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Kegiatan Belajar 2 

Aplikasi Penyimpanan Daring 

 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari materi pada kegiatan belajar 2, Sahabat diharapkan dapat:  

1) Mengenal dan memanfaatkan Google Drive 

2) Mengenal dan memanfaatkan Dropbox 

3) Mengenal dan memanfaatkan OneDrive 

 

B. Aplikasi Penyimpanan Daring 

Uraian Materi 

1. Mengenal dan memanfaatkan Google Drive 

Google Drive adalah salah satu layanan dari Google yang dibuat untuk menyimpan 

data secara daring. Syarat bisa mengakses Google Drive adalah memiliki akun Gmail 

dan koneksi internet. Sebagai media penyimpanan daring, Google Drive memiliki 

batas maksimum penyimpanan sebesar 15 GB yang tidak berbayar dan bisa ditambah 

lagi apabila mengambil layanan berbayar. Ketika Sahabat mengakses Google Drive 

menggunakan akun pembelajaran milik Sahabat, maka kapasitas pinyimpanan data 

pada Google Drive milik Sahabat menjadi tak terbatas.  

1.1 Manfaat Google Drive 

1) Mengedit File Bersama 

Google Drive dapat mengedit file secara bersama-sama, siapapun yang memiliki 

akses akan dengan mudah bisa melakukannya. Hal ini sangat penting untuk 

kerjasama tim jarak jauh yang baik. 

Google Drive didesain dengan penyimpanan otomatis secara real-time dan update 

history yang serba cepat, maka koreksi akan dapat dimaksimalkan.  
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2) Melakukan Back Up File 

File sering mengalami kerusakan yang disebabkan virus, error pada software 

maupun hardware, adakalanya data bisa hilang dan tidak terselamatkan. Namun, 

jangan khawatir, karena semua data yang Anda masukkan di Google Drive pasti 

aman dan bebas dari virus sehingga Google Drive untuk menyimpan data 

penting.. 

3) Mengkonversi File PDF Menjadi Teks 

Beberapa dokumen ada yang tidak bisa diedit atau hanya dapat dibaca saja seperti 

file dalam bentuk PDF, tetapi sebagian juga file PDF. Apabila menemukan kasus 

ini, Anda dapat membukanya langsung di Google Drive, maka secara otomatis 

teks PDF pun akan berubah menjadi teks Google Docs yang merupakan bagian 

dari Google Drive. Jika dokumen sudah bisa diakses menjadi teks biasa, maka 

pengeditan pun jauh lebih mudah. Bahkan, setelah selesai mengedit dan 

membutuhkan salinannya, Anda tinggal menyimpan dokumen dalam bentuk file 

word. 

1.2  Cara Menggunakan Google Drive 

Pada umumnya, Google Drive tersebut dapat diakses di berbagai gawai yang 

meliputi komputer, Android, dan iPhone hingga iPad. Cara menggunakan Google 

Drive sebagai berikut : 

1) Buat akun Google terlebih dahulu.  

2) Buka fitur Google Drive yang terdapat pada gawai atau komputer. Jenis 

gawai yang berbeda biasanya juga mempengaruhi letak fitur Google Drive.  

3) Buka Google Drive atau dapat berkunjung langsung laman drive.google.com.  

4) Lakukan berbagai kepentingan yang dibutuhkan seperti mengunggah data 

dan lainnya,  

5) Setelah selesai dan berhasil disimpan, Anda dapat mengatur tata letaknya 

hingga membagikan kepada kerabat ataupun rekan kerja 
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1.3  Cara mengunggah file atau beberapa file ke Google Drive 

Untuk mengunggah satu file atau beberapa file, bahkan satu folder sekaligus ke 

dalam fitur Google Drive adalah sebagai berikut : 

1) Pada komputer, buka fitur Google Drive. 

2) Setelah jendela tampilan Google Drive terbuka, klik Baru dan klik Upload 

File atau Upload Folder. 

3) Pilih file atau folder dari komputer yang akan diletakkan pada Google Drive. 

4) Klik Simpan. 

5) File ataupun Folder yang dipilih telah berhasil disimpan secara otomatis pada 

Google Drive. 

 

1.4  Cara membagikan atau sharing file pada Google Drive 

Google Drive mempunyai fasilitas berbagi file, berikut ini cara untuk berbagi 

file tersebut: 

1) Buka fitur Google Drive. 

2) Klik Dokumen lalu Spreadsheet atau Slide. 

