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Membuat kelas 

Sebagai pengajar, salah satu hal pertama yang dilakukan di Classroom adalah membuat kelas 

untuk setiap kelas yang Anda ajar. Di kelas, Anda dapat memberikan tugas dan memposting 

pengumuman kepada siswa. 

Siapa pun yang berusia di atas 13 tahun dapat membuat kelas menggunakan Akun Google 

pribadi. 

Membuat kelas 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Di Halaman beranda Classroom, klik Tambahkan Buat kelas.  

 

3. Masukkan nama kelas.  

 

4. (Opsional) Untuk memasukkan deskripsi singkat, tingkat kelas, atau jadwal kelas, klik 

Bagian dan masukkan detailnya. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020270
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020270
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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5. (Opsional) Untuk menambahkan mata pelajaran, klik Mata Pelajaran, lalu masukkan 

nama atau klik salah satu nama dari daftar yang muncul ketika menulis teks. 

6. (Opsional) Untuk memasukkan lokasi kelas, klik Ruangan dan masukkan detailnya. 

7. Klik Buat. 

Semua kelas baru memiliki halaman Tugas Kelas yang dapat Anda hapus. Jika halaman 

dihapus, pengajar utama kelas tersebut dapat menambahkannya kembali. Untuk mengetahui 

detailnya, lihat Menambahkan atau menghapus halaman Tugas Kelas. 

Langkah berikutnya: Classroom membuat kode kelas secara otomatis ketika Anda 

membuat kelas baru. Gunakan kode ini untuk mengundang siswa ke kelas. Anda dapat 

mengubah tema kelas atau menampilkan foto profil jika dinginkan. Anda dapat mengarsipkan 

kelas jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk detailnya, lihat Mengarsipkan kelas. 

Menyelesaikan tugas umum lainnya 

Menerima kelas yang disediakan 

Administrator yang mengelola Classroom dapat membuat kelas untuk Anda dan 

menambahkan siswa ke kelas tersebut. Kelas yang dibuat oleh administrator berstatus 

disediakan. Anda perlu login ke Classroom untuk menerima atau menolak kelas sebelum 

kelas dapat dilihat oleh siswa atau rekan pengajar. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Pada kartu kelas, klik Terima. 

   

3. Konfirmasi jumlah siswa dan aktivasi kelas, lalu klik Terima. 

Mengubah tema kelas 

Setelah membuat kelas, Anda dapat mengubah pola warna atau gambar default yang 

ditampilkan di bagian atas aliran kelas. Hanya pengajar yang dapat mengubah tema. 

 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9125691
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149813#zippy_carchive
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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Memilih gambar tema lain dari galeri: 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas dan klik Pilih tema di bagian bawah gambar.  

 

3. Pilih opsi:  

o Pilih gambar dari galeri lalu klik Pilih tema kelas. 

o Klik Pola, pilih warna dan pola, dan klik Pilih tema kelas. 

Mengupload gambar tema Anda sendiri 

1. Buka kelas dan klik Upload foto di bagian bawah gambar.  

 

2. Pilih opsi:  

o Tarik foto dari komputer Anda ke bagian tengah layar. 

o Klik Pilih foto dari komputer Anda, pilih gambar yang ingin Anda gunakan 

untuk kelas, dan klik Buka. 

3. Klik Pilih tema kelas. 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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Mengedit informasi kelas 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Pada kartu kelas, klik Lainnya Edit.  

 

3. Masukkan nama, bagian, ruangan, atau mata pelajaran yang baru, lalu klik Simpan. 

Menampilkan foto profil 

Anda dapat menampilkan foto profil di sebelah nama Anda di aliran kelas dan di kartu kelas 

pada layar utama. Classroom menggunakan foto profil Akun Google Anda sebagai foto profil 

Classroom. Lihat Mengubah gambar profil Gmail untuk memperoleh petunjuk tentang cara 

mengubah foto profil Anda. 
 

Bergabung ke kelas sebagai siswa 

Untuk menggunakan Classroom, Anda perlu login pada komputer atau perangkat seluler, 

kemudian bergabung ke kelas. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan tugas dari pengajar dan 

berkomunikasi dengan teman sekelas Anda. Saat Anda bergabung dengan kelas di salah satu 

perangkat, Anda juga terdaftar di kelas itu di semua perangkat. 

Cara bergabung dengan kelas 

Anda memiliki 2 cara untuk bergabung dengan kelas: 

 Bergabung dengan kelas menggunakan kode kelas—Jika guru Anda memberikan 

kode kelas, gunakan kode ini untuk menambahkan diri Anda ke kelas. Guru Anda 

mungkin memberikan kode tersebut saat Anda berada di kelas atau mengirimkannya 

melalui email kepada Anda. 

 Menerima undangan dari guru Anda—Jika guru Anda mengirimi Anda undangan, 

Anda akan melihat Bergabung di kartu kelas di halaman beranda Claassroom Anda. 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://support.google.com/mail/answer/35529
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Lupa atau kehilangan kode kelas? Kode tidak berfungsi? 

Jika Anda menghapus, kehilangan, atau lupa kode kelas sebelum bergabung dengan kelas, 

mintalah pengajar Anda untuk mengirimkan ulang kode tersebut atau membuat kode yang 

baru. Jika kode tersebut tidak berfungsi, mintalah bantuan dari pengajar Anda. 

Catatan: Anda hanya perlu menggunakan kode kelas satu kali untuk bergabung dengan 

kelas. Anda kemudian sudah terdaftar di kelas dan tidak perlu lagi menggunakan kode 

tersebut. 

Bergabung dengan kelas 

Anda harus login ke Classroom terlebih dahulu agar dapat bergabung ke kelas. Tidak yakin 

apakah Anda sudah login? Pelajari lebih lanjut cara login ke Classroom. 

Bergabung ke kelas menggunakan kode kelas 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Di bagian atas, klik Tambah Gabung ke kelas.  

 

3. Masukkan kode kelas yang diberikan oleh pengajar, lalu klik Gabung. 

Kode kelas terdiri dari 6 atau 7 huruf atau angka. Misalnya, hjhmgrk atau g5gdp1.  

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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Menerima undangan dari pengajar 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Pada kartu kelas, klik Gabung.  

 

  

Catatan: Hanya pengajar yang dapat mengubah gambar kelas. Namun, Anda dapat 

mengubah foto profil Classroom Anda. Untuk detailnya, lihat Ubah foto profil. 

Membatalkan pendaftaran dari kelas 

Artikel ini ditujukan untuk siswa 

Anda dapat membatalkan pendaftaran ke kelas yang telah selesai agar tugas kelas tetap 

teratur. Kelas yang telah dibatalkan pendaftarannya tidak akan ditampilkan di Classroom, 

tetapi Anda tetap dapat menemukan semua file kelas di Google Drive. 

