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Memanfaatkan  

dalam pembelajaran 

 

Disampaiakan dalam in house training  
SMA 1 DEMAK, 7 Desember 2016 

Oleh Sudar, M.Pd 

Apakah EDMODO itu? 

EDMODO merupakan salah satu jejaring sosial yang dapat menghubungkan antara 

guru, siswa dan orangtua. EDMODO sudah ada sejak tahun 2008 dan berkembang 

menjadi salah jejaring sosial yang mendukung pembelejaran digital (baca: E-Learning). 

EDMODO berkembang menjadi salah satu platform e-learning yang dapat menerapkan 
sistem belajar yang akan lebih menyenangkan. Kelas di era digital menjadi tidak 
terbatas oleh ruang dan waktu. Pada era informasi ini kelas maya (virtual class) 
menjadi salah satu pilihan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran. 

     

                   Kelas Konvensional                                          Virtual class 

 

Fitur EDMODO 

Beberapa fitur unggulan EDMODO yang menjadikan jejaring sosial ini cocok untuk 

guru dan siswa adalah: 

Polling 

Fitur ini khusus ditujukan untuk Guru atau pengajar yang ingin mengetaui tanggapan 

siswa atau teman sejawat tentang suatu masalah. 

A. 

B. 
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Gradebook (Buku Nilai) 
Fungsinya hampir sama seperti buku nilai guru. Fitur ini juga bisa digunakan untuk 

memanajemen penilaian hasil belajar.  

Quiz 

Quiz hanya bisa dibuat oleh guru, sedangkan siswa dan orangtua tidak bisa membuat 

quiz. Siswa hanya mengakses fitur ini untuk mengerjakan soal quiz yang dibuat oleh 

guru. 

Library 

Berisi tentang bahan ajar yang dimiliki oleh guru yang telah diunggah sebelumnya. 

Bahan ajar dapat berupa catatan, lampiran file atau tautan link yang disiapkan oleh 

guru. Library juga didukung oleh one drive dan google drive. 

Assignment 

Assignment merupakan penugasan yang bisa dipilih guru untuk memberikan tugas 

kepada murid secara online. 

Parent Code 

Fitur ini digunakan oleh orang tua untuk memantau aktifitas belajar yang dilakukan 

oleh anak-anak mereka. 

 

Bergabung dengan EDMODO 

Edomodo memberi kemudahan pada user untuk bergabung dengan mengintegrasikan 

EDMODO pada OFFICE 365 dan GOOGLE. Integrasi ini juga memberi fasilitas 

kepada user untuk membagi dokumen yang ada di Office 365 dan Google drive. 

 

Langkah-langkah untuk bergabung (sign up) dengan EDMODO adalah sebagai 

berikut: 

1. Bukalah brawser Anda (firefox, google chrome, operea, internet explorer) dan 

pastikan Anda sudah login dalam Account Google Anda (GMAIL, GOOGLE 

DRIVE atau produk GOOGLE lainnya). 

2. Buka alamat URL https://www.edmodo.com/.  

Pilihlah akun akan dibuat, ada tiga pilihan yaitu sebagai GURU, SISWA atau 

ORANGTUA. 

C. 

https://www.edmodo.com/
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3. Selanjutnya buatlah account EDMODO dengan account GOOGLE Anda seperti 

gambar sebagai berikut: 

 
4. Klik tombol “izinkan” pada verifikasi data oleh EDMODO seperti gambar berikut: 

 

1. 

2. 

3. 



Halaman 4 dari 8 │ Pemanfaatan EDMODO dalam Pembelajaran  

5. Klik tombol “Create Account” untuk menjadi members EDMODO. Account 

EDMODO Anda sudah siap digunakan. 

