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Seputar Google Classroom 
 
 
Google classroom adalah aplikasi yang dibuat oleh google yang 
bertujuan untuk membantu dosen dan mahasiswa apabila kedua hal 
tersebut berhalangan, mengorganisasi kelas serta berkomunikasi dengan 
mahasiswa tanpa harus terikat dengan jadwal kuliah di kelas.  
 
Disamping itu dosen dapat memberikan tugas dan langsung 
memberikan nilai kepada mahasiswa. 
 
Apa itu Blended Learning? 
Blended Learning adalah metode pembelajaran yang mengabungkan 
antara metode konvensional / tatap muka dikampus dengan 
pembelajaran online. 
 
Blended learning berbeda dengan metode e-learning, bedanya adalah 
kalau blended gabungan metode pembelajaran dan kalau e-learning 
adalah kuliah yang dilaksanakan secara online. 
 
Mengapa harus menggunakan fasilitas ini ? 
Ada banyak sekali keuntungan menggunakan fasilitas Google Classroom, 
antara lain: 

1. Digitalilasi makalah, jadi tidak perlu meminta mahasiswa untuk 
cetak makalah, itu artinya lebih ekonomis. 

2. Arsip makalah berbentuk file dan tidak terhapus dari elearning, 
kecuali memang sengaja di hapus, sehingga tidak khawatir 
kehilangan makalah mahasiswa yg dapat berakibat nilai tugas 
mahasiswa berkurang. 

3. Dosen dapat upload materi perkuliahan di kelas virtual, bisa 
berbagaibentu materi, baik file maupun video dan bahkan yutub. 

4. Diskusi kelas masih bisa berlanjut full 24 jam nonstop (asal kuat 
yg mau diskusi...) 

5. Fasilitas ini bisa diakses melalui HP maupun laptop 
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Cara Mendapatkan Akun Dan Login di Classroom 
 

1. Untuk menggunakan fasilitas elearning al-qolam, baik dosen 
maupun mahasiswa, diwajibkan menggunakan email 
@alqolam.ac.id. 

2. Email ini di gunakan untuk login di web elearning.alqolam.ac.id  
atau langsung di web classroom.google.com 

3. Langkah pertama ini kita akan coba menggunakan laptop untuk 
login di fasilitas elearning 

4. saat pertama kali login dengan emailanda@alqolam.ac.id, kita 
akan dimintai konfirmasi pemakaian email 

Catatan : 
 Dosen bisa mendapatkan @alqolam.ac.id, dengan menghubungi 

bagian infokom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tampilan depan E-Learning IAI Al-Qolam 
 
Setelah berhasil login,anda masih harus mendapat persetujuan dari 
admin untuk menjadi pengajar sehingga bisa membuat kelas online. 
 
Setelah mendapatkan persetujuan, maka anda sudah bisa membuat 
kelas sendiri, dan mengisinya. Untuk lebih jelasnya, silahkan ikuti 
panduan pada pembahasan berikutnya. 
 

http://elearning.alqolam.ac.id/
mailto:emailanda@alqolam.ac.id
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Cara Membuat Kelas 
 
Sebelum membuat kelas, sebaiknya anda persiapkan terlebih dahulu 
RPS dan bahan ajar yang dibutuhkan. 
 
Bahan ajar yang dimaksud adalah konten materi yang nantinya 
dijalankan pada proses pembelajaran berbasis E-learning ini. 
 
Bahan ajar, dapat berupa file-file, dokumen, dan atau berupa video 
[akan di upload, atau diambil dari youtube] 
 
Adapun langkah-langkah membuat kelas, sebagai berikut : 

1. Tekan tanda + dibagian atas kanan 
2. Pilih “Buat Kelas” 
3. Akan muncul halaman Pop-up, Isi keterangan kelas. Bisa gunakan 

seperti contoh berikut ini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Klik Buat, selesai 
 
Dengan demikian, anda telah memiliki satu kelas, dengan penjelasan, 
Jurusan AS/ Hukum Keluarga smester VI, Mata Kuliah Teknik hisab 
Rukyah, dan Nomor MK 1233445 
 
Untuk mengedit kelas, anda bisa gunakan klik terlebih dahulu bagian 
“home” berada di sidebar sebelah kiri, lalu klik tanda titik tiga dibagian 
kenan sebelah atas, dan pilih edit. Perhatikan gambar berikut: 
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Anda juga dapat mengedit deskripsi kelas, Mengedit peran dan 
mengundang mahasiswa, dan mengganti baground kelas.  
 
