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KATA PENGANTAR 

 

Pembelajaran online atau daring (dalam jaringan) menjadi 

pilihan tak terhindarkan saat terjadi kondisi tertentu yang tidak 

memungkinkan berlangsungnya pembelajaran tatap muka di kelas. 

Meskipun saat ini, kegiatan belajar daring sudah bukan hal yang 

mewah lagi. Bahkan telah menjadi trend bagi pelajar milenial 

seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komunikasi 

informasi, khususnya internet dan perangkat pendukung seperti 

telepon genggam. “Dunia dalam genggaman,” begitu ungkapan 

yang menunjuk kecanggihan yang terdapat pada telepon genggam. 

Kegiatan dan proses pembelajaran daring menghadirkan 

kemudahan, selain tantangan dan bahkan ancaman. Kemudahan 

yang dapat diperoleh di antaranya tidak mengharuskan para 

pesertanya dan pengajar berada dalam satu kelas atau dalam satu 

tempat secara bersamaan. Sebaliknya, semua peserta dan juga 

pengajar dapat berada di tempat berbeda dan saling berjauhan. 

Karena itu, kendala jarak, cuaca, dan berbagai gangguan lainnya 

dapat teratasi. Demikianlah, saat ada ancaman keamanan atau 

penyakit yang mengkhawatirkan jika seseorang keluar rumah, 

maka kegiatan pembelajaran daring menjadi pilihan. 

Dalam suasana pencegahan dan penanggulangan virus 

Corona atau Covid (Corona Virus Disease) 19 yang melanda dunia 

(pandemic) termasuk Indonesia, yang untuk sementara waktu 

melarang penduduk keluar rumah, kegiatan belajar secara daring 

dilakukan untuk mengganti kegiatan tatap muka di kelas. Bahkan 

bukan hanya itu, berbagai layanan administrasi dan juga ujian 
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dilakukan melalui daring. Hal ini, mau tak mau mengharuskan 

dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan serta semua yang 

terlibat dapat memanfaatkan fasilitas belajar daring. Tentu, bukan 

hanya selama masa ancaman penyebaran virus Corona diperlukan 

kegiatan belajar daring, tetapi juga karena kesesuaiannya dengan 

tuntutan zaman. 

  

Untuk itu, pedoman ringkas yang telah disusun dan 

berbentuk  buku  dengan  judul  “Pedoman  Pembelajaran  Daring 

IAIN  Palopo”  kiranya  dapat  membantu  para  dosen  dan 

mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Pedoman ini saya 

minta disusun agar dapat dijadikan rujukan dan memudahkan 

bagi  dosen  dan  mahasiswa  atau  mereka  yang  ingin 

mengetahui cara-cara pembelajaran daring. 

Akhirnya selaku rektor, saya menyampaikan terima kasih, 

jazakumullah khairan, kepada tim penyusun buku “Pedoman 

Pembelajaran  Daring  IAIN  Palopo”  atas  usahanya  untuk 

mewujudkan pedoman pembelajaran daring pada lingkup Institut 

Agama Islam Negeri Palopo. Semoga buku ini bermanfaat. Amin. 

 

Palopo, 11 Agustus 2020  

 

Rektor IAIN Palopo 

 

 

Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. 

 



v 
 

DAFTAR ISI 

Halaman Sampul 
Lembar Surat Keputusan Rektor IAIN Palopo  ------------------------- i 
Kata Pengantar ----------------------------------------------------------------- iii 
Daftar Isi --------------------------------------------------------------------------- v 
Daftar Tabel --------------------------------------------------------------------- vii 
BAB I   PENDAHULUAN ----------------------------------------------------- 1 

1. Latar Belakang ----------------------------------------------------- 1 
2. Dasar Hukum------------------------------------------------------- 3 
3. Tujuan ---------------------------------------------------------------- 4 

BAB II PELAKSANAAN DESAIN PEMBELAJARAN DARING ---- 5 
1. Persiapan Pembelajaran Daring ------------------------------ 5 
2. Pelaksanaan Pembelajaran Darig ----------------------------- 6 
3. Penilaian Hasil Pembelajaran Darig -------------------------- 8 

BAB III APLIKASI PEMBELAJARAN DARING ----------------------- 10 
1. Sibeddu ------------------------------------------------------------ 10 

A. Registrasi dan Install Aplikasi ----------------------------- 10 
B. Membuat Kelas Matakuliah ------------------------------- 13 
C. Membuat Petunjuk Perkuliahan ------------------------- 15 
D. Membuat Absensi Perkuliahan -------------------------- 15 
E. Membuat Instruksi Pelaksanaan Kegiatan Inti ------ 18 
F. Menambahkan Materi dari Youtube ------------------- 19 
G. Membuat Ruang Diskusi ----------------------------------- 20 
H. Membuat Tugas Mandiri ---------------------------------- 20 
I. Membuat Instruksi Kegiatan Penutup ----------------- 22 

2. Google Classroom ---------------------------------------------- 23 
A. Panduan untuk Dosen -------------------------------------- 24 
B. Panduan untuk Mahasiswa ------------------------------- 31 

3. Google Meets ----------------------------------------------------- 38 
A. Membuat Room Meeting ---------------------------------- 36 
B. Menambah Peserta Meeting ------------------------------ 40 
C. Bergabung dengan Room Meeting---------------------- 40 



vi 
 

D. Berinteraksi dalam Meeting -------------------------------- 41 
4. Zoom ---------------------------------------------------------------- 42 

A. Registrasi dan Install Aplikasi ----------------------------- 43 
B. Melaksanakan Kuliah Online dengan Zoom ---------- 48 
C. Panduan untuk Mahasiswa ------------------------------- 50 
D. Melakukan Presentasi -------------------------------------- 50 

5. WhatssApp ------------------------------------------------------- 51 
A. Panduan untuk Dosen -------------------------------------- 51 
B. Panduan untuk Mahasiswa ------------------------------- 52 
C. Melaksankan Perkuliahan Online dengan WA ------ 52 

 
Daftar Pustaka ------------------------------------------------------------------ 54 
  



vii 
 

DAFTAR TABEL 
 

Tabel 1. Setting Belajar dan Aktivitas Pembelajaran ------------------ 2 
 
 
 

 



1 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1. LATAR BELAKANG 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa 

ini membuat tatanan kehidupan manusia mengalami perubahan 

yang drastis. Dunia pendidikan merupakan sektor utama yang 

dituntut untuk mengikuti perkembangan yang terjadi.  Peranan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pendidikan 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan 

kualitas pendidikan menjadi prioritas dengan kesadaran bahwa 

keberhasilan suatu bangsa di masa depan sangat tergantung pada 

kualitas pendidikannya. 

