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Kegiatan Belajar 1 

Memahami dan Memanfaatkan Aplikasi Kolaborasi Pembelajaran 

 

A. Tujuan Belajar 

Setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 1, Sahabat diharapkan dapat:  

1) Memahami dan memanfaatkan Google Docs.  

2) Memahami dan memanfaatkan Google Slides. 

3) Memahami dan memanfaatkan Google Sheets. 

4) Memahami dan memanfaatkan Google Forms.  

 

B. Mengenal dan Memanfaatkan Aplikasi Kolaborasi Pembelajaran 

Uraian Materi 

Gambar 1.1 Logo Google Workspace dan Produk Layanan Google 

Apakah Sahabat Rumah Belajar sudah mengaktifkan dan memanfaatkan akun 

pembelajaran (akun belajar.id)? 

Sudahkah Sahabat mengetahui dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada Google 

Workspace for Education yang dapat diakses melalui akun pembelajaran? 

Sudahkah Sahabat memanfaatkan fitur kolaborasi pada Google Docs Editors untuk 

pembelajaran? 
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Pada kegiatan pembelajaran 1 ini, kita akan mempelajari tentang fitur atau aplikasi 

kolaborasi pada Google Docs Editor.  

 

1. Mengenal dan Memanfaatkan Google Docs Editors 

 

  

Gambar 1.2  Logo Google Docs Editors 

Sahabat pasti sudah tidak asing lagi dengan kata ‘Google” bukan? Sebuah kata 

yang sangat lekat dengan masalah pencarian data atau informasi. Akan tetapi, 

sebagian besar orang mungkin belum mengetahui atau memanfaatkan fitur-fitur 

yang disediakan oleh Google yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas 

kolaborasi yang tergabung dalam Google Docs Editors. Google Docs Editors 

merupakan bagian dari fitur yang ada pada Google Workspace yang berfungsi 

untuk memfasilitasi kerja kolaborasi bagi pengguna. Beberapa fitur Google Docs 

Editors yang lazim digunakan untuk berkolaborasi secara daring adalah Google 

Docs, Google Slides, Google Sheets, dan Google Forms. Sudahkan Sahabat 

memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut? Yuk kita mengenal dan mempelajari 

aplikasi-aplikasi kolaborasi yang tergabung dalam Google Docs Editors melalui 

uraian materi berikut! 
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1.1 Google Docs 

 

Apa itu Google Docs? Bila Sahabat sudah familiar 

dengan aplikasi Microsoft Word, maka Google Docs 

adalah versi lain dari aplikasi pengolahan kata yang 

memungkinkan  Sahabat untuk membuat, mengedit, 

dan membagikan dokumen tertulis secara online. 

Dengan hanya cukup memiliki akun Gmail, Sahabat 

sudah dapat memanfaatkan Google Docs di berbagai 

perangkat yang sahabat miliki.Tentu saja Sahabat 

dapat mengakses Google Docs dengan akun 

pembelajaran yang sudah Sahabat aktifkan. Salah 

satu fitur unggulan dari Google Docs dan aplikasi Google Docs Editors lainnya 

adalah fitur “Share” yang dapat memfasilitasi kerja kolaborasi dengan siapapun 

yang kita kehendaki. Sudah pernahkah Sahabat menggunakan Google Docs untuk 

berkolaborasi bersama pendidik lainnya? Atau pernahkah Sahabat 

memanfaatkannya untuk pembelajaran kolaborasi selama belajar dari rumah? 

Untuk memahami bagaimana menggunakan Google Docs, silahkan Sahabat simak 

video-video berikut: 

● Mengakses Google Docs 

 

Video 1.2 Mengakses Google Docs 

Klik link berikut: https://youtu.be/VFkvcUOa5cY 

 

 

 

https://youtu.be/VFkvcUOa5cY
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● Membuat Google Docs 

 

Video 1.3 Membuat Google Docs 

Klik link berikut: https://youtu.be/-uwxDvyZsTk 

 

● Membagikan dan Berkolaborasi di Google Docs 

 

Video 1.4 Berkolaborasi di Google Docs 

Klik link berikut: https://youtu.be/mHLrfmlr5ng 

 

● Menggunakan alat-alat pengeditan 

 

Video 1.5 Menggunakan Alat Pengeditan di Google Docs 

Klik link berikut: https://youtu.be/VWDW_gSXaLA 

 

 

 

https://youtu.be/-uwxDvyZsTk
https://youtu.be/mHLrfmlr5ng
https://youtu.be/VWDW_gSXaLA
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● Mengatur Dokumen 

 

Video 1.6 Mengatur Google Docs 

Klik link berikut: https://youtu.be/WmoVFBLXsew 

 

● Mengunduh dan Mengonversi Dokumen 

 

Video 1.7 Mengunduh dan Mengonversi Google Docs 

Klik link berikut: https://youtu.be/dOaTbIhKfVQ 

 

 

1.2 Google Slides 

Sahabat Rumah Belajar, tentunya sudah pernah 

membuat bahan tayang presentasi bukan? Aplikasi 

apa yang pernah Sahabat gunakan untuk membuat 

bahan tayang presentasi? Pernahkah Sahabat 

berkolaborasi dengan pendidik lain untuk membuat 

sebuah bahan tanyang presentasi atau bahan ajar? 

