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Salah satu upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan adalah pemberian 

bantuan peralatan Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) ke Sekolah Dasar. Mekanisme pemberian 

bantuan dilaksanakan melalui penyaluran dana ke sekolah, selanjutnya sekolah melakukan Pengadaan 

Barang Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah).

Salah satu tahapan penting dalam pemanfaatan barang oleh satuan pendidikan adalah Penggunaan 

Chromebook dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Tahapan 

ini sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang diadakan memiliki fungsi penggunaan 

untuk mengoperasikan secara benar dan tepat sehingga barang dapat berfungsi dengan baik.

Untuk membantu sekolah dalam penerimaan dan pemeriksaan peralatan TIK Sekolah Dasar bantuan 

pemerintah tahun anggaran 2020, Direktorat Sekolah Dasar menerbitkan panduan Pemeriksaan 

Peralatan TIK Sekolah Dasar bantuan pemerintah tahun anggaran 2020.

Panduan ini akan membantu sekolah dalam melakukan Penggunaan Chromebook dalam proses 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) dan sekolah penerima bantuan 

pemerintah pengadaan sarana pembelajaran berbasis TIK Sekolah Dasar diharapkan memahami dan 

dapat melaksanakan tahapan Penggunaan Chromebook dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) dan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) yang diadakannya.

Jakarta,  Oktober 2020

Direktur Sekolah Dasar

Dra. Sri Wahyuningsih, M.Pd.  

KATA PENGANTAR
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Direktorat Sekolah Dasar

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Milik Negara 
Tidak Diperdagangkan
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Menggambar dengan canvas1

PEMANFAATAN PERALATAN TIK

a. Menggambar

1. Di pojok layar, pilih Peluncur           Panah atas 

2. Buka Canvas
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3. Untuk menggambar pada kanvas kosong, pilih Gambar baru.

4. Untuk menggambar pada latar belakang, pilih Baru dari gambar.
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b. Membagikan gambar

1. Di pojok layar, pilih Peluncur           Panah atas 

2. Buka Canvas

3. Pilih gambar yang ingin diekspor.

4. Di bagian kanan atas, pilih Lainnya   .

5. Pilih Ekspor gambar.

6. Untuk membuka gambar di folder Download, pilih

 Tampilkan dalam folder.



4

Mengunakan Google Dokumen (Google Docs)2

a. Langkah 1 : Buat Dokumen

1. Di komputer, buka layar utama Dokumen di docs.google.com

2. Di kiri atas, di bagian “Mulai dokumen baru”, klik Baru

Untuk membuat laporan, membuat proposal project, memantau 

catatan rapat, dan lainnya

Gambar 1. Buat Dokumen

Gambar 2. Mulai Dokumen Baru
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b. Langkah 2 : Edit dan Format

1. Di komputer, buka dokumen di Google Dokumen.

2. Untuk memilih kata, klik dua kali atau gunakan kursor

 untuk memilih teks yang ingin diubah

Gambar 3. Buka Dokumen

Gambar 4. Klik Teks
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c. Langkah 3 : mencetak file

1. Untuk mencetak file dokumen, lakukan salah satu opsi berikut :

4. Untuk mengurungkan atau mengulangi tindakan, klik

 Urungkan   atau Ulangi   di bagian atas.

3. Mulai Mengedit

a. Klik File Cetak.

b. Klik Cetak 

Gambar 5. Edit Teks

Gambar 6. Mengurungkan Teks

Gambar 6. Mencetak file dokumen
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Menggunakan Google Slides3

a. Langkah 1 : membuat file

1. Buka layar utama slide di slides.google.com

2. Di kiri atas, di bagian “Mulai presentasi baru”, klik Baru . 

 Ini akan membuat dan membuka presentasi baru

Google Slides digunakan untuk membuat dan mempresentasikan pitch deck 

profesional, presentasi project, modul pelatihan, dan lainnya.

Gambar 7. Membuka Slides Baru

Gambar 8. Mulai Presentasi Baru
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b. Langkah 2 : Tambahkan Konten ke Presentasi

1. Memilih Tata Letak.

a. Saat pertama kali membuat presentasi, dapat memilih

 tema untuk memberikan latar belakang dan gaya teks

 yang sama ke semua slide agar tampilan dan

 nuansanya konsisten.

b. Untuk menambahkan tema berbeda ke presentasi

 Anda, klik Impor tema.

c. Untuk mengubah tata letak presentasi Anda, klik Tata

 letak, lalu pilih opsi. Atau, di bagian bawah, klik

 Pelajari  , lalu pilih tata letak yang disarankan.