Pemanfaatan teknologi sebagai media pembelajaran sangat 

dibutuhkan terlebih dimasa pandemi virus covid-19 yang saat ini 

melanda dunia. Munculnya virus covid-19 membuat semua 

aktivitas manusia berubah secara utuh dan dituntut untuk 

memanfaatkan teknologi sebagai cara untuk beinteraksi secara 

tidak langsung. Oleh sebab itu, dunia pendidikan perlu untuk 

menyesuaikan dengan situasi yang sedang terjadi dengan cara 

memanfaatkan teknologi yang ada dalam proses pembelajaran.   

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung maupun pengganti 

pembelajaran secara tatapmuka di dalam kelas konvensional 

selama ini. Oleh sebab itu, Institut Agama Islam Negeri Palopo akan 

memfasilitasi dosen untuk melakukan perkuliahan dengan sistem 

dalam jaringan (daring). Pembelajaran dalam jaringan/daring 

(online) bisa dilaksanakan secara jarak jauh tanpa adanya tatap 
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muka secara langsung (konvensional) antara dosen dengan 

mahasiswa, menghemat waktu maupun tenaga dan lebih fleksibel 

dalam mengakses berbagai sumber pengetahuan yang dapat 

ditemui melalui sarana digital.  

Pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring 

merupakan cara pembelajaran untuk mencapai capaian 

pembelajaran yang telah ditentukan.  Oleh karena itu, kualitas 

lulusan mahasiswa yang belajar secara tatap muka atau melalui 

daring diharapkan menghasikan kualitas perkuliahan yang lebih 

maksimal karena pembelajaran tidak lagi terbatas waktu dan ruang.  

Dalam melakukan pembelajaran online ada beberapa hal 

yang perlu dipersiapkan yaitu sarana dan prasanara termasuk 

platform serta tools yang menunjang, infrastruktur dan sumber 

daya manusia. Salah satu hal penting yang perlu dipersiapkan adalah 

kebutuhan tools atau platform yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar. 

Dalam penggunaan tools atau platform yang akan digunakan 

perlu memperhatikan situasi dan kondisi dimana suatu peristiwa 

belajar bisa terjadi (seting belajar) dan aktivitas pembelajaran. Seting 

belajar terdiri dua kategori yaitu pembelajaran sinkron (synchronous 

learning) baik sinkron langsung atau sinkron maya atau 

pembelajaran asinkron (asynchronous learning). Tabel 1 di bawah 

ini akan menunjukkan perbedaan seting belajar dan aktivitas 

pembelajaran antara sinkron dan asinkron. 
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Tabel 1. Seting Belajar dan Aktivitas Pembelajaran 

 
Mengacu pada tabel 1 tersebut, seorang dosen dapat 

menentukan pilihan aktivitas pembelajaran dalam seting belajar 

dalam hal ini dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi. Sebelum memilih dan menentukan aktivitas 

pembelajaran baik sinkron maupun asinkron dosen perlu membuat 

suatu rancangan pembelajaran sebagai panduan dalam 

melaksanakan aktivitas pembelajaran. Dalam hal melaksanakan  

pembelajaran secara daring (online) maka Institut Agama Islam 

Negeri Palopo menyusun panduan pembelajaran daring (online). 

 
2. DASAR HUKUM 

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional. 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen. 

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi. 
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d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

3. TUJUAN 

Adapun tujuan disusunnya panduan pembelajaran daring 

sebagai berikut. 

a. Untuk mempermudah dosen dalam proses pembelajaran. 

b. Untuk memudahkan mahasiswa dalam menerima materi 

dan tugas yang diberikan oleh dosen. 

c. Untuk memberikan kemudahan bagi dosen dan mahasiswa 

dalam berinteraksi. 

d. Untuk membantu dosen dalam menggunakan media 

pembelajaran. 
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BAB II 

PELAKSANAAN DESAIN  

PEMBELAJARAN DARING 

 
Pelaksanakan pembelajaran secara daring perlu 

memerhatikan tiga tahapan yaitu persiapan, pelaksanaan dan 

penilaian. Adapun rangkaian kegiatan persiapan, pelaksanaan dan 

penilaian pembelajaran daring yang dilakukan oleh dosen dan 

mahasiswa sebagai berikut. 

1. PERSIAPAN PEMBELAJARAN DARING 

A. Persiapan Pembelajaran Daring oleh Dosen 

• Mempersiapkan perangkat keras (laptop, earphone/ 

headset, handphone) dan perangkat lunak (web browser, 

aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel. 

• Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan 

standar video meeting. 

• Mempersiapkan materi perkuliahan dalam bentuk softfile 

misalnya ppt, video, doc, maupun bentuk yang lainnya 

sesuai dengan pertemuan yang telah direncanakan. 

• Memahami   langkah-langkah   penggunaan   media   

pembelajaran secara daring. 

 
B. Persiapan Pembelajaran Daring oleh Mahasiswa 

• Mempersiapkan perangkat keras (laptop, earphone/ 

headset, handphone) dan perangkat lunak (web browser, 

aplikasi yang akan digunakan) yang kompatibel. 
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• Mempersiapkan koneksi internet yang sesuai dengan 

standar video meeting. 

