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1. Tentang Google Classroom 

Google Classroom merupakan aplikasi yang dikembangkan langsung oleh 

perusahaan mesin pencari nomer 1 di dunia, Google merancang dan 

mengembangkan aplikasi Classroom dengan sangat sederhana dan mudah 

digunakan. 

Terdapat banyak aplikasi dalam pembuatan kelas daring, sekolah kita memilih 
Google Classroom sebagai aplikasi yang digunakan adalah karena aplikasi ini 

mudah untuk digunakan, pengunaannya tanpa melakukan registrasi, cukup 

dengan menggunakan akun email yang dimiliki guru dan siswa aplikasi langsung 

dapat digunakan. 

Server Google terkenal kehandalan dan kecanggihannya sehingga tidak mungkin 

terjadi down server dan kendala terhadap server classroom, dari aspek tadi 

pilihan menggunakan aplikasi ini merupakan pilihan yang tepat.  

SMK Infromatika menitik beratkan pada aspek kemudahan , tools yang mudah 

dipahami dalam penggunaannya, sehingga tidak menyulitkan guru dan siswa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

2. Instalasi Aplikasi Google Classroom 

Untuk dapat menggunakan aplikasi Google Classroom terdapat 2 cara yaitu : 

❖ Bagi pengguna laptop/komputer, anda dapat membuka laman ini  

https://classroom.google.com/

 
❖ Bagi Pengguna Ponsel dapat mengunduh aplikasinya, sebagai 

contoh pengguna android dapat mengunduh pada Playstore 
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3. Gabung ke dalam kelas Google Classroom 

Terdapat 2 cara agar siswa dapat bergabung dengan kelas daring menggunakan 

aplikasi Google Classroom : 

❖ Menggunakan Email 

Guru mengundang siswa dengan menggunakan alamat email yang dimiliki 

oleh siswa tersebut  Misalnya: anaconda@gmail.com. 

❖ Menggunakan Kode Kelas 

Cara ini mudah untuk dilakukan, siswa cukup menginstall aplikasi Google 

Classroom, lalu meminta kode kelas kepada guru, dan meminta gabung ke 
dalam kelas dengan menggunakan kode kelas tersebut. 

 

     

Gabung 

Kelas 

Klik + untuk 

gabung 

Masukkan 

kode kelas 
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4. Forum 

Komunikasi antara guru dan siswa atau antara siswa dan siswa dapat dilakukan
dengan cara masuk ke menu Forum dan guru/siswa dapat membagikan tulisan, 
gambar, video dll di dalam forum tersebut. 

Tata Cara Menggunakan Forum 

     

Klik Gabung 

Siswa Telah 

Bergabung 

Dalam Kelas 

Klik berbagi 

dalam kelas 

Ketik yang 

akan 

dibagikan 

kemudian 

klik kirim 



 

 

7 

 

5. Melihat dan Membaca Materi 

Materi yang dibagikan oleh guru baik berupa file docx/pdf, bisa dibaca oleh siswa 
untuk selajutnya bisa diunduh dan simpan di HP atau komputer siswa. 

     

 

6. Tugas Kelas 

Bagian ini merupakan bagian terpenting dari pelaksanaan kelas daring, adanya 

interaksi tugas yang dikerjakan oleh siswa dan penilaian yang dilakukan oleh 
guru. 

Pada kelas daring SMK Informatika tugas dan soal evaluasi dari Guru, yang mana
bisa berupa :  

❖ Evaluasi soal adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru dengan mengirim 
soal essay atau pilihan ganda yang memiliki prosentase nilai tertentu. 

❖ Evaluasi Rangkuman adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru dengan 

mengirim tugas kepada siswa untuk merangkum materi pada kegiatan 
belajar yang telah dikirimkan oleh guru mapel masing-masing.  

 

Masuk tugas 

kelas, klik 

salah satu 

materi 

Klik materi 

untuk 

melihat 

materi 
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Tata Cara Mengerjakan Tugas dan Mengirim Tugas 

                        

                        

Buka Tugas Kelas 

kemudian pilih Evaluasi 

yang akan dikerjakan 

Scroll tanda panah 

untuk melampirkan  

Tambah lampiran 

Tugas dikerjakan di buku 

tulis kemudian di foto 

dan upload 

Tanda tugas 

belum dibuka 
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Ambil foto 

tugas 

Proses melampirkan 

tugas, gunakan resolusi 

kecil agar proses 

melampirkan lebih 

cepat, tetapi tulisan 

tetap dapat dibaca guru 

Serahkan tugas 

kepada guru, klik 

Turn in/Serahkan 

Tugas telah 

berhasil 

disetorkan ke guru 

Tanda tugas 

telah dibuka 
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7. Anggota 

Pada menu ini siswa dapat melihat guru dan teman siswa sekelas yang lain. 

 

8. Nilai 

Tidak lengkap rasanya ada tugas tidak ada nilai, pada aplikasi google classroom 

anda dapat melihat nilai dari tugas yang telah anda kirim kepada guru. 

Cara melihat nilai sebagai berikut : 

    

**Penting 

Tugas yang di kirim guru akan berakhir pada batas waktu tertentu, jika sudah 
lewat batas waktunya, maka  tugas siswa tidak dapat lagi disetorkan. 

 

Buka tugas 

kelas 

Klik icon berikut 

untuk melihat daftar 

tugas dan nilai 

Jika nilai belum 

muncul, lakukan 

refresh terhadap 

halaman ini 

Nilai anda telah telah 

terlihat 

Oleh karena itu, siswa harus rutin menyimak classroomnya dan tertib dalam
memantau dan mengerjakan tugasnya. Selamat belajar daring menggunakan
Google Classroom. Semoga panduan ini dapat difahami dengan baik.
Tetap semangat dalam kondisi apapun. Ganbatte kudasai !