Gambar 9. Memilih Tata Letak
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2. Menambahkan dan mengedit konten

a. Ganti nama presentasi – klik presentasi tanpa judul,    

lalu masukkan nama baru

b. Tambahkan gambar – klik Sisipkan > Gambar, untuk

 menambahkan untuk menambahkan gambar dari

 komputer, web, google drive dan lainnya. Dapat juga

 memindahkan, menghapus atau mengubah ukuran

 gambar

c. Tambahkan teks – klik Sisipkan > Kotak Teks, untuk 

 menambahkan kotak teks baru, lalu klik kotak teks

 untuk memasukan teks. Dapat juga memindahkan,

 menghapus atau mengubah ukutan kotak teks
d. Tambahkan video, bentuk, bagan dan lainnya – klik

 Sisipkan, untuk menambahkan video, bentuk,bagan,

 nomor slide dan fitur lainnya ke presentasi. Dapat juga

 memindahkan , menghapus atau mengubah ukuran

 fitur yang disisipkan ini

 e. Tambahkan catatan pembicara – gunakan catatan

 pembicara untuk memantau poin-poin pembicaraan

 untuk setiap slide. Di editor presentasi, catatan 

 pembicara muncul dibawah slide saat ini. Pada saat

 mempresentasikan slide, catatan pembicara muncul

 dijendela terpisah.

Gambar 10. Menambahkan dan Mengedit Konten
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3. Menambahkan dan mengedit konten

a. Untuk mengubah ukuran slide, klik File  Penyiapan

 halaman.
b. Untuk menyesuaikan slide, teks, gambar, dan lainnya,

 gunakan opsi toolbar.

Gambar 11. Menyesuaikan Slide
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4. Membuat dan mengatur slide

5. Mencetak file

a. Slide baru – klik slide baru + di toolbar. Klik Panah

 bawah  untuk memilih tata letah untuk slide baru

a. Klik File Cetak.

b. Klik Cetak  

b. Pindahkan slide – Tarik slide ke posisi yang lain dalam

 presentasi. Untuk memindahkan beberapa slide sekaligus.  

 Ctrl+klik beberapa slide sebelum menariknya

c. Duplikasikan slide – klik kanan slide di sidebar, lalu

 pilih Duplikasikan slide

Gambar 12. Membuat dan Mengatur Slide

Gambar 13. Mencetak Slide
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6. Mempresentasikan slide

Setelah siap melihat pratinjau atau mempresentasikan slide Anda, klik 

 Tayangkan di bagian atas halaman.

Untuk melihat catatan pembicara, klik Panah bawah  di samping   

Tayangkan, lalu pilih Tampilan Presenter.

Saat menggerakkan mouse di slideshow, panel akan muncul untuk 

sementara yang berisi kontrol untuk:
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Menggunakan email4

a. Membuat dan mengirim email

1. Buka Gmail.

2. Di sebelah kiri, klik  tulis

3. Opsional) Untuk mengubah ukuran jendela, di sudut atas, klik4.

 Maksimalkan atau Keluar dari layar penuh .

4. Tambahkan penerima dan subjek.

5. Masukkan pesan. Email yang Anda tulis tetapi tidak dikirim

 akan otomatis disimpan dalam Draf di sebelah kiri.

6. Opsional) Tambahkan lampiran, seperti file Drive  atau foto  .

7.  Klik Kirim.

Gambar 14. Menggunakan Email
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b. Melihat email baru

c. Membalas email

Email yang belum dibaca dicetak tebal. Untuk membukanya, klik email tersebut.

Secara default, email balasan dikelompokkan ke dalam percakapan. Menyimpan 

semua email dalam satu rangkaian pesan akan mempermudah pemantauan email 

dan menghemat ruang penyimpanan di kotak masuk

1. Untuk membalas email atau email terakhir dalam rangkaian pesan,

 klik  Balas.

2. Untuk membalas email dalam rangkaian pesan, klik Balas .

3. Untuk meneruskan email atau email terakhir dalam rangkaian

 pesan, klik Teruskan.

4. Untuk meneruskan email dalam rangkaian pesan, klik Lainnya  

 Teruskan.

5. Untuk melihat email sebelumnya dalam rangkaian pesan, klik

 Perlihatkan konten terpangkas  .