• Memahami langkah-langkah   penggunaan   media   

pembelajaran secara daring. 

 

2. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DARING 

Pelaksanaan proses pembelajaran daring merupakan 

rangkaian kegiatan yang terencana dan tersistem yang dilakukan 

oleh dosen dan mahasiswa adalah sebagai berikut. 

A. Pelaksanaan Pembelajaran Daring oleh Dosen 

• Dosen melaksanakan perkuliahan sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan dan disampaikan kepada 

mahasiswa sebelum hari perkuliahan. 

• Dosen dapat menggunakan virtual class dan/atau video 

conference sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

• Dosen memastikan kehadiran mahasiswa sudah masuk 

kelas virtual dengan screenshoot kehadiran mahasiswa 

di kelas virtual. 

• Dosen   memulai   proses   pembelajaran   sesuai   dengan   

materi pertemuan yang telah direncanakan. 

• Proses interaksi antara dosen dengan mahasiswa tersedia. 

• Dosen menyerahkan absensi mahasiswa dan bukti 

perkuliahan ke akademik program studi. 

 
B. Pelaksanaan Pembelajaran Daring oleh Mahasiswa  

• Mahasiswa  mengikuti  jadwal   perkuliahan sesuai   dengan 

jadwal telah ditentukan. 
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• Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai dengan 

instruksi dosen. 

• Mahasiswa mematuhi tata tertib perkuliahan secara 

daring. 

• Mahasiswa   dapat   melaksanakan   komunikasi   dua arah 

selama perkuliahan daring berlangsung. 

 
C. Tata Tertib Dosen dalam Proses Pembelajaran Daring  

• Dosen wajib melaksanakan perkuliahan daring sesuai 

jadwal yang telah ditentukan. 

• Dosen wajib berpakaian sopan dan rapi serta 

memperhatikan estetika ruangan pada saat meeting. 

• Dosen wajib melaporkan absensi, dan bukti perkuliahan 

kepada bagian akademik apabila telah melaksanakan 

perkuliahan daring. 

 
D. Tata Tertib Mahasiswa dalam Proses Pembelajaran Daring  

• Mahasiswa wajib login sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan oleh dosen. 

• Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran daring 

dan siap depan kamera apabila dosen menginstruksikan 

dan mengikuti perkuliahan dengan baik. 

• Mahasiswa wajib berpakaian rapi dan memperhatikan 

etika dan estetika ruangan pada saat meeting. 

• Mahasiswa tidak diperkenankan   mengoperasikan   fitur 

aplikasi apabila belum diinstruksikan oleh dosen. 
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• Apabila mahasiswa ingin bertanya kepada dosen, 

mahasiswa dapat memberikan kode atau pesan teks 

kepada dosen. 

• Mahasiswa tidak diperkenankan melakukan aktifitas lain 

pada saat mengikuti perkuliahan, kecuali atas izin dosen. 

 

3. PENILAIAN HASIL PEMBELAJARAN DARING 

Setelah melaksanakan perkuliahan secara daring maka 

setiap dosen berkewajiban untuk menilai interaksi, hasil ujian 

dan tugas mahasiswa. Untuk teknik penilaian dalam asesment 

terstruktur harus sesuai dengan jenis mata kuliah, yang terdiri 

atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, 

angket, dan sistem penilaian lain yang sesuai. 

Instrumen penilaian yang digunakan harus mampu 

mengukur kemampuan mahasiswa, sesuai dengan Capaian 

Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) yang dibebankan pada setiap 

mata kuliah, yang terbagi atas penilaian proses pembelajaran, 

hasil pembelajaran, dan sikap.  

Mekanisme   penilaian   pembelajaran   dalam   asessmen   

terstruktur   ini mencakup: 

1) Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara 

penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran. 

2) Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, 

instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian. 

3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk 

mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan 
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4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar 

mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 

  



10 
 
 

BAB III 

APLIKASI PEMBELAJARAN DARING 

1. SIBEDDU 

Sibeddu merupakan kepanjangan dari sistem informasi 
belajar terpadu. Pembelajaran E-Learning SIBEDDU merupakan 
proses pembelajaran dengan sistem informasi belajar terpadu 
yang menggunakan perangkat internet dalam bentuk virtual 
class. Sibeddu dikembangkan oleh Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dengan E-
learning SIBEDDU, dosen dan mahasiswa dapat mengakses 
semua fitur virtual class sistem pembelajaran online. Selain itu, 
terdapat pula SIBEDDU Mobile yang diperuntukkan bagi 
perangkat seluler. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk 
mengakses berbagai fungsi pembelajaran online. 
A. Registrasi dan Install Aplikasi 

1) Buka browser lalu kunjungi laman https://sibeddu.ftik-

iainpalopo.ac.id  

2) Pilih bahasa yang Anda ingin gunakan. 

 

3) Jika telah memiliki akun, silahkan langsung login; jika 

belum, daftar terlebih dahulu untuk jadi angggota baru. 

https://sibeddu.ftik-iainpalopo.ac.id/
https://sibeddu.ftik-iainpalopo.ac.id/
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4) Buat nama pengguna dan password yang akan digunakan 

untuk login. Selanjutnya isi identitas Anda secara benar 

dan lengkap. 

 

5) Setelah data telah terisi dengan benar, centang kotak isian 

“saya bukan robot” dan klik “buat keanggotaan baru.” 
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6) Cek email yang telah Anda daftarkan dan klik “lanjut.” 

 

7) Konfirmasi keanggotaan pada email Anda dengan 

mengklik alamat email yang ada pada kotak masuk. 

 

8) Login dengan menggunakan nama pengguna dan 

pasword yang Anda telah daftarkan sebelumnya. 