Jika Anda secara tidak sengaja membatalkan pendaftaran dari kelas dan perlu mendaftar 

ulang, lihat Bergabung ke kelas sebagai siswa. 

Komputer AndroidiPhone & iPad  

Catatan: Anda tidak dapat membatalkan pendaftaran ke kelas yang telah diarsipkan oleh 

pengajar. Hubungi pengajar dan mintalah mereka untuk membatalkan pengarsipan kelas agar 

Anda dapat membatalkan pendaftaran. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Di kartu kelas, klik Lainnya Batalkan pendaftaran.  

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6024910#profile_Photo
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020297
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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3. Untuk mengonfirmasi, klik Batalkan pendaftaran. 

Melihat informasi kelas 

Halaman ini ditujukan untuk siswa 

Anda dapat melihat informasi kelas di halaman Aliran. Jika pengajar menambahkannya, 

informasi ini dapat berupa mata pelajaran, nomor ruangan, dan deskripsi kelas. 

Komputer 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas Aliran. 

3. Di bagian atas, di bawah gambar, klik Panah bawah . 

4. (Opsional) Untuk menciutkan informasi kelas, klik Panah atas . 

Android 

1. Tap Classroom . 

2. Tap kelas Aliran . 

3. Di pojok kanan atas, tap Informasi . 

iOS 

1. Tap Classroom . 

2. Tap kelas Aliran . 

3. Di pojok kanan atas, tap Informasi . 

 

 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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Melihat kelas yang diarsipkan 

Artikel ini ditujukan untuk siswa. Untuk pengajar, buka di sini. 

Ketika kelas sudah selesai, pengajar mungkin akan mengarsipkannya. Pengarsipan akan 

menghapus kelas dari halaman beranda Classroom Anda dan menempatkannya di area 

terpisah agar halaman beranda lebih mudah dikelola. 

Catatan: Hanya pengajar yang bisa mengarsipkan atau menghapus kelas. Jika Anda ingin 

menghapus kelas secara permanen, lihat Membatalkan pendaftaran dari kelas. Namun, Anda 

tidak dapat membatalkan pendaftaran dari kelas yang diarsipkan. 

Jika kelas diarsipkan 

 Anda tidak akan melihatnya di halaman beranda.  

 Kelas beserta semua bahan ajarnya yang diarsipkan masih dapat dilihat.  

 Anda dapat melihatnya, tetapi Anda tidak dapat mengirimkan tugas atau menghapus 

apa pun. 

 Anda tetap dapat mengakses bahan ajar kelas di folder Google Drive kelas. 

 Anda tidak dapat membatalkan pendaftarannya. Jika Anda perlu membatalkan 

pendaftaran dari kelas yang diarsipkan, hubungi pengajar Anda. 

Cara melihat kelas yang diarsipkan 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Di bagian atas, klik Menu .  

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149813
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6069981?hl=en&ref_topic=9049977
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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3. Scroll ke bawah, lalu klik Kelas yang diarsipkan. 

Catatan: Jika tidak ada kelas yang diarsipkan, opsi ini tidak akan ada di menu.  

 

4. Klik kelas yang ingin Anda lihat. 

tugas di kalender 

5. Artikel ini ditujukan untuk siswa. Untuk pengajar, buka di sini. 

6. Anda dapat memantau tugas dan batas waktu di kalender Classroom dan Google 

Kalender.  

7. Tugas yang diberikan oleh pengajar Anda akan ditampilkan di kalender Classroom. 

Kalender ini bersifat hanya lihat, sehingga Anda tidak dapat menambahkan apa pun 

ke dalamnya. 

8. Classroom menambahkan setiap kalender kelas ke Google Kalender untuk akun 

Google yang Anda miliki. Anda dapat menemukannya sebagai kalender terpisah di 

daftar Kalender saya. 

9.  
10. Anda dapat melihat tugas kelas yang diberikan pengajar, tetapi apa pun yang Anda 

tambahkan ke kalender ini tidak akan ditampilkan di kalender Classroom. 

Melihat batas waktu tugas di Classroom 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/7184151
https://classroom.google.com/
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Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Di bagian atas, klik Menu .  

 

3. Klik Kalender.  

 

4. Pilih opsi:  

o Untuk melihat tugas sebelumnya atau tugas mendatang, di samping tanggal, 

klik panah.  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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o Untuk melihat tugas bagi semua kelas, klik Semua kelas. 

o Untuk melihat tugas bagi satu kelas saja, klik Semua kelas lalu pilih kelasnya.  

 

5. Klik tugas atau pertanyaan untuk membukanya.  

Melihat acara kelas di Google Kalender 

Anda dapat menambahkan item Anda sendiri ke Google Kalender, misalnya pertemuan untuk 

tugas kelompok. Anda juga dapat melihat acara, seperti tanggal ujian dan darmawisata. 

Catatan: Acara apa pun yang Anda tambahkan ke Google Kalender tidak akan ditampilkan 

di kalender Classroom. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas. 

3. Pilih salah satu opsi:  

o Untuk kelas yang memiliki halaman Tugas Kelas, klik Tugas Kelas Google 

Kalender .  

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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o Untuk kelas yang tidak memiliki halaman Tugas Kelas, di aliran kelas, klik 

Google Kalender.  

Anda dapat melihat semua tugas dan acara kelas di kalender. 

Mengubah urutan kartu kelas 

Anda dapat mengubah urutan kelas di halaman beranda Classroom. Perubahan akan 

diterapkan secara otomatis di semua perangkat Anda dan dalam daftar navigasi. Kelas yang 

baru dan tidak diarsipkan akan ditampilkan lebih dulu, kecuali Anda memindahkan kelas lain 

ke posisi pertama. 

Jika Anda pengajar dan ingin mengubah urutan topik di halaman Tugas Kelas, 

lihat Menambahkan topik ke halaman Tugas Kelas. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Pilih opsi:  
o Tarik kelas yang ingin Anda pindahkan ke posisi baru. 

 
o Pada kelas yang ingin Anda pindahkan, klik Lainnya Pindahkan lalu pilih salah 

satu opsi:  
 Klik Ke awal jika Anda ingin kelas tersebut menjadi yang pertama dalam 

daftar. 
 Di bagian Setelah, klik kelas untuk meletakkan kelas setelahnya. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9093681
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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 Klik Ke akhir jika Anda ingin kelas tersebut menjadi yang terakhir dalam 
daftar. 

 

3.Membuat kelas 

Sebagai pengajar, salah satu hal pertama yang dilakukan di Classroom adalah 

membuat kelas untuk setiap kelas yang Anda ajar. Di kelas, Anda dapat memberikan 

tugas dan memposting pengumuman kepada siswa. 

