
Tidak dapat bertemu langsung? Gunakan Google Meet untuk berkomunikasi 
di luar ruang kelas
   
Google Meet adalah bagian dari Google Workspace dan tersedia 
secara gratis untuk sekolah melalui Google Workspace for 
Education. Tenaga pendidik dapat menggunakan Google Meet, alat 
konferensi video untuk komunikasi empat mata dengan anak Anda, 
untuk memfasilitasi bimbingan dari jarak jauh, atau untuk 
mengadakan pertemuan dan konferensi dengan orang tua dan wali 
secara virtual.

Jika anak Anda memiliki komputer atau perangkat seluler dengan 
akses internet dan akun Google Workspace for Education, pengajar 
dapat tetap memberikan bimbingan melalui video dengan Google 
Meet.
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Mengapa sekolah memilih Google Meet?
    
● Administrator menyiapkan Google Meet

Administrator IT di sekolah Anda akan 
menyiapkan dan mengaktifkan Google 
Meet, dan memastikan beberapa kontrol 
tertentu hanya dapat digunakan oleh 
para pengajar.

● Pengajar dapat mengontrol kelas
Hanya pengajar yang dapat 
menonaktifkan atau mengeluarkan 
peserta lain dalam pertemuan. Ini artinya 
seorang siswa tidak dapat secara tidak 
sengaja (atau sebaliknya) menonaktifkan 
atau mengeluarkan pengajar mereka.

● Menggunakan teks otomatis
Untuk yang siswa tunarungu, mengalami 
gangguan pendengaran, atau butuh 
bantuan agar bisa fokus, aktifkan 
teks otomatis.

Tips menggunakan Google Meet di rumah

● Pastikan anak Anda menggunakan akun 
Google Workspace for Education miliknya 
Jika anak Anda berkomunikasi dengan 
pengajar atau kelas mereka, pastikan ia 
menggunakan Akun Google sekolahnya 
dan bukan akun pribadi.

● Mendapatkan bantuan mengerjakan PR
Anda dapat menyiapkan bantuan mengerjakan 
PR atau mengadakan pertemuan dengan 
para pengajar.

● Menciptakan pengalaman luar biasa
Untuk memastikan anak Anda mendapatkan 
pengalaman terbaik di Google Meet, 
pastikan Anda telah menginstal versi terbaru. 
Anda dapat mematikan kamera di perangkat 
anak Anda untuk mendapatkan kualitas 
pengalaman yang lebih baik.

● Mendorong keaktifan para siswa
Anak Anda dapat menggunakan fitur Tanya 
Jawab Slide untuk berbicara dengan pengajar 
dan teman-temannya, serta melihat konten 
yang disajikan pada waktu yang bersamaan.

Panduan Google Meet bagi Wali

https://edu.google.com/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
http://edu.google.com?hl=id
https://support.google.com/a/users/answer/9300131?hl=id


Keamanan siswa dengan Google Meet
    
Google berkomitmen untuk membangun produk yang 
membantu melindungi privasi siswa dan pengajar, 
serta keamanan bagi sekolah-sekolah kita.

Jika anak Anda menggunakan aplikasi Google for Education, 
data siswa adalah bukan milik Google, siswa tidak akan 
melihat iklan, dan kami mendukung standar kepatuhan 
seperti FERPA1 dan COPPA2. 

Pertanyaan untuk diajukan kepada anak Anda tentang 
Google Meet:
    
● Bagaimana penggunaan Google Meet di kelasmu?

● Apa yang kamu suka dari bertemu dengan guru dan teman 
kelas melalui video?

● Apa aturan di Google Meet? Bagaimana perbedaan aturan 
di Google Meet dengan aturan di kelas di sekolah? 

Pelajari lebih lanjut Google Meet dan cara membantu 
anak Anda mengatasi masalah jika muncul pertanyaan 
mengenai panduan memulai cepat dan pelatihan kami.
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