6. Untuk meneruskan seluruh percakapan, di bagian atas, klik Lainnya  

 Teruskan semua.

7. Untuk menggunakan Smart Reply, di bagian bawah email, klik

 balasan yang disarankan. Kemudian, Anda dapat mengedit email

 sebelum mengirimkannya.

Gambar 15. Melihat Email Baru
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d. Mengubah penerima atau subjek

Untuk menambahkan dan menghapus penerima dapar dilakukan dengan Langkah 

sebagai berikut :

1. Dari email yang terbuka, klik alamat penerima.

2. Untuk menambahkan penerima lainnya, ketik alamat email

 mereka.

3. Untuk menghapus penerima, klik Hapus   di samping alamat email

 mereka.

Untuk mengedit subjerk email, dapat dilakukan dengan Langkah sebagai berikut :

1. Di samping Jenis balasan , klik Panah bawah Edit subjek.

2. Masukkan subjek baru.

Gambar 16. Membalas email

Gambar 17. Mengubah Penerima atau subjek
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e. Menyimpan dan mencetak lampiran

a. Melakukan penelurusan di Chrome

Saat seseorang mengirim lampiran, seperti foto atau dokumen, Anda akan melihat 

pratinjau lampiran tersebut di email.

1. Melihat tampilan layar penuh dan mencetak: Klik lampiran untuk 

 membuka tampilan layar penuh. Untuk mencetak, klik Cetak .

2. Mendownload gambar atau menyimpannya ke Drive: Arahkan

 kursor ke pratinjau, lalu klik Download  atau Simpan ke Drive .

1. Menelusuri web:

 a. Buka browser chrome, lalu masukkan penelusuran di kolom URL

 b. Klik salah satu hasil penelusuran atau tekan enter.

2. Menelusuri halaman web :

 a. Buka halaman web di Browser Chrome.

 b. Di kanan atas, klik Lainnya   Temukan. Atau, gunakan pintasan

  keyboard Ctrl + f (Windows, Linux, dan Chrome OS), atau ⌘ + f 

  (Mac).

 c. Di kanan atas, masukkan istilah penelusuran di kotak penelusuran

 d. Tekan enter. Yang cocok akan disorot di halaman tersebut

Untuk menambahkan gambar dan lampiran ke email secara cepat dengan 

menariknya dari desktop ke jendela tulis Gmail, atau dengan menarik gambar dan 

lampiran dari email ke desktop jika ingin mendownloadnya

Menggunakan browser Chrome5

Gambar 18. Menyimpan dan mencetak lampiran
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3. Membuka tab atau jendela baru

 a. Di Browser Chrome, di kanan atas, klik Lainnya  

  Tab Baru atau Jendela Baru.

 b. Opsional) Untuk memindahkan tab:

  1. Tarik tab ke luar jendela yang ada atau ke

   jendela baru.

  2. Tarik tab ke posisi yang berbeda di dalam 

   endela.

 c. Pelajari lebih lanjut cara menggunakan tab.

Gambar 19. Melakukan penelusuran di Chrome

Gambar 20. Membuka tab atau jendela baru
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4. Menggunakan aplikasi

Adapun cara membuka aplikasi :

 a. Di browser chrome, buka tab baru

 b. Pilih salah satu opsi

  1. Di kanan atas, klik Peluncur Aplikasi  

   aplikasi yang ingin dibuka.

  2. Di kolom URL, masukkan chrome://apps lalu

   tekan Enter. Kemudian, klik aplikasi yang

   ingin dibuka.

Adapun cara menghapus aplikasi :

 a. Buka G Suite Marketplace dan login

  dengan Akun Google Anda.

 b. Di sebelah kiri, klik Kelola Aplikasi.

 c. Anda akan melihat daftar aplikasi yang diinstal

  oleh administrator dan semua aplikasi yang

  Anda instal sendiri.

 d. Temukan aplikasi yang ingin dihapus, lalu klik

  Kelola  Hapus.

Gambar 21. Membuka Aplikasi
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5. Mengelola ekstensi

Untuk menambahkan ekstensi, dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut :

 a. Buka Chrome Web Store.

 b. Di sebelah kiri, klik Ekstensi dan temukan ekstensi

  yang diinginkan.

 c. Klik + Tambahkan ke Chrome.

 d. Beberapa ekstensi mungkin memerlukan izin atau

  data tertentu. Untuk menyetujui, klik Tambahkan

  ekstensi.

 e. Di sebelah kanan kolom URL, klik ekstensi untuk

  membukanya.

