


Panduan Google Classroom Via Komputer/Laptop 

A. Membuat Kelas Baru 

1. Buka alamat : https://classroom.google.com dan login dengan user dan 

password akun Google pribadi Anda atau akun Google Suite For Education 

Institusi pendidikan/lembaga Anda. 

 

2. Buatlah Kelas dengan  klik tanda + pada bagian pojok kanan atas dan Buat 

kelas. Berilah nama kelas yang akan dibuat dan tekan buat. 

 

 

 



3. Jika sudah selesai akan muncul halaman utama/beranda kelas yang dibuat. 

 
 

B. Menambah Peserta Pembelajaran 

Untuk menambahkan peserta pembelajaran, pilih dan klik menu Student  pada 

halaman utama. Ada dua pilihan cara menambahkan peserta pembelajaran :  

1. Mengunakan Kode kelas,  2. Menggunakan undangan. 

 

 

1) Jika menggunakan Kode kelas, maka kode kelas tersebut harus diberikan 

kepada peserta pembelajaran agar dimasukkan sendiri oleh mereka saat 

membuka dasbord google Classroom sehingga tergabung dengan kelas 

yang kita buat sebelumnya. 



2) Jika menggunakan undangan/ Invite Student sebelumnya kita harus memiliki 

Nama akun atau email peserta pembelajaran untuk ditambahkan satu 

persatu pada daftar undangan, dan peserta pembelajaran akan 

mendapatkan pemberitahuan bahwa telah diundang untuk bergabung paa 

kelas yang muncul pada dasbord Google Classroom maupun pada email 

masing-masing.  

 

 
 
Jika peserta pembelajaran peserta pembelajaran sudah tergabung maka 

akan mucul daftar nama peserta pembelajaran pada tab “Anggota” google 

classroom kita. 

 

 
 

 

C. Membuat Konten Pada Google Classroom 

Untuk membuat konten pada google classroom baik konten tugas, materi dan 

konten lainnya, pilih tab “Tugas Kelas” dan pada bagian pojok kiri atas arahkan 

kursor dan klik pada tanda “+ Buat” sehingga muncul berbagai pilihan aktivitas 

yang bisa dilakukan. 

 



 
1. Membuat Tugas  

Untuk membuat tugas, sebelumnya harus dipersiapkan terlebih dahulu 

filenya bisa berupa gambar, dokumen, video dan lain-lain yang berisi intruksi 

tentang apa yang harus dilakukan oleh peserta pembelajaran. Setelah itu isi 

kolom judul dan pentunjuk untuk mempermudah pengerjaan tugas yang akan 

dibuat. Jangan lupa atur juga tanggal tenggat pengumpulan file jawaban 

tugas tersebut. 

 

 
 

Jika pengaturannya sudah selesai dilakukan klik “Tugaskan” maka nanti akan 

muncul tugas tersebut di halaman awal classroom Pengajar dan Anggota 

pada kelas tersebut. 

 

 



 

Pengajar dapat melihat siapa saja Anggota yang sudah menyerahkan tugas 

dengan cara masuk ke tab “Tugas Kelas”, kemudian pilih dan klik tugas yang 

sebelumnya kita buat nanti akan muncul beberapa informasi yang disajikan 

seperti pada gambar dibawah ini : 

 

 
 

D. Memberikan Nilai Tugas 

Untuk memberikan nilai pada tugas yang sudah diberikan kepada mahasiswa/ 

anggota, pengajar mengakses halaman utama/beranda kelas yang didalamnya 

terdapat tugas. Pilih nama tugas yang akan dinilai dan setelah itu pilih juga 

nama mahasiswa yang sudah menyerahkan tugas untuk dinilai hasil pengerjaan 

tugasnya. Sebelum memberi nilai pengajar juga dapat melihat dokumen hasil 

dari pengerjaan tugas yang dilakukan oleh para mahasiswa/anggota. 
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Media Daring Lainnya 

 




