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TUTORIAL GOOGLE CLASSROOM 



Petunjuk penggunaan Classroom untuk Dosen UNRI

• Pastikan anda telah memiliki email dosen UNRI 
@lecturer.unri.ac.id

• Jika belum memiliki email dosen UNRI, 

dapat mendaftarkan diri pada link: 

https://tik.unri.ac.id/email-gafe/

• Panduan ini dibuat berdasarkan Classroom berba
hasa Inggris, langkah yang sama berlaku juga un
tuk Classroom berbahasa Indonesia

https://tik.unri.ac.id/email-gafe/


1. Membuat akun @lecturer.unri.ac.id

2. Masuk ke Google Classroom 



3. Klik tanda tambah “ + “



4. Klik buat kelas (create class)



5. Isikan Nama matakuliah pada “Class name”, 

Section, Subject dan Room jika perlu (optional)



6. Simpan “save” setelah mengisi data kelas

Contoh:



7. Kode Kelas bisa diperbesar dengan meng klik tanda [ ]



8. Classroom siap untuk diisi dengan konten materi kuliah



9. Cara mengisi konten dengan materi PPT, Docx, PDF, dll

• Klik “Stream”, 

tulis salam pembuka dan in

struksi materi untuk siswa

• Klik “Add” 

untuk melampirkan file

• Pilih “File”

• Setelah file ditambahkan

klik “Post”



10. Cara yang sama dengan No.9 dapat dilakukan untuk mengisi konten

dengan materi menggunakan google drive, link dan youtube

• Klik “Stream”, 

• tulis salam pembuka dan in-
struksi materi untuk siswa

• Klik “Add” untuk melampirkan
file

• Pilih “google drive”atau “link” 
atau “youtube”

• Setelah file/link ditambahkan
klik “Post”



11. Cara mengisi tugas untuk siswa

• Klik “Classwork”

• Klik “+Create”



• Tampilan selanjutnya seperti dibawah ini



• Pilih “Assignment”



• Isilah tugas untuk siswa sesuai waktu tempo pengumpulan tugas dengan
meng klik “Due” dan lampirkan materi (soal latihan dll) 

dari komputer dengan meng klik “file” dan “save” jika selesai



12. Tugas sudah selesai diposting di Classroom 



13. Tugas untuk siswa dapat dengan cara memberikan kuis
tertulis dengan mengklik “Quiz assignment”. 



14. Tugas untuk siswa juga dapat diberikan melalui
pertanyaan tertulis dengan mengklik “Question”. 



15. Dosen dapat memberikan materi kuliah melalui classwork 
dengan mengklik “material”



16. Dosen juga dapat mengambil postingan perkuliahan dari
classroom lain atau perkuliahan semester lalu dengan
mengklik “reuse post”



17. Daftar Hadir matakuliah dapat dibuat dengan mengklik
“Assignment”



Judul dan instruksi pengisian daftar hadir dapat ditulis seperti contoh
pada gambar di bawah. Kemudian klik “create” dan pilih “form”



Kemudian akan terlihat seperti gambar di bawah ini. 

Klik “untitled form”



Tuliskan judul daftar hadir, instruksi dan data yang akan disi oleh

mahasiswa pada form seperti di bawah ini



Tuliskan data nama mahasiswa dan pilih jawabannya adalah

“short answer”. Kemudian klik tanda tambah (+) untuk menambah

pertanyaan baru.



Tuliskan data NIM mahasiswa dan pilih jawabannya adalah

“short answer” sehingga terlihat seperti gambar di bawah ini.



Klik “untitled form” pada bagian atas kiri sehingga berubah nama

seperti terlihat pada gambar di bawah ini.



Kembali ke layar classroom sehingga terlihat seperti gambar

di bawah ini. Isikan batas pengisian daftar hadir jika diperlukan dan          

klik “Assign” untuk memposting daftar hadir di classroom.



Daftar hadir sudah terposting di classroom 



Hasil pengisian daftar hadir oleh mahasiswa dapat dilihat

dengan mengklik “Responses” 



Kemudian di klik simbol spreadsheet 



Dilanjutkan dengan meng klik “create”



Sehingga menghasilkan seperti contoh di bawah ini.

Daftar kehadiran berdasarkan waktu pengisian (tanggal, jam dan 

menit) dalam file excel



Jika ada pertanyaan ajukan ke WA: 08127513783