 
6. Bila mendaftar sebagai siswa ada tambahan KODE GRUP. Kode ini diperoleh dari 

undangan GURU. Tampilan verifikasi KODE GRUP seperti ditunjukkan gambar 

berikut: 

 

Membuat Group di EDMODO 

Group dalam EDMODO dapat dikatogerikan sebagai Kelas yang diampu oleh seorang 

guru. Beberapa hal penting dalam Group EDMODO adalah sebagai berikut: 

a. Group dapat berfungsi sebagai Forum diskusi atau Kelas Maya. 

b. Group yang dibentuk dapat diatur keanggotaannya untuk Guru-guru atau Siswa 

saja.  

c. Bila Group yang dibentuk beranggotakan Guru-guru serumpun, akan berfungsi 

seperti forum MGMP. Melalui group ini Guru-guru dapat bertukar bahan ajar, 

lesson plan termasuk pengalaman-pengalaman mengajarkan materi tertentu. 

d. Group yang dibentuk dengan anggota siswa akan berfungsi sebagai virtual class. 

Dalam group ini guru dapat upload bahan ajar, memberi catatan dan perintah 

pada siswa termasuk meminta siswa untuk melakukan ulangan (quiz) secara 

online. 

Langkah-langkah membuat Group dalam EDMODO adalah sebagai berikut: 

1. Klik tombol “Membuat Sebuah Group” yang terletak pada bagian kiri dashboard 

atau halaman depan EDMODO. 

4. 

D. 
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2. Isikan Nama Group, Pilihan Kelas, Mata Pelajaran, Pilihan Members (Guru/Siswa) 

 
 

3. Klik Tombol “Buat” dan catat Kode Group yang muncul di layar seperti gambar 

berikut: 

 
Kode Group ini dipakai untuk mengundang siswa bergabung pada Kelas Maya 

yang telah kita buat.  

Undangan pada siswa untuk bergabung dengan Group dapat dilakukan melalui: 

Email, Koneksi (untuk siswa/guru yang sudah mempunyai account EDMODO 

dan statusnya “berteman” dengan pengelola Group) dan melalui Tautan 

Undangan yang kita bagikan melalui media sosial yang lain. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



Halaman 6 dari 8 │ Pemanfaatan EDMODO dalam Pembelajaran  

 

 

Mengelola Group di EDMODO 

 

Menu dalam Group ada tiga yaitu Kiriman, Folder dan Anggota. Kiriman berisi 

dengan sub menu  

Catatan 

Berisi catatan atau pesan singkat oleh guru atau anggota group yang lain. Pesan ini 

bisa ditanggapi juga oleh semua anggota sehingga dapat berfungsi sebagai forum 

tanya jawab atau forum diskusi. 

Tugas 

Melalui Sub menu Tugas, guru dapat memberi tugas pada anggota (siswa). Menu ini 

hampir sama dengan catatan, hanya saja guru dapat mengatur waktu kapan tugas 

tersebut dimulai dan kapan tugas akan selesai (berakhir). 

 

E. 

Nama Group 

Menu 

Sub Menu 

Tautan/link 
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Quiz  

Quiz dapat dimanfaatkan oleh guru dalam melaksanakan ulangan. Pilihan soal yang 

tersedia adalah pilihan ganda, benar salah, jawaban pendek, Isian dan mencocokkan. 

Tampilan cara membuat kuis adalah sebagai berikut: 

 

 

Keterangan: 

1. Tombol cara membuat Quiz. 

2. Judul Quiz. 

3. Alokasi waktu mengerjakan quiz. 

4. Jenis Soal. 

Hasil Quiz secara otomatis akan terekam dalam buku nilai guru. Setiap jawaban dari 

user masuk dalam buku nilai berikut analisisnya. 

Pemilihan.  

Pemilihan berfungsi seperti polling. Guru dapat memanfaatkan fasilitas ini untuk 

mengetahui respon secara cepat dari siswanya. Contoh pertanyaan polling adalah:  

 apakah pembelajaran ini sudah sesuai dengan harapan kalian? 

 Apakah bahan ajar yang tersedia sudah sesuai kebutuhan? 

 Apakah fasilitas sekolah sudah memadai dalam pembelajaran? 

Tampilan pembuatan polling adalah sebagai berikut: 

1. 

2. 3. 

4. 
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Poling berbeda dengan Quiz. Hasil poling akan terlihat berupa prosentase jawaban, 

tetapi tidak mengetahui siapa yang menjawab poling tersebut. Berikut ini adalah 

contoh hasil polling: 

 

 

 

 

 

 

Masukkan 

pertanyaan 

Masukkan 

Jawaban 

Tombol 

Kirim 


