
APPENDIX 1

Questionnaire Sheet

Students’ Experiences of Using the Zoom platform in English Foreign
Language Learning Class

Lembar Kuisioner

Nama :

Nim :

Kelas:

Pilihlah jawaban pernyataan di bawah ini yang paling sesuai dengan apa yang

Anda alami!

1. Ini pengalaman pertama saya menggunakan Zoom platform!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

2. Zoom platform cukup mudah untuk diakses!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

3. Penggunaan Zoom platform sebagai media belajar membantu saya selama

belajar online dari rumah!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

4. Zoom platform memudahkan saya dalam memahami materi yang diberikan

dosen!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

5. Saya mendapatkan banyak kendala ketika ingin mengakses Zoom platform!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju



 Sangat tidak setuju
6. Saya mendapatkan banyak kendala ketika belajar melalui Zoom platform!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

7. Saya bersemangat mendengarkan penjelasan dosen, jika dijelaskan melalui

Zoom platform!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

8. Zoom platform adalah media belajar online terbaik dibanding platform yang

lain!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

9. Saya merasa tertantang untuk memahami setiap materi yang yang

disampaikan oleh dosen, ketika Zoom platform sedang berlangsung!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

10. Zoom platform membantu saya dalam belajar selama masa pandemiCOVID-

19!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju

11. Saya tertarik untuk menggunakan Zoom platform untuk belajar karena

membantu saya dalam belajar!

 Setuju
 Sangat setuju
 Tidak setuju
 Sangat tidak setuju



APPENDIX 2

Reflection Questions

Students’ Reflection on Students’ Experiences of Using the Zoom platform in
English Foreign Language Learning Class

Refleksi Siswa

Nama :

Nim :

Kelas:

Berilah jawaban yang tepat dari pertanyaan di bawah ini sesuai dengan apa yang

Anda alami!

1. Jika Zoom Platform membantu anda, sebutkan dan jelaskan manfaat yang

anda dapatkan selama menggunakan Zoom Platform?

2. Jika Zoom Platform memudahkan anda memahami materi, sebutkan dan

jelaskan hal yang membedakan Zoom dengan platform yang lain?

3. Jika anda menemukan kendala dalam penggunaan Zoom Platform, sebutkan

dan jelaskan kekurangan yang anda temui dalam Platform ini?

4. Jika anda merasa tertantang dalam menggunakan Zoom Platform, sebutkan

dan jelaskan tantangan apa saja yang anda temui dalam penggunaan Platform

tersebut?

5. Sebutkan dan jelaskan pengalaman yang anda dapatkan selama penggunaan

Zoom Platform sejak awal menggunakannya!
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APPENDIX 3

Students’ Reflection on Using theZoom Platform in Foreign Language Teaching Media Class

No. Partisipan Q1 Q2 Q3 Q4 Q5
1 ST1 Manfaat menggunakan

zoom adalah mudah
memahami materi seperti
ketika pengajar
mempersentasekan PPT itu
dapat terlihat jelas di
bandingkan dgn belajar di
kelas

Menurutku zoom lebih
mudah di bandingkan dgn
platform lain karena
seperti yg telah sy jelaskan
di awal yaitu ketika
menjelaskan dgn PPT itu
mudah untuk di pahami
oleh mahasiswa

Kekurangannya adalah
ketika jaringan kurang
stabil maka suara atau pun
gambar terkadang tidak
terhubung dengan
mahasiswa maupun
dengan pengajar.

Tantangan penggunaan
zoom ketika saya sebagai
pembicara dan ingin
menunjukan file di
bagian itu saya kurang
paham.

Pengalaman
menggunakan zoom ada
positif dan negatifnya,
positifnya kita bisa
bertemu dengan banyak
orang lewat virtual dan
negatifnya saya bisa tidur
meskipun kelas sedang
berlangsung dengan cara
mematikan kamera

2 ST2 Dapat melakukan proses
belajar mengajar secara
online, penyampaian materi
pembelajaran jadi lebih
jelas.

Jika menggunakan zoom
saya bisa melihat wajah
dosen dan teman² saya yg
lain

Jika jaringan internet
sedang tidak stabil maka
proses belajar mengajar di
zoom akan ikut terganggu

Salah satu tantangan
dalam menggunakan
aplikasi zoom adalah
bagaimana cara
melakukan green screan
yang ada di zoom.

Sejauh ini
pengangalaman saya
dalam menggunakan
zoom cukup baik.

