
 



Latar Belakang 

Era Industri 4.0 membawa perubahan dan pengaruh di berbagai bidang salah satunya pendidikan. 

Industri 4.0 yang bertitik pusat pada teknologi digital meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada 

pembelajaran berbasis teknologi digital yang mampu menjangkau seluruh pelosok negeri. 

Sehingga dua orang atau lebih dapat saling berbagi informasi secara langsung tanpa berada pada 

tempat dan waktu yang sama. 

Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003  SISDIKNAS disebutkan bahwa pendidikan adalah 

usaha sadar dan terencana  untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 

Berdasarkan UU tersebut  serta tantangan pada era industri 4.0 maka diperlukan adanya suatu 

tindakan untuk menyelaraskan pendidikan sesuai dengan era digitalisasi. 

Benang Ketal akronim dari Belajar Menyenangkan dalam Kelas Digital merupakan e-leaning atau 

pembelajaran berbasis elektronik.  

Google Suite For Education (GSFE) adalah aplikasi yang di tawarkan oleh Google ke sekolah-

sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan secara gratis. Komunikasi dan kolaborasi aplikasi ini 

termasuk Gmail, Calender, Drive, Docs, Sites dan akun GSFE membuka akses ke puluhan tools 

kolaboratif yang di dukung oleh Google. Aplikasi ini bersifat online sehingga file dapat diakses 

dari perangkat mana pun asalkan tersambung dengan internet. 

Salah satu fitur pada GSFE adalah Classroom. Classroom membantu siswa dan pengajar 

mengorganisir tugas, meningkatkan kolaborasi, dan menumbuhkan komunikasi yang lebih baik. 

Keuntungan menggunakan classroom di antaranya (1) Tangani tugas administratif dengan lebih 

efisien. Dengan penyimpanan dan integrasi yang sederhana bersama GSFE, classroom 

menyederhanakan tugas yang berulang dan membantu pengajar untuk lebih berfokus pada tugas 

terpentingnya, yaitu mengajar. (2) Bekerja di mana pun, kapan pun dan di perangkat apa pun. 

Dengan classroom pengajar dan siswa dapat login dari komputer atau perangkat seluler apa pun 

untuk mengakses tugas kelas, materi pelajaran, dan masukan. (3) Pengelolaan pembelajaran 



terbaik dan gratis. Classroom gratis untuk sekolah dan disertakan dalam pendaftaran GSFE dan 

memenuhi standar keamanan yang tinggi. (4) Pengajar dapat melacak progress siswa untuk 

mengetahui di mana dan kapan harus memberikan masukan tambahan. (edu.google.com) 

SMP N 1 Baturetno menggunakan GSFE dan mendaftarkan dengan domain 

smpn1baturetno.sch.id. Setiap guru mendapatkan akun GSFE dengan format 

nama@smpnbaturetno.sch.id. Semua siswa mendapatkan akun dengan format 

tahunmasuk.kelas.nis@smpn1baturetno.sch.id. 

Dengan pengelolaan akun yang terpusat pada admin, pembelajaran semua mata pelajaran di semua 

kelas lebih terkontrol, sehingga dipastikan lebih efektif.. 

Benang Ketal GSFE di SMPN 1 Baturetno menciptakan Belajar yang menyenangkan lebih 

produktif, kolaboratif dan bermakna. 

Tujuan  

1. Mewujudkan pelayanan publik yang prima di SMP Negeri 1 Baturetno.  

2. Menyediakan alternatif pembelajaran yang menyenangkan di SMP Negeri 1 Baturetno. 

3. Menyediakan sistem pembelajaran digital sebagai jawaban keterbatasan ruang dan waktu 

Manfaat 

1. Terwujudnya pelayanan publik yang prima di SMP Negeri 1 Baturetno.  

2. Tersedianya alternatif pembelajaran yang menyenangkan di  SMP Negeri 1 Baturetno. 

3. Tersedianya sistem pembelajaran digital sebagai jawaban keterbatasan ruang dan waktu di 

SMP Negeri 1 Baturetno. 
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Petunjuk Penggunaan 

      

                                                       

                                                         

                                                     



                                                 

                                            

                                          

                                                 



                                                           

                                                      

                                                   

                                             



                                   

                                              

                                                

 

Penutup 

Demikian petunjuk penggunaan Benang Ketal GSFE Google Suite For Education semoga bermanfaat. 


