
Pelajari lebih lanjut komitmen Google for 
Education terhadap privasi dan keamanan.

Alat G Suite yang digunakan oleh anak Anda

Classroom Dengan Classroom, anak Anda dapat menemukan semua tugasnya, berkomunikasi dengan pengajarnya, 
dan mendapatkan masukan & nilai. Sebagai anggota keluarga, Anda dapat memilih ringkasan Wali untuk 
memantau perkembangan anak Anda

Formulir Dengan fitur pendidikan bawaan, pengajar dapat membuat Kuis di Google Formulir sehingga anak Anda dapat 
menunjukkan pengetahuannya, atau menggunakannya untuk melakukan survei pada temannya. 
Banyak pengajar menggunakan Formulir untuk kegiatan interaktif di kelas, atau menggunakannya untuk 
mengumpulkan informasi kunjungan kelas, potluck, atau bahkan pertanyaan yang akan dijawab selama 
konferensi antar orang tua dan pengajar.

Kalender Setiap kelas di Google Classroom memiliki kalender masing-masing yang membantu anak Anda mengetahui 
jadwal acara atau tugas selanjutnya. Pengajar juga dapat menggunakan Kalender untuk membuat 
slot janji temu untuk bertemu dengan siswa, atau mengadakan konferensi antar orang tua dan pengajar

Drive Drive adalah ransel virtual anak Anda, tempat mereka dapat menyimpan dan mengatur tugas, dokumen, 
atau kurikulum kelas dengan aman, dan mengaksesnya dari perangkat apa saja. Semua informasi penting 
dan pekerjaan siswa anak Anda akan tersimpan secara otomatis dan tidak akan hilang. Akan sangat 
bermanfaat jika Anda duduk bersama anak Anda dan meninjau semua pekerjaan sekolahnya yang 
tersimpan dalam Google Drive-nya.

Fitur 
Aksesibilitas

Fitur Aksesibilitas disematkan ke dalam G Suite for Education sehingga anak Anda dapat belajar dengan 
cara yang sesuai untuk mereka. Mereka dapat menggunakan dikte, pembaca layar, menghubungkan 
penampil Braille, atau menggunakan subtitel di Google Slide atau Google Meet untuk mendapatkan 
dukungan tambahan.

Anda mungkin pernah mendengar tentang G Suite yang meliputi 
aplikasi seperti Gmail, Google Dokumen, Slide, Spreadsheet, 
Formulir, Drive, dan lainnya. Sekolah memiliki akses ke versi tidak 
berbayar yang disebut G Suite for Education, yang mencakup 
Google Classroom. G Suite for Educatiion membantu anak-anak 
Anda berkomunikasi dan berkolaborasi di sekolah atau di rumah, 
melalui perangkat apa pun, dalam lingkungan yang aman.

Saya ingin tahu lebih banyak tentang G Suite for Education ...
    

Saat ini, G Suite for Education telah digunakan oleh lebih dari 90 juta siswa dan tenaga pendidik 
di seluruh dunia. Alat ini membantu para tenaga pendidik dan siswa berkomunikasi, berkolaborasi, 
dan mengelola ruang kelas. G Suite juga memiliki fitur aksesibilitas bawaan untuk mendukung 
beragam kebutuhan dan gaya belajar para siswa, sehingga dapat membantu menciptakan ruang 
kelas yang lebih inklusif.

Bagaimana anak Anda menggunakan G Suite di sekolah?
     

Sekolah menyediakan Akun Google yang dikelola oleh sekolah untuk digunakan para siswa dan 
pengajar untuk tujuan pendidikan, dan dapat mengaktifkan berbagai layanan tambahan selain 
penawaran inti G Suite for Education. Berikut ini adalah alat G Suite di ruang kelas yang paling 
sering digunakan dan fungsinya. 

Panduan G Suite for Education bagi Wali 
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Untuk informasi selengkapnya mengenai G Suite for Education, 
lihat pelatihan Teacher Center dan Pusat Bantuan kami, 

tonton video tutorial, atau buka situs kami.

Dokumen, 
Spreadsheet,
dan Slide

Anak Anda dapat membuat dokumen, spreadsheet, dan presentasi, serta berkolaborasi dengan teman 
kelas dan pengajarnya secara real time, sehingga mereka dapat berbagi pekerjaan, mendapatkan 
masukan, dan mengedit secara langsung. 

Google Meet Jika konferensi antar orang tua/wali dengan pengajar tidak dapat dilakukan, pengajar anak Anda dapat 
menggunakan Google Meet untuk menyiapkan konferensi virtual. Google Meet adalah sebuah solusi 
yang sangat tepat untuk pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan pendidik mengadakan kelas dan 
berkomunikasi dengan kelas anak Anda ketika tidak dapat bertatap muka secara fisik. Google Meet juga 
memiliki kontrol pendidik yang mencakup kemampuan untuk menonaktifkan dan mengeluarkan peserta 
untuk membantu mengelola kelas.

Bagaimana anak Anda berkolaborasi dan berkomunikasi dengan G Suite

Anda dapat mempelajari selengkapnya mengenai komitmen 
Google for Education terhadap privasi dan keamanan di 
google.com/edu/privacy.

Bagaimana data anak Anda dijaga keamanannya?
     

Google berkomitmen untuk membangun produk yang membantu 
melindungi privasi siswa dan pengajar, serta memberikan keamanan 
terbaik di kelasnya untuk sekolah-sekolah kita. Jika anak Anda 
menggunakan aplikasi Classroom dan Google for Education, data siswa 
adalah bukan milik Google, siswa tidak akan melihat iklan, dan kami 
mendukung standar kepatuhan seperti FERPA1 dan COPPA2. 

Ingin mengetahui selengkapnya? Berikut cara memulai percakapan:
      
● Apa saja tugas kelompok terbarumu? Bagaimana caramu berkolaborasi?

● Apa tugas kelompok favoritmu? Apa topiknya dan apa yang dipelajari? 

● Bagaimana Classroom membantu mengatur pekerjaan sekolah?

● Di mana tempat untuk melihat tugas? 

● Bagaimana cara mengakses pekerjaan kelas di rumah?
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