3 ST3 Manfaat Zoom platform
bagi saya: 1. Membantu
pertemuan secara virtual
dalam pembelajaran. Jadi
pada saat proses
pembelajaran, dengan Zoom
saya dapat bertemu secara
virtual dengan dosen dan
juga teman saya secara
bersamaan, terutama jika

Benar, zoom memudahkan
saya dalam memahami
materi. Seperti yang saya
katakan diatas, aplikasi
zoom ketika digunakan,
saya dapat merasakan
seolah-olah dosen sedang
menjelaskan secara
langsung dihadapkan saya.
Karena materi yang ia

Kekurangan yang saya
temui terhadap Zoom yaitu
platform ini menurut saya
membutuhkan akses
Internet yang sangat kuat,
sehingga untuk
menggunakannya saya
harus mencari tempat
dengan akses Internet yang
baik. Jika tidak, biasanya

Tantangan yang saya
hadapi dalam
penggunaan Zoom ini
hanya satu yaitu untuk
menggunakannya saya
harus selaku berusaha
mencari titik akses
jaringan yang baik.
Sementara di daerah
saya, akses Internet tidak

Ada banyak pengalaman.
Beberapa diantaranya,
pengalaman sejak awal
menggunakan, pertama
saya merasa kebingungan
untuk menggunakannya
pada saat pertama kali.
Namun pada saat
menggunakannya dilain
waktu saya sudah dapat
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menggunakan laptop, saya
langsung dapat melihat
secara bersamaan tanpa
menggeser layar. 2.
Pemahaman materi. Jadi
jika menggunakan Zoom,
saya dapat melihat dosen
menjelaskan pada saat
menunjukkan share
screennya. Jadi saya merasa
dijelaskan secara langsung,
sehingga lebih mudah untuk
dimengerti. 3.
Penggunaannya mudah
dipahami. Jadi Zoom ini
mudah dipahami bagaimana
cara penggunaannya,
sehingga tidak kesulitan
pada saat proses
pembelajaran, lalu kami
mengalami kendala, saya
biasanya selalu bisa
mengatasinya. Kecuali jika
terdapat kendala pada akses
Internet.

jelaskan dapat saya lihat
didepan mata saya, dan
dijelaskan saat itu juga.
Jadi sambil saya membaca,
mengamati saya juga dapat
mendengarkan dosen
menjelaskan. Kami juga
dapat saling berdiskusi.
Intinya saya merasa dosen
menjelaskan secara
langsung didepan saya
ketika menggunakan
Zoom. Ini yang
membedakan dengan
platform lainnya.

saya tidak dapat melihat
share screen, atau suara
putus, dan bahkan sering
lelaur masuk dan tidak
dapat masuk sama sekali.

selalu stabil. Saya sering
mendapat kendala
dengan hal tersebut. Jadi
ini merupakan tantangan
bagi saya.

mengerti. Aplikasi ini
sangat baik digunakan
dan banyak manfaatnya
bagi saya. Manfaatnya
seperti yang saya
sebutkan diatas, seperti
memudahkan memahami
materi, mudah
digunakan, dan membuat
saya dapat bertemu
dengan dosen dan teman
saya meskipun secara
virtual. Pengalaman
menyedihkan, saya
seringkali keluar ke kota
untuk mencari jaringan
hanya untuk
menggunakan Zoom ini.
Namun saya tidak merasa
mengeluh, karena ini
adalah kewajiban saya
sebagai mahasiswa. Saya
harus berusaha untuk itu.

4 ST4 1. Mendapatkan informasi
secara langsung. Melalui
zoom meeting saya dapat
mendengar langsung dan
melihat langsung siapa yang

1. Terdapat via video call.
Umumnya sama seperti
WA namun ini juga salah
satu yang membedakan
karena invitenya berbentuk

1. Jaringan untuk
mengakses Zoom meeting.
Ini bukanlah hal yang
jarang ditemui dalam kelas
online apapun aplikasi

Menurut saya bagian
yang membuat saya
merasa tertantang adalah
pada penyampaian
materi. Saya berusaha

Pengalaman saya banyak
ada suka ada dukanya.
Sukanya adalah ketika
koneksi baik saya bisa
ekstra fokus pada
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berbicara dan apa yang
dibicarakan selanjutnya
saya dapat mengakses
informasi lengkap terkait
dengan topik kelas dengan
menggunakan zoom pada
pelaksanaan pembelajaran
tersebut. 2. Seperti berada
dalam ruang kelas
sesungguhnya. Karena
dengan saling bertatap
muka walau hanya lewat
zoom ini saya merasa saya
juga dikontrol sama seperti
pada saat melakukan kelas
langsung dikampus
biasanya.

link dan langsung otomatis
masuk jika tersedia app
zoom di hand phone. Ada
juga sesi waiting ketika
masuk berfungsi untuk
mengijinkan dan menolak
atau membatasi pengakses
sehingga secara tidak
langsung mengontrol
jalannya aktivitas
didalamnya. 2. Dapat
tergabung banyak
partisipan secara langsung.
Ini juga merulakan salah
satu pembeda dengan
aplikasi lainnya yaitu tidak
terbatas bagi siapa saja
yang ingin bergabung
didalamnya terutama
pelajar yang ingin masuk
belajar dan ataupun
kegiatan seminar
sekalipun. 3. Dapat
melakukan sharescreen
materi. Kelebihan ini
sangat penting digunakan
untuk mendukung
berjalannya kelas dengan
baik. Kehadiran
sharescreen memudahkan

