
Tutorial untuk Mahasiswa 



Cara Membuat Akun Google 

• Ketik di browser 
https://accounts.google.
com/ 

• Akan muncul kotak 
disamping 

• Isi nama depan anda, 
lalu nama belakang anda 
misalnya: Rosdiana 
Ambu Renda maka nama 
depan Rosdiana dan 
nama belakang Ambu 
Renda 

• Ketik alamat email  
• Buat sandi/pasword 
• Klik berikutnya  

 

https://accounts.google.com/
https://accounts.google.com/


• Akun google classroom otomatis dimiliki jika 
sudah memiliki akun google (gmail) 

• Mahasiswa harap mendaftarkan akun gmail 
atas nama dirinya. Sesuai nama lengkap  
sehingga tidak ada akun duplikat, palsu, dll. 

Cara Membuat Akun 



• Lihat daftar mata kuliah semester ini di 
SIAPNG lalu lihat jadwal kuliah 

• Lihat di forum siapng jika sudah ada kode 
kelas online atau minta dari dosen pengampu 
bisa melalui whatsapp grup 

• Mahasiswa bisa mengunduh aplikasi atau 
hanya melalui browser. Lalu memasukkan 
kode kelas untuk masuk kelas online. 

Cara Mengikuti Kelas Online 



Cara Masuk Kelas Online/Join Class 
• Ketik di browser 

classroom.google
.com lalu klik 
continue seperti 
kotak nomor 1 

• Dan akan muncul 
halaman seperti 
kotak nomor 2 
pada pojok 
kanan klik tanda 
+ lalu join class 

 

 



Cara Masuk Kelas/Join Class 
• Setelah klik join class 

akan muncul 
permintaan kode kelas 

• Pastikan sudah 
memperoleh kode 
kelas mata kuliah dari 
dosen seperti pada 
kode disamping 
ca625s5 

• Masukkan kode 
ca625s5 di kolom class 
code 

• Lalu klik join di pojok 
kanan atas 



Berhasil Masuk Kelas 

• Setelah join maka anda akan masuk ke kelas yang sesuai misalnya 
mata kuliah Teknik Laboratorium seperti tampilan di atas 



Menu Pada Kelas Online 
• Stream : yaitu bagian 

untuk melihat 
tampilan materi kuliah 
dari dosen 

• Classwork : yaitu 
bagian untuk melihat 
tampilan penugasan 

• People : yaitu untuk 
melihat tampilan 
peserta kelas 



Menggunakan Menu Stream Pada  
Google Classroom 



• Cara menggunakan menu stream yaitu 
mahasiswa bisa melakukan interaksi dengan 
dosen seperti mengetikkan komentar, 
pertanyaan, dll.  

• Pada gambar diatas mahasiswa bisa langsung 
menyampaikan komentar kepada dosen 
dengan mengetik di kolom komentar 

• Setelah mengetik klik ikon panah untuk 
memposting/ mengirim. 



• Untuk melihat apakah ada tugas kuliah 
lihat pada menu classwork 

• Lalu klik view your work akan muncul 
menu seperti kotak nomor 2 

• Assigned berarti ada tugas kuliah, 
Returned yaitu tugas yang telah dinilai 
dan dikembalikan dari dosen, dan 
Missing yaitu tugas yang terlambat atau 
tidak dikerjakan 



Selamat mencoba Google Classroom 