 

9) Halaman dashboard sibeddu akan muncul seperti 

dibawah ini. 
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B. Membuat Kelas Matakuliah 

1) Pada menu kategori khusus, pilih prodi Anda, jika prodi 

tidak terdaftar, silahkan pilih “prodi lainnya” atau 

“[[fulllistofcpurses]]” 

 

2) Pilih prodi Anda kemudian pilih “buat kursus baru.” 
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3) Isi identitas umum matakuliah yang Anda akan ajarkan 

termasuk deskripsi matakuliah. 

 

4) Anda juga dapat menambahkan foto yang sesuai dengan 

karakteristik matakuliah yang diajarkan. 

 

5) Jika semua data telah terisi dengan benar, silahkan klik 

pilihan “simpan dan tampilkan.” 

 

6) Klik logo pegaturan untuk mengaktifkan/mengembalikan 

template kelas Anda. 
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7) Untuk mengedit kelas matakuliah, klik pengaturan dan 

pilih “hidupkan mode ubah.” 

 

C. Membuat Petunjuk Perkuliahan 

1) Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. 

 

2) Tulislah kalimat pembuka atau petunjuk awal matakuliah 

pada “label text.” Setelah terisi, klik “simpan dan kembali 

ke kursus.” 

 
D. Membuat Absensi Matakuliah 

1) Untuk membuat absensi, klik “tambahkan sebuah 

aktivitas atau sumber daya” kemudian pilih ikon 

“pelajaran.” 
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2) Tulis ketrangan absensi pada kolom “nama” serta 

tambahkan “deskripsinya.” 

 

3) Pada menu “ketersediaan” centang pilihan “aktifkan” 

pilihan “tersedia dari” dan “batas waktu” kemudian 

sesuaikan tanggal dan waktu yang Anda inginkan. 

 

4) Setelah semua menu telah disesuaikan, selanjutnya klik 

“simpan dan tampilkan.” 

 

5) Pilih menu “edit” lalu klik “diperluas” kemudian 

“tambahkan halaman pertanyaan.” 

 

6) Pilih jenis pertanyaan yang Anda ingin gunakan 

kemudian klik “tambahkan halaman pertanyaan.” 
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7) Isi “judul halaman” dengan tulisan seperti tombol absen 

dan “isi halaman” dengan tulisan seperti silhkan klik ya 

untuk hadir pada sesi ini. 

 

8) Pada menu “respon yang benar” pilihan “jawaban” 

tuliskan kata “ya;” dan “respon” tuliskan kalimat seperti 

“Anda telah dinyatakan hadir.” 

 

9) Pada menu “nilai” tuliskan angka yang ingin Anda 

gunakan untuk mahasiswa yang berhasil melakukan 

absensi.   
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10) Pada menu “respon yang salah” pilihan “jawaban” 

tuliskan kata “tidak” dan “respon” tuliskan kalimat seperti 

“Anda tidak dinyatakan hadir.” 

 

11) Jika semua isian telah benar, silahkan klik kotak “simpan 

halaman.” 

 

E. Membuat Instruksi Pelaksanaan Kegiatan Inti 

1) Klik “tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya” 

kemudian pilih ikon “label” lalu klik kotak “tambah.” 

 

2) Isi “label text” dengan isian terkait kegiatan inti 

perkuliahan Anda. 
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3) Langkah terakhir adalah klik kotak “simpan dan kembali 

ke kursus.” 

 

F. Menambahkan Materi dari Youtube 

1) Pilih video yang Anda ingin gunakan lalu klik “bagikan.” 

 

2) Selanjutnya pilih menu “sematkan.” 

 

3) klik kotak “salin.”  

 

4) Paste link pada “label text.” 
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G. Membuat Ruang Diskusi 

1) Klik “tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya” 

kemudian pilih ikon “forum” lalu klik kotak “tambah.” 

 

 

2) Isi “forum name” dengan judul kegiatan diskusi yang Anda 

inginkan serta Isi “deskripsi” dengan petunjuk 

pelaksanaan diskusi. 

 

3) Pilih “forum type” yang Anda ingin gunakan. 

 

4) Sesuaikan setiap menu yang ada dengan keinginan Anda. 

Setelah semua menu disesuaikan, selanjutnya klik kotak 

“simpan dan tampilkan.” 

 

H. Membuat Tugas Mandiri  

1) Klik “tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya” 

kemudian pilih ikon “assignment” lalu klik kotak “tambah.” 
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2) Isi “assigment name” dengan judul tugas yang Anda 

inginkan serta isi “description” dengan petunjuk 

pelaksanaan tugas atau pertanyaan. 

 

3) Pada menu “availability,” aktifkan (centang) waktu dan 

tanggal pengerjaan tugas. 

 

4) Pada menu “submission types,” sesuaikan/aturlah tipe 

tugas yang akan dikumpulkan oleh mahasiswa. 

 

5) Pada menu “notifications,” aktifkan semua pilihan dengan 

“Ya” agar dosen dan mahasiswa mendapatkan 

pemberitahuan terkait tugas yang dibagikan. 
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6) Setelah semua menu disesuaikan, klik kotak “simpan dan 

tampilkan.” 

 

I. Membuat Instruksi Pelaksanaan Kegiatan Penutup 

1) Klik “tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya” 

kemudian pilih ikon “label” lalu klik kotak “tambah.” 

 

 

2) Isi “label text” dengan isian terkait kegiatan penutup 

perkuliahan Anda. 

 

3) Langkah terakhir adalah klik kotak “simpan dan kembali 

ke kursus.” 
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2. GOOGLE CLASSROOM 

Google classroom merupakan suatu perangkat 

pembelajaran utuh yang diperuntukkan untuk ruang lingkup 

pendidikan yang dimaksudkan untuk mempermudah proses 

pembelajaran, pengerjaan, pengumpulan, serta penilaian tugas. 

Google Classroom diumumkan pada 6 Mei 2014, dengan 

pratinjau tersedia untuk beberapa anggota program Google G 

Suite for Education (Magid, 2020).   