Siapa pun yang berusia di atas 13 tahun dapat membuat kelas menggunakan Akun 

Google pribadi. 

Membuat kelas 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Di Halaman beranda Classroom, klik Tambahkan Buat kelas.  

 

 

 

 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020265
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020270
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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3. Masukkan nama kelas.  

 

4. (Opsional) Untuk memasukkan deskripsi singkat, tingkat kelas, atau jadwal kelas, klik 

Bagian dan masukkan detailnya. 

5. (Opsional) Untuk menambahkan mata pelajaran, klik Mata Pelajaran, lalu masukkan 

nama atau klik salah satu nama dari daftar yang muncul ketika menulis teks. 

6. (Opsional) Untuk memasukkan lokasi kelas, klik Ruangan dan masukkan detailnya. 

7. Klik Buat. 

Semua kelas baru memiliki halaman Tugas Kelas yang dapat Anda hapus. Jika halaman 

dihapus, pengajar utama kelas tersebut dapat menambahkannya kembali. Untuk mengetahui 

detailnya, lihat Menambahkan atau menghapus halaman Tugas Kelas. 

Langkah berikutnya: Classroom membuat kode kelas secara otomatis ketika Anda 

membuat kelas baru. Gunakan kode ini untuk mengundang siswa ke kelas. Anda dapat 

mengubah tema kelas atau menampilkan foto profil jika dinginkan. Anda dapat mengarsipkan 

kelas jika sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk detailnya, lihat Mengarsipkan kelas. 

Catatan: Anda dapat melihat kode kelas setiap saat dengan mengklik Tentang di halaman 

Aliran. 

Menyelesaikan tugas umum lainnya 

Menerima kelas yang disediakan 

Administrator yang mengelola Classroom dapat membuat kelas untuk Anda dan 

menambahkan siswa ke kelas tersebut. Kelas yang dibuat oleh administrator berstatus 

disediakan. Anda perlu login ke Classroom untuk menerima atau menolak kelas sebelum 

kelas dapat dilihat oleh siswa atau rekan pengajar. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9125691
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020282
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6149813#zippy_carchive
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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2. Pada kartu kelas, klik Terima. 

   

3. Konfirmasi jumlah siswa dan aktivasi kelas, lalu klik Terima. 

Catatan: Untuk mempelajari lebih lanjut cara menyediakan kelas, lihat referensi Classroom 

API. 

Mengubah tema kelas 

Setelah membuat kelas, Anda dapat mengubah pola warna atau gambar default yang 

ditampilkan di bagian atas aliran kelas. Hanya pengajar yang dapat mengubah tema. 

Memilih gambar tema lain dari galeri: 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas dan klik Pilih tema di bagian bawah gambar.  

 

3. Pilih opsi:  

o Pilih gambar dari galeri lalu klik Pilih tema kelas. 

o Klik Pola, pilih warna dan pola, dan klik Pilih tema kelas. 

https://developers.google.com/classroom/
https://developers.google.com/classroom/
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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Mengupload gambar tema Anda sendiri 

1. Buka kelas dan klik Upload foto di bagian bawah gambar.  

 

2. Pilih opsi:  

o Tarik foto dari komputer Anda ke bagian tengah layar. 

o Klik Pilih foto dari komputer Anda, pilih gambar yang ingin Anda gunakan 

untuk kelas, dan klik Buka. 

3. Klik Pilih tema kelas. 

Mengedit informasi kelas 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Pada kartu kelas, klik Lainnya Edit.  

 

3. Masukkan nama, bagian, ruangan, atau mata pelajaran yang baru, lalu klik Simpan. 

 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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Menampilkan foto profil 

Anda dapat menampilkan foto profil di sebelah nama Anda di aliran kelas dan di kartu kelas 

pada layar utama. Classroom menggunakan foto profil Akun Google Anda sebagai foto profil 

Classroom. Lihat Mengubah gambar profil Gmail untuk memperoleh petunjuk tentang cara 

mengubah foto profil Anda. 

Mengalami masalah saat membuat kelas? 

Jika Anda memiliki akun G Suite untuk Pendidikan dan Anda tidak dapat menambahkan 

kelas, administrator G Suite Kelas mungkin perlu memverifikasi bahwa Anda adalah 

pengajar. Hubungi administrator untuk memperoleh bantuan. Jika Anda adalah administrator, 

lihat cara menyetel izin untuk membuat kelas. 

Catatan: Jika Anda memiliki Akun Google pribadi, terdapat beberapa batasan untuk jumlah 

kelas yang dapat dibuat. Pelajari lebih lanjut tentang batas Classroom. 

Menambahkan bahan ajar ke halaman 

Tugas Kelas 

Halaman ini ditujukan untuk pengajar 

Catatan: Versi Classroom sebelumnya (tanpa halaman Tugas Kelas) tidak digunakan lagi dan 

telah dihentikan pada tanggal 4 September 2019. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, 

lihat kelas di Classroom yang tidak memiliki halaman Tugas Kelas. 

Sebagai pengajar Classroom, Anda dapat memposting resource bahan ajar, seperti silabus, 

peraturan kelas, atau bacaan terkait topik, ke halaman Tugas Kelas.  

Seperti jenis posting lain di halaman Tugas Kelas, bahan ajar dapat diatur berdasarkan topik, 

disusun kembali, dan dijadwalkan untuk diposting nanti.Menambahkan materi  

Saat menambahkan materi ke halaman Tugas Kelas, Anda dapat: 

 Memposting ke satu atau beberapa kelas 

 Memposting ke siswa tertentu 

 Menambahkan topik 

Menambahkan materi 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas  Tugas Kelas. 

https://support.google.com/mail/answer/35529
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6071551
https://support.google.com/edu/classroom/answer/7300976
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9415992
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9123621?hl=id&ref_topic=9049977#cw_c_additional
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9123621?hl=id&ref_topic=9049977#cw_c_students
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9123621?hl=id&ref_topic=9049977#cw_c_topic
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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3. Di bagian atas, klik Buat Materi. 

 
4. Masukkan judul dan deskripsi. 

 

Menambahkan lampiran 

Anda dapat menambahkan file Google Drive, link, atau video YouTube ke materi. 

Untuk mengupload file, klik Lampirkan . Pilih file, lalu klik Upload. 

