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MANUAL PENGOPERASIAN CLASSROOM 

 

Classroom merupakan alat baru di Google Apps for Education yang membantu Dosen membuat 

dan mengatur tugas dengan cepat, memberi masukan secara efisien, dan berkomunikasi dengan 

kelas secara mudah. 

 

A. Ikhtisar 

1. Tentang Kelas 
Classroom tersedia bagi siapa saja yang memiliki Google Apps for Education, serangkaian 

alat produktivitas gratis termasuk Gmail, Dokumen, dan Drive. 

Classroom dirancang untuk membantu Dosen membuat dan mengumpulkan tugas tanpa 

kertas, termasuk fitur yang menghemat waktu seperti kemampuan untuk membuat salinan 

Google Dokumen secara otomatis bagi setiap Mahasiswa. Classroom juga dapat membuat 

folder Drive untuk setiap tugas dan setiap Mahasiswa, agar semuanya tetap teratur. 

Mahasiswa dapat melacak setiap tugas yang hampir mendekati batas waktu pengumpulan 

di laman Tugas, dan mulai mengerjakannya cukup dengan sekali klik. Dosen dapat melihat 

dengan cepat siapa saja yang belum menyelesaikan tugas, serta memberikan masukan 

dan nilai langsung di Classroom. 

2. Memulai Classroom 

a. Melalui Browser 
Classroom tersedia bagi siapa saja yang memiliki akun Google Apps for Education 

(harus memiliki email dengan alamat @unisnu.ac.id). Kunjungi classroom.google.com 

dan masuk. Pilih apakah Anda seorang Dosen atau Mahasiswa, lalu buat kelas atau 

gabung ke kelas (hanya Dosen UNISNU yang telah memiliki email @unisnu.ac.id yang 
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dapat memilih sebagai Dosen dalam Classroom, apabila mahasiswa memilih sebagai 

Dosen maka akan di blokir secara otomatis). 

b. Aplikasi seluler 
Anda juga dapat menggunakan aplikasi Classroom di perangkat Android atau iOS.  

- Aplikasi Classroom untuk Android 
Jika Anda ingin mengakses Classroom dari perangkat Android, unduh aplikasi 

Classroom dari Google Play. 

1. Sentuh Google Play Store di perangkat. 

2. Cari dan pasang aplikasi Google Classroom. 

- Aplikasi Classroom untuk iOS 
Jika Anda ingin menggunakan Kelas di iPhone® atau iPad®, unduh aplikasi Kelas 

dari App Store. 

1. Sentuh App Store di perangkat. 

2. Cari dan pasang aplikasi Google Classroom. 

 

Catatan: Saat ini ada pembatasan untuk penggunaan beberapa domain. Dosen dan 

Mahasiswa memerlukan akun dalam domain yang sama untuk menggunakan 

Classroom. 

3. Membuat dan Mengelola Kelas 

a. Menambahkan Kelas 
Sebagai Dosen, salah satu hal pertama yang dilakukan di aplikasi Clasroom adalah 

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

mengundang Mahasiswa ke kelas, membuat tugas, mengeposkan pengumuman, 

mengembalikan tugas yang sudah diperiksa, dan mengirim pesan ke Mahasiswa. 

Selain itu, kelas juga bersifat interaktif bagi Mahasiswa. Mereka dapat mengomentari 

pengumuman, berbagi pos dengan teman sekelas, atau mengirim tugas. 

Catatan: Jika Anda tidak dapat menambahkan kelas, administrator Google Apps Anda 

mungkin perlu memverifikasi bahwa Anda adalah Dosen. 

b. Menambah Laman Sumber Daya Kelas 
Setelah membuat kelas, Anda memiliki opsi untuk menambahkan laman sumber daya 

kelas untuk Mahasiswa. Di laman sumber daya kelas, Anda dapat mengeposkan bahan 

atau instruksi apa pun untuk keseluruhan kelas, seperti silabus, kebijakan pemberian 

nilai, atau peraturan kelas. 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik kelas tempat Anda ingin menambahkan laman sumber daya. 

3. Di bagian atas laman, klik TENTANG. 
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4. Masukkan judul untuk laman dan deskripsi kelas. 

5. Masukkan lokasi untuk kelas pada bidang Ruang.  

Jika Anda memilih mengosongkan bidang ini, bidang ini tidak akan muncul di 

tampilan laman siswa. 

