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dalam mengakaji ilmu tentang konsep inovasi 
pendidikan yang terbit pada tahun 2022. Kontributor 
dari buku ini adalah para peneliti dan dosen dari 
berbagai kampus di Indonesia. Mereka memiliki latar 
belakang pendidikan yang berbeda. Penulisan buku ini 
dilandasi atas pentingnya update penelitian terbaru 
tentang kajian ilmu pendidikan dengan tema tentang 
Konsep Inovasi Pendidikan yang menjadi isu dan 
problematika saat ini. 

Buku ini terdiri dari 18 artikel yang dimasukan ke 
dalam 18 bab di dalam buku ini. Upaya penyusunan 
buku ini dilakukan untuk mendokumentasikan karya-
karya yang dihasilkan para penulis sehingga dapat 
bermanfaat bagi pembaca secara lebih luas. Penulisan 
buku juga mengandung konsekuensi untuk 
membangun pendidikan Indonesia yang lebih 
bermartabat dan berintegritas. 

Sebagai penutup, tiada gading yang tak retak. 
Tentunya banyak kekurangan dalam penyusunan buku 
ini sehingga kritik dan masukan selalu diperlukan bagi 
pengembangan studi ilmu pendidikan baik secara teori 
maupun implementasinya. Hal-hal yang besar tentunya 
berawal dari yang sederhana. Semoga tulisan-tulisan 
dalam buku ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi 
pengembangan pendidikan hari ini dan esok. 
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BAB 17 

INOVASI PEMBELAJARAN PADA 

APLIKASI EDMODO 

 
 

 

 

  

Pembelajaran dengan Edmodo 

Edmodo merupakan jaringan pendidikan global yang 

membantu menghubungkan semua peserta didik dengan 

orang-orang dan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

mencapai potensi secara penuh. Proses pembelajaran yang 

menggunakan Edmodo dapat di akses melalui 

https://www.edmodo.com/ ataupun diakses di melalui 

aplikasi di Play Store 

https://play.google.com/store/apps/details?-

id=com.fusionprojects.edmodo. 

Edmodo merupakan Facebook (media sosial) untuk 

pembelajaran yang diciptakan dan dikembangkan oleh Nic 

Borg dan Jeff O'hara pada akhir 2008. Beberapa hasil 

penelitian yang dilakukan menunjukkan Edmodo sangat 

berguna bagi guru yang mencari fleksibilitas interaksi dan 

kolaborasi kapan saja, di mana saja dengan siswa dalam 

berbagai kegiatan, seperti mengunggah tugas, kuis Online, 

diskusi, folder dan berbagi komentar, seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Febrianti Widyahastuti, Viany Utami Tjhin 

dan Dendy Fransiskus dengan judul How Active are K-12 

Students Using Edmodo as Online Motivation, Interaction 

https://www.edmodo.com/
https://play.google.com/store/apps/details?-id=com.fusionprojects.edmodo
https://play.google.com/store/apps/details?-id=com.fusionprojects.edmodo
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and Collaboration Tools for Learning Process? Pada tahun 

2017. Begitu juga tulisan Andika Bagus Nur Rahma Putra dan 

kawan-kawan yang berjudul Edmodo-Based Makerspace as 

E-Learning Technology to Improve the Management Project 

of Vocational Students in the Disruptive Technology Era, 

yang menemukan bahwa: 

1. Pengembangan Makerspace berbasis Edmodo sebagai 

teknologi e-learning memiliki persentase uji daya 

tarik dan uji pakar media yang cukup bagus. Pada 

aspek kemudahan mengakses produk memiliki 

tingkat validitas 81,30%, aspek kelengkapan 

komponen produk memiliki tingkat validitas 75,00%, 

aspek pemanfaatan produk memiliki tingkat validitas 

75,00%, aspek cakupan konten material memiliki 

tingkat validitas 83,00%, kemudahan aspek produk 

untuk dipahami memiliki tingkat validitas 85,80%, 

aspek variasi bahan yang disajikan memiliki tingkat 

validitas 87,50%, aspek kemudahan interaksi 

pengguna dengan produk memiliki tingkat validitas 

82,00%, aspek ketersediaan materi memiliki tingkat 

validitas 83,30%, aspek variasi konten antarmuka 

pengguna memiliki tingkat validitas 83,50%, dan 

aspek ketepatan aplikasi untuk mendorong 

pembelajaran mandiri siswa memiliki validitas 

tingkat 85,00%. 

2. Kedua, Makerspace berbasis Edmodo terbukti efektif 

dalam meningkatkan manajemen proyek Siswa 

Vokasi di era teknologi yang mengganggu. Ini 

ditunjukkan oleh hasil tes kemampuan akhir yang 

menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kelas 

kontrol tanpa menggunakan Makerspace berbasis 
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Edmodo dan kelas eksperimen menggunakan 

Makerspace berbasis Edmodo. 

3. Ketiga, pengembangan Makerspace berbasis Edmodo 

perlu dikembangkan untuk mengembangkan 

kompetensi siswa di era teknologi yang mengganggu. 

