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A. Mendaftar Google Classroom 

1. Buka Browser Chrome 

2. Lalu buka halaman https://classroom.google.com/ 

3. Jika belum login akun Gmail, maka anda akan diminta untuk memasukkan username dan 

password 

 
 

4. Jika login berhasil, maka akan menampilkan halaman berikut: 

 
 

5. Klik Continue 

 



B. Membuat Kelas 

 

1. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat Kelas 

 
 

2. Selanjutnya akan ditampilkan jendela sebagai berikut 

 

 
Checklist persetujuan dan Klik Continue 

 



3. Di Tampilan berikut anda akan diminta untuk mengisikan Nama Kelas (Class Name), Bagian 

(Section), Mata Pelajaran (Subject) dan Ruangan (Room), isilah sesuai dengan instruksi 

pembuatan :  

- Nama Kelas (Class Name) dengan format : Kode Prode + Semester + Nama Matakuliah, 

contoh : Pd.1.Sem 2 Bahasa Inggris (atau bisa menghubungi bagian Prodi untuk 

penamaan kelas) 

- Bagian (Section) di isi dengan Nama Pertemuan, contoh Pertemuan 4 

- Mata Pelajaran (Subject) di isi dengan Nama Matakuliah dan Kode Matakuliah Contoh : 

Bd.5.105 (Bahasa Inggris) atau Bahasa Inggris (Bd.5.105) 

- Ruangan (Room) di isi dengan nama ruangan yang dipakai untuk ruangan belajar di 

kampus, contoh SR1 atau StudyRoom 1 

 
Selanjutnya klik Create 

Maka kelas akan dibuat (proses loading) 

 



4. Berikut adalah tampilah halaman Kelas yang sudah dibuat 

 
 

5. Untuk mengupload materi klik di area Share something with your class… 

 
 

6. Selanjutnya isi Instruksi dan pilih file yang akan di upload 

 
 



 

Tampilan saat mengupload file 

 
 

7. Jika sudah melengkapi isian materi maka Klik Tombol Post 

 
8. Jika sudah berhasil upload materi maka tampilan akan seperti berikut 

 



C. Membuat Tugas 

Untuk masuk ke halaman membuat tugas, klik menu Classwork 

 
 

Tampilan hamalan Tugas 

 
1. Klik Create untuk membuat tugas 

 
2. Setelah memilih jenis kuis, akan diminta untuk mengisikan deskripsi kuis 

- Titile (Judul Tugas) 

- Instruction (Optional) 

 
 



3. Stelah melengkapi isian silahkan Klik Assign 

 
4. Klik Judul tugas untuk melihat tugas 

 
5. Klik View Assigment untuk melihat daftar mahasiswa yang mengerjakan tugas 

 
 

 



D. Mengundang Mahasiswa 

1. Klik Stream Untuk kembali ke halaman Kelas 

 
 

 

2. Untuk melihat kode kelas, silahkan klik di bagian Kotak 

 
3. Berikut adalah kode kelas untuk dibagikan ke mahasiswa 

 
 

E. Melihat daftar Mahasiswa 

1. Kelas yang sudah dibuat sebelumnya, harus diundang/invite mahasiswa untuk masuk ke 

kelas yang sudah ada, dengan cara membagikan kode kelas yang sudah di buat diatas.  

2. Untuk masuk ke daftar mahasiswa klik People 

 
 

3. Berikut adalah tampilan daftar mahasiswa 

 


