klik open, tapi apabila
belum maka klik “install”. Selanjutnya tunggu proses 
instalasi aplikasi MS Teams selesai.



Cara Install MS Teams 
(Handphone)

• Apabila sudah terinstall, maka akan muncul tampilan
aplikasi MS Teams seperti di samping ini

• Silahkan klik/pilih aplikasi MS Teams untuk mulai login



Cara Login ke MS Teams 
(Handphone)

• Anda akan diminta memasukkan alamat email Unisri.ac.id 
anda di kolom ini

• Email Unisri.ac.id anda masing-masing dapat dilihat di 
daftar yang dibagikan oleh Dosen yang bertugas
menyosialisasikan penggunaan MS Teams



Cara Login ke MS Teams 
(Handphone)

• Setelah anda mengetik/menginput alamat email Unisri 
anda

• Silahkan Klik/Pilih “Sign in”

• Selanjutnya masukkan Password yang dibagikan oleh dosen
yang bertugas



Cara Login ke MS Teams (Handphone)

• Pada layar selanjutnya anda akan diminta mengganti password lama 
anda dengan password yang baru

• Password baru ini agak susah karena harus mengandung HURUF 
BESAR, huruf kecil, angka, dan symbol, serta tidak boleh mengandung
nama anda. Singkatnya, tidak boleh terlalu mudah ditebak.

• Disarankan, setelah mengganti password harap dicatat, agar tidak
lupa



Cara Login ke MS Teams (Handphone)

• Apabila anda sudah berhasil mengganti password lama anda, maka

• Layar selanjutnya akan meminta anda untuk memverifikasi nomor
handphone dan alamat email anda.

• Pilih “Batalkan” atau “Cancel” dulu. Karena apabila otentikasi
dilakukan, maka akun anda akan terkunci dengan nomor handphone 
dan gmail anda. 

• Disarankan untuk melakukan ini (otentikasi) setelah anda memastikan
nomor handphone dan email yang akan anda pakai benar-benar akan
anda gunakan selama masa perkuliahan (4 tahun ke depan). Karena 
kalau hilang/lupa akan merepotkan ketika ingin mereset password ms
teams.



Cara Join Kelas 
(Dengan Kode)

• Setelah berhasil masuk ke MS Teams 
tampilan layar akan seperti ini

• Silahkan Klik/pilih “Teams”



Cara Join Kelas 
(Dengan Kode)

• Di Kiri atas layar akan muncul Tulisan 
“Teams”

• 1. Silahkan klik/pilih “titik tiga” seperti yang 
ditampilkan dil layar



Cara Join Kelas 
(Dengan Kode)

• Setelah anda klik “titik tiga” tadi, 
akan muncul menu seperti ini di 
bawah layer handphone anda,

• 1. Pilih/klik menu “join a team with 
a code”



Cara Join Kelas 
(Dengan Kode)

• Di layer akan muncul 
permintaan untuk 
memasukkan kode kelas,

• Silahkan masukkan kode 
kelas yang bisa anda unduh 
di situs fisip.Unisri.ac.id

• Setelah itu klik “Join”



Cara Join Kelas 
(Dengan Kode)

• Apabila berhasil, maka akan 
tampak Kelas yang anda ikuti 
seperti layar di samping

• Pada Contoh disamping 
mahasiswa tersebut berhasil 
bergabung/join dengan kelas 
“pengantar ilmu komunikasi” 
Semester 1



Matur Thank You
Selamat Bergabung dan Selamat Belajar