6. Untuk menambahkan sumber daya, klik Tambahkan bahan dan masukkan judul.  

Anda dapat menambahkan beberapa sumber daya di bawah judul tunggal atau 

menambahkannya secara terpisah dengan nama tertentu. 

- Untuk melampirkan file, item Google Drive, video YouTube, atau tautan, klik 

ikon yang sesuai. 

- Temukan dan pilih item yang relevan, lalu klik Tambahkan. Untuk melampirkan 

tautan, masukkan atau tempelkan tautan dan klik TAMBAHKAN. Jika Anda 

tidak memerlukan lampiran, klik X di sebelah lampiran untuk membuangnya. 

- Klik POSKAN. 

7. Klik SIMPAN. 

Alamat email dan tautan ke folder Google Drive untuk kelas otomatis disertakan di setiap 

item yang Anda tambahkan ke laman sumber daya dan tidak dapat diubah. Anda dapat 

mengedit laman sumber daya dengan mengikuti langkah yang sama. Jika Anda memilih 

untuk tidak menambahkan laman sumber daya, TENTANG tidak akan muncul di bagian 

atas aliran kelas untuk siswa. 

c. Mengundang Pengajar ke Kelas 
Anda dapat mengundang pengajar tambahan (Dosen partner) untuk bergabung dengan 

kelas Anda untuk membantu mengkoordinasikan kegiatan kelas. Berikut adalah 

beberapa izin kelas yang perlu diketahui: 

• Hanya Dosen utama yang dapat menghapus kelas. 

• Dosen utama tidak dapat membatalkan pendaftaran atau dihapus dari kelas.  

• Pengajar tambahan tidak dapat dinonaktifkan di kelas.  

• Pengajar utama dan pengajar tambahan diberi tahu tentang komentar pribadi 

Mahasiswa jika notifikasi email diaktifkan. Mahasiswa dapat mengirim email jika 

mereka ingin berkomunikasi secara langsung dengan pengajar tertentu. 

• Semua materi kelas, termasuk folder tugas Google Drive, tugas yang dikumpulkan, 

dan template adalah milik pengajar utama. Folder kelas dan tugas pengajar utama 

dibagikan dengan pengajar tambahan di Drive. Jika pengajar utama mengubah 

struktur folder mereka, pengajar tambahan dapat kehilangan akses ke pekerjaan 

Mahasiswa yang dikumpulkan sebelum fitur pengajar tambahan diluncurkan. 

• Materi yang ditambahkan oleh pengajar tambahan ke tugas atau pos akan dibagikan 

dan tersedia di folder kelas dan tugas pengajar utama. 
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Catatan: Saat ini, Anda hanya dapat mengundang pengajar ke kelas menggunakan 

Kelas versi web. Namun, baik pengajar utama maupun pengajar tambahan dapat 

berinteraksi dengan kelas mereka di aplikasi seluler.  

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik kelas tempat Anda ingin menambahkan Dosen.  

3. Di bagian atas aliran kelas, klik Tentang. 

4. Klik Undang Pengajar.  
 

 
 

• Lakukan salah satu hal berikut:  

1. Centang kotak di samping guru yang ingin Anda undang. 

2. Centang kotak Pilih semua untuk mengundang semua guru yang tercantum. 

• (Opsional) Untuk melihat daftar kontak, klik Kontak saya. Anda juga dapat 

menelusuri orang dengan nama.  

• (Opsional) Centang kotak di samping setiap pengajar tambahan yang ingin Anda 

undang dan klik Berikutnya.  

• Klik Undang. 

Keterangan: Pengajar yang diundang akan menerima undangan email. Untuk 

bergabung dengan kelas, pengajar yang diundang harus mengeklik tautan di email atau 

masuk untuk Kelas dan mengeklik Setujui di kartu kelas. Siswa tidak dapat melihat 

pengajar yang diundang di kelas sebelum undangan diterima.  

d. Menyetel Hal Akses ke Kelas 
Mahasiswa dapat berbagi pesan di aliran kelas serta memberi komentar pada pesan, 

pengumuman, dan tugas dari Anda serta Mahasiswa lain. Anda dapat mengontrol 
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pesan dan komentar Mahasiswa di aliran kelas dengan menyetel hak akses untuk 

setiap Mahasiswa atau untuk seluruh kelas. Anda juga dapat melihat komentar dan 

pesan apa pun yang dibuat dan dihapus Mahasiswa. 