yang digunakan. Kendala
pada jaringan merupakan
hal yang sering dijumpai
sehingga mengikuti kelas
menjadi tidak efektif dan
kurang mendapatkan
informasi. Begitupula
untuk mengakses aplikasi
zoom harus membutuhkan
keadaan jaringan yang
stabil. Cepat masuk dalam
kelas dan tidak keluar
masuk merupakan hal
yang diharapkan namun
sangat mebgecewakan
untuk pelajar yang berada
didaerah koneksi buruk
dan tidak memiliki daya
upaya untuk beralih ke
daerah lain karena kendala
lainnya termasuk dana dan
kovid. 2. Jumlah paket
data yang boros. Aplikasi
zoom meruoakan salah
satu aplikasi yang boros
dalam menghabiskan paket
data. Apalagi jika
mengaktifkan kamera
video selama kelas
berlangsung yang biasanya

untuk mengkeep materi
tersebut bagaimanapun
caranya hingga tak ada
misunderstand
dialamnya. Langskah
saya biasanya jika
menggunakan laptop
sebagai media masuk
dalam pembelajaran
online maka menu yang
saya buka bukan hanya
pada aplikasi zoom yaitu
membuka juga dokumen
yang menurut daya
penting untuk mengetik
apa saja yang
disampaikan oleh dosen.
Selanjutnya dengan
screenshoot yang
ditampilkan dosen
tersebut dapat pula saya
screen dan dimasukkan
pada dokument tempat
saya mencatat tadi.
Sehingga tidak hanya
sekedar pendengaran
yang saya lakukan secara
fokus tetapi juga pada ke
hati-hatian mengontrol
tampilan-tampilan yang

penjelasan dan mencatat
banyak-banyak materi
yang ada agar tidak
tertinggal ketika nanti
ada tugas yang diberikan
diakhir. Dukanya ada
ketika koneksi buruk
saya hanya menunggu
hingga terhubung, sabar
karena harus keluar
masuk, bekerja keras
karena harus berlari dan
berjalan mencari tempat
yang memiliki jaringan
bagus bahkan sampai
tinggal dirumah keluarga
yang jarangnya dari
rumah bisa sampai 3 jam
perjalanan kendaraan
mobil/motor, dan
berusaha melawan
kemalasan yang muncul
akbita sudah merasa capk
dan bosan dengan kondisi
tersebut yang selalu
berulang-ulang ditambah
lagi dengan pekerjaan
rumah yang harus
diselesaikan, membantu
orangtua dan rumah
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pemateri untuk
menyampaikan materi
yang ingin mereka
sampaikan begitu pula
pada partisipan
memudahkan bagi mereka
untuk menyaksikan
langsung materi terkait
pada kelas ini. Didalam
ikon ini juga terdapat
banyak tool yang dapat
dimanfaatkan seperti salah
satunya dapat
mencoret/menggaris
ataupun menghapus sesuai
keinginan. 4. Terdapat
kolom chat box jika
terdapat kendala dalam
menyampaikan lewat
microfont. Kelebihan
lainnya juga pada chat box
yang tersedia. Ini
memudahkan para
partisipan ataupun host
dan pemateri (seluru
pengguna didalamnya)
untuk menuliskan
keinginan mereka ataupun
perintah untuk menulis
didalamnya yang berfungsi

menjadi keharusan pada
kegiatab proses belajar
mengajar oleh dosen
tertentu. Keadaan
pengaktifan kamera ini
juga berpengaruh pada
kondisi jaringan namun
tidak semua orang bisa
mengerti dan percaya
dengan kendala tersebut.
Menurut mereka itu cuma
alasan sehingga merasa
tidak di hargai. 3. Sulit
melakukan kontrol yang
baik. Ini biasanya terdapat
pada guru atau dosen
karena partisipan yang
keluar masuk, mematikan
kamera, dan adanya pihak
dari partisipan lain berada
dibelakang layar, tidur
serta microfont yang lupa
dimute terganggu pada
tersampaikan tujuan
pembelajaran dengan baik.

mungkin tiba-tiba di
munculkan oleh dosen
dan tanpa sadar di move
ke yang lain. Ini
menegangkan namun
juga seru.