Cara memberikan deskripsi khusus untuk kelas 
Ikuti langkah-langkah berikut: 

 Tekan kelas yang dituju 
 Di bawah header kelas, terdapat beberap menu, yaitu : 

o Aliran, menu utama kelas 
o Siswa, Menu untuk mengedit peran siswa dan atau 

mengundang mereka untuk masuk di kelas. 
o Tentang, Menu yang berisi ulasan tentang kelas, anda bisa 

menambah ulasannya dengan media, baik file-file dokumen 
maupun video 

 Pilih menu tentang, silahkan isi deskripsi kelas. Klik simpan 
 
Cara mengedit peran dan mengundang mahasiswa [sebagai 
peserta didik dikelas] 
Ikuti langkah-langkah berikut: 

 Tekan kelas yang dituju 
 Pilih menu “Siswa” pada bagian menu di bawah header, 

perhatikan gambar berikut: 
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 UNDANG SISWA, berarti anda mengundang mahasiswa sesuai 
dengan email mereka. Dan jika anda tidak mengetahui satu 
persatu email yang dimiliki mahasiswa, silahkan bagikan Kode 
Kelas yang berada di sidebar kiri kelas, dengan cara : 

o Klik kode kelas [berupa kode unik] 
o Pilih “Tampilkan”, atau “salin” untuk selanjutnya di copy, dan 

berikan kodenya kepada mahasiswa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cara membatasi peran Mahasiswa 
Layaknya sebuah kelas, Dosen memiliki hak untuk memanage kondisi 
kelas yang ada. Demikian pula dengan kelas yang sudah anda buat, 
anda bia memberikan peran bagi mahasiswa sesuai keingnan anda. 
 
Di Google Classroom, setidaknya ada tiga peran yang bisa dosen berikan 
kepada mahasiswa. Yaitu : 

 Siswa dapat mengirim postingan dan berkomentar 
 Siswa hanya dapat berkomentar 
 Hanya pengajar yang dapat mengirim postingan dan berkomentar 

Untuk memberikan peran mahasiswa, silahkan ikuti langkah-langkah 
berikut ini: 

 Pilih kelas yang akan disetting peran mahasiswanya 
 Pilih Siswa [pada bagian bar] 
 Di bagian sidebar sebelah kiri, ada pilihan peran bagi siswa di 

kelas yang dimaksud, silahkan pilih salah satunya 
 Selesai 
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Lantas, bagaimana cara mengisi konten kelas? 
Untuk mengisi sejumlah materi atau konten mata kuliah, sebaiknya 
mengikuti RPS yang telah dibuat, atau anda bisa kreasikan sendiri. 
 
Sebagai contoh, Anda ingin memberikan materi tertentu pada 
mahasiswa, maka ikuti langkah berikut ini : 

1. Buka kelas yang ingin diisi dengan konten 
2. Tekan tanda + dibagian bawah, sebelah kanan 
3. Disana aka nada empat pilihan, yaitu : 

o Tanda arah panah memutar, Kembali Gunakan Postingan. 
Anda bisa gunakan fitur ini, untuk menggunakan kembali 
konten pad akelas-kelas yang sebelumnya pernah dibuat. 

o Tanda Buat Pertanyaan, Fitur untuk membuat soal kepada 
mahasiswa 

o Buat Tugas, Fitur untuk membuat tugas, dengan tempo 
tertentu 

o Buat Pengumuman, Fitur untuk membuat semacam notifikasi 
khusus untuk mahasiswa di kelas 

Namun jika anda ingin membuat materi sesuai dengan topik tertentu, 
maka gunakan fitur “Topik” yang telah tersedia [berada disedebar 
sebelah kiri] 
 
 
Cara membuat topik 
Topik bisa dimaksudkan sebagai topik pembelajaran berbasis E-
Learning, atau topik khusus, misalnya topik “Download File”, “Dokumen 
File” yang nantinya berisi file-file penting yang menunjang kelas. 
 