1) Menyetel Hak Akses pos atau komentar untuk kelas 

• Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

• Klik kelas yang ingin Anda setel hak aksesnya. 

• Klik SISWA. 

• Klik Siswa dapat mengirim pos atau memberi komentar lalu pilih tingkat hak 

akses:  

a) Siswa dapat mengirim pos atau memberi komentar—Ini setelan 

defaultnya. Mahasiswa dapat berbagi pesan di aliran kelas dan memberi 

komentar pada item apa pun. 

b) Siswa hanya dapat memberi komentar—Mahasiswa dapat memberi 

komentar, namun tidak dapat berbagi pesan. 

c) Hanya Dosen yang dapat mengirim pos atau memberi komentar—
Mahasiswa tidak dapat memberi komentar atau berbagi di aliran kelas. 

Tindakan ini sama seperti membisukan semua Mahasiswa. 

2) Membisukan Mahasiswa 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik kelas tempat siswa berada. 

3. Klik SISWA. 

4. Centang kotak di sebelah siswa yang ingin Anda bisukan. 

5. Klik TINDAKAN dan pilih Bisukan. 

6. Klik BISUKAN. 

Anda juga dapat membisukan Mahasiswa agar tidak dapat memberi komentar di 

aliran kelas. 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik kelas tempat Siswa berada. 

3. Temukan komentar dari Siswa. 

4. Klik ikon menu (tiga titik vertikal) di sebelah komentar dan pilih Bisukan nama 
siswa. 

5. Klik BISUKAN. 

6. Klik ikon menu (tiga titik vertikal) lagi jika Anda ingin menghapus komentar, 

pilih Hapus. 

7. Klik HAPUS. 
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3) Menampilkan Mahasiswa lagi 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik kelas tempat siswa berada. 

3. Klik SISWA. 

4. Klik TINDAKAN dan pilih Tampilkan lagi. 
5. Klik TAMPILKAN LAGI. 

4) Melihat pos dan komentar yang di hapus 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik kelas dengan pos atau komentar yang dihapus. 

3. Di bawah Aliran, klik ikon Tampilkan item yang dihapus . 

4. Untuk menyembunyikan item yang dihapus, klik ikon Sembunyikan item yang 

dihapus . 

e. Mengundang Mahasiswa ke Kelas 
Anda dapat mengundang Mahasiswa untuk bergabung dengan kelas atau memberi 

kode kepada Mahasiswa untuk menambahkan dirinya ke kelas tersebut. Anda juga 

dapat menggunakan Google Grup untuk mengundang semua anggota grup sekaligus. 

1) Mengundang siswa untuk bergabung dengan kelas 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik kelas tempat Anda ingin menambahkan Mahasiswa. 

3. Di bagian atas, klik SISWA. 

4. Klik UNDANG. 

5. Centang kotak di sebelah Mahasiswa yang ingin Anda undang atau centang 

kotak Pilih semua untuk mengundang semua Mahasiswa yang tercantum. 

6. Untuk melihat daftar kontak lain, klik Kontak saya. 

7. Untuk melihat semua Mahasiswa di domain Kampus, klik Direktori. Anda juga 

dapat menelusuri Mahasiswa berdasarkan nama di kotak telusur. 

8. Centang kotak di sebelah Mahasiswa tambahan yang ingin diundang. 

9. Klik Undang Siswa. 

Catatan: Daftar kelas diperbarui untuk menampilkan nama Mahasiswa yang 

diundang dengan warna abu-abu. Mahasiswa yang diundang akan menerima 

email. Untuk ditambahkan ke kelas, Mahasiswa harus mengeklik tautan dalam 

email atau masuk ke Kelas dan mengeklik GABUNG di kartu kelas. 

2) Mengundang Mahasiswa dari group Google 

Catatan: Anda tidak perlu menjadi pemilik grup, namun Anda perlu menjadi anggota 

grup dan memiliki akses ke daftar keanggotaan agar dapat mengundang siswa. 

 



 
 
 

9 
 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik kelas tempat Anda ingin menambahkan Mahasiswa. 

3. Di bagian atas, klik SISWA. 

4. Klik UNDANG. 

5. Klik Kontak saya. 

6. Pilih grup yang ingin Anda tambahkan ke kelas. Secara default, semua anggota 

grup dipilih. 