tempat numpang. Tetapi
semua punya hikmah.
Dari keadaan suka di atas
saya bisa mendaoati hasil
pada aktivitas seperti
tugas yang clear dan
menambah kelincahan
saya baik menulis
maupun mengetik di
keyboard laptop.
Sementara dari kedukaan
diiatas saya bisa
menggunakan
kesempatan sebaik-
baiknya, saya selalu
menjadikan self
reminder, menjadi kuat
dengan keadaan, dapat
pengalaman di daerah
lain, dapat pengalaman
budaya berbeda,
keterampilan bersosial
media saya meningkat,
dan yang paling
membanggakan adalah
karena semua itu menjadi
terbiasa menghadapi
kesulitan sehingga jika
kedaan online berlanjut
maka kesalahan-kesahan
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untuk mengetahui dan
memberikan informasi
baik karena bermasalah
pada microfont, instruksi
aturan selama kelas
berlangsung maupun pada
kendala lainnya yang
menyebabkan tidak
dapatnya tersampaikan apa
yang ingin mereka
utarakan. 5. Mengetahui
siapa saja yang hadir
dalam kelas. Inilah salah
satu kelebihan lagi dari
aplikasi zoom meeting ini.
Pemateri, dosen, guru,
atapun panitia pengguna
dapat mengakses siapa
saja yang bergabung
dalam kelas atau ruang
zoom ini. Mereka
mengetahui itu melalui
nama setiap
orang/partisipan yang
tertera di bagian bawah
setelah gambar/foto
mereka. Instruksi
penamaan ini biasanya
dilakukan pada peringatan
sebelum memasuki kelas

yang oernah dilakukan
akan dihindari dan pahit
yang pernah dirasakan
menjadi netral. Intinya
dapat bersyukur. (Maaf
yah ini hanya tambahan
sedikit sekedar
mengungkapkan
emosional :))
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agar pemperbaharui nama
yang masih disamarkan.
Ini dilakukan sebagian
besar kegiatan belajar
mengajar formal.
Pengecekan lainnya juga
terdapat pada icon
partisipan yang ada.
Dengan mengklik icon
tersebut maka setiap
partisipan yang ada dapat
di identifikasi baik dari
nama maupun iktivitas
pengaktivan atau
penonaktifan microfont
dan video.

5 ST5 Pertama, zoom dapat
memudahkan dalam proses
perkuliahan online di era
pandemi, karena fitur-
fiturnya sangat mudah di
operasikan, seperti
mempermudah presentasi
online menggunakan power
point atau file yang lain.
Kedua, aplikasi zoom juga
accesible, bisa diakses oleh
semua kalangan.

Sangat memudahkan
karena selain
mempermudah untuk
presentasi dengan jelas
juga bisa bertanya secara
langsung kepada dosen
jika ada yang tidak
dimengerti, ini tentu
berbda dengan platform
lain seperti WA hanya bisa
dilakukan dengan pesan
ataupun voice note
meskipun bisa dilakukan
video call tetapi terbatas

Kendalanya yaitu jaringan
yang kurang baik dan
paket data sehingga
akibatnya materi yang
didapatkan tidak jelas, dan
yang paling penting adalah
kurang konsentrasi
terhadap materi biasanya
jika teman-teman yang lain
tidak mengunmute fitur
suaranya akhirnya jadi
ribut.

Sebenarnya,
tantangannya lebih pada
jaringan yang kurang
memadai, aplikasi zoom
membutuhkan jaringan
yang sangat bagus dan
juga paket data harus
memadai sehingga ketika
keduanya tidak terpenuhi
maka perkuliahan tidak
berjalan, kasus ini sering
saya alami pada
perkuliahan di semester
lalu, dimana saya berada

Pengalaman saya yaitu,
sejak awal saya agak
kesulitan menggunakan
aplikasi ini karena belum
terbiasa dan juga belum
mengerti fitur-fitur yang
ada pada aplikasi
tersebut, seperti cara
bertanya menggunakan
fitur apa, cara share
power point, cara ketik
pesan dan lain-lain, juga
awal penggunaan aplikasi
ini saya agak kesulita
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pesertanya sehingga tidak
efektif, sedangkan zoom
bisa diikuti meskipun
ratusan mahasiswa.

di tempat yang
jaringannya kurang baik
(kampung). Tantangan
lain yaitu terkadang
mahasiswa tidak
memperhatikan
penjelasan dosen karena
bisa mematikan fitur
videonya, kalau saya
secara spesifik biasa
sering mematikan video
fiturnya jika misalnya
materinya membosankan,
tetapi tetap
memperhatikan.

dalam hal mencari
jaringan yang bagus
untuk mengikuti kelas
zoom, paket data juga
harus disiapkan. Tetapi
sekarang sudah bisa
menggunakan dengan
baik karena sudah sering
menggunakan, dan
menurut saya aplikasi
zoom sekarang adalah
aplikasi terbaik untuk
melakukan perkuliahan
ataupun webinar.

6 ST6 Zoom hanya membantu kita
dalam meeting virtual,
manfaatnya tentunya ada
karena platform tersebut
membantu kita agar
memudahkan dalam
menjalankan proses
perkuliahan.

Sama saja, karena
semuanya dilakukan dalam
proses virtual meeting.

Kekurangannya
sebenarnya tidak ada,
namun hanya
permasalahan jaringan
yang perlu kita tekankan
dalam menggunakan
aplikasi zoom meeting.

Tidak ada tantangan,
semuanya sama saja.
Saya mengikuti alur
dalam perkuliahan
selama masa pandemic
ini. Jadi semua berjalan
sesuai aturan dalam
proses perkuliahan.