 

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ömer Faruk 

Ursavaş and Ilknur Reisoglu tentang The effects of cognitive 

style on Edmodo users’ behaviour: A structural equation 

modeling-based multi-group analysis, bahwa Subjective Norm 

(SN) memiliki pengaruh signifikan pada konstruksi inti 

Technology Acceptance Model (TAM): Perceived Usefulness (PU), 

Perceived Ease of Use (PEU), Attitude Toward Edmodo Use 

(ATEU) dan teknologi Behavioral Intentions (BI). SN memiliki 

pengaruh yang lebih tinggi pada BI, ATEU, dan persepsi 

kegunaan individu secara independen di lapangan tentang 

penggunaan Edmodo. Selain itu sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Muhammad Nuzli bahwa kemajuan 

produk-produk teknologi memberikan potensi kepada kita 

semua untuk dapat dimanfaatkan dan didayagunakan, 

dengan pendayagunaan produk-produk teknologi akan 

memiliki nilai tambah dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan untuk memanfaatkan produk-produk teknologi 

senantiasa diharapkan, di antara produk-produk teknologi 

dalam dunia pendidikan di titik beratkan pada pemanfaatan 

produk teknologi multimedia, salah satunya adalah teknologi 

yang interaktif yang mampu memenuhi kebutuhan yang 

belajar. 

Beberapa temuan dan hasil penelitian ini diyakini bahwa 

Edmodo sangat membantu pendidik dan peserta didik dalam 

pembelajaran yang dapat menghubungkannya dengan 
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sumber daya. Untuk menggunakan Edmodo ini terdapat 

beberapa hal yang dilakukan: 

1. Registrasi akun di Edmodo 

a. Membuat email 

Dalam menggunakan Edmodo ini kita diharuskan memiliki 

email baik selaku seorang pendidik maupun seorang peserta 

didik dalam melakukan registrasi akun Edmodo, email yang 

digunakan dapat berupa Gmail , Outlook Mail , Yahoo 

Mail , AOL Mail , ProtonMail , Mail.com  

dan lain sebagainya. Dalam hal ini akan dijelaskan membuat 

email berbasis Google yang dikenal dengan nama Gmail. 

Untuk membuat Gmail ini dapat diakses melalui 

https://accounts.google.com/  

Isilah (1) Nama depan Anda 

contohnya Elga dengan (2) 

Nama belakang contohnya 

Donovan, (3) Nama 

pengguna contohnya 

elga.donovan@gmail.com 

(jika tidak tersedia nama 

pengguna tambahkan 

simbol atau inisial atau nama pengguna yang lain sampai 

ditemukan Nama pengguna yang tersedia). Setelah 

mendapatkan Nama pengguna yang tersedia masukkan (4) 

Sandi yang terdiri minimal 8 karakter dengan campuran 

huruf, angka & simbol yang mudah untuk diingat, agar nanti 

saat masuk ke email Sandi lebih mudah, jika dimasukkan 

Sandi yang sulit diingat ini akan menjadi kendala bagi kita 

sendiri, selanjutnya tulis kembali Sandi di bagian (5) 

Konfirmasi. Jika telah memasukkan kembali Sandi pada 

bagian Konfirmasi kita dapat langsung Login yakni Login 

saja, namun dalam kesempatan ini direkomendasikan untuk 

https://accounts.google.com/
mailto:budi.nugroho@gmail.com


 

 Konsep Inovasi Pendidikan |  299 

mengklik (6) Berikutnya, kemudian akan tampil seperti 

gambar berikut ini. 

Langkah ini merupakan 

verifikasi terhadap nomor 

telepon pemilik email untuk 

keamanan yang akan dikirim 

melalui Short Message Service 

(SMS), sehubungan itu 

masukkan nomor telepon 

untuk konfirmasi kode 

keamanan (7) 08218591xxxx. Kemudian klik (8) Berikutnya, 

maka kode keamanan telah dikirim melalui SMS, dan akan 

muncul tampilan seperti berikut ini. 

Jika terkendala dengan 

pengirim kode keamanan 

dengan menggunakan 

SMS kita dapat 

melakukannya dengan 

melalui Telepon dengan 

mengklik Telepon saja, 

setelah itu tak lama 

kemudian kita akan menerima telepon yang biasanya 

menggunakan bahasa Inggris. Setelah kita mendapat kode 

keamanan, silahkan ditulis pada (9) Masukkan kode verifikasi 

contohnya 461093. Selanjutnya klik (10) Verifikasi, maka akan 

muncul tampilan seperti gambar berikut ini. 
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Nomor Handphone yang 

dimasukkan sebelumnya 

secara otomatis tampil pada 

Nomor telepon (opsional) 

08218591xxxx. Pada langkah 

yang ini isilah (11) Alamat 

pemilihan (opsional) jika ada, 

sebagai contoh ini ditulis 

muhammad.nuzli@gmail.com. Kemudian isilah (12) Tanggal, 

Bulan, dan Tahun lahir yang akan digunakan untuk menjaga 

keamanan akun, lalu islah (13) Jenis Kelamin dengan beberapa 

opsi yang sudah disiapkan, dan klik (14) Berikutnya, maka 

akan muncul gambar seperti ini. 

Pada langkah ini 

merupakan optimalisasi 

terhadap nomor telepon 

yang digunakan dalam 

membuat email tersebut, 

sehingga nomor telepon 

dapat melakukan terima 

video call & pesan, 

membuat layanan Google, termasuk iklan dan lain 

sebagainya dengan mengklik (15) Ya, setuju ikut, jika tidak 

setuju dengan hal tersebut dapat mengklik lewati. Setelah 

mengklik Ya, setuju ikut maka akan muncul gambar seperti di 

bawah ini.  