Untuk melampirkan file Google Drive: 

1. Klik Drive . 

2. Pilih item lalu klik Tambahkan. 

Catatan: Jika melihat pesan bahwa Anda tidak memiliki izin untuk melampirkan file, 

klik Salin. Classroom akan membuat salinan untuk dilampirkan ke materi dan 

menyimpannya ke folder Drive kelas. 
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Untuk melampirkan video YouTube, klik YouTube , lalu pilih opsi: 

 Untuk menelusuri video yang akan dilampirkan:  

1. Di kotak penelusuran, masukkan kata kunci, lalu klik Telusuri . 

2. Klik video Tambahkan. 

 Untuk melampirkan link video:  

1. Klik URL. 

2. Masukkan URL, lalu klik Tambahkan. 

Untuk melampirkan link, klik Link , masukkan URL, lalu klik Tambahkan Link. 

Untuk menghapus lampiran, klik Hapus di sampingnya. 

Memposting ke satu atau beberapa kelas 

Di samping Untuk, klik Panah bawah pilih satu atau beberapa kelas yang ingin Anda 

sertakan. 

 

Catatan: Anda tidak dapat memposting ke siswa tertentu di lebih dari satu kelas. Postingan 

untuk lebih dari satu kelas akan dibagikan ke semua siswa yang ada di kelas. 

Memposting ke siswa tertentu 

Secara default, materi diposting ke semua siswa yang ada di kelas. Anda dapat memposting 

materi ke siswa tertentu. Namun, jika ada lebih dari satu kelas yang dicakup, Anda tidak 

dapat memposting ke siswa tertentu. Anda juga tidak dapat memposting ke lebih dari 100 

siswa tertentu sekaligus. 
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1. Di samping Semua siswa, klik Panah bawah  Semua siswa untuk membatalkan 

pilihan. 

 
2. Pilih siswa yang akan menerima postingan materi Anda.  

Catatan: Anda akan melihat jumlah siswa yang menerima postingan materi di forum 

kelas. Untuk melihat nama siswa, klik jumlah siswa pada materi. 

Menambahkan topik 

1. Di samping Topik, klik Panah bawah . 

 
2. Pilih opsi:  

o Untuk membuat topik, klik Buat topik, lalu masukkan nama topik.  

o Untuk memilih topik di daftar, klik topik. 

Memposting, menjadwalkan, atau menyimpan materi yang masih berbentuk draft 

Untuk langsung memposting materi, klik Posting. 

Untuk menjadwalkan materi agar diposting di lain waktu: 
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1. Di samping Posting, klik Panah bawah Jadwalkan. 

2. Di samping tanggal, klik Panah bawah , lalu pilih tanggal dan waktu. 

3. Klik Jadwalkan.  

Materi akan otomatis diposting pada tanggal dan waktu yang dijadwalkan. 

Untuk menyimpan materi sebagai draf, di samping Posting, klik Panah bawah Simpan 

draf.   

Untuk melihat materi terjadwal dan yang masih berbentuk draf, klik Tugas Kelas. 

Mengedit materi 

Catatan: Setelah materi diposting ke beberapa kelas, mengeditnya di satu kelas tidak akan 

berpengaruh di kelas lain. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas  Tugas Kelas. 

3. Di samping materi, klik Lainnya Edit. 

 
4. Pilih opsi:  

o Untuk materi yang telah diposting: Lakukan perubahan, lalu klik Simpan. 

o Untuk materi terjadwal: Lakukan perubahan, lalu klik Jadwalkan. 

o Untuk draf materi: Lakukan perubahan. Kemudian, di samping Posting, klik 

Panah bawah Simpan draf. 

Menyalin kelas 

Halaman ini ditujukan untuk pengajar.  

Anda dapat menyalin kelas untuk menggunakan kembali tugas yang dibuat di kelas. 

Menyalin juga akan membantu agar lebih efisien jika Anda memiliki beberapa bagian di 

kelas yang sama. 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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Menyalin kelas hanya dapat dilakukan oleh pengajar dan rekan pengajar kelas yang memiliki 

halaman Tugas Kelas. Pengajar yang menyalin kelas akan menjadi pemilik utama kelas yang 

disalin. Untuk mengetahui apakah kelas Anda memiliki halaman Tugas Kelas, lihat Apakah 

kelas saya memiliki halaman Tugas Kelas. 

Anda dapat menyalin kelas yang aktif dan yang diarsipkan. Salinan kelas yang diarsipkan 

akan menjadi kelas aktif. 

Item yang disalin 

Kelas yang disalin akan tetap menyimpan informasi berikut dari kelas asli: 

 Judul 

 Bagian 

 Deskripsi 

 Mata pelajaran 

 Topik 

 Postingan Tugas Kelas (disalin sebagai draf tanpa tanggal terjadwal) 

Item yang tidak disalin 

Informasi berikut tidak muncul di kelas yang disalin: 

 Pengumuman dari pengajar 

 Item tugas kelas yang dihapus 

 Siswa dan rekan pengajar 

 Postingan siswa 

 Lampiran yang tidak boleh Anda salin 

Classroom mungkin memerlukan waktu beberapa saat untuk menyalin kelas Anda. Selama 

proses penyalinan berlangsung, Anda dapat meninggalkan halaman untuk mengerjakan hal 

lain. Email pemberitahuan akan dikirimkan setelah proses penyalinan selesai.  

Menyalin kelas 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Di kelas yang ingin Anda salin, klik Lainnya  Salin. 

Catatan: Jika tidak ada opsi Salin, artinya kelas tidak memiliki halaman Tugas Kelas 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9059862
https://support.google.com/edu/classroom/answer/9059862
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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atau Anda bukan pengajar di kelas tersebut. 

 
3. (Opsional) Edit judul dan informasi lainnya. 

 
4. Klik Salin. 

  

Catatan: Di kelas baru, tugas dan pertanyaan yang disalin akan disimpan sebagai draf. 

Mengelola setelan kelas 

Halaman ini ditujukan untuk pengajar 

Setelah membuat kelas, Anda dapat mengontrol setelan Classroom.  

Anda dapat: 

 Mengedit judul, deskripsi, bagian, ruangan, atau mata pelajaran kelas. 

 Menampilkan, mengubah, atau menonaktifkan kode kelas. 

 Memilih tampilan notifikasi Tugas Kelas di halaman Aliran. 

 Menentukan apakah siswa dapat memposting di halaman Aliran. 

 Mengaktifkan email evaluasi bagi wali. 

 Memilih untuk melihat postingan yang dihapus. 

 Menambahkan bahan ajar kelas. 
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Memilih setelan kelas 

Menambahkan atau mengubah judul, deskripsi, bagian, ruangan, atau mata pelajaran kelas 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas Setelan  .  

 

Nama kelas terisi secara otomatis. 

3. (Opsional) Untuk memasukkan nama, deskripsi kelas, bagian, ruangan, atau mata 

pelajaran yang baru, klik Edit , buat perubahan, dan klik Simpan.  