Lebih memudahkan kita
dalam bertemu dan
bertatap muka walau
hanya virtual. Lalu
memberikan saya aspek
baru dalam menentukan
dan mengolah informasi
dari zoom meeting
tersebut.

7 ST7 Selama menggunakan zoom
saya terkendala pada
jaringan. Jika jaringan tidak
bagus maka saya akan sulit
untuk masuk di zoom.

Zoom memudahkan saya
menerima materi yang
diberikan oleh deson.
Karena zoom bisa
merecord rekaman vidio
dizoom jadi kita bisa

Selain jaringan, tidak ada
kendala dalam zoom
platform.

Tidak ada tantangan yang
saya dapatkan di zoom
platform.

Sejak awal menggunakan
zoom platform, lebih
memudahkan saya ketika
dosen memberikan materi
atau menjelaskan materi.
Hanya saja saya
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melihat materinya
kembali.

terkendala pada jaringan
Andai zoom gratis
mungkin sangat bagus.

8 ST8 Manfaat yang saya dapatkan
selama pembelajaran lewat
zoom, yaitu Saya merasa
lebih paham materi yang
dijelaskan lewat zoom
platform di banding lewat
WhatsApp.

Hal yang membedakan
antara zoom dengan
platform lainnya seperti
moodle atau meet yaitu,
kalau menggunakan zoom,
lebih mudah di askes.

Kendala yang saya
dapatkan selama
menggunakan zoom
platform yaitu ketika saya
koneksi jaringan internet
Saya lemah, maka dari itu
Saya sering terpental
keluar masuk apk zoom.

Menurut saya, masalah
jaringan saja. Kalau
jaringan bagus maka
Saya bisa mengikuti
kuliah dengan baik.

I don't know the question
actually, but when I use
zoom platform, I realized
that this platform is better
than other platforms in
this situation, I mean
during online course.

9 ST9 Selama pandemi COVID-
19, platform zoom sangat
membantu proses
pembelajaran yang
dilakukan secara online
karena saya dapat menerima
materi dan penjelasan yang
diberikan oleh dosen
dengan baik serta saya dapat
berinteraksi dengan dosen
dan teman-teman saya
walaupun tidak secara
langsung.

Jika dibandingkan dengan
platform yang lain,
platform zoom lebih baik
digunakan untuk
pembelajaran karena
penjelasan materi yang
disampaikan lebih detail
dan saya dapat memahami
materi dengan baik.

Kendala yang saya alami
saat menggunakan
platform zoom yaitu
jaringan, jika jaringan saya
kurang bagus atau tidak
stabil, maka saya tidak
dapat mengikuti
perkuliahan dengan baik
dan saya kurang
memahami materi yang
disampaikan karena suara
dosen saat menjelaskan
putus-putus dan kadang-
kadang saya keluar masuk
zoom.

Menurut saya, tantangan
dalam menggunakan
platform zoom ada pada
jaringan, jika ada jadwal
mata kuliah saya dan
jaringan saya tidak stabil,
saya harus pergi ke
rumah teman atau tante
saya yang mempunyai
wifi sehingga saya dapat
mengikuti perkuliahan
dengan lancar dari awal
sampai selesai.

Pengalaman saya selama
menggunakan platform
zoom cukup baik karena
aplikasinya mudah
digunakan hanya saja
kadang-kadang
terkendala pada jaringan.
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10 ST10 Mendukung presentasi Jika
ingin menjelaskan atau
memahami sebuah materi
secara lebih dalam, di dalam
aplikasi Zoom bisa
mempresentasikan file
materi kepada partisipan
lainnya. Baik partisipan
maupun pemateri bisa
mencoret-coret presentasi
tersebut sehingga akan lebih
mempermudah pendalaman
materi.

1. Mendukung presentasi
Bagi Anda yang ingin
menjelaskan atau
memahami sebuah materi
secara lebih dalam, di
dalam aplikasi Zoom bisa
mempresentasikan file
materi kepada partisipan
lainnya. Baik partisipan
maupun pemateri bisa
mencoret-coret presentasi
tersebut sehingga akan
lebih mempermudah
pendalaman materi. 2.
Tersedia berbagai fitur
menarik Tersedia berbagai
macam fitur-fitur menarik.
Anda bisa merekam dan
menyimpan video selama
meeting berlangsung,
mencerahkan warna kulit
wajah Anda, mengubah
background sesuai dengan
yang diinginkan, hingga
menjadwalkan pertemuan
online. Fitur-fitur ini
mungkin hanya akan
tersedia pada aplikasi
Zoom.

1. Boros kuota Biasanya,
aplikasi yang
menampilkan video akan
lebih banyak menguras
kuota. Begitupun Zoom
Cloud Meeting. 2. Kurang
aman Belakangan ini,
aplikasi Zoom Cloud
Meeting tengah menjadi
pusat perhatian
dikarenakan bocornya
data-data pengguna ke
publik. Bukannya
menyimpan rapat-rapat
detail pribadi
penggunanya, aplikasi ini
malah menyerbarluaskan
data sensitif seperti wajah,
lokasi pengguna, hingga
jam login pengguna.