Pada bagian ini merupakan akhir dari proses pembuatan 

Gmail yang harus dilakukan sebelum dapat melakukan 

registrasi di Edmodo. 

mailto:muhammad.nuzli@gmail.com
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Registrasi Akun di Edmodo 

sebagai Pendidik 

1) Komputer atau Laptop 

yang memiliki jaringan 

internet 

Untuk dapat melakukan 

registrasi di Edmodo 

melalui Kompter atau 

Laptop yang terhubung 

dengan jaringan internet dapat diakses melalui 

https://new.edmodo.com/, bila diakses akan tampil gambar 

seperti di bawah ini. 

 
Pada bagian ini beberapa hal yang perlu diketahui yakni 

tombol Masuk itu berfungsi sebagai tombol untuk masuk 

berikutnya ke akun Edmodo disaat telah melakukan 

registrasi di Edmodo.  

Akan tetapi disaat kita masuk ke https://new.edmodo.com/ 

ini langsung untuk Mendaftar sebagai Guru, sehubungan pada 

bagian ini akan dijelaskan tentang hal tersebut maka langkah 

yang harus dilakukan pertama kali adalah mengklik tombol 

(1) Guru, maka akan muncul gambar seperti di bawah ini. 

https://new.edmodo.com/
https://new.edmodo.com/
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Pada langkah ke dua ini, silahkan masukkan (2) Email/Alamat 

Surat elektronik yang dimiliki tersedia, jika email yang 

dimasukkan tersebut telah digunakan atau terdapat catatan: 

“Surel telah digunakan”, maka gunakanlah email yang lain. 

Kemudian masukkan (3) 

Kata Sandi, sedapat 

mungkin yang kuat dan 

berkembang akan tetapi 

yang mudah diingat. 

Selanjutnya klik (4) Buat 

akun Anda. 

Maka akan muncul 

tampilan seperti gambar 

berikut ini. 

Pada tahapan ini silahkan 

masukkan (5) Nama depan 

sebagai contoh di sini ditulis 

Nuzli, dan (6) Nama Belakang 

sebagai contonya tulis 

Muhammad, kemudian klik (7) berikut, maka akan muncul 

gambar seperti di bawah ini. 
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Dengan mengklik Berikut, 

maka selesailah registrasi 

akun Edmodo dengan 

menggunakan Kompter 

atau laptop yang 

terhubung dengan 

jaringan internet. Untuk 

cara membuat atau 

mengatur kelas kelas, 

Jelajahi minat dan gabung 

ke kelas atau ke grup akan 

dijelaskan pada bagian 

berikutnya nanti.  

2) Handphone Android 

Berikut ini akan dijelaskan pula registrasi akun Edmodo di 

handphone berbasis Android yang dapat diakses di 

https://play.google.com/store/apps/details?-

id=com.fusionprojects.-edmodo aplikasi Play Store  seperti 

gambar di bawah ini. 

Pada langkah pertama ini 

silahkan pilih aplikasi Play 

Store maka akan muncul 

tampilan seperti gambar 

berikut ini. 

https://play.google.com/store/apps/details?-id=com.fusionprojects.-edmodo
https://play.google.com/store/apps/details?-id=com.fusionprojects.-edmodo
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Pada bagian ini ketiklah 

Edmodo pada bagian (2) 

Telusuri Aplikasi, maka muncul 

tampilan seperti gambar 

berikut ini. 

Pada tahap ini silahkan klik 

(3) Instal untuk memasang 

aplikasi Edmodo di 

perangkat Hanphone 

Android, dan tunggu 

beberapa menit menit 

sampai berhasil menginstal aplikasi Edmodo, jika terkendala 

dengan tidak cukup memori di hanphone kita dapat 

memberishkan atau menghapus beberapa file sesuai dengan 

kebutuhan. 

Setelah kita menginstal aplikasi Edmodo tersebut sampai 

selesai atau berhasil, maka 

akan muncul tampilan 

seperti gambar berikut ini. 

Silahkan membuka 

aplikasi Edmodo yang 

telah di-instal/dipasang 

dengan klik (4) Buka,  maka 

akan muncul tampil seperti 

gambar berikut ini. 
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Pada tampilan ini ada 

beberapa yang perlu 

diperhatikan, di antaranya 

ada tombol Membuat akun 

gratis, dan Sudah memiliki 

akun? Klik di sini untuk 

masih. Jika sudah punya 

akun tinggal klik di Klik di 

sini. Akan tetapi pada 

kesempatan ini akan dijelaskan cara membuat akun gratis. 

Pada tahapan ini silahkan klik (5) Membuat akun gratis. Maka 

akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini. 

Pada bagian ini klik-lah tombol 

(6) Guru, setelah itu akan 

muncul tampilan berikut ini. 
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Pada bagian ini dalam registrasi akun pendidik kita dapat 

mengklik daftar dengan Google, artinya kita dapat 

mendaftarkan akun dengan email yang telah kita login di 

Handphone tersebut. namun dalam kesempatan ini akan 

dijelaskan registrasi akun pendidik dengan menggunakan (7) 

Surel/Surat Elektronik/email, sebagai contoh di sini dengan 

email muhammad.nuzli@staismq-bangko.ac.id, setelah itu 

masukkan (8) Kata Sandi  yang mudah diingat, kemudian klik 

(9) Buat Akun. Langkah berikutnya tulis lah Nama depan dan 

Nama Belakang yang diinginkan, kemudian klik berikutnya, 

maka akan muncul dengan tampilan berikut ini. Dengan 

tahap tersebut maka selesailah 

registrasi akun pendidik 

melalui Handphone Android. 