7. Hapus centang kotak di sebelah nama Mahasiswa jika Anda tidak ingin 

mengundang Mahasiswa tersebut. 

8. Klik Undang Siswa. 

Catatan: Daftar kelas diperbarui untuk menampilkan nama Mahasiswa yang 

diundang dengan warna abu-abu. Mahasiswa yang diundang akan menerima email. 

Untuk ditambahkan ke kelas, Mahasiswa harus mengeklik tautan dalam email atau 

masuk ke Kelas dan mengeklik GABUNG di kartu kelas. 

3) Memberi kode kepada siswa untuk menambahkan dirinya 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Buka laman kelas. Kode kelas berada di sebelah kiri aliran. 

3. Kirim kode kelas kepada siswa melalui email atau tulis di papan tulis kelas. 

4. Berikan siswa petunjuk ini:  

a) Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

b) Pada Beranda, klik +. 

c) Masukkan kode yang saya berikan kepada Anda ke dalam kotak, lalu klik 

GABUNG. 

Untuk menyetel ulang kode atau menonaktifkannya, klik kode dan pilih Setel ulang 

atau Nonaktifkan. 

f. Menghapus Siswa dari Kelas 
Untuk menghapus Siswa: 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Buka kelas dan klik tab Siswa. 

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

4. Di bagian atas laman, klik Tindakan > Hapus. 

5. Untuk mengonfirmasi, klik Hapus. 

g. Menghapus Dosen dari Kelas 
Dosen utama, rekan Dosen, dan administrator Google dapat menghapus rekan Dosen 

dari kelas. Dosen utama tidak pernah dapat dihapus. 

Saat ini, Anda hanya dapat menghapus Dosen dari kelas menggunakan Kelas versi web. 
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Untuk menghapus Dosen: 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com.  

2. Klik kelas tempat Anda ingin menghapus Dosen. 

3. Di bagian atas aliran kelas, klik Tentang.  

4. Klik  di samping Dosen yang ingin Anda hapus dan pilih Hapus dari kelas. 

5. Untuk mengonfirmasi, klik Hapus. 

h. Mengarsipkan Kelas 
Di akhir tahun sekolah atau semester, Anda mungkin ingin mengarsipkan kelas untuk 

menyimpan materi kelas, tugas, dan kiriman apa pun di aliran kelas. Anda masih dapat 

mengakses file kelas apa pun di Google Drive, namun kelas yang diarsipkan 

dipindahkan ke area terpisah untuk membantu Anda tetap mengelola kelas yang sedang 

berlangsung. Anda dan siswa dalam kelas dapat melihat kelas yang diarsipkan. Namun, 

saat kelas diarsipkan, Anda tidak dapat mengedit atau menambahkan apa pun ke kelas 

hingga kelas dipulihkan. 

a) Mengarsipkan kelas: 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik di kartu kelas dan pilih Arsipkan. 

3. Untuk mengonfirmasi, klik Arsipkan. 

b) Melihat kelas yang diarsipkan 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik   dan pilih Kelas yang Diarsipkan. 

3. Pilih kelas yang ingin Anda lihat. 

 

c) Memulihkan kelas yang diarsipkan: 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik   dan pilih Kelas yang Diarsipkan. 

3. Klik  di kartu kelas dan pilih Pulihkan. 

d) Untuk menghapus kelas yang diarsipkan: 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik   dan pilih Kelas yang diarsipkan. 

3. Klik  di kartu kelas dan pilih Hapus. 
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4. Memahami tugas Kelas 
Classroom memadukan Google Dokumen, Drive, dan Gmail, sehingga pengajar dapat 

membuat dan mengumpulkan tugas tanpa menggunakan kertas. Di Classroom, pengajar 

dapat membuat tugas, menggunakannya di beberapa kelas, dan memilih bagaimana 

Mahasiswa menyelesaikan tugas (misalnya, apakah setiap Mahasiswa menerima satu 

salinan atau semua Mahasiswa bekerja pada salinan tugas yang sama). Pengajar dapat 

melacak siapa yang telah menyelesaikan tugas dan siapa yang belum, dan memberi 

masukan untuk masing-masing Mahasiswa.  

Berikut ini contoh aliran tugas di antara pengajar dan siswa:  

 

Pengajar   Siswa  
Dosen membuat tugas 
dengan Google 
Dokumen terlampir  

 

 

 
Mahasiswa mengedit 
salinan tugas dan 
menyerahkannya.  