Jika Sahabat sudah pernah membuat sebuah bahan 

tayang presentasi, maka Sahabat juga perlu 

mengetahui bahwa Google juga menawarkan sebuah 

aplikasi untuk membuat bahan tayang presentasi 

https://youtu.be/WmoVFBLXsew
https://youtu.be/dOaTbIhKfVQ
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secara online yaitu Google Slides. Google Slides adalah program presentasi yang 

merupakan bagian dari Google Docs Editors, yang dapat diakses secara gratis. 

Aplikasi ini kompatibel dengan format file Microsoft PowerPoint. Seperti halnya 

fitur Google Docs Editors lainnya, aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk 

membuat dan mengedit file secara online sambil berkolaborasi dengan pengguna 

lain secara real-time. Semua file yang Sahabat buat akan langsung tersimpan secara 

otomatis di akun Google Drive milik Sahabat, sehingga Sahabat dapat bekerja dan 

berkolaborasi di manapun, kapanpun, dan dengan siapapun. 

Silahkan Sahabat simak video langkah-langkah memanfaatkan Google Slides 

berikut. Setelah itu, silahkan sahabat mempraktikkan penggunaannya untuk untuk 

kebutuhan Sahabat. 

● Mengakses Google Slides 

 

Video 1.8 Mengakses Google Slides 

Klik link berikut: https://youtu.be/VWlhqIo45zQ 

● Membuat presentasi di Google Slides 

 

Video 1.9 Membuat Presentasi di Google Slides 

Klik link berikut: https://youtu.be/JLayERB_XQQ 

 

https://youtu.be/VWlhqIo45zQ
https://youtu.be/JLayERB_XQQ
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● Menambah dan mengedit konten 

 

Video 1.10 Menambah dan Mengedit Konten di Google Slides 

Klik link berikut: https://youtu.be/OTGsags1qs0 

● Mempresentasikan Google Slides 

 

Video 1.11 Mempresentasikan Google Slides 

Klik link berikut: https://youtu.be/iSrVElOj0to 

● Membagikan Google Slides untuk berkolaborasi 

 

Video 1.12 Membagi dan Berkolaborasi di Google Slides 

Klik link berikut: https://youtu.be/LL-68zCAoT0 

 

https://youtu.be/OTGsags1qs0
https://youtu.be/iSrVElOj0to
https://youtu.be/LL-68zCAoT0
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1.3 Google Sheets 

 

Sahabat tentunya sudah pernah menganalisis hasil 

belajar peserta didik bukan? Aplikasi apa yang pernah 

Sahabat gunakan untuk memudahkan pengolahan data 

hasil belajar peserta didik? Sahabat tentunya sudah 

tidak asing lagi dengan aplikasi Microsoft Excel, 

bukan? Sudahkah sahabat mendengar istilah ‘Google 

Sheets’? Google Sheets atau Google Spreadsheet 

adalah fitur yang juga bagian dari Google Docs Editor 

yang merupakan aplikasi pengolahan data secara 

online. Kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi ini 

adalah fitur kolaborasi yang dapat sahabat gunakan untuk mengumpulkan, 

menyortir, menganalisis, dan mengolah data dengan cara yang bermakna untuk 

berkolaborasi dengan orang lain dalam waktu bersamaan. Hal ini tentunya akan 

menjadi solusi untuk keterbatasan ruang dan waktu yang kita miliki untuk 

melakukan kolaborasi dengan tatap muka seacara langsung. 