6. Menghapus ekstensi

 a. Di sebelah kanan kolom URL, klik kanan ekstensi,

  lalu pilih Hapus dari Chrome.

 b. Jika Anda tidak melihat ekstensi di samping kolom

  URL:

 c. Klik Lainnya Fitur Lainnya Ekstensi.

 d. Pada ekstensi yang ingin dihapus, klik Hapus.

 e. Klik Hapus sekali lagi untuk mengonfirmasi.

Gambar 22. Menambahkan ekstensi
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7. Mendownload file

 a. Di Browser Chrome, buka halaman web tempat

  Anda ingin mendownload file.

 b. Untuk sebagian besar file, klik link download atau

  klik kanan file, lalu pilih Simpan sebagai.

 c. Terkadang, cara untuk menyimpan file bergantung

  pada jenis file:

  1. Gambar—Klik kanan pada gambar, lalu pilih

   Simpan Gambar Sebagai.

  2. Video—Arahkan kursor ke video. Klik

   Download  . Jika tindakan ini tidak

   tersedia, pemilik atau situs yang

   menghosting video tidak akan mengizinkan

   download.

  3. PDF—Klik kanan file, lalu pilih Simpan Link

   Sebagai.

  4. Halaman web—Di kanan atas, klik Lainny

   Fitur Lainnya Simpan Halaman Sebagai.

 d. Hasil download akan muncul di bagian

  bawah jendela Browser Chrome. Klik hasil

  download untuk membukanya.

 e. (Opsional) Untuk menemukan file yang telah

  didownload di komputer Anda, di samping nama

  file, klik Panah bawah Tampilkan di folder, atau

  Lainnya Tampilkan di Finder. Anda juga dapat 

  melihat file yang telah didownload di halaman

  Hasil download.

Gambar 23. Mendownload File
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8. Mencetak file

 a. Di Browser Chrome, buka halaman, gambar, atau

  file yang ingin dicetak.

 b. Pilih salah satu opsi:

  1. Di komputer—Klik Lainnya   Cetak. Atau, 

   gunakan pintasan keyboard, Ctrl + p

   (Windows & Linux), atau ⌘ + p (Mac).

  2. Di perangkat seluler—Klik Lainnya Bagikan

   Cetak.

 c. Pilih tujuan dan ubah setelan cetak mana pun yang

  Anda inginkan.

 d. Klik Cetak.

b. Menggunakan mode samaran

1. Di Browser Chrome, di kanan atas, klik Lainnya 

  Jendela Samaran Baru.

2. Masukkan alamat atau telusuri situs.

3. (Opsional) Untuk keluar dari Mode samaran, tutup tab.

Gambar 24. Mencetak File

Gambar 24. Mencetak File
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Google Meet

a. Memulai dan bergabung dengan video meeting

 1. memulai rapat video dari Meet

  a. Buka Google Meet.

  b. Klik Gabung atau Mulai rapat.

PEMANFAATAN KEGIATAN BELAJAR DAN 
MENGAJAR PEMBELAJARAN JARAK JAUH

1

Gambar 26. Membuka Google Meet

Gambar 27. Gabung atau Mulai Rapat



 d. Klik Gabung sekarang.

 e. Untuk menambahkan seseorang ke rapat, pilih

  salah satu opsi:

  i. Klik Salin info akses  , lalu tempelkan

   detail rapat ke email atau aplikasi lain.
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c. Opsional: Beri judul pada rapat Anda. Klik Lanjutkan.

Gambar 28. Beri Judul Rapat

Gambar 29. Gabung Rapat

Gambar 30. Salin info akses
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 f. Klik Tambahkan orang , lalu pilih salah satu opsi:

  i. Di bagian Undangan, pilih nama, atau

   masukkan alamat email, lalu klik Kirim

   undangan.

  ii. Di bagian Panggilan, masukkan nomor

   telepon, lalu tekan Panggil  

2. Bergabung ke rapat video

 Siapa yang dapat bergabung ke rapat video?

 a. Orang di organisasi Anda yang dapat mengakses

  detail acara Google Kalender bersama.

 b. Orang di luar organisasi Anda yang ditambahkan

  ke acara Kalender dan memiliki Akun Google.

 c. Orang di luar organisasi Anda yang diundang

  selama rapat oleh peserta.

