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Chapter 1 : Tutorial Edmodo Untuk Guru - Daftar Akun Baru (Bahasa Indonesia) - Guru Baru Indonesia
Edmodo adalah cara mudah menghubungkan siswa Anda sehingga mereka aman berkolaborasi, tetap terorganisir,
mengakses tugas, grade, dan pesan sekolah.

Aditya Maulana Minggu, 09 Agustus 1. Pengertian Edmodo Pengertian Edmodo www. Guru dan siswa dapat
berbagi catatan, tautan, dan dokumen. Guru juga memiliki kemampuan untuk mengirimkan peringatan, acara,
dan tugas untuk siswa dan dapat memutuskan untuk mengirimkan sesuatu dalam kerangka waktu yang dapat
dilihat publik. Jaringan ini merupakan permukaan sumber daya terbaik di dunia dan alat-alat, yang
menyediakan blok bangunan pendidikan yang berkualitas tinggi. Semua nilai dan rencana belajar ditugaskan
atau diberikan melalui Edmodo disimpan dan mudah diakses. Seiring dengan skenario pembelajaran yang
tercantum di atas, pendidikan situs jejaring sosial, seperti Edmodo, menawarkan kesempatan unik untuk
terhubung dengan siswa dan membantu mereka menciptakan norma-norma dan merefleksikan bagaimana
tindakan online yang berbeda akan diinterpretasikan. Perusahaan ini baru-baru ini meningkatkan keamanan
layanan Edmodo dengan menerapkan perlindungan injeksi SQL untuk mencegah akses tidak sah ke sumber
daya website dan database. Fitur fitur yang disediakan oleh edmodo adalah: Ganti foto picture profile 2.
Tampilan seperti facebook jadi mudah untuk diingat-ingat 3. Membuat Event atau jadwal kegiatan penting 4.
Berinteraksi guru dengan murid secara mudah 5. Dapat diakses melalui handphone anda kapanpun dan
dimanapun Dengan semua fitur-fitur edmodo dapat bersaing dengan media social networking lainnya. Tetapi
ini lebih ditujukan dengan para guru dan murid. Kelebihan dan Kekurangan Edmodo: Mengadaptasi tampilan
seperti facebook, secara sederhana edmodo relatif mudah untuk digunakan bahkan untuk pemula sekalipun.
Edmodo mendukung preview berbagai jenis format file seperti: Edmodo tidak terintegrasi dengan jenis sosial
media apapun, seperti facebook, twitter atau google plus. Padahal pada saat sekarang ini, hampir setiap
website terintegrasi dengan media sosial supaya penggunanya dapat berbagi sharing. Lagipula orang Indonesia
lebih familiar mengetikkan kata facebook. Penggunaan bahasa program yang masih berbahasa inggris
sehingga terkadang menyulitkan guru dan siswa. Video Conference belum tersedia. Hal ini cukup penting
untuk berinteraksi dengan siswa jika guru tidak bisa hadir secara langsung di ruang kelas.
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Chapter 2 : Tutorial Paling Lengkap www.nxgvision.com Full Gambar ~ Catatan Batara
Tutorial Edmodo Untuk Guru - Daftar Akun Baru (Bahasa Indonesia) Posted in TUTORIAL By Admin Guru On
November 3, Edmodo sudah tidak asing lagi bagi guru di tingkat internasional demikian juga di indonesia, namun untuk
dapat menggunakan semua fitur yang ada di dalam edmodo anda harus menjadi ANGGOTA terlebih dahulu, lalu
caranya bagaimana.

Pembelajaran dengan menggunakan media komputer dan internet merupakan salah satu alternatif yang sangat
potensial, dimana kebutuhan pendidikan yang telah mengglobal menuntut adanya percepatan dan perluasan
akses yang tak terbatasi. SEAMOLEC sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pendidikan terbuka dan
jarak jauh berbasis teknologi informasi dan komunikasi, memandang bahwa pengembangan bahan ajar
berbasis web harus dikembangkan di perguruan tinggi, sekolah menengah bahkan sekolah dasar. Akhir kata
semoga buku ini memberikan manfaat untuk semua pihak yang terlibat didalamnya. Kami ucapkan terima
kasih kepada Tim Pengembang yang telah menyelesaikan penyusunan buku ini. Apa Implikasinya untuk
Pembelajaran? Kelas Maya Group dalam Edmodo Kolaborasi dalam Kelas Maya Group dalam Edmodo
Pembuatan Kelas dalam Edmodo. Menggunakan Perpustakaan Maya dengan Library Pemanfaatan Search dan
Filter Mulai beraktivitas dengan Edmodo. Membaca dan Mengerjakan Tugas dan Kuis. Manajemen Siswa
dalam Kelas Mengapa disebut Video Streaming. Menyusun dan Memilah Bahan Menyertakan Materi dan
bahan ajar lainnya Pemanfaatan aplikasi Big Blue Button. Perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan
tahun, bulan, atau hari, melainkan dalam hitungan jam, menit atau detik, terutama berkaitan dengan teknologi
informasi dan komunikasi TIK. Perkembangan TIK sangat mempengaruhi tatanan kehidupan termasuk dalam
bidang pendidikan. Pada era pertama peranan pendidikan berpusat pada keluarga, dimana para orang tua
memainkan perannya sebagai guru kepada anaknya tentang arti dan makna kehidupan, anak diajari agar
mampu beradaptasi dengan alam, mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan sampai pada akhirnya mereka
mampu hidup mandiri tanpa bantuan orang lain. Pada generasi kedua lahir sekolah sebagai tempat belajar
anak, dimana orang tua memandang bahwa berbagai perubahan telah terjadi, mereka merasa tidak mampu lagi
hanya mengandalkan pendidikan yang diturunkan dari orang-orang terdahulu, ketidak relevansian terhadap
tuntutan kehidupan pada masa itu sulit dengan hanya bermodalkan pendidikan seadanya. Berbagai perubahan
terus mengalir, seiring dengan derasnya alir mengalir tanpa henti, sekolah bermunculan di mana-mana sebagai
tanda kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, namun pada generasi ke-tiga, lahirlah pendidikan yang
mengedepankan azas terbuka, dimana bagi masyarakat yang tidak mampu untuk datang ke sekolah karena
masalah ekonomi dan sulitnya mendatangi sekolah karena faktor geografis. Pada generasi ini lahirlah
pendidikan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dapat belajar tanpa harus datang ke
sekolah, mereka dapat belajar di mana saja, kapan saja dan dengan apa saja serta oleh siapa saja, bahkan
mereka bebas mengatur sendiri kapan mereka harus belajar dan mempelajari pelajaran apa yang mereka
kehendaki. Pada generasi ke-empat dan ke lima, dimana peran media elektronik dapat memperkuat proses