 
 
Dosen menilai tugas.  

 

 
Mahasiswa memeriksa 
dan mengedit salinan 
tugas.  

 
 
 

1. Dosen memilih opsi untuk membuat salinan Google Dokumen untuk setiap Mahasiswa dan 
mengirim tugas tersebut ke Classroom.  
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2. Mahasiswa yang telah menyerahkan tugas akan kehilangan akses edit ke Dokumen, tetapi 

tetap dapat melihat tugas. 
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3. Dosen mengedit Dokumen untuk menilai tugas, mengembalikannya kepada Mahasiswa, dan 

memberikan kembali akses edit kepada Mahasiswa. 

 

 
 

 

Dosen dan Mahasiswa dapat melihat daftar tugas Classroom yang ditunda atau yang telah 

selesai. Dosen dapat melihat semua nilai tugas dan Mahasiswa dapat melihat nilai tugas 

mereka yang sudah selesai.  

5. Aksesibilitas Classroom 

a. Pembaca layar 
Classroom merupakan alat yang dirancang untuk membantu Dosen dan Mahasiswa 

tetap teratur, berkomunikasi dengan Classroom, serta mengurangi penggunaan kertas. 

Pengguna tunanetra atau rabun dapat bernavigasi dan mengelola Classroom dan tugas 

menggunakan pembaca layar. 

Untuk memulai Classroom menggunakan pembaca layar, ikuti langkah ini: 

1. Masuk ke Classroom di classroom.google.com  

2. Pilih apakah Anda seorang Dosen atau Mahasiswa. 
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Saat Classroom dimuat, berfokuslah pada bilah navigasi dengan nama pengguna dan 

tautan lainnya. Bernavigasi ke tombol menu Kelas. Tekan Enter untuk membuka daftar 

opsi berikut: 

• Kelas: Bernavigasi ke kelas mana saja. 

• Setelan: Mengelola preferensi, termasuk sandi, opsi keamanan, dan akses ke 

layanan Google lainnya. 

• Tugas: Tampilan ini hanya tersedia untuk siswa. Di sini, Anda dapat menemukan 

semua tugas dari kelas mana pun. 

Ketika bernavigasi di Kelas, ketahuilah bahwa beberapa pembaca layar mungkin 

menunjukkan bahwa item dapat di klik meskipun sebenarnya tidak dapat di klik. Hanya 

item yang ditandai sebagai tombol atau tautan oleh pembaca layar yang sebenarnya 

dapat di klik. 

b. Aplikasi seluler 
Classroom memiliki aplikasi seluler yang dapat digunakan dengan VoiceOver pada iOS 

dan TalkBack pada Android.  

 

 

B. Dosen 

1. Memulai menggunakan email 
Sebelum masuk ke Classroom seorang Dosen harus memiliki akun Google Apps for 

Education, email yang beralamatkan @unisnu.ac.id, dengan cara mendaftar melalui 

http://it.unisnu.ac.id atau langsung konfirmasi pendaftaran email pada UPT. Pusat Data dan 

Pengembangan IT. 

Sebelum dapat digunakan, email @unisnu.ac.id harus di verifikasi dengan melakukan 

perubahan password. 

1. Masuk ke gmail.com atau langsung ke classroom.google.com 

2. Klik I accept, Continue to my account 
3. Lakukan perubahan password (minimal delapan digit kombinasi angka-huruf) 

Keterangan: Apabila lupa dengan password pada email @unisnu.ac.id, dapat menghubungi 

administrator (UPT Pusat Data dan Pengembangan IT). 
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2. Memulai Classroom 
Masuk ke Classroom menggunakan akun Google Apps for Education. Anda dapat 

melakukan tur terpandu singkat, mengelola setelan akun Anda, termasuk gambar profil dan 

notifikasi email Anda, serta mempelajari aplikasi selular Classroom. 

Anda memerlukan informasi akun Google Apps for Education agar dapat masuk ke 

Classroom untuk pertama kalinya. 

a. Masuk untuk pertamakali 
- Browser 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com   

2. Klik Guru. 

3. Klik Lihat Cara Kerja Kelas untuk mendapatkan tur Kelas dengan panduan. 
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Keterangan: Jika pada browser yang digunakan sebelumnya telah aktif akun email lainnya maka 

harus keluar dari akun tersebut atau tambah akun, yaitu mengaktifkan akun yang beralamat 

@unisnu.ac.id. 

