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A. JOIN CLASSROOM 

1. Peserta melihat pengumuman pembagian kelas melalui website DPPAI. 

2. Peserta masuk ke dalam kelas (classroom) melalui dua cara: 

- Peserta me-accept invitation Classroom di email UII masing – masing 

mahasiswa sesuai kelas yang ditentukan oleh DPPAI. 

- Jika tidak menemukan invitation via email UII, peserta bisa menjadi anggota 

classroom menggunakan fitur "Join Class" menggunakan kode kelas yang 

dipublikasikan di website DPPAI. 

3. Seluruh peserta terakhir masuk ke dalam kelas (classroom) paling lambat Hari 

Jum’at, 3 April 2020 jam 14.00 

4. Jika peserta mempunyai kesulitan atau kendala dalam masuk ke kelas bisa 

menghubungi Admin DPPAI No Telpon (082253225332). 

5. Bagi peserta yang tidak masuk ke dalam kelas sampai waktu yang telah ditentukan 

maka peserta dianggap GUGUR dalam pesantrenisasi 2 Pra KKN. 

6. Selama pelaksanaan pesantrenisasi pra KKN Secara daring peserta Classroom akan 

didampingi oleh musyrif/ah dan pembimbing dari DPPAI.   

7. Waktu pelaksanaan pesantrenisasi 2 Pra KKN antara putra dan putri dilakukan secara 

terpisah; 

a. PUTRA : Tanggal 6 – 11 April 2020 

b. PUTRI : Tanggal 13 – 18 April 2020 

 

B. PENYAMPAIAN MATERI SECARA ONLINE 

1. Musyrif/ah akan mengirimkan link setiap materi  

2. Mahasiswa melihat dan memahami materi yang ada link 

3. Jika ada pertanyaan mahasiswa bisa bertanya langsung kepada pendamping kelas/ 

musyrif/ah pada kolom komentar di classroom. 



4. Link materi akan di-share musyrif/ah di classroom selama 6 hari dengan rincian: 

a. Hari ke-1 penyampaian materi akhlak bermasyarakat dan Manajemen Masjid 

dan TPA. 

b. Hari ke-2 penyampaian materi Kesiapan menjadi Imam, Muadzin, dan doa. 

c. Hari ke-3 penyampaian materi perawatan Jenazah. 

d. Hari ke-4 penyampaian materi menjadi khotib atau penceramah dan materi 

kesiapan menjadi MC atau moderator. 

e. Hari ke-5 penyampaian materi Masail Diniyah. 

f. Hari ke-6 pelaksanaan kuis online. 

5. Peserta melihat dan memahami materi yang disampaikan dalam clasroom, jika ada 

pertanyaan terkait materi bisa langsung mengajukan pertanyaan dikolom komentar. 

6. Setiap pertanyaan yang diajukan mahasiswa di classroom akan dijawab oleh 

pendamping kelas atau pembimbing kelas. 

7. Pertanyaan yang diajukan kepada pendamping harus disertai dengan identitas 

mahasiswa yang bersangkutan.  

 

C. PRESENSI DAN KUIS ONLINE 

1. Peserta melakukan presensi dengan mengisi “NAMA_NIM” pada kolom komentar di 

setiap materi yang disampaikan dari jam 08.00 WIB - 16.00 WIB di classroom. 

2. Kuis online dilaksanakan pada hari terakhir (hari ke-6) pesantrenisasi pra KKN dari 

jam 08.00 WIB – 16.00 WIB di classrom.  

3. Peserta WAJIB membaca tata tertib pelaksanaan pesantrenisasi 2 pra KKN yang 

dipublikasikan di website DPPAI. 