pelaksanaan PTJJ termasuk dalam hal ini media komputer yang di dukung dengan fasilitas internet sehingga
lahirlah pembelajaran berbasis WEB. Sehingga masyarakat tidak lagi belajar dengan orang yang berada di
dekatnya secara fisik, namun dengan kecanggihan teknologi ini, mereka dapat belajar dengan orang lain yang
secara fisik tidak berada di dekatnya, bahkan dari penjuru duina pun mereka dapat belajar. Belajar berasama di
lingkungan sekolah maupun di luar dengan memanfaatkan TIK mampu memfasiltasi interaksi secara
bersamasama dan dapat dilakukan dalam satu waktu. Pembelajaran bersama atau biasa disebut Collaborative
Learning adalah belajar dapat dilakukan oleh dua kelompok atau lebih dilakukan secara bersama sehingga
dapat memanfaatkan berbagai sumber belajar di dalamnya. Masing kelompok dapat menjadi sumber belajar
bagi kelompok lain dan sumber belajar dapat diakses secara langsung melalui fasilitas internet yang telah
dipersiapkan sedemikian rupa. Collaborative learning memanfaatkan sumber daya dan keterampilan satu sama
lain meminta informasi satu sama lain, mengevaluasi ide-ide satu sama lain, memantau pekerjaan satu sama
lain dan lain-lain. Collaborative learning didasarkan pada model di mana pengetahuan dapat dibuat dalam
suatu populasi di mana anggotanya secara aktif berinteraksi dengan berbagi pengalaman dan mengambil peran
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asimetri berbeda. Dengan kata lain, collaborative learning mengacu pada lingkungan dan metodologi kegiatan
peserta didik melakukan tugas umum di mana setiap individu tergantung dan bertanggung jawab satu sama
lain. Hal ini juga termasuk percakapan dengan tatap muka dan diskusi dengan komputer forum online, chat
rooms, dll. Metode untuk memeriksa proses collaborative learning meliputi analisis percakapan dan analisis
wacana statistik. Pelaksanaan collaborative learning secara online dapat dilakukan dengan memanfaatkan
program edmodo, dimana pada satu kelompok belajar dapat memberikan informasi apaun kepada kelompok
lain secara konkrit, verbal dan terkini. Pemanfaatan edmodo dalam proses pembelajaran yang dapat dilakukan
secara terus menerus akan menumbuhkan pendidikan yang kompetitif, dimana masing-masing kelompok
belajar akan menampilkan berbagai keunggulan pada masing-masing kelompok tersebut, sehingga terciptalah
pendidikan yang berkualitas secara terus menerus. Secara khusus tutorial SeaEduNet 2. Edmodo merupakan
aplikasi yang menarik bagi guru dan siswa dengan elemen sosial yang menyerupai Facebook, tapi
sesungguhnya ada nilai lebih besar dalam aplikasi edukasi berbasis jejaring sosial ini. Edmodo dirancang oleh
pendidik yang juga berbasis cloud kolaborasi merupakan aplikasi yang cukup aman digunakan oleh guru dan
siswa. Dengan platform ini Anda akan lebih mudah untuk memonitor interaksi siswa Anda dalam edmodo
learning environment. Tidak ada yang bisa masuk ke ruang edmodo Anda tanpa undangan, dan siswa tidak
dapat menggunakannya untuk berhubungan dengan orang asing seperti yang terjadi di Facebook. Edmodo
sangat komprehensif sebagai sebuah course management system seperti layaknya Moodle, bedanya adalah
aksesnya lebih cepat dan lebih mudah penggunaannya dengan beberapa fitur yang fungsinya sama seperti
layaknya sebuah course management system. Edmodo seperti media pembelajaran lainnya, bisa menjadi
hanya sebuah platform online untuk mendorong pembelajaran guru, atau dapat menjadi cara lebih kreatif
untuk melibatkan para siswa dalam pembelajaran kolaboratif dan kognisi terdistribusi Jenkins. Edmodo
bukanlah jawaban untuk setiap kelas tetapi yang terpenting adalah platform ini memberikan aspek penting dari
sebuah lingkungan belajar yang positif. Platform ini memberikan siswa jalur untuk berinteraksi dengan
rekan-rekan mereka dan guru mereka dalam suasana akademis. Lebih jauh lagi penggunaan platform ini dapat
mengajarkan siswa untuk bagaimana berperilaku secara online dan bertanggung jawab dalam mengatur
kegiatan belajar mereka dengan sistem yang keamanannya terjamin. Pada hakikatnya platform ini adalah
mudah dipelajari dan mudah digunakan terutama bagi para guru yang menganggap dirinya berada di luar basis
pengetahuan teknologi yang berkembang saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa siswa akan menyukai
pembelajaran lewat platform ini, dan ketika siswa merasa senang keinginan mereka untuk dapat mengatasi
materi baru dan sulit akan meningkat. Edmodo adalah salah satu cara untuk membangun semangat siswa
untuk belajar. Fitur utama dari edmodo adalah dukungan aktif terhadap model komunikasi dari sosial media
online, yang ditambahkan dengan fitur online learning material dan online evaluation. Dibandingkan dengan
media sosial maupun LMS lainnya, edmodo memiliki beberapa kelebihan sbb 1. Mirip facebook, mudah
digunakan. Free, diakses online, dan tersedia untuk perangkat smart phone android dan Iphone. Tidak
memerlukan server di sekolah. Dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Edmodo selalu diupdate oleh
pengembang. Edmodo dapat digunakan bagi siswa, guru, dan orang tua. Edmodo digunakan untuk
berkomunikasi dengan menggunakan model sosial media, learning material, dan evaluasi. Edmodo
mendukung model team teaching, co-teacher, dan teacher collaboration. Isi form pendaftaran dengan data-data
yang valid, lalu pilih tombol Sign Up sebagai pelengkap proses pendaftaran. Anda akan menerima konfirmasi
pendaftaran melalui email, disertai petunjuk langkah selanjutnya untuk mengatur akun edmodo Anda. Di
halaman ini Anda dapat melakukan berbagai hal diantaranya adalah 1. Anda dapat memilih untuk terhubung
dengan sebuah sekolah atau mengubahnya. Mode Notifikasi Pada halaman ini anda dapat menentukan
notifikasi dengan cara memilih menu drop down notifikasi untuk menentukan mode notifikasi. Namun dalam
hal ini baru penyedia layanan selular di wilayah Amerika saja yang baru bisa sedangkan di Indonesia belum.