 

 

- Aplikasi Seluler 

1. Sentuh . 
2. Masuk dengan akun Google Apps for Education. 

3. Sentuh Masuk. 

4. Pilih Guru dan tentukan apakah Anda ingin menerima email tentang fitur baru di 

Kelas. 

5. Sentuh Kirim. 
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b. Jika mengalami masalah saat masuk 
• Jika Classroom tidak diaktifkan untuk akun Anda, pesan kesalahan berikut akan 

ditampilkan: “Layanan ini dinonaktifkan oleh admin Anda”. Hubungi administrator 

Google Apps untuk mengaktifkan Classroom (UPT Pusat Data dan Pengembangan 

IT. 

• Jika mencoba masuk dengan Akun Google pribadi, Anda akan melihat pesan 

kesalahan berikut: "Maaf! Saat ini Kelas hanya tersedia untuk pengguna Google 

Apps for Education". Keluar dan masuk lagi dengan akun Google Apps for Education 

Anda. Di aplikasi seluler, Anda akan diminta untuk menambahkan akun lain. Masuk 

dengan akun Google Apps for Education. 

Di browser web, Anda dapat membuat kelas pertama dengan mengeklik + di pojok kanan 

atas.  

c. Masuk ke area lain di Kelas 

Klik  untuk masuk ke area lain di Classroom. 

• Tugas: Melihat semua tugas untuk kelas Anda. 

• Kelas: Buka kelas yang mana saja. 

• Setelan: Mengelola preferensi, termasuk sandi, opsi keamanan, dan akses ke 

layanan Google lainnya.  

d. Bergabung dengan kelas 
Dosen dapat menerima undangan untuk mengajar kelas dengan langsung menuju ke 

Kelas atau dengan mengeklik tautan di email undangan. Pengajar tambahan dapat 

melCakukan semua tugas-tugas Dosen di Kelas versi web dan seluler setelah mereka 

bergabung dengan kelas. 

Untuk menerima undangan mengajar kelas: 

- Browser Web 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik Setujui jika ingin mengajar kelas atau klik Tolak.  

 

- Aplikasi Seluler 

1. Sentuh . 

2. Sentuh Bergabung jika ingin mengajar kelas atau sentuh Tolak. 

3. Mengubah setelan akun 
Anda dapat mengakses setelan Akun Google dan setelan notifikasi Classroom pada laman 

Setelan di Classroom. Untuk membuka laman Setelan: 
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1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik Menu Kelas. 

3. Klik Setelan. 

Anda dapat berhenti berlangganan email notifikasi dengan menghapus tanda centang di 

Kirim notifikasi email. Jika memilih untuk berhenti berlangganan, Anda tidak akan lagi 

menerima email saat seseorang mengomentari pos Anda atau membuat komentar pribadi 

bagi Anda. 

Klik setelan akun Google untuk mengubah sandi dan opsi keamanan, serta untuk 

mengakses layanan Google lainnya. 

Anda juga dapat memilih untuk menampilkan foto profil di samping nama Anda di aliran 

Classroom dan kartu kelas di layar beranda. Classroom akan menggunakan foto Gmail 

Anda sebagai foto profil Classroom Anda. 

4. Menyiapkan notifikasi seluler 
Anda dapat mengonfigurasi aplikasi Classroom untuk menerima notifikasi pada perangkat 

seluler kapan saja seorang Mahassiwa atau Dosen: 

• Berkomentar pada pos atau +menyebutkan Anda dalam pos atau komentar. 

• Mengirimi Anda catatan pribadi. 

• Mengundang Anda untuk mengajar kursus sebagai pengajar tambahan. 

 

- Aplikasi Android 

1. Sentuh . 

2. Sentuh  dan gulir ke bawah di Setelan. 

3. Sentuh Setelan.  

- Catatan: Secara default, notifikasi diaktifkan. 
4. (Opsional) Agar perangkat Anda bergetar saat menerima notifikasi, centang kotak 

Getaran. 

5. (Opsional) Agar perangkat Anda bersuara ketika menerima notifikasi, centang kotak 

Suara.  

- Catatan: Getaran dan suara dinonaktifkan ketika kotak Notifikasi tidak 

dicentang. 

6. (Opsional) Untuk menonaktifkan notifikasi, hapus centang pada kotak Notifikasi. 
 