Contoh membuat topik kelas 
Misalnya, anda ingin membuat topik kelas, yang berisi materi atau sub 
materi pada Ilmu Falak. 
 
Misalnya, Pertemuan Pertama, berisi “Pengenalan Ilmu Falak”, dengan 
tugas “Penyerahan tugas makalah” 
 
Silahkan klik “Tambah Topik”, maka akan muncul halaman Pop-up, 
silahkan isi sebagaimana contoh di bawah ini. 
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Tekan “Tambahkan”, maka anda akan masuk dalam halaman topik 
“Pengenalan Ilmu Falak” 
 
Untuk menambahkan konten, anda bisa memilih menu-menu yang telah 
disediakan, misalnya ingin menambahkan “Pengumuman” atau file-file 
lainnya. 
 
Contoh, dalam topik “Pengenalan Ilmu Falak”, anda ingin memasukkan 
video yang diambil dari youtube, silahkan tekan tanda + di bagian 
bawah sebelah kanan, dan pilih “Pengumuman” untuk mendeskripsikan 
konten. Atau pilih “Membuat tugas”, untuk konten tugas yang dimaksud. 
Selanjutnya akan ada halaman Pop-up yang berisi penjelasan tugas, 
yaitu : 

 Judul, berisi judul tugas yang diinginkan 
 Petunjuk, silahkan isi dengan petunjuk teknis tugas 
 Bagian bawahnya, ada batas waktu tugas harus dikerjakan oleh 

mahasiswa 
 Anda bisa juga melampirkan file pendukung, baik dokumen, video 

maupun link dari website tertentu 
 Jika dirasa sudah siap, silahkan tekan TERAPKAN 
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Cara Menambahkan File atau Dokumen 
 

GoogleClassroom, memiliki banyak fitur yang bisa membantu para 
dosen, untuk memaksimalkan tekonolgi sebagai media pembelajaran. 
 
Salah satu fitur penting di dalamnya, adanya fitur yang memungkinkan 
para dosen berbagi file-file pendukung atau dokumen penting, kepada 
para mahasiswa. 
 
Setidaknya ada empat fitur menambahkan file, yang bisa anda temukan 
di bagian ALIRAN, dan Topik [yang sudah dibuat] 
 
 
 
 
Keempat fitur tersebut akan tampil saat anda membuka tanda + pada 
bagian kanan bawah. Dan berikut ini penjelasan keempat fitur tersebut. 
 

 Icon Jepit, anda dapat melampirkan dokumen/ video yang 
sebelumnya sudah dipersiapkan dalam perangkat. 

o Cara Penggunaan 
 Pastikan sudah mempersiapkan file pada perangkat, 

yang nantinya akan ditambahkan. 
 Klik “Icon Jepit” 
 Anda akan masuk halaman Pop-up berupa upload, 

silahkan klik “Pilih file dari komputer anda”, atau anda 
bisa langsung menggeser file dari komputer ke 
halaman ini. 

 Tekan tambahkan 
 Icon Google Drive, Anda bisa mengambil file yang sudah 

tersimpan pada google drive anda 
o Cara Penggunaan 

 Pastikan sudah mempersiapkan file pada google drive 
anda, yang nantinya akan ditambahkan. 

 Klik “Icon Google Drive” 
 Anda akan masuk halaman Pop-up berupa google 

drive, silahkan klik yang ingin anda tambahkan, 
 Klik Tambahkan 

 Icon Youtube, Anda bisa menambahkan video yang sudah 
terpublish di youtube 
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o Cara Penggunaan 
 Pastikan sudah mempersiapkan alamat video di 

youtube, atau kata kunci video yang ingin anda 
tampilkan 

 Klik “Icon Youtube” 
 Anda akan masuk halaman Pop-up yang berisi : 

 Penelusuran Video, masukkan kata kunci pada 
penelusuran, dan tekan video yang akan dipilih 

 URL, anda dapat memasukkan alamat video yang 
sebelumnya sudah disimpan 

 Klik Tambahkan 
 Icon Link/ URL, anda dapat menambahkan halaman lain, 

misalnya sebuah website atau alamat jurnal tertentu. 
o Cara Penggunaan 

 Pastikan anda sudah mempersiapkan alamat website/ 
URL halaman,  

 Klik “Icon Link/ URL” 
 Anda akan masuk halaman Pop-up yang berisi alamat 

tautan, silahkan isi dengan Link/ URL yang sebelumnya 
sudah dipersiapkan 

 Tekan “Tambahkan Link” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E-Learning IAI Al-Qolam 

Cara Membuat Pertanyaan 
 
Selain bisa memberikan tugas, anda dapat pula memberikan pertanyaan 
kepada mahasiswa, yang selanjutnya akan di jawab oleh mahasiswa. 
 