Untuk itu jika Anda memilih ingin adanya pemberitahuan, maka pilihlah notifikasi melalui email. Password
Anda dapat mengubah kata sandi password anda dengan kata sandi yang baru. Apabila Anda ingin halaman
publik Anda terbatas, maka Anda akan memilih Only show profile to my connection. Berikut merupakan
contoh tampilan terbatas public profile Anda. Secara default, apabila Anda tidak mengatur setting privacy,
maka halaman public profile Anda akan menampilkan lebih banyak informasi mengenai rekan-rekan Anda
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yang terhubung dengan Anda dan juga komunitas yang Anda ikuti. Untuk mengatur tampilan public profile
Anda, Anda dapat memilih menu profile. Profil guru dimaksudkan untuk mendukung Anda dalam
mengembangkan diri dan menjadi bagian dari edmodo Professional Learning Network. Di dalam menu profile
Anda akan mendapatkan fitur sebagai berikut: About me, Untuk memberikan informasi lebih detail mengenai
Anda dan peran yang Anda lakukan sebagai guru, tambahkanlah informasi tersebut dengan cara mengklik
Edit. Informasi mengenai diri Anda, akan tampil dalam public profile Anda. Teacher Badges, Menampilkan
daftar lencana badge yang anda miliki. Shared Students Badge, Menginformasikan daftar lencana badge yang
sudah anda berikan kepada siswa anda. Favourites Pada halaman profile ini, Anda juga dapat menampilkan
konten kesukaan Anda yang Anda sudah tambahkan ke dalam Library. Untuk menambahkan konten tsb,
menjadi favourite, Anda harus mengunjungi Library dan memindahkan konten yang Anda sukai dan ingin
Anda bagi ke publik dengan mengklik tab favourite. Di bagian ini guru dan siswa dapat melihat
kegiatan-kegiatan yang akan datang, balasan terhadap notes yang diposkan, alerts, dan pesan pribadi dari guru
dan siswa. Semua yang tampil disini tergantung dari pengaturan notifikasi Anda sebelumnya. Guru juga dapat
melihat apakah ada notifikasi jika ada anggota baru bergabung, guru baru yang ingin terkoneksi, permintaan
untuk terkoneksi, dan jika ada tugas dari siswa yang perlu dinilai. Untuk siswa, bagian notifikasi juga akan
terlihat manakala tugas tersedia dalam waktu dua minggu dan menunggu untuk dikerjakan, begitupula siswa
dapat melihat notifikasi nilai yang sudah diberikan oleh guru terhadap tugas yang sudah dikerjakan. Group
Code bersifat unique dan di-generate secara otomatis oleh edmodo. Group Code bersifat seperti password
untuk ikut serta dalam kelas Anda. Oleh karena itu, Anda diwajibkan untuk secara manual menginformasikan
Group Code kepada siswa sebelum mengikuti kelas Anda. Sebagai guru, Anda dapat melakukan reset untuk
mengganti Group Code dan juga lock atau mengunci kelas, sehingga tidak ada lagi anggota baru yang dapat
masuk ke kelas tsb. Apabila Anda mengampu lebih dari satu mata pelajaran, ada baiknya Anda juga
menyertakan nama mata pelajaran Anda, misalnya Biologi-X. Kelompok belajar ini dapat Anda fungsikan
sebagai kelompok-kelompok diskusi kecil untuk topik tertentu dalam mata pelajaran Anda, ataupun Anda
gunakan kelompok kecil ini untuk kelompok tertentu yang memerlukan remedial atau penugasan. Setiap siswa
dapat berada pada lebih dari satu group dan Anda pada saat memberikan informasi maupun penugasan harus
menentukan pada kelompok mana informasi tersebut akan Anda berikan. Anda sebagai guru berperan utama
dalam kelas virtual edmodo. Anda yang memegang kendali atas aktivitas belajar mengajar seperti memonitor
aktivitas siswa, memberikan penugasan, membuat kelompokkelompok belajar, dan secara langsung direct
message dapat berkomunikasi secara individual antar guru, antara siswa dan guru, dan antara orang tua dan
guru. Guru dapat dengan mudah mengajak guru yang lainnya dengan memberikan akses sebagai co-teacher.
Dengan fitur ini rekan Anda dapat membantu dalam monitor diskusi, manajemen siswa, dan membantu
melaksanakan penilaian. Dalam edmodo, orang tua diberikan hak akses untuk dapat memantau perkembangan
belajar anaknya secara langsung melalui sistem ini dan juga untuk berdiskusi dengan guru dalam kelas maya
tsb. Perhatikan pada panel Group yang ada di sebelah kiri halaman depan edmodo Anda, lalu klik Create 2.
Muncul jendela Create Group. Isikan data kelas yang akan Anda buat. Misal seperti contoh di bawah adalah
mata pelajaran Science untuk kelas Dengan kata lain, Anda bisa membuat kelas lain apabila Anda mengajar
pada beberapa kelas ataupun kelas paralel.