Perangkat lunak ini telah diperkenalkan sebagai 

keistimewaan dari Google Apps for Education yang dapat diakses 

secara umum sejak 12 Agustus 2014 (Kahn, 2014). Pengelolah 

sekolah/instansi beserta para pengembang diperkenankan 

untuk melakukan penerapan lebih lanjut terhadap Google 

Classroom (Hockenson, 2015).  

Google classroom menawarkan pembelajaran yang tidak 

terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun dan kapanpun dosen 

maupun mahasiswa dapat melangsungkan pembelajaran 

asalkan terdapat koneksi internet. Google classroom dapat 

dijadikan sebagai sarana belajar karena menyajikan ruang 

diskusi dan tempat pengumpulan tugas secara praktis sehingga 

dapat menggantikan kelas konvensional.   

Selain itu, memudahkan dosen untuk mendiskusikan suatu 

materi yang dapat disajikan dalam bentuk file, google drive, 

youtube, dan link serta dalam hal membuat, menilai, dan 

mengomentari tugas mahasiswa secara individu maupun 

klasikal. Google Classroom mengikat Google Drive, Google Docs, 

Sheets and Slides, dan Gmail bersama-sama untuk membantu 

lembaga pendidikan beralih ke sistem tanpa kertas (Kerr, 2020). 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
https://id.wikipedia.org/wiki/G_Suite
https://id.wikipedia.org/wiki/G_Suite
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Google_Apps_for_Education&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Google_Drive
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A. Panduan untuk Dosen 

1) Untuk dapat menggunakan Google Classroom, dosen 

harus memiliki akun gmail terlebih dahulu sebagai 

identitasnya. 

 
2) Buka akun Gmail Anda, lalu pilih aplikasi google classroom. 

 
3) Pada tampilan google classromm, klik tanda tambah (+) 

lalu pilih “Buat Kelas.” 
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4) Centang pilihan “Saya telah membaca dan memahami 

pemberitahuan di atas, dan saya tidak menggunakan 

Classroom di sekolah dengan siswa,” kemudian klik 

“Lanjutkan.” 

 
5) Isi terlebih dahulu identitas kelas Anda, jika telah diisi 

lanjutkan dengan mengklik “Buat.”  

 
6) Pada menu “Forum,” terdapat kode kelas yang Anda harus 

bagikan kepada mahasiswa agar mereka dapat bergabung 

pada kelas. 
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7) Menu “Forum” digunakan untuk berbagi informasi 

kepada mahasiswa serta dapat digunakan untuk 

mendiskusikan suatu materi. 

 
8) Menu “Tugas Kelas” digunakan untuk membuat ataupun 

membagikan tugas kepada mahasiswa. 

 
Untuk membuat tugas, silahkan klik tanda tambah “+ 

Buat” sehingga akan muncul beberapa pilihan tugas. 
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a. Menu “Tugas” digunakan untuk membuat tugas yang 

akan membuat siswa mengerjakannya dengan cara 

mengunduh dalam bentuk google 

drive/link/file/dokumen/slide/spreadsheet/gambar. 

 
 Judul digunakan sebagai penjelas tugas yang diberikan. 

 Petunjuk (opsional) sebagai bentuk pertanyaan, 

pernyataan, maupun perintah terkait tugas yang harus 

dijawab/dikerjakan siswa. 

 Poin untuk menentukan angka maksimal yang akan 

didapatkan siswa. 

 Tenggat digunakan untuk mengatur batas waktu 

siswa/mahasiswa mengerjakan tugas yang diberikan. 
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 Topik untuk menentukan ruang lingkup tugas yang 

diberikan. 

 Tugas yang diberikan ke siswa/mahasiswa dapat 

dilampirkan dengan file/google drive/youtube/link. 

 Tugas yang salah dapat dihapus. 

 Klik “Tugaskan” jika tugas sudah siap untuk diberikan 

ke mahasiswa. 

b. Menu “Tugas Kuis” digunakan untuk membuat tugas atau 

soal dengan bantuan google form yang memberikan 

pilihan tugas seperti jawaban singkat, paragraf, pilihan 

ganda, kotak centang, drop-down, upload file, skala linear, 

kisi pilihan ganda, petak kotak centang. 
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c. Menu “Pertanyaan” digunakan untuk memberikan tugas 

dalam bentuk pertanyaan dengan pilihan jawabannya 

pilihan ganda atau jawaban singkat (essai).  

 
d. Menu “Materi” dapat digunakan untuk mengunggah 

materi pelajaran dalam bentuk file/google 

drive/youtube/link. 
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e. Menu “Gunakan Kembali Postingan” untuk mengambil 

kembali postingan dengan cara memilih kelas kemudian 

memilih postingan yang ingin digunakan kembali lalu 

kelik “Gunakan Kembali.” 

 
 

f. Menu “Topik” digunakan untuk membuat topik terkait 

kumpulan tugas yang memiliki materi atau pembahasan 

yang sama. 

 
9) Menu “Anggota” digunakan untuk melihat jumlah 

siswa/mahasiswa yang terdapat dalam kelas serta untuk 

melihat daftar semua tugas, nilai, dan tugas yang tidak 

dikerjakan dari suatu tempat. 
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Klik nama mahasiswa untuk mengetahui data siswa.  

 
10) Menu “Nilai” untuk mengetahui nilai keseluruhan 

siswa/mahasiswa serta nilai rata-rata kelas. 

 
 

B. Panduan untuk Mahasiswa 

1) Untuk menggunakan Google Classroom mahasiswa harus 

memiliki akun gmail terlebih dahulu sebagai identitasnya. 

Silahkan buat akun atau gunakan akun yang telah ada. 

Harap identitas diisi atau yang digunakan adalah identitas 

asli untuk memudahkan dosen 
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2) Buka akun Gmail Anda, lalu pilih aplikasi google classroom. 

 
3) Pada tampilan google classromm, klik tanda tambah (+) 

lalu pilih gabung ke kelas 

 
4) Masukkan kodel kelas yang diberikan oleh dosen. 