3) Klik file yang ingin dibagikan. 

4) Klik bagikan. 

 

2. Mengenal dan memanfaatkan Google Dropbox 

Dropbox adalah layanan penyimpanan data cloud yang dioperasikan oleh perusahaan 

asal California, Dropbox, Inc.. Layanan ini menawarkan penyimpanan cloud 

hingga sinkronisasi file. Mengingat banyaknya manfaat dan kemudahan 

menggunakan Dropbox, maka kamu perlu mempelajari cara menggunakannya, mulai 

dari cara mendaftar, install Dropbox hingga melakukan transfer file. 

Layanan yang didirikan tahun 2007 oleh dua mahasiswa MIT, Drew Houston dan 

Arash Ferdowsi, ini menawarkan fitur gratis dan berbayar. Untuk versi gratis, 

mendapatkan kuota penyimpanan sebesar 2 GB, selain itu versi berlangganan 
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premium. Dropbox versi gratis bisa menjadi solusi jika memerlukan penyimpanan file 

yang tidak terlalu besar. 

2.1 Membuat Akun Dropbox 

Untuk dapat menggunakan Dropbox, terlebih dulu mempunyai akun Dropbox. 

Caranya membuat aku dropbox, kunjungi laman https://www.dropbox.com, 

kemudian masukkan data yang diperlukan seperti pada gambar berikut : 

 

Gambar 2.1 Tampilan halaman pendaftaran akun Dropbox 

 

2.2 Cara Menggunakan Dropbox 

Cara menggunakan Dropbox dengan cara tambahkan folder di bawah nama 

pengguna yang berjudul “Dropbox,” dan tambahkan file ke folder tersebut secara 

otomatis disalin ke akun Dropbox. Untuk mendapatkan folder dengan membuka 

File Explorer dan menavigasi ke bagian yang disebut “This PC” pada Windows. 

Lalu, klik dua kali pada drive tempat menginstal Dropbox, Selanjutnya, klik dua 

kali pada folder bernama “Users,” kemudian folder dengan username milik user 

yang dituju. Dalam folder tersebut akan menemukan Dropbox, klik dua kali untuk 

membuka folder Dropbox. Folder ini sama dengan yang diakses dengan mengklik 

tombol kedua pada menu ikon yang disebutkan di atas. Pada Windows juga dapat 

menemukan folder Dropbox di bawah “quick access“. 

https://www.dropbox.com/
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2.3 Transfer File dengan Dropbox 

Cara mudah menggunakan untuk transfer file di Dropbox bisa lakukan dari 

website Dropbox pada halaman beranda, kemudian pada menu bagian kanan  pilih 

Unggah file atau Unggah folder dan masukkan file yang akan ditransfer atau 

dibagikan. 

 

Gambar 2.2 Tampilan halaman unggah file pada Dropbox 

Untuk bagikan file Klik Bagikan di file yang baru saja diunggah. 

 

Gambar 2.3 Tampilan halaman membagi file pada Dropbox 

Setelah klik Bagikan,  masukkan alamat email penerima dan tambahkan pesan 

bila perlu, atau buat link untuk file ini jika ingin membagikan langsung melalui 

aplikasi perpesanan selain e-mail. 
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Gambar 2.4 Tampilan halaman memasukkan email penerima file pada Dropbox 

Untuk membatalkan berbagi file dengan cara klik pengaturan di halaman pop-

up setelah itu klik Bagikan lalu pilih Batalkan berbagi file. 

 

Gambar 2.5 Tampilan halaman membatalkan transfer file pada Dropbox 

Dropbox juga menyediakan fasilitas meminta file dari pengguna lain, baik yang 

memiliki atau tidak memiliki akun akun Dropbox. Caranya meminta file pada 

Dropbox sebagai berikut, klik “Permintaan file” di menu bar sebelah kiri, lalu 

klik “Permintaan baru” di sebelah kanan atas . 
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Gambar 2.6 Tampilan permintaan file pada Dropbox 

Isi kolom judul yang akan sekaligus menjadi nama folder di Dropbox, lalu 

tambahkan keterangan folder file bila perlu, dan klik Buat. 