 

Catatan: Nama kelas tidak boleh kosong. Jika kolom lain dibiarkan kosong, kolom 

tidak akan muncul di tampilan halaman siswa. 

4. Untuk kembali ke halaman Aliran, klik Tutup . 

Menampilkan, menonaktifkan, atau menyetel ulang kode kelas 

Ketika Anda membuat kelas baru, Classroom akan membuat kode kelas secara otomatis. 

Gunakan kode untuk mengundang siswa dan pengajar lainnya ke kelas. Anda dapat 

menampilkan, menyalin, menyetel ulang, atau menonaktifkan kode jika diinginkan. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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2. Klik kelas. 

3. (Opsional) Untuk menampilkan kode dengan cepat saat menggunakan proyektor, klik 

Layar penuh di bawah nama kelas di samping kode. Untuk memperbesar tampilan 

kode, klik Layar penuh  sekali lagi.  

4. Klik Setelan .  

 

5. Di samping kode kelas, klik Panah bawah , lalu pilih opsi:  

o Untuk menampilkan kode saat menggunakan proyektor, klik Tampilkan  

Layar penuh .  

o Untuk menyalin kode, klik Salin. 

o Untuk menyetel ulang kode, klik Setel ulang. 

o Untuk menonaktifkan kode, klik Nonaktifkan. 

o Untuk mengaktifkan kode, klik Dinonaktifkan Aktifkan. 

6. Untuk kembali ke halaman Aliran, klik Tutup . 

Mengontrol pengguna yang memposting ke halaman Aliran 

Siswa dapat memposting pesan di halaman Aliran serta mengomentari postingan dari Anda 

dan teman sekelas. 

Anda dapat mengontrol postingan siswa di halaman Aliran dengan menetapkan izin untuk 

siswa tertentu atau seluruh anggota kelas. Anda dapat menghapus postingan siswa. Anda juga 

dapat melihat semua komentar dan postingan yang dibuat, namun kemudian dihapus oleh 

siswa. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas Setelan .  

 

 

 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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3. Klik Siswa dapat memposting dan memberi komentar, lalu klik izin untuk 

memilihnya:  

o Siswa dapat memposting dan memberi komentar—Izin ini adalah setelan 

default. Siswa dapat membuat postingan di halaman Aliran dan mengomentari 

item apa pun. 

o Siswa hanya dapat memberi komentar—Siswa dapat mengomentari 

postingan yang sudah ada, tetapi tidak dapat membuat postingan. 

o Hanya pengajar yang dapat memposting atau memberi komentar—Siswa 

tidak dapat mengomentari atau membuat postingan di halaman Aliran. Izin ini 

sama seperti menonaktifkan semua siswa.  

 

4. Untuk kembali ke halaman Aliran, klik Tutup .  

Untuk mengetahui detail tentang menonaktifkan dan mengaktifkan siswa, lihat 

Menetapkan izin posting dan berbagi untuk kelas. 

Mengaktifkan email evaluasi bagi wali di kelas Anda 

Catatan: Setelan ini tidak akan terlihat kecuali admin G Suite Anda mengizinkan email wali. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas Setelan .  

 

 

 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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3. Jika evaluasi bagi wali belum diaktifkan, klik Aktifkan lalu Tambahkan Kelas.  

 

 

4. (Opsional) Untuk menonaktifkan evaluasi bagi wali, klik Nonaktifkan . 

Melihat postingan yang dihapus 

Anda dapat menghapus postingan siswa. Anda juga dapat melihat semua komentar dan 

postingan yang dibuat, namun kemudian dihapus oleh siswa. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas Setelan .  

 

3. Pada Tampilkan item yang dihapus, klik Tampilkan . 

4. (Opsional) Untuk menyembunyikan item yang dihapus, klik Sembunyikan . 

5. Untuk kembali ke halaman Aliran, klik Tutup . 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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Menambahkan bahan ajar kelas 

Catatan: Fitur ini tidak tersedia di kelas yang memiliki halaman Tugas Kelas. Pelajari cara 

menambahkan bahan ajar ke halaman Tugas Kelas. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas Setelan . 

3. Klik Tambahkan bahan ajar dan masukkan judul. 

4. Anda dapat menambahkan beberapa bahan ajar dalam satu judul atau 

menambahkannya secara terpisah dengan nama tertentu.  

1. Untuk melampirkan file, item Google Drive, video YouTube, atau link, klik 

ikon yang sesuai. 

2. Cari dan pilih item yang relevan dan klik Upload atau Tambahkan. Untuk 

melampirkan link, masukkan atau tempel link dan klik Tambahkan link.  

Jika lampiran tidak diperlukan, klik Hapus di samping lampiran. 

3. Klik Posting. 

Bergabung atau meninggalkan kelas 

sebagai rekan pengajar 

Halaman ini ditujukan untuk pengajar 

Pengajar dapat mengundang Anda untuk mengajar di kelasnya sebagai rekan pengajar. Rekan 

pengajar dapat melakukan semua tugas pengajar setelah bergabung ke kelas. Namun, 

pengajar utama dan rekan pengajar memiliki izin yang berbeda di Classroom. 

Beberapa perbedaan pentingnya adalah: 

 Hanya pengajar utama yang dapat menghapus kelas. 

 Pengajar utama tidak dapat membatalkan pendaftaran atau dihapus dari kelas. 

 Hanya pengajar utama yang dapat menghapus halaman Tugas Kelas dari kelas. 

 Pengajar tidak dapat dinonaktifkan di kelas.  

 Folder Google Drive kelas adalah milik pengajar utama. Setelah bergabung ke kelas, 

rekan pengajar memiliki akses ke folder Google Drive kelas. 

Admin G Suite Anda mungkin hanya mengizinkan pengajar dari sekolah Anda untuk 

bergabung ke kelas. Jika Anda tidak dapat ditambahkan ke kelas, hubungi admin Anda untuk 

memperbarui setelan keanggotaan kelas domain Anda.  

 

Jika keluar dari kelas yang Anda ajar bersama, Anda tidak dapat membukanya lagi kecuali 

mendapat undangan kembali atau terdaftar sebagai siswa di kelas tersebut. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/9123621
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6173514
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Komputer AndroidiPhone & iPad  

Menerima undangan 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik Terima jika Anda ingin mengajar kelas tersebut atau klik Tolak.  

Catatan: Jika Anda seorang siswa di kelas, mengklik Tolak tidak akan menghapus 

Anda dari kelas.  

 

3. (Opsional) Anda dapat menerima undangan dengan mengklik link dalam undangan 

email. 

Keluar dari kelas 

Sebagai rekan pengajar, Anda memiliki 2 cara untuk keluar dari kelas. 