 Siapa yang perlu meminta untuk bergabung ke rapat

 video?

 a. Orang di luar organisasi Anda yang tidak

  ditambahkan ke acara Kalender.

 b. Orang yang tidak memiliki Akun Google (hanya

  bergabung dari web).

 c. Orang di luar organisasi Anda yang menggunakan

  akun G Suite for Education.

Gambar 31. Tambahkan Orang
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b. Berbagi materi di video meeting
3. Mengirimkan pesan chat ke peserta

 a. Bergabung ke panggilan video Meet.

 b. Klik Chat   (di pojok kanan atas).

 c. Masukkan pesan teks, lalu klik ikon Kirim .

Gambar 32. Klik Chat

Gambar 33. Kirim Pesan
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4. Mengirimkan pesan chat ke peserta

 a. Bergabung ke panggilan video Meet.

 b. Klik Chat   (di pojok kanan atas).

 c. Pilih Seluruh layar, Jendela, atau Tab Chrome.

 d. Pilih A Window

Gambar 34. Presentasikan Sekarang

Gambar 35. Pilih seluruh layar, jendela atau tab chrome

Gambar 36. Pilih A Window



27

 e. Pilih konten yang ingin dibagikan.

 f. Pilih Bagikan.

Gambar 37. Pilih konten

Gambar 38.  Pilih bagikan

c. Berbagi materi di video meeting

 1. Buka Meet dan mulai atau gabung ke rapat.

 2. Klik Lainnya  Rekam rapat.

 3. Tunggu rekaman dimulai.

  Peserta lainnya akan diberi tahu saat rekaman

  dimulai atau berhenti.
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Gambar 39.  Berbagi Materi di Video Meeting

 4. Klik Lainnya  Berhenti merekam jika sudah selesai.

 5. Rekaman juga berhenti saat semua orang

  meninggalkan rapat.

 6. Klik Berhenti merekam lagi untuk memverifikasi.

 7. Tunggu hingga file rekaman selesai dibuat dan

  disimpan di folder Drive Saya > Rekaman Rapat

  milik penyelenggara rapat. Email dengan link rekaman

  juga akan dikirimkan kepada penyelenggara rapat dan

  orang yang memulai rekaman. 
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Google Classroom2

1. Cara login google classroom

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

2. Masukkan alamat email akun Classroom Anda, lalu klik Berikutnya

Gambar 40.  Login google classroom

Gambar 41.  Masukkan alamat email
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3. Masukkan sandi, lalu klik Berikutnya

a. Jika ada pesan selamat datang, tinjau pesan tersebut, lalu

 klik Terima.

b. Jika Anda menggunakan akun G Suite for Education, klik Saya

 Seorang Siswa atau Saya Seorang Pengajar. Catatan:

 Pengguna dengan Akun Google pribadi tidak akan

 melihat opsi ini.

Gambar 42.  Masukkan sandi

Gambar 43.  Pilih Pengguna
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4. Klik Mulai.

Gambar 44.  Mulai

2. Membuat kelas

1. Buka classroom.google.com

2. Di bagian atas halaman Kelas, klik Tambahkan   Buat kelas

Gambar 45.  Buat Kelas
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3. Masukkan nama kelas

Gambar 46.  Masukkan Nama Kelas

a. Opsional) Untuk memasukkan deskripsi singkat, tingkat kelas,

 atau jadwal kelas, klik Bagian dan masukkan detailnya.

b. (Opsional) Untuk menambahkan mata pelajaran, klik Mata

 Pelajaran, lalu masukkan nama atau klik salah satu nama dari

 daftar yang muncul ketika memasukkan teks.

c. (Opsional) Untuk memasukkan lokasi kelas, klik Ruang dan

 masukkan detailnya.

d. Klik Buat.
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3. Mengundang Siswa

Anda dapat mengundang siswa untuk mendaftar ke kelas dengan 3 cara:

1. Mengirim link undangan—Siswa mengklik link untuk bergabung.

 Buka classroom.google.com > Pada kartu kelas, klik Lainnya Salin

 link undangan. > Tempelkan link ke email untuk siswa. 

2. Mengirim undangan email—Siswa dapat bergabung dari email atau

 di Classroom. 