 
5) Berikut ini tampilan umum google classroom sebagai 

siswa/mahasiswa 
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6) Menu “Forum” digunakan untuk melihat informasi yang 

dibagikan oleh guru/dosen maupun teman sesama 

siswa/mahasiswa. Selain itu, digunakan pula sebagai 

ruang untuk berkomentar atau mendiskusikan materi 

yang dibagikan. 

 
7) Menu “Tugas Kelas” digunakan untuk melihat atau 

mengejarkan tugas yang diberikan oleh guru/dosen. 
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a. Menu “Ditugaskan” untuk mengecek/mengetahui tugas 

yang diberikan oleh guru/dosen. 

 
 

 Pada menu “Judul,” klik nama tugas yang ingin Anda 

kerjakan lalu klik “LIHAT DETAIL” untuk 

menjawab/mengerjakan tugas. 

 
 

 Pada menu “Jawaban Anda,” ketik jawaban Anda dan jika 

telah selesai kalik tombol “Serahkan.” Dalam menu ini, 

Anda dapat berkomentar secara umum kepada dosen dan 

teman kelas terkait tugas yang diberikan pada “Komentar 

Kelas” dan secara khusus hanya kepada dosen pada 

“Komentar Pribadi.”   
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b. Menu “Dikembalikan dengan Nilai” untuk mengetahui 

tugas yang telah diperiksa oleh dosen dan berapa 

nilai/skor yang Anda dapatkan. 

 
 

8) Menu “Anggota” digunakan untuk mengetahui identitas 

guru/dosen. 

 

 

3. GOOGLE MEET 

Google Meets merupakan fitur premium dari aplikasi web 
conferencing milik google. Layanan ini dapat diakses melalui 
website, android maupun iOS. Di Google Meets ini tidak hanya 
bisa melihat dokumen belajar tetapi juga presentasi hingga 
merekam. Sebelum menggunakan layanan ini, pengguna terlebih 
dulu harus memiliki akun Google-Suite (....@iainpalopo.ac.id).  

Keunggulan aplikasi untuk web conferencing ini seperti 
user interface sederhana, dapat dihadiri oleh 100 pengguna, 
mudah mengundang orang didalam maupun diluar organisasi, 
dan terdapat fitur share screen. Disisi lain, kekurangan yang 
dimiliki oleh aplikasi ini yaitu pengguna yang tidak memiliki akun 
G-Suite tidak dapat membuat room meeting. 



36 
 
 

 
A. Membuat Room Meeting 

1) Buka link pada browser meet.google.com atau pada menu 
aplikasi google. 

 

 
2) Sign in pada pojok kanan atas dengan cara register terlebih 

dahulu atau menggunakan akun G-Suite 
(....@iainpalopo.ac.id) yang telah tersedia pada browser 
Anda. 

 
 

3) Klik “join or start a meeting (bergabung atau mulai rapat),” 
lalu masukkan nama meeting yang akan digunakan (kode 
meeting/kode kelas). 

mailto:....@iainpalopo.ac.id
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Anda juga dapat menjadwalkan rapat/meeting dengan 
mengklik “pelajari cara menjadwalkan rapat” dengan 
langkah-langkah sebagai berikut. 

 Klik “pelajari cara menjadwalkan rapat” 

 
 Pilih menjadwalkan rapat video kemudian pada 
langkah-langkahnya klik tulisan/ikon “kalender.” 

 
 Aplikasi Calender Google akan muncul seperti gambar 
di bawah ini. 

 
Keterangan. 
➢ Pastikan pada calender google akun yang 

terhubung adalah akun -Suite (....@iainpalopo.ac.id). 

mailto:....@iainpalopo.ac.id
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➢ Tulis judul meeting/matakuliah yang ingin Anda 

diskusikan. 

 
➢ Tentukan tanggal dan waktu mulai serta 

berakhirnya meeting. 

 
➢ Tuliskan nama akun bagi orang-orang (perwakilan) 

yang ingin Anda bagikan link meeting. 

   
➢ Pilih lokasi tempat Anda melakukan meeting. 

 
➢ Tuliskan deskripsi (maksud dan tujuan) Anda 

melakukan/membuat meeting. 

 
➢ Setelah data terisi dengan benar, silahkan simpan. 

 
➢ Selanjutnya akan muncul konfirmasi pengiriman 

link kepada akun yang telah Anda pilih. Pilih “send” 
untuk mengirim link tersebut. 

 
➢ Selanjutnya akan muncul pilihan apakah ingin 

menerima akun (tamu) yang berbeda/tidak 
menggunakan akun iain.palopo.ac.id. Berhubung 
masih terdapat mahasiswa belum memiliki akun 
yang berdomain iain.palopo.ac.id, maka disarankan 
untuk memilih pilihan “invite external guests.”    
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➢ Setelah semua langkah selesai, maka secara 

otomatis meeting Anda telah terjadwal dan 
tersimpan pada kalender serta terhubung secara 
otomatis pada google meets. 

 
➢ Pada hari pelaksanaan meetig, secara otomatis pada 

google metts akan muncul pemberitahuan tentang 
agenda meeting Anda pada hari tersebut. 

 
4) Klik “join now,” untuk memulai meeting. 
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B. Menambah Peserta Meeting 
1) Melalui menu “add people” (tambahkan orang) di pojok 

kanan atas layar. 

 
2) Melalui berbagai link meeting. Klik “judul meeting” pada 

kiri bawah dan copy. 

 
 

C. Bergabung dengan Room Meeting 
1) Menggunakan link yang telah dibagikan oleh host. 

 
2) Menggunakan meeting code yang telah dibagikan oleh 

host. 
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D. Berinteraksi dalam Meeting 
1) Share Screen 

 Melakukan presentasi dengan membagi screen (share 
screen). Klik “presentasikan sekarang” untuk memulai 
presentasi. 

 
➢ Pilih “seluruh layar anda” untuk mempresentasikan 

layar Anda secara penuh. 
➢ Pilih “jendela” untuk mempresentasikan jendela 

yang telah Anda buka sebelumnya (PPT, PDF, Video, 
dan lain-lain). 