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Chapter 3 : E-Book Panduan Mengelola Edmodo Untuk Guru - Portal E-Book Sharing
Tutorial Edmodo berbahasa Indonesia, only for teacher usage.

Pin 78shares Di sekolah, apabila kita benar-benar memperhatikan, selalu ada murid yang mendapat perhatian
lebih dari guru. Ada yang diperhatikan karena pintar, bodoh, baik, nakal, atau berbagai kepribadian lainnya
yang menonjol. Tapi, kebanyakan murid memilih untuk menjadi murid yang biasa saja. Tidak menonjol, tidak
pernah mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan, tidak pernah mengemukakan pendapat, tidak
pernah menjadi pemimpin kelompok belajar. Tentu saja mereka punya pendapat, tapi mungkin terlalu malu
atau takut untuk mengemukakannya. Buat geekgals yang kini berstatus sebagai guru atau pengajar, tidak usah
merasa gagal dulu. Karena sekarang ada aplikasi Edmodo. Dengan menggunakan Edmodo, guru bisa
mendorong para murid untuk mengeluarkan ide, pendapat dan pemikiran yang mereka tidak bisa kemukakan
secara langsung di kelas. Edmodo adalah jejaring sosial terbatas dengan guru sebagai pusatnya. Murid dapat
masuk kedalam sebuah circle di Edmodo hanya apabila diundang oleh gurunya, karena itu murid tahu bahwa
orang-orang yang ada di circle tersebut hanyalah teman-teman sekelasnya. Semua orang di Edmodo adalah
anonimus, termasuk guru. Karena itulah semua orang bisa dengan bebas mengemukakan komentar,
pertanyaan, jawaban, ide dan pendapat tanpa harus khawatir mempermalukan diri sendiri. Agar suasana di
circle Edmodo tetap kondusif, guru akan menjadi semacam pengawas. Guru dapat memberikan poin untuk
murid pengguna yang pendapatnya bagus dan berguna. Guru juga dapat memberikan hukuman kepada murid
pengguna yang tidak sopan atau mengganggu. Di Edmodo, tidak boleh ada singkatan-singkatan semacam
bahasa SMS atau twitter. Bahasa yang digunakan harus formal dan jelas. Orang tua murid juga bisa bergabung
di circle Edmodo anaknya. Pasar utama Edmodo adalah para guru dan murid sekolah yang belum legal
menggunakan jejaring sosial populer semacam Facebook atau Twitter. Memiliki tampilan dan sistem interaksi
mirip Facebook, Edmodo mengajarkan para murid mengenai tanggung jawab, sopan santun, toleransi, etika
jejaring sosial dan hukuman sosial sehingga apabila waktunya tiba mereka bisa menjadi pengguna jejaring
sosial yang bertanggung jawab. Selain itu secara tidak langsung mereka juga belajar untuk mengemukakan
pendapat secara terstruktur dan menulis. Edmodo juga dilengkapi dengan banyak game dan aplikasi yang
membantu murid untuk belajar dengan interaktif dan menyenangkan. Edmodo tersedia dalam format web
based, iOS dan Android. Geekgals yang saat ini statusnya masih pelajar, bisa lho mengusulkan kepada dosen
atau guru untuk mulai menggunakan Edmodo. Sedangkan untuk geekgals yang sekarang berstatus sebagai
pengajar, tertarik tidak untuk mulai menggunakan Edmodo?. Share pendapat geekgals di comment ya.
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Chapter 4 : Connect With Students and Parents in Your Paperless Classroom | Edmodo
tutorial pembuatan kelas maya dengan edmodo (2) Interaksi pembelajaran dengan siswa melalui Edmodo meliputi
pemberian materi ajar, penugasan, kuis, poling, maupun penilaian. Dengan Edmodo kita dapat melaksanakan
pembelajaran maya yang dapat kita desain sebagaimana pembelajaran di sekolah.

Guru dan siswa dapat terhubung melalui kelas virtual. Sehingga dapat melakukan akses kapan saja dan di
mana saja. Guru dapat membuat kelas sesuai kehendaknya kemudian memberikan kode kepada siswa yang
akan bergabung. Hanya siswa yang diberi akses kode join kelaslah dapat masuk. Bagaimana cara mendaftar
akun edmodo untuk siswa? Situs ini menggunakan bahasa Inggris setingan standarnya, dan belum ada versi
bahasa Indonesia. Nah, alamat situsnya adalah http: Sebenarnya ada 3 pilihan ; Teachers, Student, Parents.
Ketikkan kode join yang diberikan guru pada kolom Group Code, contoh: Ketikkan nama pertama anda pada
kolom First Name, contoh: Ketikkan nama terahir anda pada Last Name, jika nama hanya terdiri dari 1 kata
maka dapat mengulang nama pertama anda. Ketikkan username yang anda inginkan untuk login pada kolom
User Name, Contoh: Ketikkan email anda pada kolom Email optional. Optional artinya tidak wajib. Ketikkan
password yang akan anda gunakan untuk login pada kolom Password. Buatlah password unik, mudah diingat
jangan terlalu pendek jumlah karakternya atau 6 karakter lebih. Jika semuanya sudah diisikan dengan baik dan
benar pada langkah , selanjutnya klik Sign Up for Free Selamat dan sukses akun siswa anda dan join di kelas
sudah selesai. Untuk selanjutnya jika anda ingin login lagi di Edmodo, tinggal isikan pada kolom bar di bagian
atas tertulis login. Tuliskan email anda pada kolom Email or username Tuliskan Paswword anda pada kolom
Password
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Chapter 5 : Tutorial Edmodo Untuk Pembelajaran Virtual - Berita Madrasah
Edmodo dirancang untuk membuat siswa/mahasiswa bersemangat belajar di lingkungan yang lebih akrab. Di dalam
Edmodo, guru/dosen dapat melanjutkan diskusi kelas online, memberikan polloing untuk memeriksa pemahaman
siswa/mahasiswa, dan lencana penghargaan kepada siswa/mahasiswa secara individual berdasarkan kinerja atau
perilaku.