Untuk membuat kelas pertama 

akan dibahas berikutnya. 

 

 

b. Registrasi Akun di 

Edmodo sebagai Peserta 

Didik 

1) Komputer atau 

Laptop yang 

memiliki jaringan internet 

Untuk membuat akun peserta didik pada Kompter atau 

Laptop yang terhubung dengan jaringan internet juga dapat 

diakses melalui https://new.edmodo.com/, bila diakses 

sama seperti gambar sebelumnya. 

mailto:muhammad.nuzli@staismq-bangko.ac.id
https://new.edmodo.com/
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Pada tahap awal dalam melakukan registrasi akun di 

Edmodo untuk peserta didik yakti memilih tetap pada posisi 

(1) Mendaftar, kemudian pilih atau klik (2) Siswa, maka akan 

muncul tampilan seperti gambar berikut ini. 

Pada tahap ini silahkan tulis 

(3) Nama depan contoh di 

sini ditulis Elga, kmudian 

tulis (4) Nama belakang 

contoh di sini ditulis 

Donovan, lalu 

masukkan/tulis (5) Kode 

kelas contohnya 9abdeg (jika 

peserta didik memiliki kode 

kelas yang diberikan oleh 

pendidiknya, selanjutnya 

tulis (6) Nama Pengguna 

yang tersedia, tulis (7) Surat 

elektronik/email dimiliki, lalu masukkah/tulis (8) Kata sandi 

yang kuat dan berkembang dan mudah diingat, jika perlu di 

ditulis tempat lain hingga nantinya tidak lupa, akan tetapi 
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bila lupa masih ada pilihan lupa sandi. Kemudian klik (9) 

Daftar GRATIS, maka akan tampil seperti gambar berikut ini. 

Dengan tampilan tersebut maka selesailah registrasi akun 

peserta didik di Edmodo melalui Komputer atau Laptop yang 

memiliki jaringan internet. Sungguh pun demikian pada 

bagian ini banyak hal yang perlu diperhatikan diantaranya 

pada bagian ini kita dapat 

melengkapi Profil, bergabung 

digrup atau komunitas melalui 

tombol + Gabung Grup, 

menghubungi orang tua 

melalui tombol + Invite a parent 

atau dengan kode yang tertera 

di bawahnya dan lain 

sebagainya yang di jelaskan 

pada bagian berikutnya.  

2) Handphone 

Android 

Setelah menjelaskan registrasi 

akun peserta didik melalui 

Komputer atau Laptop yang 

memiliki jaringan internet, 

berikut ini akan jelaskan pula 

registrasi akun peserta didik 

melalui Hanphone yang 

berbasis Android. Langkah 

pertama yang harus dilakukan 

peserta didik harus memiliki 

aplikasi Edmodo yang dapat 

di-instal melalui aplikasi Play 

Stor  sebagaimana yang 

telah dijelaskan pada bagian 
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meregestrasi akun pendidik di Handphone Adroid, 

kemudian buka aplikasi tersebut maka akan muncul tampilan 

seperti gambar berikut ini.  

Kemudian klik-lah  (1) 

membuat akun gratis, maka 

akan tampil seperti gambar 

berikut ini. 

pada tahapan ini pilihlah 

(2) Siswa, karena kita akan 

meregistrasi akun peserta 

didik maka akan muncul tampilan seperti berikut. 

Pada bagian ini tulislah (3) Kode 

kelas yang diberikan oleh 

pendidik, kemudian tulis (4) 

Nama pengguna yang tersedia 

karena nama pengguna ini 

tidak boleh sama dengan 

pengguna Edmodo yang lain 

sehingga kita harus mencari 

nama pengguna berulang kali, 

lalu tuliskan (5) Surat 

elektronil/Email yang digunakan 

di Edmodo tersebut serta klik 

(7) Buat Akun, maka akan 

muncul tampilan seperti berikut ini. 
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Pada tahap ini silakan tulis 

(8) Nama depan dan (9) 

Nama belakang yang akan 

tampil pada nama profil, 

dan nama depan dan nama 

belakang ini dapat sama 

dengan nama orang lain 

yang menggunakan 

Edmodo. Setelah itu klik 

(10) Berikutnya, maka akan 

muncul tampilan seperti 

berikut ini. 

Pada tahap ini silahkan (11) 

Pilih Foto Profil yang dapat 

dilihat oleh semua orang atau 

foto di-akun yang 

bersangkutan, kemudian klik 

(12) Selesai, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini. 
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Pada tampilan dapat kita 

katakan bahwa untuk 

registrasi akun peserta 

didik sudah selesai, namun 

demikian jika ada 

keharusan bahwa seroang 

peserta didik diwajibkan 

terhubung dengan orang 

tua, maka dapat 

menggunakan tombol 

Beritahu melalui telepon 

genggam atau melaui Surat 

Elekttronik/Email.  