- Aplikasi IOS 

1. Sentuh . 

2. Sentuh . 

3. Sentuh Pengaturan > Pemberitahuan > Pemberitahuan. 
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4. Di samping Izinkan Pemberitahuan, sentuh untuk mengaktifkan 

notifikasi. 

5. Sentuh untuk menonaktifkan notifikasi. 

6. (Opsional) Sentuh Tampilkan di Pusat Pemberitahuan untuk memilih jumlah 

item yang muncul di Pemberitahuan. Anda dapat memilih 1, 5, atau 10. 

7. (Opsional) Di samping Suara, sentuh jika ingin perangkat bersuara untuk 

mengingatkan Anda ketika menerima notifikasi. 

8. (Opsional) Di samping Tampilkan pada Layar Terkunci, sentuh jika Anda 

ingin melihat notifikasi ketika layar terkunci. 

9. (Opsional) Untuk memilih gaya peringatan saat perangkat Anda terkunci, sentuh 

salah satu pilihan berikut ini:  

- Tidak Ada—Anda menggesek turun dari atas layar untuk melihat 

pemberitahuan. 

- Spanduk—Notifikasi muncul di bagian atas layar. Anda menggesek turun dari 

atas layar untuk melihatnya. 

- Peringatan—Notifikasi muncul di tengah layar. 

Anda dapat mengonfigurasi setelan akun untuk menerima email serta notifikasi. 

 

C. Mahasiswa 

1. Memulai menggunakan email 
Sebelum masuk ke Classroom seorang Mahasiswa harus memiliki akun Google Apps for 

Education, email yang beralamatkan @unisnu.ac.id, setiap mahasiswa baru akan 

mendapatkan email dengan alamat nim@unisnu.ac.id. Apabila belum memiliki email dengan 

alamat @unisnu.ac.id dapat menghubungi TU masing-maing Fakultas 

Sebelum dapat digunakan, email @unisnu.ac.id harus di verifikasi dengan melakukan 

perubahan password. 

1. Masuk ke gmail.com atau langsung ke classroom.google.com 

2. Klik I accept, Continue to my account 
3. Lakukan perubahan password (minimal delapan digit kombinasi angka-huruf) 

Keterangan: Apabila lupa dengan password pada email dengan alamat @unisnu.ac.id, 

dapat menghubungi administrator (UPT Pusat Data dan Pengembangan IT)  
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2. Mulai Classroom 
Masuk ke Classroom dengan akun Google Apps for Education Anda, email @unisnu.ac.id. 

Setelah masuk, Anda dapat memperbarui foto profil Classroom atau mengelola setelan dan 

sandi Akun Google. 

 

a. Masuk untuk pertamakali 
- Browser Web 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik Siswa. 

3. (Opsional) Klik Lihat Cara Kerja Kelas untuk tur Kelas dengan panduan. 

 

Keterangan: Jika pada browser yang digunakan sebelumnya telah aktif akun email lainnya maka 

harus keluar dari akun tersebut atau tambah akun, yaitu mengaktifkan akun yang beralamat 

@unisnu.ac.id.  

 

 
- Aplikasi Seluler 

1. Sentuh . 

2. Masukkan informasi akun Google Apps for Education Anda dan sentuh Masuk. 

3. Pilih Siswa dan tentukan apakah Anda ingin menerima email tentang fitur baru 

di Kelas. 

4. Sentuh Kirim. 

5. (Opsional) Ikuti tur Kelas dengan panduan atau sentuh Lewati untuk 

membatalkannya. 
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b. Jika mengalami masalah saat masuk: 
• Jika Kelas tidak diaktifkan untuk akun Anda, pesan kesalahan berikut akan 

ditampilkan: “Layanan ini dinonaktifkan oleh admin Anda”. Hubungi administrator 

Google Apps untuk mengaktifkan Kelas. 

• Jika mencoba masuk dengan Akun Google pribadi, Anda akan melihat pesan 

kesalahan berikut: "Maaf! Saat ini Kelas hanya tersedia untuk pengguna Google 

Apps for Education". Keluar dan masuk lagi dengan akun Google Apps for Education 

di browser web. Di aplikasi seluler, Anda akan diminta untuk menambah akun lain. 

Masuk dengan akun Google Apps for Education. 