Bagian Edmodo dipostkan pada: Kalau kata mama-papa kita, jaman dulu kamar yang paling diperebutkan di
dalam rumah adalah kamar yang ada jendelanya atau menghadap timur. Alasannya jelas karena kamar yang
memiliki jendela pasti udaranya lebih segar dan tidak lembab, apalagi kalau menghadap timur, setiap pagi
disapa sinar matahari yang membikin segar. Untuk kategori tersebut adalah merupakan berkaitan dengan
bagian edmodo yang diatas tersebut. Macam Macam Perubahan Konstitusi Agar kekuasaan Negara serikat dan
kekuasaan Negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri.
Agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya
mendapat jaminan. Apabila kita amati mengenai system pembaharuan konstitusi di berbagai Negara terdapat
dua Contoh tenaga kerja terdidik Tenaga keja jasmani yaitu tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau
jasmani dalam proses produksi Tenaga kerja rohani yaitu tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk
melakukan dalam proses produksi Penggolongan tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan.
Tenaga kerja bagian produksi Tenaga kerja bagian Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia Definisi Sinergitas
Menurut Para Ahli Apa itu Definisi Sinergitas Menurut Para Ahli, berasal dari kata sinergi dapat disebut pula
dengan sinergisme ataupun sinergisitas yang mengandung arti kombinasi unsur atau bagian yang dapat
menghasilkan pengeluaran yang lebih baik atau lebih besar. Pendaftaran X Factor Indonesia Ini merupakan
miniatur dariindustri musik, kompetisi seperti ini bukan sekedar solo dengan solo, atau grup dengan grup. Ujar
Fabian Dharmawan, Executive Namun demikian para anggota kelompok ini menyadari bahwa dirinya adalah
bagian dari satu-kesatuan yang berdasarkan lambang adat tertentu. Contoh kelompok kekerabatan semacam ini
adalah klan besar dan paroh masyarakat. Anggota satu klan besar merupakan Dunia dalam kacamata TI saat
ini adalah Memberishkan saluran air setiap waktu agar tidak menimbulkan penyakit danbencana. Tidak
menebang hutan sembarangan 3. Pranata Ekonomi Pranata ekonomi adalah bagian dari pranata sosial yang
bersangkut paut dengan pengaturanbidang ekonomi supaya ketertiban masyarakat tetap terpelihara. Definisi
Statistika Menurut Para Ahli Pengertian Negara Menurut Para Ahli
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Chapter 6 : Bagian Edmodo - Pengertian dan Definisis
Scribd is the world's largest social reading and publishing site.

Nurita Putranti June 5, Salah satu aplikasi pada internet yang bisa digunakan untuk media pembelajaran online
adalah Edmodo. Edmodo merupakan social network berbasis lingkungan sekolah school based environment.
Edmodo menyediakan cara yang aman dan mudah bagi kelas untuk terhubung dan berkolaborasi antara siswa
dan guru untuk berbagi konten pendidikan, mengelola proyek dan tugas dan menangani pemberitahuan setiap
aktivitas. Edmodo dapat membantu pengajar membangun sebuah kelas virtual sesuai dengan kondisi
pembelajaran di dalam kelas, berdasarkan pembagian kelas nyata di sekolah, dimana dalam kelas tersebut
terdapat penugasan, quiz dan pemberian nilai pada setiap akhir pembelajaran. Penggunaan media
pembelajaran online sebagai sistem pembelajaran yang baru, mendorong penyelenggaraan pembelajaran
semakin efektif. Dengan media pembelajaran online dimungkinkan banyak pembelajaran yang diperoleh
sehingga memberikan pelayanan kepada siswa lebih memuaskan. Idealnya pengajar dan pembelajar senantiasa
mengakses berbagai informasi dengan cepat, bertanggung jawab dan sesuai harapan. Memulai menggunakan
edmodo dapat membuka browser lalu menuju situs www. Tampilan awal situs edmodo adalah sebagai berikut:
Isi form registrasi dengan data nama depan, nama belakang, email dan password lalu pilih tombol sign up
untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Konfirmasi pendaftaran akun dikirim ke email beserta petunjuk
pengaturan akun Edmodo. Pendaftaran Siswa Pembuatan akun siswa diperlukan kode grup untuk bergabung
disebuah kelas atau mata pelajaran. Kode grup terdiri dari 6 digit, yang diperoleh dari guru yang telah
membuat kelas atau mata pelajaran. Baris pertama di form pendaftaran siswa diisi dengan 6 digit kode grup.
Setelah itu siswa mengisikan username dan password yang unik. Memasukan nama depan dan nama belakang,
sedangkan email boleh dimasukan atau dikosongkan. Terakhir klik tombol Sign up untuk mendaftarkan akun
siswa. Klik menu drop down acoount pada sudut kanan atas halaman Edmodo. Pilih menu setting untuk
mengatur hal berikut ini: Mengubah foto profil untuk menggunggah foto dari komputer atau menggunakan
ikon yang telah disediakan. Mengubah informasi pribadi untuk menambahkan atau mengubah nama beserta
alamat email. Mengubah kata sandi password. Tipe notifikasi untuk memilih tipe pemberitahuan yang akan
diterima dengan cara memberit anda centang di kotak terhadap satu atau beberapa pilihan diantaranya: Alerts
untuk setiap ada tanda atau indikasi peringatan. Notes untuk setiap ada anggota dari kelas yang mengirimkan
notes. Direct Message untuk setiap ada anggota dari kelas yang mengirimkan pesan pribadi. Replies untuk
setiap ada anggota kelas yang membalas notes dari anggota lainnya. New Group Members untuk setiap ada
anggota baru di kelas. Guru dan siswa dapat melihat kegiatan-kegiatan yang akan datang, balasan terhadap
notes yang diposkan, alerts dan pesan pribadi dari guru dan siswa. Untuk guru dapat melihat apakah ada
notifikasi jika ada anggota baru bergabung, guru yang ingin berkoneksi, jika ada tugas yang telah diunggah
siswa. Untuk siswa, bagian notifikasi akan terlihat jika ada tugas tersedia dalam waktu dua minggu dan
menunggu untuk dikerjakan. Siswa juga dapat melihat notifikasi nilai yang sudah diberikan oleh guru terhadap
tugas yang telah dikerjakan. Isi identitas yang diperlukan, klik tombol create dan akan tampil 6 digit kode
grup. Kode ini yang diberikan kepada siswa yang akan bergabung di grup. Jika siswa telah memiliki akun
Edmodo, mereka bisa langsung bergabung dengan klik join yang ada di panel grup sebelah kiri halaman
Edmodo mereka. Mengunggah Bahan Ajar di Library Library selayaknya perpustakaan di sekolah. Sebagai
guru, Anda bisa mengunggah dokumen maupun link situs sebagai referensi bagi siswa. Anda juga dapat
mengaturnya dalam folder-folder untuk memudahkan akses bagi setiap kelas. Masuk ke kelas yang telah
dibuat, kemudian klik create and share folder with this group in the Library. Klik new untuk membuat folder
baru. Tentukan nama folder dan kelas mana saja yang dapat mengakses folder tersebut lalu klik create.