 Buka classroom.google.com > klik kelas tempat untuk mengundang

 siswa > dibagian atas. Klik anggota > undang siswa  > masukkan

 alamat email > klik undang

Gambar 47.  Link Undangan

Gambar 48.  Mengirim  Undangan Email
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Gambar 49.  Setelan

Gambar 50.  Menyalin Kode

Gambar 51.  Menampilkan kode

3. Berbagi kode kelas—Siswa memasukkan kode di Classroom.

 a. Buka classroom.google.com

 b. Klik kelas > Setelan  

 c. (Opsional) Untuk menyalin kode sehingga Anda dapat

  menempelkannya ke email, pada bagian Umum, di samping Kode

  kelas, salin kode tersebut.

 d. (Opsional) Untuk menampilkan kode dengan proyektor, pada bagian

  Umum, di samping Tampilan kelas, klik Tampilkan kode kelas 
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Gambar 52.  Tampilan Penuh

Gambar 53.  Buat Materi

  Untuk memperbesar tampilan kode, klik Layar penuh 

4. Menambahkan Materi Ke Halaman Tugas

1. Menambahkan materi

 a. Buka classroom.google.com.

 b. Klik kelas > Tugas Kelas.

 c. Di bagian atas, klik Buat > Materi.
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Gambar 54.  Masukkan Judul

Gambar 55. Lampiran

2. Masukkan judul

3. Menambahkan Lampiran

 a. Klik tambahkna > pilih salah satu opsi
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5. Melihat semua tugas untuk kelas

1. Buka classroom.google.com

2. Pada kartu kelas, klik Tugas Anda  

a. (Opsional) Untuk melihat lampiran, komentar, atau detail tambahan

 untuk tugas atau pertanyaan, klik judul tugas Lihat detail.

b. (Opsional) Untuk memfilter tugas, pada Filter, klik Ditugaskan, 

 Dikembalikan dengan nilai, atau Tidak diserahkan

 Dapat mengklik kelas > Tugas Kelas > Lihat tugas Anda.

Gambar 56. Tugas Kelas (1)

Gambar 57. Tugas kelas (2)
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Gambar 58. Membuat Tugas

6. Membuat tugas

 Buka classroom.google.com - klik kelas > tugas kelas –

 dibagian atas klik buat > tugas > masukkan judul dan

 petunjuk

7. Membuat Tugas Kuis

 Buka classroom.google.com - klik kelas > tugas kelas

 – dibagian atas klik buat > tugas kuis - masukkan judul

 dan petunjuk  -  (Optional) unruk mencegah siswa

 membuka halaman lain selama kuis, disamping mode

 terkunci di chromebook. Klik aktifkan   - (optional) untuk

 mengimpor nilai, disamping Pengimporan Nilai, klik

 aktifkan   

8. Menyerahkan tugas

 1. Buka classroom.google.com.

 2. Klik kelas Tugas Kelas.

 3. Klik tugas Lihat tugas.

 4. Untuk melampirkan item:

  a. Pada Tugas Anda, klik Tambahkan atau buat

   pilih Google Drive   , Link  , atau File .
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Gambar 59. Melampirkan item

Gambar 60. Melampirkan Dokumen baru

 b. Pilih lampiran atau masukkan URL untuk link lalu klik

  Tambahkan.

5. Untuk melampirkan dokumen baru:

 a. Pada Tugas Anda, klik Tambahkan atau buat Dokumen  

  , Slide  , Spreadsheet  , atau Gambar .

  File baru akan dilampirkan ke tugas Anda dan terbuka.
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Gambar 61. Serahkan dan konfirmasi

 b. Klik file tersebut dan masukkan informasi Anda.

  - (Opsional) Untuk menghapus lampiran, klik Hapus  

   di samping nama lampiran.

  - (Opsional) Untuk mengirimkan komentar pribadi

   kepada pengajar, pada Komentar pribadi,masukkan

   komentar, lalu klik Posting .  

7. Membuat Pertanyaan

 Sebagai pengajar Classroom, Anda dapat memposting pertanyaan

 dengan jawaban singkat atau pilihan ganda. Setelah memposting

 pertanyaan, Anda dapat melacak jumlah siswa yang menjawabnya.

 Anda juga dapat membuat draf pertanyaan untuk diposting di lain

 waktu dan memposting pertanyaan untuk siswa tertentu.

6. Klik Serahkan dan konfirmasi.

 Status tugas akan berubah menjadi Diserahkan.
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DAFTAR PUSTAKA

https://support.google.com/
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