 

Gambar 2.7 Tampilan form data untuk permintaan file 

Setelah itu, bagikan tautan yang sudah disalin, atau kabari penerima email yang 

diundang untuk saling mentransfer file. 
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Gambar 2.8 Tampilan halaman akhir permintaan file 

 

3. Mengenal dan memanfaatkan OneDrive 

 

Microsoft OneDrive adalah layanan penyimpanan data online yang di rilis perdana 

tepat pada 1 Agustus 2007 dengan ruang penyimpanan gratisnya sebanyak 5 GB dan 

dapat di upgrade sampai I TB (1000 GB) untuk kebutuhan lebih 

 

Tidak cuma soal ruang penyimpanan, OneDrive juga sudah di bekali dengan fitur-

fitur yang sangat mengesankan yakni editor via web seperti MC Word, Excel, 

PowerPoint dan lain-lain. 
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 Gambar 2.9 Fitur editor yang dapat diakses melalui OnDrive 

3.1 Kelebihan OneDrive 

 

1) Ruang penyimpanan yang sudah memadai 

Kapasitas OneDrive esebesar 5 GB, bukanlah angka yang banyak untuk ruang 

penyimpanan di masa sekarang ini termasuk kategori yang memadai. Untuk 

kebutuhan yang lebih banyak sangat di sarankan untuk beralih ke akun premium 

yang menawarkan penyimpanan 1 TB. 

2) Akses dari berbagai perangkat 

OneDrive sudah mendukung berbagai Operating Sistem (OS) seperti Android, 

Mac OS, iOS, Windows, Windows Phone dan versi web tentunya. Dengan 

didukungnya berbagai OS tentu menggunkan OneDrive jadi lebih mudah.  

3) Terintegrasi dengan office online  

Ini merupakan hal yang paling menarik, saat ingin mengedit sebuah file 

dokumen namun di komputer tersebut tidak tersedia aplikasi-aplikasi yang 

dibutuhkan. Dengan OneDrive di manapun dan kapanpun kamu berada tidak 

akan menutup kemungkinan buatuntuk mengedit dan mengakses data-data 

yang telah kamu simpan di OneDrive. 

4) Tata letak yang bisa diatur sendiri dan mudah di akses 

Mungkin fitur seperti inilah yang hanya di miliki OneDrive yang bahkan tidak 

di miliki oleh layanan serupa yang lain, tata letak yang bisa di atur serta di ubah-

ubah sesuai keinginan sendiri. Kamu dapat memilih 3 templet yang tersedia: 

https://4.bp.blogspot.com/-xyTPg3BZOFg/Wb-XXlmRZ6I/AAAAAAAACxc/BWYXn4BRx_w9uPC9x4hJ8dCHpEcIfyAogCLcBGAs/s1600/fitur+tambahan.JPG
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Daftar, Ubin dan foto, masing-masing dari templet tersebut terlihat sangatlah 

menarik. 

 

 

 Gambar 2.10 Tampilan 3 templet tata letak file pada OnDrive 

3.2 Alasan Penggunaan OneDrive 

1) Tampilan yang elegan dan mudah di akses 

OneDrive memang menawarkan tampilan yang elegan serta menu navigasi yang 

lebih sederhana dan mudah untuk di pahami oleh siapapun termasuk bagi 

pengguna yang masih awam.  

2) Untuk mengamankan data  

Seringnya kehilangan data pada media penyimpan internal membuat data tidak 

terlindungi dan beresiko untuk kehilangan data, maka penyimpanan berbasis 

cloud yang dinamakan OneDrive menjadi solusi karena bisa diakses dimana saja 

dan kapan saja serta meminimalkan resiko kehilangan data. 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-mv7ANryIbkY/WcDTQ_s2P9I/AAAAAAAACzM/4bb-EAFEBrEPMUViIgUhGaPnLqBFGm05gCLcBGAs/s1600/tata+letak.JPG
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3.3 Cara Menggunakan OneDrive 

1) Mengupload file 

Langkah awal Masuk ke OneDrive, di bagian paling atas pilih Unggah jika 

ingin menguggah file atau folder maka pilih file atau folder yang akan diunggah 

kemudian klik Open tunggu sejenak sampai prosesnya selesai. 

 

 Gambar 2.11 Tampilan upload file pada OnDrive 

2) Mendownload file 

Langkah 1: Arahkan kursor pada file yang ingin di unduh tepatnya di bagian 

paling atas file tersebut dan klik satu kali.  