2. Melengkapi Profil 

Edmodo 

a. Profil akun Edmodo Pendidik 

Untuk melengkapi informasi profil akun yang dimiliki, pada 

Komputer atau Laptop yang memiliki jaringan internet 

diawali dengan mengakses https://new.edmodo.com, saat 

telah masuk atau login maka akan muncul tampilan seperti 

gambar berikut ini. 

 

https://new.edmodo.com/
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Pada tahap ini silahkan klik tombol (1) Akun, akan muncul 

beberapa pilihan dan pilihlah (2) Profil, maka akan muncul 

tampilan seperti gambar berikut ini. 

 
Klik (3) Memperbaharui Foto sebagai identitas diri yang diawali 

dengan verifikasi kata sandi, klik (4) Menambahkan tahun mulai 

mengajar tahun kapan mulai mengajar atau sebagai pendidik, 

klik (5) Tambahkan mata pelajaran dan nilai untuk 

menambahkan peran, jenjang dan mata pelajaran yang 

diajarkan, klik (6) Tambah sekolahmu untuk menulis di mana 

pendidik tersebut mengajar, dan klik (7) Tambah Biodata untuk 

menambahkan deskripsi diri dan filosofi dalam kehidupan 

atau melaksanakan tugas. Itulah beberapa profil 

cara melengkapi Profil di akun Edmodo selaku 

pendidik dengan menggunakan Komputer atau 

Laptop yang memiliki akses internet. Selain 

melengkapi Profil tersebut pada bagian ini kita 

juga bisa melihat Postingan, Sumber Daya, Koneksi, Komunitas 

dan Kemajuan. Untuk tutorial ini dalam bentuk video silakan 

scan barcode berikut ini.  

Setelah menjelaskan melengkapi profil menggunakan 

Komputer atau Laptop yang memiliki akses internet, berikut 

ini akan dijelaskan pula cara melengkapi profil Edmodo bagi 
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pendidik dengan menggunakan Handphone Android. Untuk 

melakukan hal ini setelah kita memiliki aplikasi Edmodo 

yang telah di-instal melalui Play Store dan masuk/login, 

maka muncul tampilan seperti gambar berikut ini. 

Pada tahap ini untuk 

melengkapi profil pendidik 

dapat mengklik tombol (1) 

Pembaharuan foto, setelah 

diklik maka akan tampil seperti 

gambar berikut ini. 

Silahkan klik (2) Ubah Profil, maka akan muncul tampilan 

seperti gambar berikut ini. 

Untuk memuat foto Profil 

pendidik silahkan klik (3) 

Tombol pembaharuan foto 

Profil, jika tampil 

permintaan kata sandi 

sebagai bentuk keamanan 

silahkan dimasukkan, 

setelah memilih foto yang 

diinginkan, kemudian klik 

(4) Pilih Sekolah di mana 

seorang pendidik itu mengajar, 

sebagai contoh dalam 

kesempatan ini dipilih STAI 
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SMQ Bangko yang akan tampil seperti gambar berikut ini. 

Pada tahap ini cukup klik (5) Tambah Sekolah, maka akan 

muncul tampilan konfirmasi seperti gambar berikut ini. 

Pada tahap ini cukup dengan mengklik tombol (6) Konfirmasi, 

maka akan tampil profil 

seperti gambar berikut ini. 

Pada bagian ini apabila ingin 

mengubah atau menggantikan 

foto maupun sekolah dan kata 

sandi dapat mengklik simbol 

tiga titik  di bagian atas 

kanan. Dengan demikian 

selesailah cara melengkapi 

profil akun Edmodo pendidik pada Handphone berbasis 

Android. 

Untuk tutorial ini dalam bentuk video silakan 

scan barcode berikut ini.  

 

b. Profil akun Edmodo Peserta Didik 

Melengkapi profil Edmodo untuk peserta 

didik tak jauh bedanya dengan profil edmodo 

pendidik, dalam melengkapi profil Edmodo peserta didik 

dengan menggunakan Komputer atau Laptop dilengkapi 

dengan jaringan internet, pertama masuk atau login di 

https://new.edmodo.com/ seperti gambar berikut ini. 

https://new.edmodo.com/
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Tahap pertama ini silahkan klik (1) Masuk ke akun yang telah 

dibuat sebelumnya, maka akan muncul tampilan seperti 

berikut ini. 

 
Pada bagian ini klik-lah (2) Mengubah Foto Profil, pada tahap 

ini kita diminta untuk memverifikasi kata sandi untuk 

keamanan akun, dan di sini ada 2 pilihan dalam mengganti 

foto profil melalui Upload Foto atau Personalize Avatar. Untuk 

pilihan upload foto kita dapat memilih foto yang terdapat 

dalam komputer atau laptop yang digunakan, sementara 

untuk pilihan personalize avatar kita dapat memilih pilihan 

gambar latar, kepala, baju dan mata foto profil. Kemudian 

klik (3) Bagaimana Saya Suka Belajar di sini ada beberapa 
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pilihan tipe gaya belajar  di antaranya hands-on atau belajar 

dengan gaya mengerakkan, kemudian ada pilihan 

mendengarkan dan secara visual. Selanjutnya pilih (4) Tujuan 

Karir ini memberikan beberapa pilihan di antaranya 

Membangun & Memperbaiki, Komputer, Menolong orang, 

Hukum & Ketertiban, Mengelola Clang, Matematika, Musik 

& Seni; Alam, Bacaan Ilmu, Penelitian sosial dan Olah raga 

yang masing-masing dilengkapi dengan tujuan karir tersebut. 

