
Tempat kegiatan belajar 
dan mengajar menjadi satu
Semua kegiatan belajar Anda di satu tempat. Google Classroom adalah alat yang aman dan mudah 
digunakan untuk membantu pengajar mengelola, mengukur, dan memperkaya pembelajaran.

Mudah untuk memulai dan menggunakannya
Siapa saja di komunitas sekolah Anda dapat belajar menggunakan Classroom dalam 
hitungan menit. Karena layanan ini terintegrasi langsung dengan Google Workspace for 
Education, Anda dapat menggunakannya secara lancar bersama aplikasi lain yang sudah 
umum digunakan seperti Gmail, Kalender, dan Dokumen.

Dirancang untuk belajar bersama
Kerjakan suatu dokumen bersama seluruh kelas, kelompok, atau individu tertentu di 
dalam Classroom. Atau berkomunikasilah sambil bertatap muka dengan konferensi video 
Google Meet yang aman dan andal serta dapat diakses langsung dari dalam Classroom.

Berinteraksi di mana pun, di perangkat apa pun
Jadikan kelas Anda lebih fleksibel dan dinamis. Classroom dapat diakses di perangkat 
apa pun, bahkan dengan bandwidth rendah atau secara offline. 

Lebih dari 150 juta
siswa dan pengajar di seluruh dunia 
menggunakan Classroom.

“Alat pendidikan Google dirancang untuk lingkungan 
pendidikan. Selain itu, alat ini juga sangat membantu 
administrator kami, terutama dengan kemampuan 
kolaborasi real time tingkat dasarnya.”

Hector Perez, Executive Director of Technology, 
United Independent School District

Pelajari Teaching 
and Learning Upgrade

  

Satukan kegiatan belajar dan mengajar 
edu.google.com/classroom

https://edu.google.com/intl/id/products/classroom/
https://edu.google.com/intl/id/products/classroom/


Meningkatkan potensi pengajar, siswa, dan pemimpin pendidikan

Classroom dirancang agar pengajar dan siswa dapat saling terhubung dengan lebih mudah 
dan dinamis. Kami mendengarkan masukan dari komunitas pendidikan di seluruh dunia untuk 
meningkatkan kualitas alat kami guna memaksimalkan potensi dalam kegiatan belajar mengajar  

Hemat waktu.

Sederhanakan pengelolaan kelas
● Kelola beberapa kelas dari satu tempat 

dan dengan mudah beralih dari kelas 
ke tugas, kemudian ke siswa

● Bagikan link atau kode untuk menambahkan 
siswa ke mata pelajaran baru dengan cepat 

● Integrasikan alat EdTech favorit Anda 
dengan add-on Classroom 1, 2

Beri nilai secara efisien
● Akses fitur penilaian dari mana saja, 

bahkan di perangkat seluler
● Pantau progres siswa dengan tampilan 

holistik skor mereka di buku nilai Anda

Beri masukan yang jelas
& komprehensif
● Berikan penilaian yang konsisten dan 

transparan dengan rubrik yang ditampilkan 
tepat di samping tugas siswa 

● Simpan masukan yang sering Anda gunakan ke 
bank komentar, kemudian Anda dapat 
menyesuaikannya lagi sebelum 
menggunakannya

Personalisasikan 
pembelajaran.

Dukung berbagai karakter 
belajar siswa
● Siswa dapat belajar optimal karena Anda dapat 

menyesuaikan setelan aksesibilitas mereka 
atau menyiapkan akun siswa untuk rencana 
pendidikan khusus

● Tetapkan materi untuk kelompok tertentu 
yang memerlukan tugas berbeda

Bantu siswa tertib dalam belajar
● Dokumen tugas diupload sebagai template 

untuk memberikan salinan kepada setiap siswa
● Batas waktu otomatis muncul di kalender 

siswa saat tugas dibagikan
● Siapa saja dalam kelas dapat memantau 

perkembangan proses belajar mengajar 
pada halaman aktivitas siswa dan pengajar

Dukung cara berpikir kritis
● Sebelum mengumpulkan tugasnya, siswa dapat 

memeriksa tugasnya sendiri berdasarkan 
ratusan juta sumber yang telah dipublikasikan 
untuk menandai kutipan yang belum disertakan

● Pengajar dapat mendeteksi potensi plagiarisme 
dengan memindai tugas siswa berdasarkan 
repositori spesifik domain yang berisi tugas 
siswa sebelumnya 1

Kelola dengan mudah.

Terapkan analitik agar 
terus berkembang
● Periksa masalah keamanan dan performa sistem 

dengan mengakses log audit  dari Konsol Admin, atau 
gunakan laporan untuk mencari tahu tentang insiden, 
seperti bagaimana kelas atau siswa dihapus

● Ekspor log Classroom ke BigQuery untuk 
menganalisis interaksi atau penggunaan oleh siswa 1

Tetap fleksibel dan skalabel
● Layani berbagai ukuran komunitas pendidikan
● Buat dan kelola kelas dalam skala besar dengan 

menyinkronkan daftar nama siswa Classroom 
dari sistem informasi siswa 1

● Ekspor nilai dari Classroom ke sistem informasi siswa
● Instal alat EdTech pihak ketiga ke beberapa pengajar 

sekaligus dengan add-on Classroom 1, 2

Tetap aman dan patuh peraturan
● Andalkan jaringan global terdepan kami di industri 

yang dirancang dengan keamanan berlapis 
● Kami memenuhi standar pendidikan global yang 

paling ketat untuk keamanan dan privasi, dan kami 
diaudit oleh organisasi pihak ketiga yang independen

● Tidak ada iklan di Classroom dan informasi pribadi 
siswa tidak digunakan dalam membuat profil iklan 
untuk penargetan

● Hanya peserta Classroom yang dapat mengakses 
konten dan aktivitas kelas tertentu mereka

Solusi untuk setiap sekolah dan setiap anggaran

Classroom tersedia gratis bagi institusi pendidikan, baik mereka 
yang menggunakan Google Workspace for Education atau sistem 
pengelolaan pembelajaran tradisional. Sekolah yang memerlukan 
alat lebih canggih dalam Classroom dapat membeli edisi Teaching 
and Learning Upgrade, Education Standard, atau Education Plus. 1. Tersedia dalam Google Workspace for Education edisi berbayar

2. Segera hadir
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