Dari halaman Kelas:  

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Di kelas yang ingin Anda tinggalkan, klik Lainnya Keluar dari kelas. 

 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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3. Klik Keluar dari kelas sekali lagi untuk mengonfirmasi. 

Dari halaman Pengguna: 

1. Di seberang nama Anda, klik Lainnya   Keluar dari Kelas. 

 
2. Klik Keluar dari Kelas sekali lagi untuk mengonfirmasi. 

Menambahkan rekan pengajar ke kelas 

Halaman ini ditujukan untuk pengajar 

Anda dapat mengundang pengajar untuk bergabung ke kelas Anda guna membantu 

mengoordinasikan aktivitas kelas. Jika menggunakan Google Grup, Anda juga dapat 

mengundang sekelompok rekan pengajar sekaligus.  

 

Admin G Suite Anda mungkin hanya mengizinkan pengajar dan siswa dari sekolah Anda 

untuk bergabung ke kelas. Jika Anda ingin menambahkan pengajar dari sekolah lain, hubungi 

admin untuk memperbarui setelan keanggotaan kelas di domain Anda. 

Mengundang rekan pengajar atau grup rekan pengajar 

Catatan: Untuk mengundang pengajar menggunakan Google Grup, Anda tidak perlu menjadi 

pemilik atau anggota grup tersebut, tetapi Anda harus dapat melihat anggota grup dan alamat 

email. Jika Anda tidak dapat melihat daftarnya, hubungi administrator Anda untuk mengubah 

izin. Pelajari lebih lanjut cara Memecahkan Masalah Undangan. 

Mengundang pengajar untuk mengajar bersama di kelas Anda 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas tempat Anda ingin menambahkan rekan pengajar atau grup.  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6173514
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6067319?hl=en&ref_topic=9049890
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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3. Di bagian atas, klik Orang.  

 

4. Klik Undang pengajar .  

 

5. Anda dapat mengundang pengajar tertentu atau grup pengajar. Masukkan alamat 

email pengajar atau grup tersebut.  

Saat Anda memasukkan teks, Classroom akan menampilkan alamat yang sesuai, yang 

dapat Anda pilih. 

6. Dari Hasil penelusuran, klik pengajar atau grup. 

7. (Opsional) Untuk mengundang pengajar atau grup lainnya, ulangi langkah 5-6. 

8. Klik Undang. 

Menerima undangan untuk mengajar bersama di kelas 

Pengajar yang diundang akan mendapat email yang meminta mereka untuk mengajar 

bersama di kelas Anda. Untuk bergabung ke kelas, pengajar yang diundang harus mengklik 

link di email, atau login ke Classroom dan mengklik Terima di kartu kelas. 
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Izin untuk rekan pengajar 

Ada beberapa izin kelas yang perlu diperhatikan: 

 Hanya pengajar utama yang dapat menghapus kelas. 

 Pengajar utama tidak dapat membatalkan pendaftaran atau dihapus dari kelas. 

 Hanya pengajar utama yang dapat memilih untuk tidak menggunakan Tugas Kelas di 

kelas. 

 Pengajar tidak dapat dinonaktifkan di kelas.  

 Folder Google Drive kelas adalah milik pengajar utama. 

 Setelah bergabung dengan kelas, rekan pengajar memiliki akses ke folder Google 

Drive kelas. 

Batasan ukuran kelas 

Akun G Suite untuk Pendidikan 

Bagi pengajar dengan akun G Suite untuk Pendidikan, ukuran setiap kelas di Classroom 

dibatasi sebagai berikut: 

 Jumlah maksimum pengajar: 20 

 Jumlah maksimum pengajar yang diundang melalui grup: 10 

 Jumlah maksimum anggota (pengajar dan siswa): 1.000 

Catatan: Classroom menggunakan Google Grup untuk semua siswa dan pengajar dengan 

akun G Suite untuk Pendidikan. Setiap orang hanya dapat bergabung dengan sejumlah grup 

tertentu. Lihat bagian Keanggotaan Kebijakan dan batas grup untuk detailnya. 

Akun Google Pribadi 

Pengajar dengan Akun Google pribadi juga memiliki batas tambahan untuk aktivitas, 

misalnya membuat kelas atau mengundang siswa. Pelajari lebih lanjut tentang Kebijakan dan 

batas. 

Mengeluarkan siswa dari kelas 

Halaman ini ditujukan untuk guru. Untuk siswa, buka di sini. 

Jika Anda menghapus siswa dari kelas, tugas mereka tetap ada di folder kelas dan postingan 

mereka tetap ada di aliran kelas. Anda dapat menghapus postingan mereka jika diperlukan. 

Pelajari lebih lanjut tentang menghapus postingan siswa. 

Komputer AndroidiPhone & iPad  

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

https://support.google.com/a/answer/6099642
https://support.google.com/edu/classroom/answer/7300976
https://support.google.com/edu/classroom/answer/7300976
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6069981
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424#delete
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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2. Klik kelasnya Orang.  

 

3. Centang kotak di samping siswa yang ingin Anda hapus. 

4. Di bagian atas, klik Tindakan Hapus.  

 

5. Klik Hapus sekali lagi untuk mengonfirmasi. 

Mengundang siswa ke kelas 

Halaman ini ditujukan untuk pengajar 

Untuk mendaftarkan siswa ke kelas, Anda perlu mengundang atau memberi mereka kode 

agar dapat bergabung.  

Komputer AndroidiPhone & iPad  

Mengundang siswa atau grup siswa 

Untuk mengundang grup siswa, Anda dapat menggunakan email alias Google Grup. Anda 

tidak perlu menjadi pemilik atau anggota grup tersebut, tetapi Anda harus dapat melihat 

anggota grup dan melihat alamat email. Jika Anda tidak dapat melihat informasi ini, hubungi 

administrator untuk mengubah izin. 

https://support.google.com/groups/answer/2464975
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1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas tempat Anda ingin menambahkan siswa atau grup siswa. 

3. Di bagian atas, klik Orang Undang siswa .  

 

4. Masukkan alamat email siswa atau grup. 

Saat Anda memasukkan teks, daftar yang dilengkapi otomatis mungkin akan muncul. 

5. Pada Hasil penelusuran, klik salah satu siswa atau grup. 

6. (Opsional) Untuk mengundang siswa atau grup lainnya, ulangi langkah 4 dan 5. 

7. Klik Undang. 

Setelah Anda mengirim undangan melalui email, daftar kelas akan diperbarui untuk 

menampilkan nama siswa yang diundang. 

 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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Memberi kode untuk bergabung kepada siswa 

Ada beberapa cara untuk membagikan kode dengan siswa. Misalnya, Anda dapat 

menampilkan kode pada proyektor atau menyalin dan membagikannya.  

