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Panduan E- Learning dengan Edmodo 

A. MENDAFTAR EDMODO 

1. Buka situs edmodo di http://www.edmodo.com 

 

2. Pilih I’m a Teacher untuk mendaftar sebagai guru 

3. Masukkan email & password yang akan digunakan, kemudian klik “sign up for FREE” 

 

4. Isikan data diri anda, berupa nama lengkap dan tujuan penggunaan edmodo. Dalam hal ini pilih 

saja Use it with my students 

http://www.edmodo.com/
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5. Pada pilihan join school community, ketikkan “SMK Muhammadiyah Mungkid”, kemudian klik daftar 

yang muncul di bawahnya. Kemudian klik select school. 
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6. Klik skip di permintaan melihat teman 

 

7. Buka email anda, perhatikan ada email yang masuk dari tim edmodo 

 

8. Buka email tersebut kemudian klik confirm my email 
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9. Akun edmodo sudah berhasil dibuat, dan akan diarahkan ke halaman anda masing- masing. 
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B. MEMBUAT GRUP UNTUK MATA PELAJARAN YANG DIAMPU 

1. Dari halaman awal anda, klik “create a group” 

 

2. Isikan sesuai mata pelajaran yang diampu bapak/ibu guru, berilah keterangan rombel untuk mata 

pelajaran yang diampu (contoh: TKJ2), kemudian klik “create”. 

 

3. Seperti ini kira- kira tampilan halaman grup mata pelajaran. 
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4. Lakukan langkah yang sama seperti di atas untuk mata pelajaran atau kelas lain yang diampu 

bapak/ibu. 
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C. MENGUNGGAH MATERI UNTUK SISWA. 

1. Masuk ke grup yang telah dibuat. 

2. Tuliskan keterangan materi yang akan bapak/ ibu unggah. 

 

3. Lampirkan file materi yang akan dibagikan. 

 

 

4. Pilih file yang akan anda lampirkan 

5. Klik Post 
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D. MEMBUAT TUGAS UNTUK SISWA (MENGUMPULKAN) 

Membuat penugasan untuk siswa yang sifatnya pengumpulan dapat dilakukan dengan langkah : 

1. Masuk ke grup kelas yang bapak/ ibu ampu. 

2. Pilih “Assignment” 

3. Atur tanggal batas pengumpulan tugas. 
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E. MEMBUAT SOAL PILIHAN GANDA 

1. Masuk ke grup kelas yang bapak/ ibu ampu. 

2. Pilih Quiz 

3. Pilih create a Quiz 

 

4. Beri judul quiz misalnya “Ulangan harian 1” dan batas waktu mengerjakan soal, misalnya 60 menit. 

5. Pilih jenis Quiz yang akan anda buat. Contoh sekarang akan membuat quiz pilihan ganda, maka 

pilih “multiple choice” kemudian klik +Add First Question. 

 

6. Tulislah pertanyaan pada kotak Question Prompt dan jawaban di kotak Responses. Jawaban 

yang benar ditandai dengan warna hijau. Untuk mengubah jawaban benar klik “set as correct 

answer” yang ada pada pilihan. 

 

7. Menambah pilihan jawaban klik “add responses” yang ada pada pilihan paling bawah. 

8. Menambah soal klik tanda “+” di sebelah kiri soal. 
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9. Tulis soal berikutnya sampai selesai. Setelah selesai klik “Done” yang ada di sebelah kanan soal 

 

10. Atur batas akhir mengerjakan, kemudian klik “Send” 
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F. MEMBUAT SOAL ESSAY 

Anda dapat mencampur soal pilihan ganda dan essay dalam satu quiz, caranya ganti jenis soal dari 

“multiple choice” menjadi “short answer” 

 

G. CARA MELIHAT KODE GRUP 

1. Masuk ke grup kelas / mapel yang anda ampu. 

2. Klik “Group Settings”, kode grup ini misalnya “f76aji”. Kode inilah yang digunakan siswa untuk 

masuk ke grup. 
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