➢ Pilih “1 tab Chrome” untuk mempresentasikan tab 
chrome yang baik untuk menampilkan video dan 
animasi secara jelas. 

 Klik stop presenting/sharing (berbagi) untuk 
mengakhiri/menghentikan presentasi. 

 
2) Chatting 

Berkomunikasi melalui chat dengan mengklik logo “chat” 
pada pojok kanan atas layar. 

3) Menyalakan microfon dan video. 
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4) Mematikan microfon dan video dengan menglik logo icon 
yang ingin dimatikan. 

 
 

4. ZOOM 

Zoom Video Communications, Inc. (Zoom) adalah sebuah 
perusahaan teknologi komunikasi di Amerika Serikat yang 
berkantor pusat di San Jose, California. Perusahaan ini 
menyediakan layanan perangkat videotelefoni dan obrolan 
daring  yang dapat digunakan untuk telekonferensi, bekerja jarak 
jauh, belajar jarak jauh, dan berhubungan sosial.  

Layanan ini diberikan gratis untuk pertemuan konferensi 
video hingga 100 pengguna, dengan dibatasi waktu penggunaan 
hingga 40 menit. Untuk memperpanjang waktu pertemuan dan 
menambah jumlah pengguna dalam pertemuan, Zoom 
menyediakan skema berlangganan dengan harga sekitar $15–20 
per bulan. Zoom juga menyediakan layanan berlangganan 
khusus bagi pengguna bisnis dengan rentang harga $50–100 per 
bulan dengan fitur yang lebih diperkaya, seperti layanan Zoom 
Rooms.  

Zoom didirikan oleh insinyur dan mantan eksekutif 
perusahaan Cisco Webex, Eric Yuan, pada tahun 2011, dan 
meluncurkan layanan perangkat lunak sejak 2013. Pendapatan 
Zoom yang terus meningkat bersamaan dengan peningkatan 
jumlah pengguna menjadikan perusahaan ini mencapai status 
perusahaan unikorn pada tahun 2017 dengan valuasi mencapai 
$1 milyar (Ray Tiernan, 2020). Pada tahun 2019, Zoom 
menjadi perusahaan terbuka dan terdaftar di NASDAQ.  

Sejak awal 2020, penggunaan layanan Zoom terus 
meningkat sejak pandemi koronavirus baru merebak di dunia, 
menjadikan banyak pengguna menggunakan aplikasi ini sebagai 

https://id.wikipedia.org/wiki/San_Jose,_California
https://id.wikipedia.org/wiki/Videotelefoni
https://id.wikipedia.org/wiki/Obrolan_daring
https://id.wikipedia.org/wiki/Obrolan_daring
https://id.wikipedia.org/wiki/Telekonferensi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerja_jarak_jauh
https://id.wikipedia.org/wiki/Kerja_jarak_jauh
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Belajar_jarak_jauh&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Interaksi_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Cisco_Webex
https://id.wikipedia.org/wiki/Eric_Yuan
https://id.wikipedia.org/wiki/Unikorn_(keuangan)
https://id.wikipedia.org/wiki/Perusahaan_publik
https://id.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_koronavirus_2019%E2%80%932020
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layanan bertatap muka secara daring. Layanan perangkat lunak 
Zoom dikritik berbagai pihak di dunia terkait privasi 
pengguna dan masalah keamanan (Morisson, 2020; Rae, 2020).  

 
A. Registrasi dan Install Aplikasi 

1) Buka browser lalu ketik alamat https://zoom.us (zoom). 

 

2) Jika telah memiliki akun yang telah didaftarkan pada 

aplikasi zoom, maka langsung klik “login” kemudian isi 

akun dan password Anda. 

 

3) Jika belum memiliki akun yang terdaftar, maka klik pada 

bagian kanan atas “sign up it’s free.”  

 

4) Isi identitas dengan memilih bulan, tanggal, dan tahun lahir 

Anda. 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Privasi_Internet&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Privasi_Internet&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan_informasi
https://zoom.us/


44 
 
 

5) Kemudian isi alamat email Anda pada kotak isian dibawah 

tulisan “your work email address.” 

 

6) Setelah mengisi alamat email, selanjutnya klik kotak “sign 

up” sehingga muncul tampilan pesan yang berarti “zoom 

telah mengirim pesan konfirmasi ke alamat email Anda.” 

 

7) Log in ke akun email Anda kemudian periksa pesan kotak 

masuk (inbox) dari zoom kemudian buka pesan tersebut. 

 

8) Setelah pesan terbuka, klik kotak yang bertuliskan 

“activate account,” kemudian isi kotak-kotak yang muncul 

dengan identitas Anda (nama depan, nama terakhir, 

pasword) dan klik tombol “continue.” 

 

9) Selanjutnya akan muncul pertanyaan, “apakah Anda 

mendaftar atas nama sekolah,” jika mendaftar atas nama 
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sekolah maka pilih kata “yes,” namun jika mendaftar atas 

nama pribadi pilih kata “no” kemudian kalik kotak 

“continue.” 

 

10) Masukkan nama depan dan belakang serta pasword yang 

Anda akan gunakan untuk masuk ke zoom. Setelah data 

terisi dengan benar, selanjutnya klik kotak “continue.” 

 

11) Selajutnya akan muncul permintaan untuk mengundang 

teman Anda menggunakan zoom. Langkah ini dapat Anda 

lakukan jika memiliki teman yang perlu untuk diundang 

ataupun dapat Anda abaikan dengan cara mengklik 

tombol “skip this step.” 
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12) Akan muncul informasi tentang petunjuk memulai 

meeting. Simpan alamat meeting pribadi yang muncul 

karena akan menjadi alamat ruang kelas online Anda. 

 

13) Untuk memulai meeting klik “start meeting now” dan 

untuk melihat atau mengubah profil akun Anda, klik 

tombol “go to my account.”  