Ditinjau dari jenis jawabannya, pertanyaan dalam Classroom ini, terbagi 
menjadi dua yaitu : 

 Pertanyaan dengan jawaban singkat “deskriptif” 
 Pertanyaan dengan pilihan ganda “Multiple Choice” 

 
Langkah-lagkah membuat pertanyaan, dengan satu jawaban maupun 
pilihan ganda,memiliki cara yang sama, hanya pada bagian akhir. 
 
Pertanyaan atau kuis dapat anda pasang di bagian depan beranda kelas/ 
ALIRAN, bisa pula anda pasang di bagian topik tertentu [tentunya anda 
sudah membuat topik senbelumnya] 
 
Silahkan klik tombol + di bagian bawah sebelah kanan, dan pilih 
pertanyaan. 
 
Disini, akan dijelaskan langkah-langkah membuat pertanyaan dengan 
pilihan ganda. Ikuti langkah berikut : 

1. Setelah memilih pertanyaan, akan tampil halaman pop-up, yang 
berisi  

a. Kolom pertama ada pilihan kelas, dan siswa yang menjawab, 
bisa dibuat semua siswa atau siswa tertentu 

b. Kolom “Pertanyaan”, isi dengan pertanyaan  
c. Kolom “Optional”, atau petunjuk menjawab pertanyaan. 
d. “Batas waktu”, setting untuk memberikan waktu menjawab, 

dan disebelahnya ada “Topik”, maksudnya, pertanyaan / soal 
ini berkenaan dengan topik [tentu topik sudah anda buat 
sebelumnya] 

e. Pilihan “Jawaban singkat” untuk pertanyaan dengan jawaban 
deskriptif atau singkat. Anda bisa merubahnya menjadi 
“pilihan Ganda” untuk soal “Multiple Choice” 

f. Pada pilihan ganda, silahkan isi pilihan jawaban, dan tekan 
“Tambahan Opsi” untuk menambah jawaban pilihan 

g. Edit sistem jawaban mahasiswa, yaitu : 
 “Siswa dapat membalas jawaban siswa lain 
 “Siswa dapat mengedit jawaban 
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h. Anda juga bisa menambahkankan file-file pendukung 
pertanyaan, dengan memilih beberpa icon di bawahnya. 

2. Setelah semua dirasa sudah cukup, klik “Tanyakan”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bagaimana cara membari nilai? 
Anda dapat memberikan nilai atas jawaban siswa, tentu setelah anda 
membuat pertanyaan seperti langkah-langkah diatas, dan setelah 
dijawab oleh siswa. 
 
Adapun cara memberikan penilaian tersebut, dapat dilakukan dengan 
cara sebagai berikut: 

1. Perhatikan dua kolom besar dibagian kanan pertanyaan 
a. “Selesai”, keterangan jumlah siswa yang telah menjawab 
b. “Belum Selesai”, keterangan jumlah siswa yang belum telah 

menjawab 
2. Klik pertanyaan yang telah dibuat 
3. Anda akan masuk pada halaman baru. Untuk memberikan nilai, 

silahkan klik pada kolom “beri nilai”, seperti dalam gambar berikut 
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4. Anda bisa memberikan nilai mulai 1-100 poin 
 
Anda bisa pula mengembalikan penilian kepada siswa, serta memberikan 
komentar atau saran. Berikut langkah-langkahnya: 
 

1. Silahkan pilih atau centang siswa yang akan diberi feedback, 
komentar atau saran atas jawaban pertanyaan, dan klik 
“Kembalikan” di bagian kiri atas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Selanjutnya aka nada halaman pop-up, yang berisi kolom dan 
dapat anda isi dengan saran dan lain sebagainya. 

3. Terakhir klik “Kembalikan” 
 


