
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

A 

B 

1) Silakan masuk ke email google Anda dengan
 menggunakan email dengan domain 
@unesa.ac.id

2) Masukkan ketik username dan password 

3) Ketika terhubung, Anda akan 
dibawa ke laman: 
https://classroom.google.com 

4)  Jika pertama kali terhubung, 
maka Anda akan menjumpai 
tampilan seperti ditunjuk ini.
5) Pilih "student" pada bagian 
yang dilingkari   

6) Ketika Anda memilih "student", 
Anda akan dibawa menuju tampilan 
A atau B bergantung pada apakah 
dosen Anda sudah mengundang 
Anda di kelas atau belum

Tampilan B hanya terjadi jika dosen 
Anda sudah mengundang Anda.

7) Ada dua cara untuk 
bergabung ke dalam kelas  

Pertama, ketika dosen Anda 
mengundang. Anda kan 
menerima email tautan untuk 
bergabung. , Anda langsung 
menuju google classroom dan 
pilih "join" seperti  ditunjukkan 
oleh tanda panah pada gambar 
B.

Petunjuk penggunaan google classroom bagi mahasiswa 

https://classroom.google.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

7) Lanjutan 

Cara kedua, Anda masukkan kode 
unik yang dikirimkan oleh dosen 
Anda.  Pilih tanda (+) pada bagian 
pojok kanan atas untuk memunculkan
 kotak dialog tempat memasukkan 
kode.

Setelah Anda masuk ke google classroom, marilah kita simak 
fitur-fitur yang ditawarkan. 

Setelah  Anda  masuk  ke  dalam  google  classroom,  maka  Anda  akan 
dibawa menuju ke laman https://classroom.google.com 

Menu Home untuk mengakses bagian 
setting dan tugas dari semua kelas

Bagian ini untuk 
mengakses ke beberapa 
kelas, begitu juga ketika 
Anda ingin keluar.

Yang tampak adalah ikon dari kelas.  Cara yang paling cepat untuk 
mengetahui detil tugas dari kelas tersebut, cukup Anda klik 
masing-masing kelas tersebut  

Petunjuk penggunaan google classroom bagi mahasiswa 

https://classroom.google.com/


  

 

 

 

 

 

 

  

Petunjuk penggunaan google classroom bagi mahasiswa 

Dibawah ini merupakn contoh dari satu kelas

Gambar di samping ini menunjukkan 
beberapa kelas yang Anda ikuti. Anda dapat 
melihat tugas dan file bacaan yang disiapkan 
oleh dosen dengan meng "klik" 
masing-masing kelas. 

Tombol Home – 

digunakan sebagai 
tombol navigasi untuk 
menuju ke kelas yang 
diinginkan.

Informasi kelas dan guru - Bagian 
amplop ini digunakan untuk 
mengirimkan email ke dosen pengajar

Nama Akun – digunakan
 untuk keluar

Class Feed/Stream – 

Di bagian ini, kamu 
dapat berbagi 
informasi dan file, 
atau mengecek 
informasi seputar 
tugas dan 
pengumuman. 

Assignments 

Notifications- 

Berisi daftar 
tugas 
mendatang. 

Views – berisi Stream, Classmates, About 

tabs yang digunakan untuk menyajikan 
berbagai informasi tambahan. 