• Jika sekolah tidak menggunakan Google Apps for Education, Anda akan melihat 

pesan kesalahan berikut: "Maaf! Saat ini Kelas hanya tersedia untuk pengguna 

Google Apps for Education". Di aplikasi seluler, pesan yang akan muncul adalah: 

"Sudahkah admin Anda mengaktifkan Kelas? Untuk menggunakan Kelas, minta 

admin mengaktifkan Kelas untuk Universitas Anda".  

c. Masuk ke area lain di Kelas: 

Klik  untuk masuk ke area lain di Classroom. 

• Tugas: Melihat semua tugas dari kelas. 

• Kelas: Buka kelas yang mana saja. 

• Setelan: Mengelola preferensi, termasuk sandi, opsi keamanan, dan akses ke 

layanan Google lainnya. 

3. Mengubah setelan akun 
Anda dapat mengakses setelan Akun Google dan setelan notifikasi Kelas pada laman 

Setelan di Classroo,. Untuk membuka laman Setelan: 

1. Masuk ke Kelas di classroom.google.com. 

2. Klik  dan pilih Setelan. 

Untuk berhenti berlangganan notifikasi email, hapus centang di kotak Kirim notifikasi email. 
Jika memilih untuk membatalkan langganan, Anda tidak akan lagi menerima email untuk 

peristiwa berikut: 

• Seseorang mengomentari pos Anda 

• Tugas dibuat untuk salah satu kelas yang Anda ikuti 

• Tugas dikembalikan kepada Anda 

• Pengajar mengubah nilai 

• Pengajar mengeposkan pengumuman untuk salah satu kelas yang Anda ikuti 

• Seseorang membuat komentar pribadi bagi Anda 
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Anda dapat memilih untuk kembali berlangganan notifikasi kapan saja dengan mencentang 

kotak. 

Untuk mengubah sandi dan opsi keamanan, serta untuk mengakses layanan Google lainnya, 

klik Setelan Akun Google. 

4. Menyiapkan notifikasi seluler 
Anda dapat mengonfigurasi aplikasi Classroom untuk menerima notifikasi pada perangkat 

seluler kapan saja seorang Dosen atau Mahasiswa: 

• Mengundang Anda ke kelas baru. 

• Membuat tugas baru atau pengumuman. 

• Berkomentar pada pos atau +menyebutkan Anda dalam pos atau komentar. 

• Mengirimi Anda catatan pribadi. 

• Memberi peringkat atau mengembalikan tugas Anda. 

a. Aplikasi Android 

1. Sentuh . 

2. Sentuh  dan gulir ke bawah di Setelan. 

3. Sentuh Setelan.  

Catatan: Secara default, notifikasi diaktifkan. 

4. (Opsional) Agar perangkat Anda bergetar saat menerima notifikasi, centang kotak 

Getaran. 

5. (Opsional) Agar perangkat Anda bersuara ketika menerima notifikasi, centang kotak 

Suara.  

Catatan: Getaran dan suara dinonaktifkan bila kotak Notifikasi dicentang. 

6. (Opsional) Untuk menonaktifkan notifikasi, hapus centang pada kotak Notifikasi. 
 

b. Aplikasi IOS 

1. Sentuh . 

2. Sentuh . 

3. Sentuh Pengaturan > Pemberitahuan > Pemberitahuan. 

4. Di samping Izinkan Pemberitahuan, sentuh untuk mengaktifkan notifikasi. 

5. Sentuh untuk menonaktifkan notifikasi. 

6. (Opsional) Sentuh Tampilkan di Pusat Pemberitahuan untuk memilih jumlah item 

yang muncul di Pemberitahuan. Anda dapat memilih 1, 5, atau 10. 
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7. (Opsional) Di samping Suara, sentuh jika ingin perangkat bersuara untuk 

mengingatkan Anda ketika menerima notifikasi. 

8. (Opsional) Di samping Tampilkan pada Layar Terkunci, sentuh jika Anda 

ingin melihat notifikasi ketika layar terkunci. 

9. (Opsional) Untuk memilih gaya peringatan saat perangkat Anda terkunci, sentuh 

salah satu pilihan berikut ini:  

- Tidak Ada—Anda menggesek turun dari atas layar untuk melihat 
pemberitahuan. 

- Spanduk—Notifikasi muncul di bagian atas layar. Anda menggesek turun dari 

atas layar untuk melihatnya. 

- Peringatan—Notifikasi muncul di tengah layar. 

 