Jaringan harus stabil.
Jika jaringan kurang
stabil zoom akan macet-
macet atau keluar masuk
dengan sendirinya.

Contohya saat dosen
sedang menjelaskan
materi yang penting
kadang jaringan tidak
mendukung. Terkadang
macet-macet dan keluar
masuk zoom sendiri.
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11 ST11 Manfaat yang saya dapatkan
adalah saya dapat
melaksanakan kelas dengan
saling bertatap muka
dengan dosen dan juga
teman-taman saya,
walaupun tidak bertemu
secara langsung di ruang
kelas. Saya juga dapat
melakukan presentasi di
kelas dengan lebih nyata,
karena saya, dosen, dan
teman-teman saya bisa
melihat satu sama lain.

Dengan menggunakan
zoom, saya dapat secara
langsung melihat dosen
memaparkan materinya.
Seperti halnya di kelas
biasa, saya dapat bertanya
secara langsung jika saya
mendapati kesulitan dalam
pelajarannya.

Kendala yang saya hadapi
adalah kendala umum,
yaitu jaringan yang
kadang-kadang kurang
stabil. Dampaknya adalah
kadang saya tertinggal
penjelasan penting dari
dosen karena suaranya
yang putus-putus.

Seperti yang saya telah
sampaikan sebelumnya,
tantangan menggunakan
zoom adalah jika koneksi
jaringan tidak stabil dan
membuat suara dosen
yang sedang menjelaskan
menjadi putus-putus dan
membuat saya
ketinggalan penjelasan
penting.

Pengalaman yang saya
dapatkan selama
menggunakan Zoom, ada
baik dan buruknya.
Baiknya, saya dapat
merasakan suasana
seperti sedang belajar di
ruang kelas bersama
dengan dosen dan teman-
teman saya, karena bisa
bertatap muka dan
berkomunikasi secara
langsung dengan fitur
microphone. Sementara,
buruknya adalah karena
Zoom merupakan
platform online yang
membutuhkan koneksi
internet, maka koneksi
internet harus selalu baik
dan apabila sedang
buruk, suara dosen
menjadi putus-putus dan
membuat saya
ketinggalan penjelasan
materi.

12 ST12 Manfaat yang saya dapatkan
selama menggunakan
platform zoom yaitu
memudahkan berinteraksi

Hal yang membedakan
zoom dengan platform lain
yaitu adanya fitur zoom
yang mudah dipahami, dan

Kekurangan yang saya
temui di platform zoom ini
adalah platform zoom
sangat boros dalam

Tantangan yang saya
temui dalam penggunaan
platform zoom yaitu
koneksi internet, koneksi

Ketika pertama kali
menggunakan zoom, saya
sama sekali tidak
mengerti cara
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dan mengikuti kegiatan
pembelajaran, webinar,
meeting, serta diskusi jarak
jauh tanpa harus bertemu
secara langsung.

zoom dapat menampung
peserta lebih banyak
dibandingkan platform
lain.

penggunaan kuota data. internet yang tidak stabil
sangat meresahkan
pengguna internet
apalagi ketika
pembelajaran/meeting
akan dimulai, sinyal yang
buruk akan
mempengaruhi proses
penggunaan aplikasi
zoom. Ketika saya
berada ditempat yang
memiliki koneksi sinyal
yang buruk, saya tidak
bisa mendengar suara
pemateri dengan jelas
bahkan aplikasi tersebut
bisa berhenti dengan
sendirinya.

menggunakan fitur
audionya, yakni
bagaimana mengaktifkan
audionya agar saya bisa
mendengar pemateri
menjelaskan materinya,
namun seiring
berjalannya waktu dan
keseringan menggunakan
aplikasi zoom tersebut
membuat kita terbiasa
dan pada akhirnya kita
akan paham.

13 ST13 Zoom Platform dapat
Membantu saya untuk
diskusi di dalam kelas.
Manfaat yang saya dapatkan
selama menggunakan zoom
ini adalah saya dapat
berkomunikasi secara
langsung dan juga
menyampaikan pendapat
dengan baik kepada teman
teman dan dosen yang
dimana komunikasi tersebut

Zoom platfrom
memudahkan kita untuk
menerima dan juga
menanggapi materi yang
disampaikan oleh dosen.
Hal inilah yang
membedakan zoom
dengan platform lain ialah
penjelasan materi yang
singkat. Saya mengambil
contoh pada Whatsapp
platform. Menurut saya,

Kendala saya
menggunakan zoom adalah
handphone. Kekurangan
yang saya dapatkan pada
saat menggunakan
platform ini adalah
aplikasi ini sangat berat di
handphone saya. Ini
disebabkan oleh
penggunaan kamera dan
juga pemakaian data
internet yang berlebih