Ingin tahu bagaimana memanfaatkan Google Sheets? Silahkan sahabat simak video 

berikut: 

● Mengakses Google Sheets 

 

Video 1.13 Mengakses Google Sheets 

Klik link berikut: https://youtu.be/c22DMHRzXx4 

 

 

https://youtu.be/c22DMHRzXx4
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● Membuat spreadsheet di Google Sheets 

 

Video 1.14 Membuat Spreadsheet di Google Sheets 

Klik link berikut: https://youtu.be/k_607Vz6PtA 

● Import File 

 

Video 1.15 Import File di Google Sheets 

Klik link berikut: https://youtu.be/y3aI1Ds5LIk 

● Menyortir dan Memfilter Data 

 

Video 1.16 Menyortir dan Memfilter Data di Google Sheets 

Klik link berikut: https://youtu.be/8gV3wvDKqHs 

 

 

https://youtu.be/k_607Vz6PtA
https://youtu.be/y3aI1Ds5LIk
https://youtu.be/8gV3wvDKqHs
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● Membuat Grafik 

 

Video 1.17 Membuat Grafik di Google Sheets 

Klik link berikut: https://youtu.be/saWe36Sk5Cg 

● Menggunakan Formula di Google Sheets 

 

Video 1.18 Menggunakan Formula di Google Sheets 

Klik link berikut: https://youtu.be/sNHVMJLBk78 

● Membagikan Goole Sheets untuk berkolaborasi 

 

Video 1.19 Berbagi untuk Berkolaborasi di Google Sheets 

Klik link berikut: https://youtu.be/tw4K3KG6NC4 

 

https://youtu.be/saWe36Sk5Cg
https://youtu.be/sNHVMJLBk78
https://youtu.be/tw4K3KG6NC4


 

PUSDATIN KEMENDIKBUD  

 

22 

1.4 Google Forms 

Sahabat tentunya sudah pernah melakukan 

penilaian secara daring, bukan? Aplikasi apa yang 

pernah Sahabat gunakan? Pernahkah Sahabat 

menggunakan Google Forms untuk melaksanakan 

evaluasi atau mengumpulkan data peserta didik 

yang sahabat butuhkan? 

Salah satu fitur Google yang mungkin sangat 

familiar bagi pendidik adalah Google Forms. 

Google Form juga merupakan fitur dari Google 

Docs Editors. Google Forms adalah aplikasi yang 

memungkinkan sahabat melakukan survei untuk menghimpun data kelas dan 

membuat kuis atau ujian daring untuk memantau kemajuan siswa. Sahabat akan 

mendapat hasil instan saat siswa mengisi atau menyerahkan jawaban. Respons dari 

siswa atau responden akan ditampilkan dalam bentuk analisis data berupa bagan 

dan grafik sederhana, atau sebagai tabel kerja. Google Forms terintegrasi langsung 

dengan Google Sheets sehingga sahabat bisa mengolah dan menganalisis data yang 

diperoleh sesuai kebutuhan. 

Seperti aplikasi Google Docs Editors lainnya, Sahabat juga dapat berkolaborasi 

dengan pendidik lain dalam membuat sebuah survei, pengumpulan data, atau ujian 

daring dengan memanfaatkan fitur kolaborasi yang disediakan oleh Google Forms. 

Untuk mengetahui bagaimana tahapan menggunakan Google Forms, silahkan 

Sahabat simak dan pelajari video berikut: 

● Mengakses Google Forms 

 

Video 1.20 Mengakses Google Forms 
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Klik link berikut: https://youtu.be/O-JvTQHR-94 

● Membuat Lembar Kerja Baru 

 

Video 1.21 Membuat Formulir di Google Forms 

Klik link berikut: https://youtu.be/0Ba3YeYM7o4 

● Membuat Kuis 

 

Video 1.22 Membuat Quiz di Google Forms 

Klik link berikut: https://youtu.be/pKNhhhBgUgk 

● Mengatur Tampilan Formulir 

 

Video 1.23 Mengatur Tampilan Formulir di Google Forms 

Klik link berikut: https://youtu.be/x-HNa4_DHr0 

 

https://youtu.be/O-JvTQHR-94
https://youtu.be/0Ba3YeYM7o4
https://youtu.be/pKNhhhBgUgk
https://youtu.be/x-HNa4_DHr0
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● Membagi Google Forms untuk Berkolaborasi 

 

Video 1.24 Berkolaborasi dan Menyebarkan Formulir di Google Forms 

Klik link berikut: https://youtu.be/yiJBYYZxrqw 

● Melihat dan Mengunduh Respons 

 

Video 1.25 Mengunduh Respons Formulir di Google Forms 

Klik link berikut: https://youtu.be/zchpSmFBrjQ 

 

2. Fitur Unggulan Google Docs Editors 

Setelah Sahabat mengenal dan memahami bagaimana memanfaatkan Aplikasi 

Google Docs Editors (Google Docs, Google Slides, Google Sheets, dan Google 

Forms), selanjutnya Sahabat perlu mengetahui fitur-fitur unggulan pada aplikasi 

Google Docs Editors yang dapat sahabat manfaatkan untuk melakukan kerja 

kolaborasi atau pembelajaran kolaborasi. 