Dengan tahapan tersebut untuk kelengkapan Profil Edmodo 

peserta didik sudah cukup, walaupun masih ada yang dapat 

dilakukan lainnya seperti yang berkaitan dengan Aktivitas, 

Kemajuan, dan Jadwal Guru yang diikuti oleh peserta didik. 

Untuk tutorial ini dalam bentuk video silakan 

scan barcode berikut ini.  

 

 

Setelah menjelaskan tentang melengkapi 

profil Edmodo peserta didik dengan menggunakan 

Komputer atau Laptop, berikut ini dijelaskan pula 

melengkapi Profil Edmodo peserta didik dengan 

menggunakan Handphone Android. Di saat kita telah 

membuka aplikasi Edmodo akan muncul tampilan seperti 

gambar berikut ini. 
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Pada tahap ini klik (1) Sudah 

memiliki akun? Klik di sini 

untuk masih, ini merupakan 

langkah awal membuka 

aplikasi Edmodo, 

sehubungan dengan telah 

memiliki akun Edmodo 

maka tinggal klik masuk 

saja, maka akan muncul 

tampilan seperti gambar 

berikut ini. 

Pada bagian ini 

masukkah/tulis (2) Nama 

pengguna, Surel, atau Nomor Telepon (telah tervalidasi) yang 

digunakan sebagai contoh elga.donovan@gmail.com, 

kemudian masukkan (2) Kata Sandi yang digunakan saat 

meregistrasi akun Edmodo, selanjutnya klik (4) Masuk, maka 

akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini. 

mailto:elga.donovan@gmail.com
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Dari tampilan ini terlihat 

kosong aktivitas yang 

dilakukan karena akun 

baru diregistrasi. Untuk 

mengatur Profil peserta 

didik Silahkan klik (5) 

Perubahan Profil, maka akan 

muncul tampilan seperti 

berikut ini. 

Pada tahap ini klik (6) Ubah 

Profil maka tampil seperti 

gambar berikut ini. 

Pada tahap ini peserta 

didik yang ingin 

menentukan tujuan karir 

dapat mengklik (7) pilih 

tujuan karir dengan pilihan 

sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada bagian 

sebelum ini. Kemudian jika 

ingin diketahui orang tua 

dapat mengklik (8) Undang 

Orang Tua atau 

membagikan Kode Orang Tua 
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seperti contoh yakni pu7bt99sv. Selanjutnya untuk 

menggantikan atau mengubah foto profil silahkan klik (9) 

Ubah Foto Profil, maka akan muncul konfirmasi kata sandi 

seperti gambar berikut ini.  

Pada bagian ini (10) masukkan kata sandi yang digunakan 

waktu meregistrasi akun Edmodo peserta didik. Setelah 

memasukkan kata sandi yang benar langsung ada pilihan 

gambar yang terdapat dalam handphone, dan pilihlah salah 

satu gambar yang akan digunakan sebagai gambar profil, 

sebelum digunakan dapat di edit dengan posisi yang lebih 

tepat dan kemudian klik (11) Gunakan seperti gambar berikut 

ini. 

Dengan demikian, maka 

selesailah cara melengkapi 

profil akun Edmodo 

peserta didik di handphone 

berbasis Android. 

 

3. Kelas di Edmodo 

a. Membuat kelas 

Setelah pendidik dan 

peserta didik memiliki 

akun Edmodo tentunya 

belum bisa terhubung 

dalam pembelajaran, 

terhubungnya pendidik 

dengan peserta didik untuk pembelajaran dapat melalui 

kelas. Sehubungan dengan itu seorang pendidik harus 

membuat kelas sehingga peserta didik-peserta didiknya 

dapat bergabung di kelas tersebut, dalam penjelas kali ini dan 

berikutnya direkomendasikan menggunakan Komputer atau 

Laptop yang terhubung dengan jaringan internet karena 
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melalui komputer atau laptop tersebut lebih banyak fasilitas 

yang dapat dimanfaatkan jika dibandingkan dengan 

menggunakan handphone Android. 

Untuk membuat kelas di Edmodo kita harus masuk terlebih 

dahulu seperti gambar berikut ini. Pada bagian ini banyak 

yang dapat dilakukan, di antaranya melihat kelas yang telah 

kita buat sebelumnya, membuat grup, minat yang nantinya 

akan muncul dalam aktivitas secara umum dari salah satu 

atau beberapa minat yang dipilih. 

Untuk membuat sebuah 

kelas silahkan pilih (1) 

Kelas, maka akan muncul 

tampilan seperti gambar 

berikut ini. 

Pada tampilan tersebut akan tampil kelas yang pernah dibuat 

sebelum, untuk membuat kelas baru silahkan pilih (2) Buat 

Kelas Baru, maka akan tampil dialog box seperti gambar 

berikut ini. 