Kembali ke halaman library, klik untuk menambahkan file atau referensi lain. Muncul jendela upload to
library. Beri tanda mark add to folder apabila Anda ingin menambahkan pada folder. Klik tab Files untuk
menambahkan file, kemudian klik upload untuk mulai mengunggah. Apabila referensi yang ingin
ditambahkan berupa link, klik tab link untuk memasang link atau alamat suatu situs. Fungsi catatan ini sama
halnya ketika guru berbicara di depan kelas. Klik send untuk mengirim catatan. Apabila berhasil, akan muncul
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tampilan sesuai catatan yang diketikkan. Biasanya alert digunakan untuk mengingatkan siswa akan batas
waktu pengiriman tugas. Melalui fitur ini guru dapat memberikan tugas pada siswa dengan batasan waktu
pengumpulan tugas, bahkan memberi penilaian pada tugas tersebut. Media pembelajaran online merupakan
suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan
media Internet. Media pembelajaran online sebagai sebuah alternatif pembelajaran yang berbasis elektronik
memberikan banyak manfaat terutama terhadap proses pendidikan yang dilakukan dengan jarak jauh. Dalam
membuat media pembelajaran online perlu mempertimbangkan harapan dan tujuan mereka dalam mengikuti
media pembelajaran online, kecepatan dalam mengakses internet atau jaringan, keterbatasan bandwidth, biaya
untuk akses internet, serta latar belakang pengetahuan yang menyangkut kesiapan dalam mengikuti
pembelajaran. Dengan media pembelajaran online menggunakan Edmodo, interaksi dan komunikasi di dalam
kelas dapat terjalin layaknya pada kelas konvensional, di mana setiap siswa dapat dengan bebas
berkomunikasi dan berbagi dengan guru dan teman sekelasnya, untuk merespon materi yang disampaikan.
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Chapter 7 : CARA MERUBAH BAHASA DI EDMODO | SMA Digital Kota Bandung
1 TUTORIAL PENGGUNAAN WEBSITE www.nxgvision.com BAGI GURU SELURUH INDONESIA 1. Bukalah software
browsing (mozilla firefox, google chrome, opera, internet explore atau sejenisnya).

Perbedaan Quipper School dengan Edmodo Quipper Shool dan Edmodo merupakan sama-sama startup yang
bergerak dalam dunia pendidikan, yakni sebagai media belajar online. Quipper dan Edmodo bisa dikatakan
hampir sama, namun pasti ada perbedaan dari kedua startup belajar online ini. Belajar online memberikan
kemudahan untuk para penggunanya, karena konten belajar dapat diakses dimana saja dan kapan saja, asalkan
ada koneksi internet untuk mengaksesnya. Perkembangan dunia digitalisasi memang sangat mempermudah
siswa untuk belajar. Simak penjelasannya berikut ini! Quipper School Quipper School merupakan media
pembelajaran online bagi siswa dan guru yang bertujuan untuk membuat proses belajar dan mengajar
menyenangkan dan dapat diakses setiap saat. Quipper School menawarkan layanan untuk guru dan siswa.
Quipper School memungkinkan para guru dalam mengelola tugas mereka, membagi siswa ke dalam
kelompok-kelompok, membuat tugas dan dalam hitungan detik sistem dapat mengetahui kelebihan dan
kekurangan siswa tentang proses pembelajaran siswa. Tersedia setiap saat, baik digunakan sebagai tugas
maupun sebagai PR. Quipper School Learn memungkinkan siswa menyelesaikan tugas-tugas khusus dari guru
mereka dan mengakses penuh pelajaran mereka, juga dapat memisahkan semua kekuatan dan kelemahan
mereka ketika mendapat koin sebagai pengakuan atas kemajuan mereka. Guru dan siswa juga bisa
berkomunikasi secara lancar antara perangkat melalui pesan pribadi dan pengumuman publik. Ide awal
terbentuknya Quipper adalah karena keinginan dan cita-cita besar yang dimiliki oleh sosok founder dari
Quipper yakni menyebarkan pendidikan yang berkualitas ke semua pelosok negeri. Ide ini muncul ketika
Masayuki Watanabe melihat anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat menikmati pendidikan yang
berkualitas, karena keterbatasan ekonomi dan lokasi tempat tinggal. Agar mereka dapat mengakses materi
pendidikan dengan kualitas terbaik secara murah â€” atau bahkan gratis; dunia dimana anak-anak di pelosok
Nigeria dapat belajar matematika dari profesor ternama di Inggris Raya; dimana nelayan Uruguay dapat
belajar teknologi memancing terbaik dari guru di Cina. Sehingga Quipper, mengusung motto yaitu: Tujuannya
adalah untuk merevolusi cara orang belajar dan berbagi pengetahuan, dengan memanfaatkan internet mobile.