 

 Gambar 2.12 Tampilan langkah 1 unduh file pada OnDrive 

 

https://3.bp.blogspot.com/-XlgK7neoqHg/WcN-qM9ybnI/AAAAAAAAC4I/0jMwqaoSySsjjdLf0dkBcnp0yWR_4H5IACLcBGAs/s1600/Cara+mengupload+file.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-xAWMWz7ofo4/WcOB-ON1sbI/AAAAAAAAC4g/sUJnPBCXI0c9ZZv00rfYJgHYLmYXpWkrwCLcBGAs/s1600/Cara+download+file.jpg
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Langkah 2: Di bagian paling atas, pilih Unduh  tunggu sejenak sampai 

prosesnya selesai. 

 

 Gambar 2.13 Tampilan langkah 2 unduh file pada OnDrive 

 

3.4 Fitur-fitur tambahan saat menggunakan OneDrive 

 

 

Gambar 2.14 Tampilan fitur tambahan pada OnDrive 

1) Pencarian 

Mencari file yang di butuhkan secara satu-persatu tidak mudah dilakukan, 

sehingga pencarian diperlukan dengan banyaknya file. Untuk itu OneDrive 

menyematkan fitur pencarian ini memungkinkan untuk menemukan berbagai 

file yang dicari sangat cepat dengan mengetik nama file tersebut maka  langsung 

akan menemukan file yang diperlukan. 

 

https://3.bp.blogspot.com/-qKOgmLMriSw/WcOCozkIf7I/AAAAAAAAC4o/XJuIt5GxsJwB2-Ait8TyDpyarSuMCOESQCLcBGAs/s1600/unduh+file.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-HHMvsyUTOaU/WcOJEmFSvNI/AAAAAAAAC5E/fGgDKAS8XvYGpZmfZapbRn6VG_9mynUUACLcBGAs/s1600/Fitur-fitur+OneDrive.jpg
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Gambar 2.15 Tampilan menu pencarian pada OnDrive 

2) Menu Terbaru 

Jika ada file yang baru diupload dan pengguna kebingungan harus mencari 

dimana letak file tersebut, maka pengguna dapat  mengandalkan fitur yang satu 

ini, fitur Terbaru yang ada pada OneDrive memungkinkan untuk menemukan 

setiap file-file yang baru diupload. 

3) Menu Foto 

Agar pengguna tidak mengalami kesulitan saat mencari foto yang disimpan 

maka dapat memanfaatkan fitur yang satu menu foto ini. Fitur menu foto pada 

OneDrive sudah dibekali dengan berbagai kelebihan, beberapa di antaranya 

a) Album, Pengguna dapat membuat album agar mudah mengelompokan 

Cara Mengakses album ini yaitu masuk ke OneDrive pilih Foto 

kemudian pilih Album dan pilih Album baru . 

b) Tag, memudahkan pengguna untuk menemukan kategori untuk setiap 

foto. 

 

4) Keranjang sampah 

Terkadang tanpa sengajap pengguna telah menghapus data penting yang 

seharusnya berada ditempat yang aman didalam ruang penyimpanan. Untuk itu 

OneDrive menghadirkan fitur Keranjang Sampah fitur ini memungkinkan 

pengguna untuk mengakses kembali data yang tidak sengaja terhapus. 

cara mengakses keranjang sampah sebagai berikut pilih menu Keranjang 

sampah kemudian Pilih file yang diinginkan untuk kembalikan setelah itu Pilih 

Kembalikan. 

https://2.bp.blogspot.com/-Ai4tSBaUqMk/WcOLw7Mt9zI/AAAAAAAAC5c/L8zkZmepG7MUUc8jxHFKnkOppLHehcI9wCLcBGAs/s1600/cari+file.jpg
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Gambar 2.16 Tampilan keranjang sampah pada OnDrive 

 

C. Tugas 

Berdasarkan paparan materi terkait aplikasi penyimpanan daring di atas, cobalah Sahabat 

identifikasi aplikasi penyimpanan daring yang manakah yang paling cocok untuk Sahabat 

gunakan untuk menunjang kerja kolaborasi dan pembelajaran kolaborasi? Jelaskan alasan 

Sahabat!. 

 

D. Rangkuman 

 

 

 

 

 

 

 

https://4.bp.blogspot.com/-nzN7JTQJXQI/WcORA1uUtBI/AAAAAAAAC54/PQ--94uzqn4IkrddRuDSxY7mhRvYR0KBgCLcBGAs/s1600/keranjang+sampah.jpg
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DAFTAR PUSTAKA 

 

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

Balai Pustaka 

https://edu.google.com/teacher-center/products 

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

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

https://support.microsoft.com/id-id 

https://www.dropbox.com/support 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.google.com/teacher-center/products
https://help.dropbox.com/id-id/learn
https://support.google.com/?hl=id
https://support.microsoft.com/id-id
https://www.dropbox.com/support
https://www.microsoft.com/id-id/microsoft-365/onedrive/online-cloud-storage
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TES AKHIR MODUL 

 

Berikut ini adalah latihan soal untuk modul 01 “Merdeka Belajar bersama Rumah Belajar”. 