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas.  

3. Jika Anda ingin menampilkan kode dengan cepat saat memproyeksikan, di bawah 

nama kelas, di samping kode, klik Layar penuh . Untuk tampilan yang lebih besar, 

klik Layar penuh sekali lagi. 

4. Klik Setelan , lalu pilih opsi:  

 

o Untuk menampilkan kode pada proyektor, di bagian Umum, di samping kode, 

klik 

Panah bawah Tampilkan.  

 
Untuk memperbesar tampilan kode, klik Layar penuh . 

 
  

o Untuk menyalin kode yang akan dibagikan dengan siswa, di bagian Umum, di 

samping kode, klik Panah bawah Salin.  

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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5. Berikan petunjuk ini kepada siswa:  

1. Login ke Classroom di classroom.google.com. 

2. Pada halaman Kelas, klik Tambahkan Gabung ke kelas. 

3. Masukkan kodenya, lalu klik Gabung. 

Mengundang siswa dari luar domain sekolah 

Anda dapat mengundang siswa dari luar domain sekolah atau organisasi jika administrator IT 

Anda telah mengaktifkan setelan tersebut. Jika setelan diaktifkan, Anda dapat mengundang 

siswa dari domain lain dengan cara yang sama seperti mengundang orang dari domain Anda.  

 

Jika Anda adalah administrator, lihat Mengonfigurasi setelan kelas untuk mengaktifkan atau 

menonaktifkan setelan. 

Menyetel ulang atau menonaktifkan kode kelas 

Jika siswa mengalami masalah dengan kode kelas, Anda dapat menyetel ulang kode. Jika 

Anda tidak ingin siswa baru bergabung dengan kelas, Anda dapat menonaktifkan kode. Anda 

dapat mengaktifkannya kembali kapan saja. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas Setelan .  

 

3. Di samping kode, klik Panah bawah Setel ulang atau Nonaktifkan.  

 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6173514
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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4. (Opsional) Untuk mengaktifkan kode yang dinonaktifkan, klik Dinonaktifkan 

Aktifkan. 

 

Catatan: Setelah Anda mengaktifkan kode, Classroom akan membuat kode kelas baru 

Menghapus pengajar dari kelas 

Sebagai pengajar utama atau rekan pengajar, Anda bisa menghapus pengajar dari kelas. 

Pengajar utama tidak dapat dihapus atau dibatalkan pendaftarannya. 

Jika Anda adalah pengajar utama kelas dan Anda mengubah kelas yang diajar atau 

meninggalkan sekolah, Anda dapat mentransfer kelas yang dimiliki ke rekan pengajar di 

kelas. Untuk mengetahui detailnya, lihat Mentransfer kepemilikan kelas. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas tempat Anda ingin menghapus pengajar. 

3. Di bagian atas, klik Pengguna.  

 

4. Di samping nama pengajar, klik Lainnya Hapus.  

 

5. Klik Hapus untuk mengonfirmasi. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/7449476
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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Mengarsipkan atau menghapus kelas 

Halaman ini ditujukan untuk pengajar 

Setelah selesai mengajar kelas, Anda dapat mengarsipkannya. Jika diarsipkan, kelas akan 

diarsipkan untuk semua pengajar dan siswa di kelas tersebut. Jika tidak diarsipkan, kelas akan 

tetap ditampilkan di halaman beranda Classroom Anda dan siswa. 

Anda dapat memulihkan kelas yang diarsipkan jika ingin menggunakannya lagi, atau 

menghapusnya jika Anda tidak akan menggunakannya lagi. 

Pengajar dan rekan pengajar dapat mengarsipkan kelas, tetapi hanya pengajar utama yang 

dapat menghapus kelas. Siswa tidak dapat mengarsipkan atau menghapus kelas. 

Catatan: Untuk menghapus kelas, Anda perlu mengarsipkannya terlebih dahulu. 

Jika Anda mengarsipkan kelas 

Mengarsipkan atau memulihkan kelas 
Komputer AndroidiPhone & iPad  

Mengarsipkan kelas 

Melihat kelas yang diarsipkan 

Memulihkan kelas yang diarsipkan 

Menghapus kelas 
Peringatan: Anda tidak dapat mengurungkan penghapusan kelas. Jika mengklik Hapus, Anda tidak 
lagi memiliki akses ke postingan atau komentar kelas. Namun, Anda dan siswa tetap dapat 
mengakses file kelas di folder Drive kelas. 

Saat Anda memutuskan untuk tidak akan menggunakan kelas lagi, Anda dapat 

menghapusnya secara permanen. Untuk menghapus kelas, Anda harus mengarsipkannya 

terlebih dulu, lalu menghapusnya. Anda dan siswa tetap dapat mengakses file kelas di folder 

Drive kelas. 

Catatan: Kelas hanya dapat dihapus oleh pengajar utama. Rekan pengajar tidak dapat 

menghapus kelas. 

Jika mengganti kelas yang Anda ajar atau meninggalkan sekolah, Anda dapat mentransfer 

kelas yang dimiliki ke rekan pengajar di kelas tersebut. Untuk mengetahui petunjuknya, lihat 

Mentransfer kepemilikan kelas. 

Menghapus kelas yang diarsipkan 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

https://support.google.com/edu/classroom/answer/7449476
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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2. Di bagian atas, klik Menu .  

 

3. Scroll ke bawah, lalu klik Kelas yang diarsipkan.  

Catatan: Jika Anda belum mengarsipkan kelas apa pun, opsi ini tidak akan ada di 

menu. 

 

4. Pada kartu kelas, klik Lainnya Hapus. 
5. Klik Hapus untuk mengonfirmasi.  
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Menetapkan izin posting dan berbagi untuk 

siswa 

Halaman ini ditujukan untuk pengajar 

Siswa dapat memposting di halaman Forum serta mengomentari postingan dari Anda dan 

teman sekelas. 

Anda dapat mengontrol postingan siswa di forum kelas dengan menetapkan izin untuk siswa 

tertentu atau seluruh kelas. Anda juga dapat menghapus postingan siswa. 

Catatan: Siswa tidak dapat mengedit postingan mereka, tetapi dapat menghapusnya. Sebagai 

pengajar, Anda dapat melihat postingan dan komentar yang dihapus. 

Komputer AndroidiPhone & iPad  

Mengontrol anggota yang memposting ke aliran kelas 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelasnya Setelan .  