 

14) Untuk mengedit profil akun Anda pilih “go to my account.” 

Cara mengganti tampilan foto akun adalah dengan 

mengklik “chage” Kemudian klik upload lalu “save.” 

 

15) Langkah selanjutnya adalah kembali ke tampilan awal 

dengan mengklik “start meeting now,” kemudian klik 

“save file” agar aplikasi zoom dapat diunduh.  

 

16) Setelah proses unduh selesai, klik dua kali file hasil 

unduhan agar proses instalasi aplikasi zoom dapat 

dimulai.  
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17) Jika instalasi berhasil, maka akan muncul gambar seperti 

berikut. 

 

18) Untuk memulai video conference, silahkan klik ’join with 

computer audio” serta mengklik kotak keci yag berada 

disamping tulisan “automatically join audio by computer 

when joining a meeting.” Maksud dari ’join with computer 

audio” adalah Anda akan menggunakan sistem audio yang 

terintegrasi dengan laptop/komputer. 

 

19) Untuk memulai kuliah online, klik pada bagian kiri bawah 

pada gambar kamera dengan tulisan “start video.” 

 

20) Untuk mengakhiri meeting, klik tombol “end meeting.” 
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B. Melaksanakan Kuliah Online dengan Zoom 

1) Mahasiswa harus menginstall aplikasi Zoom jika 

menggunakan handphone. 

 

2) Sebelum memulai kelas online, silahkan cek kembali 

alamat web personal meeting pada profil akun Anda. 

Alamat tersebut merupakan ruang kelas online Anda yang 

akan dibagikan kepada mahasiswa agar bisa bergabung di 

kelas Anda. 

 

3) Aplikasi zoom yang sudah diinstall akan terbuka secara 

otomatis di laptop/komputer Anda ketika membuka 

alamat personal meeting. Perhatikan simbol icon zoom 

pada taskbar Anda. 

 

4) Latar belakang dapat diganti dengan gambar lain yang 

sesuai keinginan dengan cara mengklik penanda di 

sebelah gambar icon kamera pada sebelah kiri bawah 

layar zoom Anda dengan memilih “chose virtual 

background.”  
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Gambar latar belakang yang dipilih akan ditampilkan 

sebagai latar belakang video kuliah online yang dapat 

dilihat oleh seluruh peserta kuliah. Setelah memilih latar 

belakang, silahkan tutup jendela pilihan latarbelakang 

dengan mengklik tanda silang (x) pada pojok kanan atas 

layar. 

 

5) Untuk memulai kuliah online, silahkan klik gambar 

kamera video bergaris merah yang dibawahnya terdapat 

tulisan “start video.” 

 

6) Untuk merekam video, silahkan klik “record” (simbol bulat 

solid berwarna putih) pada bagian bawah video. 

 

7) Selain berinteraksi dalam bentuk audio visual, kita juga 

dapat berinteraksi melalui tulisan dengan mengklik icon 

“chat” lalu menuliskan pesan yang ingin Anda sampaikan. 
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C. Panduan untuk Mahasiswa 

1) Instal aplikasi “zoom” jika menggunakan handphone.  

 

2) Buka aplikasi “zoom” yang telah terinstall kemudian klik 

kotak “join a meeting.” Isi meeting ID dengan alamat yang 

diberikan oleh dosen. 

 

3) Setelah memasukkan meetig ID degan benar, selanjutnya 

klik “join meeting.”  

 

4) Gunakan nama asli untuk memudahkan dosen mengenali 

identitas asli Anda. 

 
D. Melakukan Presentasi 

1) Untuk menampilkan slide presentasi yang dapat dilihat 

oleh seluruh peserta kuliah dapat dilakukan dengan 

mengklik “share screen” (kotak warna hijau yang terdapat 

tanda panah keatas). 
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2) Pilih salah satu documen yang Anda ingin presentasikan 

(tampilkan). 

 

5. WHATSAPP 

Whatsapp (WA) dapat digunakan sebagai forum diskusi 
dalam perkuliahan berbasis daring. Kuliah online berbasis 
aplikasi WA untuk dosen dapat dilakukan melalui smart phone 
atau komputer. Berikut diuraikan panduan bagi dosen untuk 
melakukan kuliah online dengan menggunakan aplikasi WA. Hal-
Hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan sebelum 
melaksanakan kuliah online berbasis wa adalah sebagai berikut. 
A. Panduan untuk Dosen 

1) Siapkan Smart phone atau Komputer yang sudah terinstal 

aplikasi WA  

2) Siapkan Materi Kuliah, bisa dalam bentuk PPT Slide, Video, 

atau Materi yang akan diketik langsung 

3) SOP atau aturan main atau kontrak kuliah online untuk 

mahasiswa 

4) Paket data Internet atau Wifi 

5) Untuk administrasi bagian akademik, dosen dimohon 

untuk menyimpan materi kuliah dan rekap absensi 

kehadiran mahasiswa (soft file), dan juga bisa disertakan 
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capture proses perkuliahan yang dilakukan sebagai bukti 

bahwa kuliah online telah dilaksanakan 

 
B. Panduan Mahasiswa 

1) Tergabung di Grup WA kelas online  

2) Mengikuti SOP atau aturan main atau yang telah 

ditetapkan Dosen 

3) Menyiapkan Paket data internet atau Wifi 

 
C. Melaksanakan Perkuliahan Online dengan WA 

1) Buka aplikasi WhatsApp (WA) dan buat group baru untuk 

matakuliah yang Anda ajarkan. 

2) Buka tab CHAT di WhatsApp. 

3) Ketuk Opsi lainnya > Grup baru. Alternatif lainnya, ketuk 

Chat baru > Grup baru. 

 
4) Cari atau pilih kontak yang ingin ditambah ke grup. 

Kemudian ketuk tanda panah hijau 
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5) Ketuk tanda centang hijau setelah selesai  

 
6) Grup W A kuliah online siap untuk digunakan 
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