Sejarah lengkapnya bisa dibaca: Tidak ada penipuan atau biaya siluman. Layanan dan konten yang tersedia
saat ini benar-benar gratis dan akan selalu gratis. Quipper School menyediakan materi pelajaran dan soal
untuk mata pelajaran Bhs. Semua isi materi dibuat berdasarkan arahan dari tenaga pengajar berpengalaman di
seluruh dunia dan telah dilokalisasi. Menawarkan analisis data yang berharga, yang akan memberikan
gambaran yang jelas tentang pencapaian siswa. Dengan demikian, para siswa dapat belajar dimana saja
dengan mudah. Menghemat waktu dalam hal penugasan dan penilaian. Siswa dapat menggunakan layanan ini
melalui perangkat apapun. Mereka dapat terhubung melalui PC, tablet, maupun smartphone. Dengan
demikian, mereka dapat belajar di kelas ataupun di rumah. Tersedia help center yang memudahkan anda dalam
memahami setiap seluk beluk quipper Kekurangan Quipper School Tidak ada batas waktu dalam mengerjakan
soal Tidak ada media sosial sebagai tempat diskusi. Belum tersedia untuk siswa SD. Materi pelajaran yang
tersedia hanya pelajaran umum saja. Nah, itulah ulasan tentang Quipper School, sedangkan Edmodo seperti
apa? Simak uarian berikut ini! Edmodo adalah sebuah platform Microblogging yang secara khusus
dikembangkan dan dirancang untuk digunakan oleh guru dan siswa dalam suatu ruang kelas. Edmodo
menyediakan cara yang aman dan mudah untuk berkomunikasi dan berkolaborasi antara siswa dan guru,
berbagi konten berupa teks, gambar, links, video, maupun audio. Edmodo bertujuan untuk membantu pendidik
memanfaatkan fasilitas social networking sesuai dengan kondisi pembelajaran di dalam kelas. Edmodo adalah
layanan gratis yang memungkinkan guru dapat menciptakan dan memelihara komunitas kelas mereka sendiri
dengan aman. Edmodo digunakan untuk berbagi konten pendidikan, mengelola proyek dan tugas, menangani
pemberitahuan setiap aktifitas, melakukan kuis dan acara, dan memfasilitasi secara penuh terhadap
keterlibatan pengalaman belajar antar siswa di kelas juga siswa lainnya dalam jaringan belajar professional.
Menurut Pitoy , menyatakan bahwa Edmodo merupakan sebuah platform sosial network bagi guru dan siswa
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untuk berbagi ide, file, agenda kegiatan dan penugasan. Edmodo dirancang untuk menciptakan interaksi guru
dan siswa yang menekankan pada komunikasi yang cepat, poling, penugasan, berbagi ide, dan banyak hal lagi.
Sebagai pendidik, Edmodo memberikan fitur untuk berbagi file, link, tugas, nilai serta peringatan secara
langsung kepada siswa. Sedangkan sebagai siswa, fitur yang diberikan adalah mereka dapat berkomunikasi
dengan gurunya secara langsung, berdiskusi dengan siswa lain, mengirimkan tugas secara langsung dan
banyak lagi. Menurut Jenna Zwang dalam artikelnya yang berjudul Edmodo: A Free, Secure Social
Networking Site For School, menyatakan bahwa Edmodo adalah sebuah situs pendidikan berbasis social
networking yang di dalamnya terdapat berbagai konten untuk pendidikan. Guru dapat memposting
bahan-bahan pembelajaran, berbagi link dan video, penugasan proyek, dan pemberitahuan nilai siswa secara
langsung. Selain itu juga Edmodo dapat menyimpan dan berbagi semua konten digital termasuk blog, link,
gambar, video, dokumen, dan presentasi. Menurut Frank Gruber dalam artikelnya yang berjudul Edmodo:
Microblogging for Education, Edmodo memberikan kemudahan bagi user untuk membuat grup dah berbagi
file, links, video embed video dan gambar dilengkapi dengan peringatan alert , penugasan assignment dan
agenda kegiatan event. Maka dapat disimpulkan bahwa Edmodo adalah sebuah platform web dengan
menggunakan konsep social networking berbasis Microblogging yang dikhususkan untuk membangun
lingkungan belajar online yang aman untuk berbagi data, informasi serta konten-konten pendidikan baik
berupa ulisan, dokumen, video, audio, foto, kalender, link yang dapat dibagikan baik oleh guru maupun siswa
dan juga konten khusus berupa nilai, kuis, acara kegiatan, penugasan dan poling yang hanya dapat dibagikan
oleh guru. Fitur-Fitur yang Terdapat di Edmodo Edmodo memiliki fitur yang dikhususkan untuk mendukung
kegiatan pembelajaran. Edmodo mengklasifikasikan fiturnya berdasarkan pengguna yaitu guru dan siswa. Di
bawah ini adalah fitur yang ada pada Edmodo. Assignment Assignment digunakan oleh guru untuk
memberikan penugasan kepada siswa secara online. Fitur ini dilengkapi dengan waktu deadline dan fitur
attach file sehingga siswa dapat mengirimkan tugas dalam bentuk file secara langsung kepada guru. Guru
dapat secara langsung memberikan penilaian terhadap hasil tugas yang telah dikerjakan siswa. Skor yang
diberikan secara otomatis akan tersimpan dalam fitur gradbook.. File and Links Pada fitur ini guru dan siswa
dapat mengirimkan pesan dengan melampirkan file dan link pada grup kelas, siswa atau guru lainnya. File
yang dilampirkan berlaku untuk semua jenis ekstensi seperti. Quiz Quiz digunakan untuk memberikan
evaluasi secara online baik berupa pilihan ganda, isian singkat, maupun soal uraian. Quiz hanya dapat dibuat
oleh guru, sedangkan siswa hanya mengerjakannya saja. Fitur ini dilengkapi dengan batas waktu pengerjaan,
informasi tentang kuis yang akan dibuat, judul kuis dan tampilan kuis. Perhitungan skor pada setiap butir soal
quiz dilakukan secara otomatis untuk jenis pertanyaan pilihan ganda dan isian singkat, sedangkan untuk
penskoran soal uraian harus diperiksa oleh guru terlebih dahulu. Polling Polling hanya dapat dibuat oleh guru
untuk dibagikan kepada siswa. Biasanya guru menggunakan poling untuk mengetahui tanggapan siswa
mengenai hal tertentu yang berkenaan dengan pelajaran. Gradebook Fitur gradebook digunakan sebagai
catatan nilai siswa. Pemberian nilai dapat dilakukan oleh guru dan dapat diisi secara manual atau secara
otomatis. Pengisian nilai secara otomatis hanya bisa dilakukan berdasarkan hasil skor Assignment dan Quiz.