Tantangan saya adalah
jaringan karena
dikampung saya ini
ketika sedang hujan deras
dan mati lampu maka
jaringan akan hilang
sehingga saya tidak bisa
ikut belajar dan juga
mengakses internet

Saya sudah mulai
mengetahui sedikit demi
sedikit ilmu tekhnologi
yang sedang berkembang
diberbagai negara ini
apalagi perkembangan
tekhnologi pada aplikasi.
Menurut saya Aplikasi
zoom sangat keren.
Karena sistem yang
digunakan tidak sulit kita
akses dan juga
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serupa dengan sistem
pembelajaran offline
sehingga tidak menutup
kemungkinan mahasiswa
memiliki alasan untuk tidak
memahami materi yang
disampaikan.

selama saya menggunakan
Whatsapp grup pemberian
materi cukup baik tetapi
respon dan juga tanggapan
dari kami biasanya sangat
lambat bahkan
membutuhkan banyak
waktu untuk membaca dan
juga mengetik. Sehingga
materi yang dapat
dijelaskan hanya beberapa
point saja

sehingga ketika saya
sedang zoom handphone
saya akan panas dan tiba
tiba mati sendiri.

pelaksanaan belajar
mengajarpun tidak jauh
berbeda dengan
pembelajaran offline
dikelas.

14 ST14 Manfaat yang saya peroleh
setelah menggunakan Zoom
Platform ini adalah pertama,
saya mendapatkan
pengalaman baru karena ini
pertama kali saya
menggunakan zoom
platform selama proses
pembelajaran daring, jadi
saya bisa mengetahui hal
baru dari zoom platform ini.
Kedua, dapat membantu
saya untuk lebih berani
dalam berkomunikasi
dengan dosen atau teman-
teman saya. Seperti, saya
lebih percaya diri ketika
saya mempresentasikan

Dengan menggunakan
zoom platform ini, saya
mudah untuk memahami
materi karena penjelasan
yang dijelaskan oleh dosen
sangat jelas. Alat ini juga
dapat menampilkan layar
berupa materi, gambar
atau video yang dibahas
didalam zoom platform
ini. Dan mengapa saya
mengatakan zoom
platform ini sangat bagus
digunakan untuk belajar
karna hanya zoom
platform ini yang mudah
digunakan serta
menampilkan banyak fitur

Kendala yang sering saya
temui ketika saya sedang
melakukan kelas di zoom
yaitu jaringan yang kurang
memadai. Terkadang saya
sering mengeluh ketika
jaringan saya kurang baik,
terlebih lagi dengan
kekurangan dalam
penggunaan zoom
platform ini yaitu boros
kuota. Diantara semua
platform yang saya
digunakan hanya zoom
platform ini yang paling
banyak memakan kuota.
Sehingga ini akan terus
menjadi kendala saya

Sebenarnya saya selalu
merasa tertantang setiap
melakukan zoom
platform ini karna saya
pikir semua alat yang
digunakan pastinya akan
membuat kita tertantang
dalam menggunakan alat
tersebut.

Sebenarnya saya sudah
mengetahui zoom
platform ini hanya saja
saya belum pernah
menggunakannya. Dan
ketika saya
menggunakannya
ternyata alat ini sangat
mudah digunakan.
Namun, saya ingat ketika
awal menggunakan zoom
platform ini, saya pernah
membuat kesalahan
ketika dosen saya sedang
menjelaskan materi dan
saya tiba-tiba mencoret-
coret di layar handphone
saya. Tetapi, sebenarnya
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sebuah makalah lewat zoom
platform ini karena
sejujurnya saya masih
sering gugup ketika saya
berhadapan langsung
didepan kelas sehingga
konsentrasi saya bisa
terganggu.

terbaik dan juga memiliki
kapasitas ruang besar
sehingga zoom platform
dapat menampung 1.000
partisipan.

ketika menggunakan zoom
platform.

saya melakukan itu karna
ketidaksengajaan namun
tetap saja dosen langsung
menegur saya. Setelah
kejadian itu saya tidak
lagi mengulanginya dan
saya lebih memilih diam
dan mendengarkan ketika
dosen sedang
menjelaskan materi.

15 ST15 Sangat membantu, seperti
saya sedang melakukan
perkuliahan di masa
Covid19 saya bisa
berkomunikasi dengan
beliau" di masa perkuliahan.

Zoom Dapat melakukan
meeting hingga 100
partisipan, Gratis 40 menit
video conference untuk
rapat kelompok, dapat
mengulang lagi jika durasi
sudah habis, Kualitas suara
dan gambar HD Screen-
sharing, Akses ke virtual
background,
Menjadwalkan hingga
merekam keseluruhan
meeting Membagi
partisipan menjadi
beberapa ruangan dengan
fitur Breakout Rooms
sedangkan Platform itu
yang digunakan sebagai
media bagi dosen untuk
melaksanakan belajar

Boros penggunaan pada
kuota data, salah satu
kekurangan Zoom yang
sudah menjadi pada
umumnya. Bagaimana
tidak, akses Zoom yang
begitu luas memungkinkan
penggunaan data internet
yang semakin besar.
Sehingga, menyediakan
data internet secukupnya.
Atau jika perlu gunakan
jenis kuota un-limited
yang tidak terbatas
penggunaan akses datanya.