Pada tahap ini silahkan 

pilih (3) Nama kelas, di sini 

sebagai contoh di tulis 

untuk lokal 

B_Pengembangan Bahan 

Ajar Berbasis IT, kemudian 

tulislah (4) Deskripsi mata 

pelajaran atau mata kuliah 

seperti Mata Kuliah untuk Calon Guru. Lalu pilihlah salah 
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satu (5) Kelas yang terdapat pilihan di antaranya adalah Tidak 

ada , TK Taman anak-anak, Kelas 1, Kelas 2, Kelas 3, Kelas 4, Kelas 

5, Kelas 6, Kelas 7, Kelas 8, Kelas 9, Kelas 10, Kelas 11, Kelas 12, 

Pendidikan Tinggi, dan Pendidikan Dewasa, atau gunakan 

rentang yang digeser-geser sesuai dengan kelas yang dipilih. 

Selanjutnya pilih (6) Rumpun ilmu, yang terdapat berbagai 

pilihan yakni: Teknologi Komputer, Seni Kreatif, Penjaskes, Seni 

Bahasa, Matematika, Pengembangan Profesional, Sains, llmu 

Sosial, Pendidikan Khusus, Studi Vokasi, Bahasa Dunia, atau pilih 

semua, dalam contoh ini Ilmu Sosial, dengan memilih rumpun 

ilmu akan muncul secara otomatis (7) Pilih Materi Mata 

Pelajaran untuk rumpun atau bidang ilmu sosial dengan 

beberapa pilihan ada pilihan Semua, Sejarah, Sejarah Dunia, 

Sejarah Amerika, Pemerintahan, Ekonomi, Sejarah Eropa, dan 

Geografi. Selanjutnya pilihlah (8) Warna kelas yang disukai dan 

klik (9) Buat. Dari contoh tersebut maka muncul tmapilan 

seperti berikut ini, dengan tahapan tersebut maka selesailah 

membuat kelas. 

 
b. Mengundang Peserta Didik ke Kelas 

Agar pendidik dapat terhubung peserta didik dalam sebuah 

kelas, silahkan buka/klik kelas yang akan diundang peserta 
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didiknya untuk bergabung seperti gambar yang tampil 

berikut ini. 

 
Pada gambar tersebut terdapat (1) Kode Kelas 7cpuu8, kode 

7cpuu8 inilah yang dikirimkan kepada peserta didik untuk 

bergabung, dan peserta didik dapat bergabung ke kelas 

tersebut. Jika belum ada siswa 

yang bergabung di kelas 

tersebut, maka saat kita 

memilih (2) Anggota akan 

tampil kosong seperti gambar 

berikut. Dan pada bagian ini 

kita juga bisa menambahkan 

siswa dengan klik (3) 

Tambahkan Siswa, dengan 

pilihan yang ini akan muncul tampilan sebagai berikut. 
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Dari tampilan tersebut 

seorang pendidik harus 

memasukkan Nama Depan, 

Nama Belakang dan Surat 

Elektronik/Email peserta 

didik, tentulah dengan 

sistem ini akan sulit 

dilakukan oleh seorang 

pendidik dan 

direkomendasikan untuk tidak memilihnya, kecuali telah 

memiliki data base peserta didik yang memiliki akun 

Edmodo, maka lebih baik dengan cara mengirimkan kode 

kelas ke peserta didik yang dijelaskan berikut ini. 

c. Peserta Didik Masuk Kelas 

Saat peserta didik membuka aplikasi Edmodo-nya seperti 

gambar berikut. 

Belum ada aktivitas karena 

akun Edmodo peserta didik 

baru registrasi, untuk 

bergabung dengan kelas yang 

telah dibuat melalui pendidik 

dengan kode kelas 7cpuu8. 
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Silahkan pilih bagian (4) Kelas saya yang tidak ada satu pun 

kelas yang diikuti, kemudian pilih (5) Gabung ke Kelas atau + 

akan muncul tampilan seperti gambar berikut ini permintaan 

kode kelas. 

Silahkan (6) Masukkan Kode Kelas yang telah diberikan oleh 

pendidik, lalu pilih (7) Gabung, maka akan tampil seperti 

gambar berikut ini. 

 

Jika kita cek di akun 

Edmodo pendidik, yang 

semulanya tidak memiliki 

peserta didik maka akan 

tampil seperti gambar 

berikut ini. 

 

 

 
Pada bagian ini pilihlah (8) Anggota, kemudian akan terlihat 

peserta didik yang sudah bergabung di kelas tersebut, 

melalui mengklik (9) Peserta Didik tersebut pendidik dapat 

melihat profil peserta didik yang bersangkutan untuk 

mengetahui aktivitas, kemajuan dan jadwal guru. Selanjutnya 
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pada bagian ini pendidik dapat menghubungi orang tua 

dengan memilih (10) Terhubung dengan Orang Tua melalui 

Surat Elektronik atau email. Sementara memilih (11) Titik 

Tiga dapat mengatur peran siswa sebagai Kontributor Siswa 

atau hanya dapat Baca-Saja, kemudian bisa juga Lihat Laporan 

Kemajuan peserta didik, mengetahui Kode Orangtua peserta 

didik, Hapus Gambar Foto Profil, Ganti Kata Sandi jika peserta 

didik lupa dengan kata sandinya, Ganti Sekolah, termasuk 

Hapus dari Kelas. 

Dengan tahapan tersebut, maka selesai penjelasan terkait 

dengan kelas di Edmodo yang dimulai dari pendidik 

membuat kelas, pendidik mengundang peserta didik ke kelas 

dan peserta didik masuk atau bergabung ke kelas. 