 

Berikut adalah beberap Fitur Unggulan Google Docs Editors: 

● Mengedit secara bersamaan 

https://youtu.be/yiJBYYZxrqw
https://youtu.be/zchpSmFBrjQ
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Gambar 1.7 Menu Share di Google Docs 

Salah satu keunggulan Google Docs adalah memungkinkan Sahabat untuk 

melakukan real time collaboration hingga 50 orang untuk membuat atau 

mengedit sebuah dokumen, slides, spreadsheets, atau formulir secara bersama. 

Sebuah fasilitas yang sangat dibutuhkan saat ini, terutama di masa pandemi, di 

mana interaksi secara langsung sangat terbatas. Dengan memanfaatkan menu 

“Share” pada Google Docs Editors, maka Sahabat dapat melakukan kolaborasi 

di manapun, kapanpun, dan dengan siapapun.  

● Berdiskusi langsung di dokumen 

 

Gambar 1.8 Menu Comment di Google Docs 
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Dengan memanfaatkan fitur “Comment” pada Google Docs Editors, Sahabat 

dapat berdiskusi dan meminta atau memberikan komentar terhadap dokumen 

yang sedang dikerjakan 

● Melakukan riset atau pencarian data secara langsung 

 

Gambar 1.9 Menu Explore di Google Docs 

Fitur unggulan selanjutnya adalah fitur “Explore” yang yang memungkinkan 

pengguna untuk melakukan pencarian data atau informasi tanpa meninggal 

lembar kerja atau aplikasi Google Docs Editors. 

● Mengetik dengan suara 

 

Gambar 1.10 Menu Voice Typing di Google Docs 
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Dengan memanfaatkan fitur “Voice Typing” pada Google Docs sahabat dapat 

dengan mudah mengetik sebuah dokumen dengan hanya mendikte apa yang 

ingin sahabat ketik. Fitur ini dilengkapi dengan berbagai pilihan bahasa yang 

sahabat butuhkan.  

● Menerjemahkan bahasa secara langsung 

 

Gambar 1.7 Menu Translate Document di Google Docs 

Google Docs Editors juga telah dilengkapi dengan fitur “Translate 

Documents” untuk menerjemahkan dokumen ke dalam bahasa yang sahabat 

inginkan. Jadi sahabat tidak perlu lagi repot copy-paste ke halaman ‘Google 

Translate’. Sahabat cukup klik menu ‘Tools’, kemudian pilih ‘Translate 

Document’, maka file dokumen yang sudah diterjemahkan akan muncul di tab 

atau jendela baru. 

● Mengonversi file secara langsung 

Melalui menu “Download” sahabat akan dapat mengunduh atau menyimpan 

dokumen yang telah dibuat dengan berbagai format dokumen sesuai 

kebutuhan, sehingga sahabat tidak perlu lagi repot untuk menggunakan 

aplikasi file converter lainnya. 

● Setiap perubahan tersimpan secara otomatis 

Sahabat tidak perlu lagi menyimpan secara manual setiap perubahan yang 

sahabat lakukan dalam lembar kerja Google docs karena setiap perubahan 

yang sahabat buat akan tersimpan secara otomatis. Sehingga Sahabat tidak 
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perlu lagi khawatir jika tiba-tiba ada kendala seperti habis baterai atau terjadi 

kendala pada perangkat yang sahabat gunakan. 

● Mengaktifkan akses offline 

Sahabat tidak hanya dapat menggunakan Google Docs Editors secara online, 

tetapi sahabat juga dapat menggunakan secara offline. Yang harus sahabat 

lakukan adalah merubah atau mengaktifkan fitur “Make Available Offline" 

dari menu “File”. Ketika fitur ini sudah diaktifkan, maka hasil kerja Sahabat 

yang dikerjakan secara offline nanti akan tersinkronisasi ketika Sahabat 

membuka dokumen tersebut secara online. 

 

C. Tugas 

Sebelum Sahabat melanjutkan materi berikutnya, cobalah Sahabat merancang sebuah 

proyek kolaborasi untuk peserta didik yang dapat memfasilitasi mereka melakukan 

kolaborasi digital dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran kolaborasi yang tergabung 

dalam Google Docs Editors. Silahkan Sahabat pilih aplikasi yang sesuai dengan proyek 

kolaborasi yang akan Sahabat berikan pada peserta didik. 
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D. Rangkuman 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.2003. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: 

Balai Pustaka 
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https://help.dropbox.com/id-id/learn 

https://support.google.com/?hl=id 
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https://www.dropbox.com/support 

https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage 
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