Jaringan, karena pada
saat jaringan di kampung
tidak terlalu bagus maka
suara mahasiswa lain
terdengar kurang jelas,
terkadang suka keluar
masuk pada saat
melakukan zoom
Platform

Mengobrol dengan grup
dapat dilakukan dengan
mudah. Sementara,
percakapan juga dapat
dengan mudah dicari,
berbagi file terintegrasi,
dan arsip dapat disimpan
selama berjalannya
Covid19. Hal ini
memudahkan para
pengguna untuk
melakukan panggilan dari
satu pengguna ke yang
lain atau panggilan grup.
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mengajar secara online.
16 ST16 Zoom platfrom sangat

membantu saya seperti
melakukan pertemuan tatap
muka dalam proses
pembelajaran, aplikasi ini
sangat mudah untuk
dioprasikan. Manfaatnya
adalah karena covid 19
mengharuskan kita untuk
tetap berada dirumah nah
jadi zoom adalah sarana
untuk kita dapat
melaksanakan kegiatan
tatap muka dalam proses
pembelajaran jarak jauh, ini
sangat membantu karena
dalam platfrom ini bukan
hanya 1-4 orang saja yang
bisa mengakses namun bisa
sampai ratusan, dan
membantu saya dalam
memahami materi
pembelajaran.

Zoom platfrom sangat
memudahkan dalam
memahami materi seperti
dapat menampilkan power
point yang dimana itu
penting serta dibarengi
dengan penjelasan dari
dosen dan apabila kita
kurang paham dalam
platfrom ini kita dapat
angkat tangan dimana kita
dapat bertanya,
mengeluarkan pendapat
dan lain-lain. Hal yang
membedakan zoom
dengan yang lain seperti
whatsapp adalah zoom
dapat menampilkan power
point dan dibarengi
dengan penjelasan dari
dosen sedangkan whatsapp
tidak bisa, dan dalam
aplikasi whatsapp itu
terbatas orang yang dapat
melakukan video call
hanya sekitar 4-8
sedangkan di zoom
platfrom dibatasi akan
tetapi jumlah batas

Kekurangannya dalam
platfrom ini adalah apabila
jaringan yang tidak stabil
suara yang berada dalam
platfrom ini menjadi
terputus-putus.

Banyak hal yang
membuat saya tertantang
yaitu seperti cara
membuat link untuk
digunakan oleh Dosen
nantinya untuk mengajar,
itu adalah pengalaman
pertama saya dan itu
sangat menantang
dimana saya harus
mengotak atik dan
mencari tahu bagaimana
cara membuat room
zoom dan mengshare
linknya.

Pada awal penggunaan
saya tidak tahu
bagaimana cara
mengaktifkan voice
orang yang berbicara nah
setelah saya mencari tau
akhirnya saya dapat
pemahaman baru terkait
itu dan bagaimana
melakukan angkat tangan
serta chat di dalam zoom.
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tersebut 1-300 bahkan
lebih.

17 ST17 Zoom sangat membantu
pada saat ingin presentasi
kelompok

Yang membedakan zoom
dengan platform lainnya
adalah di zoom bisa
memuat pastisipan sampai
1000 dan data yang zoom
ambil juga tidak sebanyak
aplikasi lain.

Kadang jika jaringan jelek
kita akan mengalami
kendala seperti pada saat
masuk zoom tiba-tiba akan
keluar sendiri.

Tidak ada. Pada saat pertama kali
disuruh menggunakan
zoom saya agak sedikit
ragu karena saya takut
tidak akan dapat
menggunakannya tapi
pada saat saya
menggunakan aplikasi
tersebut ternyata mudah
dan sangat membantu
sekali dalam proses
pembelajaran, presentasi
maupun melakukan
seminar dan kegiatan
lainnya.
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Keterangan:

Q1: Jika Zoom Platform membantu anda, sebutkan dan jelaskan manfaat yang anda dapatkan selama menggunakan Zoom Platform?

Q2: Jika Zoom Platform memudahkan anda memahami materi, sebutkan dan jelaskan hal yang membedakan Zoom dengan platform

yang lain?

Q3: Jika anda menemukan kendala dalam penggunaan Zoom Platform, sebutkan dan jelaskan kekurangan yang anda temui dalam

Platform ini?

Q4: Jika anda merasa tertantang dalam menggunakan Zoom Platform, sebutkan dan jelaskan tantangan apa saja yang anda temui

dalam penggunaan Platform tersebut?

Q5: Sebutkan dan jelaskan pengalaman yang anda dapatkan selama penggunaan Zoom Platform sejak awal menggunakannya!

ST (1,2,3…17): Siswa ke (1,2,3….17)
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