 

3. Di sebelah Aliran, klik Siswa dapat memposting dan memberi komentar, lalu pilih 

izin:  

o Siswa dapat memposting dan memberi komentar—Ini adalah setelan 

default. Siswa dapat membuat postingan di aliran kelas dan mengomentari 

semua item. 

o Siswa hanya dapat berkomentar—Siswa dapat mengomentari postingan 

yang sudah ada, tetapi tidak dapat membuat postingan. 

o Hanya pengajar yang dapat memposting atau mengomentari—Siswa 

tidak dapat mengomentari atau membuat postingan di aliran kelas. Opsi ini 

sama seperti menonaktifkan semua siswa.  

https://support.google.com/edu/classroom/answer/6099424?hl=id&ref_topic=9049977#See deleted
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456


Panduan Google Classroom Pascasarjana UNIGA  41 | P a g e  
 

 

o Klik Tutup untuk kembali ke aliran. 

Menonaktifkan siswa 

Menonaktifkan siswa menyebabkan siswa tersebut tidak dapat memposting atau memberi 

komentar di aliran kelas tertentu. Siswa tidak akan melihat apa pun di aliran kelas yang 

menunjukkan bahwa mereka dinonaktifkan. Mereka hanya tidak bisa memposting. Ada 

beberapa cara untuk menonaktifkan siswa. 

Menonaktifkan siswa di halaman Anggota 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas dari siswa tersebut. 

3. Klik Anggota.  

 

4. Centang kotak di samping siswa yang ingin Anda nonaktifkan. 

5. Klik Tindakan Nonaktifkan.  

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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6. Klik Nonaktifkan sekali lagi untuk mengonfirmasi. 

Menonaktifkan siswa di postingan atau komentar  

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas dari siswa tersebut. 

3. Temukan postingan atau komentar dari siswa tersebut. 

4. Klik Lainnya  Nonaktifkan nama siswa. 

5. Untuk mengonfirmasi, klik Nonaktifkan sekali lagi. 

6. (Opsional) Untuk menghapus komentar:  

1. Klik Lainnya Hapus. 

2. Klik Hapus sekali lagi. 

Mengaktifkan siswa 

Mengaktifkan seorang siswa memungkinkan siswa tersebut memposting atau memberi 

komentar lagi di aliran kelas. Ada beberapa cara untuk mengaktifkan siswa. 

Mengaktifkan siswa di halaman Anggota 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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2. Klik kelas dari siswa tersebut. 

3. Klik Anggota.  

 

4. Centang kotak di samping siswa yang ingin Anda aktifkan. 

5. Klik Tindakan Aktifkan.  

 

6. Klik Aktifkan sekali lagi untuk mengonfirmasi. 

Mengaktifkan siswa di postingan, komentar, atau balasan postingan 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas dari siswa tersebut. 

3. Temukan postingan, komentar, atau balasan dari siswa tersebut. 

4. Klik Lainnya Aktifkan nama siswa. 

5. Untuk mengonfirmasi, klik Aktifkan sekali lagi. 

Menghapus postingan atau komentar siswa 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas dari siswa tersebut. 

3. Temukan postingan atau komentarnya, klik Lainnya Hapus, lalu konfirmasi. 

Melihat postingan dan komentar yang dihapus 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelasnya Setelan .  

 

3. Pada Tampilkan item yang dihapus, klik Tampilkan . 

4. Untuk menyembunyikan item yang dihapus, klik Sembunyikan . 

5. Klik Tutup  untuk kembali ke aliran kelas.  

Mentransfer kepemilikan kelas 

Halaman ini ditujukan untuk pengajar. Fitur ini tidak tersedia untuk siswa. 

Jika ganti kelas atau meninggalkan sekolah, Anda dapat mentransfer kelas yang Anda miliki 

ke rekan pengajar di kelas tersebut. Jika rekan pengajar menerima transfer, dia akan menjadi 

guru utama kelas. Anda akan menjadi rekan pengajar kelas tersebut. 

Siapa yang bisa menerima transfer kelas? 

 Jika memiliki akun G Suite untuk Pendidikan—Anda dapat mentransfer kelas ke 

rekan pengajar di domain Anda. 

 Jika menggunakan Kelas dengan Akun Google pribadi—Anda dapat mentransfer 

kepemilikan ke rekan pengajar dengan Akun Google pribadi. 

Siapa yang memiliki materi kelas setelah kelas ditransfer? 

Setelah Anda mentransfer kepemilikan kelas, pengajar utama menjadi pemilik: 

 Folder Google Drive kelas 

https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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 Materi di folder template kelas 

 Tugas siswa yang telah diserahkan 

Siapa yang memiliki materi yang dihapus? 

Jika memiliki akun G Suite untuk Pendidikan, Anda masih memiliki materi yang telah 

dihapus sebelum transfer kepemilikan. Jika materi dipulihkan, Anda tetap memilikinya. 

Pelajari lebih lanjut tentang membuat orang lain menjadi pemilik file Anda. 

Catatan: Pengajar utama yang baru dapat menghapus kelas. 

Mentransfer kelas yang Anda miliki ke rekan pengajar 

Anda hanya bisa mentransfer kepemilikan kelas ke rekan pengajar.  

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas yang ingin Anda transfer ke pengajar lain. 

3. Di bagian atas, klik Pengguna.  

 

4. Di samping nama pengajar, klik Lainnya Jadikan pemilik kelas. 

5. Klik Undang.  

Catatan: Anda tetap menjadi pemilik kelas sampai undangan diterima. Anda akan 

terus menjadi rekan pengajar jika transfer kepemilikan diterima. Saat kepemilikan 

ditransfer, Anda akan menerima email konfirmasi. 

Mencabut undangan untuk mentransfer kelas 

Setelah mengundang rekan pengajar untuk mengambil alih kelas, dan sebelum rekan pengajar 

menerimanya, Anda dapat membatalkan undangan tersebut. 

1. Buka classroom.google.com, lalu klik Login. 

Login dengan Akun Google. Misalnya, anda@sekolahanda.edu atau 

anda@gmail.com. Pelajari lebih lanjut. 

2. Klik kelas yang ingin dicabut undangan transfer kepemilikannya. 

3. Di bagian atas, klik Pengguna.  

https://support.google.com/drive/answer/2494892
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
https://classroom.google.com/
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6072456
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4. Di samping nama pengajar, klik Lainnya Cabut undangan untuk memiliki. 

Menerima atau menolak transfer kepemilikan kelas 

Anda akan menerima email jika diundang untuk mengambil alih kepemilikan kelas pengajar 

lain. Anda juga dapat mengklik Terima di kartu kelas saat login ke Classroom. 

1. Dalam program email Anda, klik email tersebut lalu Tanggapi. 

2. Klik Terima atau Tolak. 

Catatan: Jika menerima, Anda dan pemilik asli akan menerima email konfirmasi setelah 

transfer selesai. 

 

 

 

 

 

 

 


