
Para siswa dapat 
menggunakan akun EDU 
mereka untuk melanjutkan 
belajar di rumah

Panduan Chromebook bagi Wali
Segala sesuatu yang selama ini ingin Anda ketahui tentang Chromebook 
di ruang kelas anak Anda
 

Anak Anda menggunakan Chromebook di sekolah dan Anda memiliki beberapa pertanyaan. 
Chromebook mungkin berbeda dengan komputer yang Anda miliki di rumah. Jadi, kami ingin 
membantu Anda memahami apa itu Chromebook dan bagaimana Chromebook 
digunakan di sekolah.

Jadi ... apa itu Chromebook?
 

Chromebook adalah laptop yang berjalan di sistem operasi 
Google Chrome. Sistem operasi Chrome didesain agar 
dapat berfungsi di cloud, sehingga hampir semuanya—file, 
aplikasi, bahkan desktop Anda—dalam keadaan online 
(bukan di laptop Anda) dan tetap sama di mana saja 
Anda login. Jadi, Anda tidak akan pernah salah 
menempatkan file atau kehilangan pekerjaan yang sedang 
Anda dikerjakan (semuanya disimpan di cloud). Tidak ada 
WiFi? Chromebook juga dapat menyimpan file secara lokal 
dan bekerja secara offline.

Mengapa sekolah Anda memilih 
Chromebook?
 

Tenaga pendidik dapat membuat tugas dan 
menambahkan semua dokumen yang perlu 
dikerjakan oleh siswa. Siswa menerima notifikasi 
email ketika ada tugas baru dan dapat 
menyerahkan tugas melalui Classroom. 
Kelas mengirim notifikasi kepada siswa setelah 
pekerjaan rumah dinilai, sehingga siswa dapat 
meninjau nilai dan masukan.

Apa yang sebenarnya dilakukan anak 
Anda di Chromebook?
 

Aktivitas yang dilakukan berbeda-beda 
antarsekolah, tetapi jawabannya mungkin, 
“hampir semuanya”. Alat populer seperti 
Google Slide, Dokumen, dan Spreadsheet 
memudahkan kolaborasi kelas, dan juga 
tersedia aplikasi untuk mempelajari 
keterampilan seperti pembuatan video, 
podcast, dan kode. Anda mungkin juga 
pernah mendengar anak Anda membicarakan 
Google Classroom. Ini adalah suatu alat yang 
digunakan oleh beberapa pengajar untuk 
membantu mengatur pekerjaan kelas siswa 
serta menugaskan pekerjaan rumah 
dan project.

Jika Anda ingin mengetahui jenis alat 
pembelajaran yang digunakan oleh para 
pengajar di Chromebook, Anda dapat 
menjelajahi Chromebook App Hub di 
g.co/chromebookapphub.

https://support.google.com/chromebook/answer/3214688?hl=id
http://g.co/chromebookapphub?hl=id


Alat pembelajaran populer untuk Chromebook meliputi:

Jika Anda ingin informasi selengkapnya mengenai Chromebook, 
baca edu.google.com/products/chromebooks

Referensi web
 

Anda dapat mengakses berbagai situs 
pendidikan dengan konten mulai dari 
kelas matematika dan buku audio 
hingga perjalanan ke museum secara 
virtual dan webcam satwa liar.

Mengedit video
 

Membuat, melihat, dan mengedit 
video untuk dibagikan dengan teman 
sekelas, keluarga, dan juga teman.

Coding
 

Mempelajari cara coding dalam 
berbagai bahasa coding mulai dari 
Scratch hingga Python;

Menggambar
 

Membuat sketsa, lukisan gradasi 
warna, dan gambar ilustrasi. 
Menciptakan musik dan merekamnya.

Ingin mengetahui selengkapnya?
Berikut beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada anak Anda:

● Kamu punya Chromebook sendiri di sekolah, atau menggunakannya 
bersama-sama?

● Apa yang paling suka kamu lakukan di Chromebook?

● Bagimana aturan penggunaan Chromebook di sekolahmu?

● Kapan saja kamu memakai Chromebook di sekolah?

● Bagaimana perubahan kegiatan belajar di sekolah sejak ada Chromebook?

● Apa hal paling hebat yang bisa kamu lakukan atau buat dengan Chromebook?
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