
Manual Book Penggunaan MS Team Untuk Mahasiswa 
 

A. Proses Instal dan Login MS TEAM 
1. Siapkan email dan password MS Team 

2. Download MS Team versi Desktop atau Mobile pada pada laman ini  

 
3. Setelah MS Team versi desktop berhasil di download, install MS Team : 

a. setelah instalasi selesai dilakukan silahkan buka aplikasi MS Team versi desktopnya, 
masukan email lalu klik tombol Sign In, maka tampilan awal akan seperti berikut: 

 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app


- Setelah itu maka anda akan diminta untuk memasukan password seperti tampilan 
berikut ini, setelah memasukan password klik Sign In : 

 
- Jika password yang dimasukan salah berkali-kali dan muncul pemberitahuan seperti 

berikut ataupun pemberitahuan yang lainya. Silahkan hubungi admin MS Team (WA : 
08978966588 – Kang Zaenal)  : 

 
  



- Jika password yang dimasukan benar maka akan tampil seperti halaman berikut ini, 
anda akan diminta untuk memasukan password sebelumnya dan diminta untuk 
memasukan password baru, gunakan password baru yang akan mudah anda ingat, 
password baru yang harus dimasukan minimal 8 karakter terdiri dari Huruf Kapital, 
Huruf Kecil dan Number. contoh : Universitasgarut2020. lalu klik sign in: 

 
- Setelah password baru berhasil dibuat silahkan simpan passwordnya di note supaya 

anda mudah mencarinya disaat lupa, setelah itu akan muncul laman seperti berikut, 
lalu klik next :  

 
- Setelah tombol next di klik silahkan buka smartphonenya lalu download di playstore 

Microsoft authenticator, icon aplikasinya seperti gambar berikut ini : 

 



- Setelah itu akan tampil halaman seperti berikut. buka aplikasi Microsoft authenticator 
yang telah di download pada playstore. Selanjutnya ikuti langkah berikut, pertama klik 
Use verification code lalu klik set up : 

 
 

- Setelah set up di klik maka akan muncul gambar di bawah ini, selanjutnya scan barcode 
menggunakan aplikasi Microsoft authenticator 

 
 



- Setelah scan barcode berhasil dilakukan maka klik next. lalu klik selesai pada aplikasi 
Microsoft authenticator. klik akun yang sudah di scan barcode pada Microsoft 
authenticator maka anda akan melihat kode sandi yang terdiri dari 6 digit angka. 
Setelah itu pada MS Team versi desktop akan muncul halaman seperti gambar di 
bawah ini  

      
 

- Setelah itu masukan 6 digit kode sandi yang ada di Microsoft authenticator hasil scan 
barcode, setelah itu klik verify  

 
- jika berhasil maka akan tampil halaman seperti berikut, setelah itu klik done 



 
- Tunggu beberapa saat maka anda akan di alihkan ke halaman utama MS Team, seperti 

gambar berikut  

 
 

  



B. Fitur - Fitur Utama MS Team  
  