Modul ini hanya sebagai latihan mandiri dan tidak termasuk dalam penilaian PembaTIK level 

1 tahun 2021. 

Pilihlan jawaban yang paling tepat. 

1. Ibu Aura ingin menugaskan siswa bekerja secara kelompok untuk membuat sebuah 

presentasi hasil proyek yang telah ditugaskan. Fitur atau aplikasi dari Google Docs 

Editors manakah yang dapat digunakan oleh Ibu Aura untuk memfasilitasi siswa 

membuat presentasi secara berkelompok? 

a. Google Docs 

b. Google Slides 

c. Google Forms 

d. Google Sheets 

2. Yang bukan merupakan keunggulan dari aplikasi Google Docs adalah .... 

a. dapat melakukan diskusi secara langsung dalam lembar kerja 

b. dapat mengetik menggunakan suara 

c. perubahan pada lembar kerja tersimpan otomatis 

d. dapat melakukan survei secara daring 

3. Menu yang dapat digunakan untuk mengetik dengan menggunakan suara pada Google 

Docs Editors adalah menu .... 

a. Voice Recording 

b. Voice Typing 

c. Sound Recording 

d. Sound Typing 

4. Untuk melakukan riset atau pencarian data atau informasi secara langsung pada 

Google Slide, sahabat dapat menggunakan menu .... 

a. Comment 

b. Share 

c. Explore 

d. Search  
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5. Aplikasi penyimpanan daring yang disediakan untuk pengguna Google adalah …. 

a. OneDrive 

b. Google Drive 

c. Dropbox 

d. My Cloud 

6. Kapasitas penyimpanan data pada OneDrive yang diakses secara gratis  adalah …. 

a. 5 GB 

b. 15 GB 

c. 1 TB 

d. 5 TB 

7. Pak Azam ingin mengolah data nilai yang ia dapatkan dari Ujian Online yang telah ia 

laksanakan. Untuk memudahkan pekerjaannya, maka Pak Azam dapat menggunakan 

fitur  …. 

a. Google Sheets 

b. Google Form 

c. Google Slides 

d. Google Docs 

8. Ibu Eka ingin menerjemahkan cerita singkat yang telah ia buat di dalam Google Docs 

ke dalam Bahasa Inggris. Langkah efektif apa yang bisa Ia lakukan dengan 

memanfaatkan fitur pada Google Docs? 

a. Pilih menu Tools, kemudian pilih Dictionary, pilih Bahasa Inggris, Lalu pilih 

Translate 

b. Pilih menu Tools, kemudian pilih Translate Documents, pilih Bahasa Inggris, 

Lalu pilih Translate 

c. Pilih menu Explore, Akses halaman Google Translate, Pilih Bahasa yang 

diinginkan, Kopi Teks yang ingin diterjemahkan, lalu paste. 

d. Akses halaman Google Translate, Pilih Bahasa yang diinginkan, Kopi Teks 

yang ingin diterjemahkan, lalu paste. 

9. Aplikasi berikut yang tergabung dalam Google Docs Editors adalah .... 

a. Google Forms, Google Sheets, Google Drive, dan Google Docs 

b. Google Forms, Google Sheets, Google Drive, dan Google Meet 

c. Google Forms, Google Sheets, Google Slides, dan Google Docs 

d. Google Forms, Google Sheets, Google Slides, dan Google Meet 
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10. Fungsi menu Comment pada Google Docs Editors adalah …. 

a. Untuk berdiskusi atau memberi dan meminta komentar pada lembar kerja 

secara langsung 

b. Untuk memperbaiki kesalahan pengguna lain pada lembar kerja 

c. Untuk mengembalikan batas pengeditan akhir pada lembar kerja 

d. Untuk mengundang pengguna lain untuk bekerja pada dokumen yang sedang 

dikerjakan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUSDATIN KEMENDIKBUD  

 

49 

 

KUNCI JAWABAN TES AKHIR MODUL 

 

1. B 

2. D 

3. B 

4. C 

5. B 

6. A 

7. A 

8. B 

9. C 

10. A 