4. Posting dalam Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi 

Edmodo ini dilakukan dengan posting materi pembelajaran 

seperti yang terdapat pada tampilan gambar berikut ini. 

  
Jika dilihat dari handphone postingan materi pembelajaran 

seperti gambar berikut ini. 
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Tampilan tersebut sebagai 

contoh postingan dalam 

pembelajaran, akan tetapi 

sebelum kita membahas 

lebih lanjut tentang 

postingan dalam 

pembelajaran ini tentu lebih 

baik terlebih dahulu kita 

melakukan absensi untuk 

mengecek kehadiran 

peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran 

dalam jaringan (daring) 

melalui aplikasi Edmodo 

tersebut, karena dalam 

pembelajaran sudah 

dipastikan seorang 

pendidik ingin mengetahui 

kehadiran peserta didiknya dalam pembelajaran, walaupun 

dengan interaksi yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik 

bisa mengetahui keikutsertaan peserta didik dalam 

pembelajaran, akan tetapi kadang kala tidak semua peserta 

didik merespons pembelajaran itu, maka diperlukan absensi 

untuk mengcek kehadiran peserta didik dalam sebuah 

pembelajaran. 

 

Absensi Peserta Didik dalam Pembelajaran 

Untuk melakukan absensi peserta didik dalam mengikuti 

pembelajaran di aplikasi edmodo ada beberapa hal yang bisa 

dilakukan. Pertama absensi dapat dilakukan dengan meminta 

peserta didik untuk memberikan komentar seperti tampilan 

gambar berikut ini. 
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Dengan meminta peserta 

didik untuk membalas 

pesan pen-didikan 

“Assalamualaikum... Cek yang 

hadir silahkan komentar di bawah 

ini”, ini sebagai bukti absensi 

kehadiran peserta didik dalam 

pembelajaran walaupun 

setelah absensi tersebut 

pendidik dapat memantau 

aktivitas dan interaksinya terhadap pembela-jaran yang 

berlangsung.Selain dengan cara tersebut pendidik juga bisa 

memanfaat-kan kuis sebagai absensi kehadiran peserta didik, 

yang hasilnya dapat dilihat seperti gambar berikut ini. 

Absensi dengan cara mengguna-kan kuis tersebut hasil 

absensinya dapat kita kelompokkan menjadi 4, yakni (1) yang 

tertulis “Dinilai” artinya absensi dengan menggunakan kuis 

peserta didik telah mengisi kuis tersebut dan telah dinilai 

kehadirannya oleh pendidik, (2) “Terkirim” artinya peserta 

didik sudah mengisi daftar hadir namun belum dinilai oleh 

pendidik, (3) “Belum Dilihat” artinya peserta didik belum 
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melihat absensi ini, hal ini dapat terjadi peserta didik belum 

online ikut pembelajaran dan mengisi daftar hadir, atau bisa 

juga terjadi jika postingan daftar hadir tersebut sudah pada 

posisi di bawah sehingga tidak tampak oleh peserta didik. 

Dan (4) “Dilihat” artinya kuis daftar hadir tersebut ini sudah 

dilihat oleh peserta didik, namun belum diikutinya. 

Untuk melakukan absensi dengan memanfaatkan kuis 

tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahapan berikut 

ini. 

 
(1) klik tanda “+” tampil beberapa pilihan seperti Buat Tugas, 

Load Existing Assignment, Buat Kuis dan Muat Kuis yang Ada, 

pilih “Buat Kuis”, akan muncul tampilan seperti gambar 

berikut ini. 

 
Pada bagian (1) Penjelasan Kuis ini, silahkan isi (2) Judul Kuis 

sebagai contoh “Daftar Hadir ke... Topik Pembahasan ....” 
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(disesuaikan dengan kebutuhan, kemudian isi (3) Instruksi 

yang akan disampaikan kepada peserta didik contohnya 

“Kerjakan kuis ini sebagai bukti kehadiranmu dalam pembelajaran 

saat ini”.  

Kemudian pilih bagian kedua yakni (1) Pertanyaan Kuis, maka 

muncul tampilan seperti gambar berikut ini, pada tahapan ini 

silahkan buat pertanyaan (2) pertama sebagai contoh “Nama 

dengan bentuk jawabannya adalah Jawaban Singkat, karena ini 

dalam bentuk kuis maka harus dilengkapi dengan skor/poin 

untuk pertanyaan tersebut. kemudian klik (3) Tambah 

Pertanyaan Baru untuk pertanyaan ke-2, maka muncul 

pertanyaan ke-2 dan pilih opsi (4) Jawaban Singkat dengan 

pertanyaan contohnya “Kelas” dan dilanjutkan dengan 

pemberian skor/poin untuk pertanyaan tersebut, selanjutnya 

klik Tambah Pertanyaan Baru maka muncul pertanyaan ke tiga 
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dengan opsi (4) Jawaban Singkat dan pertanyaannya sebagai 

contoh “Lokal” dan diakhiri dengan pemberian skor. Dengan 

contoh daftar hadir dalam bentuk kuis tersebut dengan Total 

Pertanyaan 3 dan Total Poin: 3.  

Berkaitan dengan hal ini opsi tidak hanya dapat ditawarkan 

dengan jawaban singkat saja, namun bisa juga dalam bentuk 

misalnya pilihan ganda atau beberapa jawaban seperti 

gambar berikut ini 
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