Penilaian pada gradebookdapat di-export menjadi file. Dalam fitur ini, guru mengatur penilaian hasil belajar
seluruh siswa. Guru dapat mengatur nilai maksimal pada masing-masing subjek nilai. Nilai total adalah
porsentase dari nilai keseluruhan setiap siswa secara otomatis oleh sistem. Untuk penilaian Quiz diisi secara
otomatis oleh sistem berdasarkan hasil Quiz setiap siswa. Pada siswa, fitur ini hanya dapat dilihat berupa
rekapan nilai dalam bentuk grafik dan penilaian langsung. Library Fitur ini digunakan sebagai tempat
penyimpanan berbagai sumber pembelajaran dengan konten yang beragam. Dengan fitur library, guru dapat
meng-upload bahan ajar, materi, presentasi, sumber referensi, gambar, video, audio dan konten digital lainnya.
Link dan file yang terdapat di Library dapat dibagikan baik kepada siswa maupun grup. Siswa juga dapat
menambahkan konten yang dibagikan oleh guru ke dalam library-nya. Fitur ini dapat digunakan sebagai media
untuk menampung berbagai sumber dari dalam dan luar. Sehingga siswa dapat menyimpan berbagai informasi
dari luar namun tetap diakses melalui Edmodo. Award Badges Fitur ini digunakan untuk memberikan suatu
penghargaan baik kepada siswa maupun kelompok. Penghargaan dapat ditentukan oleh guru itu sendiri
sehingga tidak menghambat kreatifitas guru dalam memberikan penghargaan. Akses kode untuk orang tua
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siswa dapat diperoleh dengan mengklik nama kelas. Implikasi Edmodo untuk Pembelajaran pada Pendidikan
Jarak Jauh Edmodo seperti alat bantu belajar lainnya, bisa menjadi hanya sebuah platform online untuk
mendorong pembelajaran pendidik secara jarak jauh, atau dapat menjadi cara lebih kreatif untuk melibatkan
para peserta didik dalam pembelajaran kolaboratif dan kognisi terdistribusi Jenkins jarak jauh. Edmodo
bukanlah jawaban untuk setiap kelas tetapi yang terpenting adalah platform ini memberikan aspek penting dari
sebuah lingkungan belajar yang positif pada pendidikan jarak jauh. Platform ini memberikan peserta didik
jalur untuk berinteraksi dengan rekan-rekan mereka dan pendidik mereka dalam suasana akademis yang
berjauhan. Lebih jauh lagi penggunaan platform ini dapat mengajarkan peserta didik untuk bagaimana
berperilaku secara online dan bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan belajar mereka dengan sistem yang
keamanannya terjamin yang dapat melatih kemandirian peserta didik pada pembelajaran. Pada hakikatnya
platform ini adalah mudah dipelajari dan mudah digunakan terutama bagi para pendidik yang menganggap
dirinya berada di luar basis pengetahuan teknologi yang berkembang saat ini. Edmodo menyediakan
lingkungan dimana mengajar dan belajar dapat menghasilkan kegembiraan peserta didik, peserta didik
menjadi lebih mandiri, tanpa melupakan standar pengukuran keberhasilan peserta didik. Tidak dapat
dipungkiri bahwa peserta didik akan sangat tertarik bahkan menyukai pembelajaran lewat platform ini, dan
ketika peserta didik merasa senang keinginan mereka untuk dapat mengatasi materi baru dan sulit akan
meningkat. Edmodo merupakan aplikasi yang menarik untuk membangun semangat peserta didik untuk
belajar pada pendidikan jarak jauh. Ini dikarenakan Edmodo memiliki beberapa kelebihan dibandingkan
dengan media sosial maupun LMS lainnya sebagai berikut: Mirip facebook, mudah digunakan. Free, diakses
online, dan tersedia untuk perangkat smart phone android dan Iphone. Tidak memerlukan server di sekolah.
Dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Edmodo selalu diupdate oleh pengembang. Edmodo dapat digunakan
bagi peserta didik, pendidik, dan orang tua. Edmodo digunakan berkomunikasi menggunakan model sosial
media, learning material, dan evaluasi. Edmodo mendukung model team teaching, co-teacher, dan teacher
collaboration. Terdapat notifikasi Fitur Badge dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan motivasi peserta didik.
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Chapter 8 : Perbedaan Quipper School dengan Edmodo
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Edmodo merupakan aplikasi yang menarik bagi guru dan siswa dengan elemen sosial yang menyerupai
Facebook, tapi sesungguhnya ada nilai lebih besar dalam aplikasi edukasi berbasis jejaring sosial ini. Edmodo
dirancang oleh pendidik yang juga berbasis cloud kolaborasi merupakan aplikasi yang cukup aman digunakan
oleh guru dan siswa. Dengan platform ini Anda akan lebih mudah untuk memonitor interaksi siswa Anda
dalam Edmodo learning environment. Tidak ada yang bisa masuk ke ruang Edmodo Anda tanpa undangan,
dan siswa tidak dapat menggunakannya untuk berhubungan dengan orang asing seperti yang terjadi di
facebook. Edmodo sangat komprehensif sebagai sebuah course management system seperti layaknya Moodle,
bedanya adalah aksesnya lebih cepat dan lebih mudah penggunaannya dengan beberapa fitur yang fungsinya
sama seperti layaknya sebuah course management system. Apa Implikasinya untuk Pembelajaran? Edmodo
seperti alat bantu belajar lainnya, bisa menjadi hanya sebuah platform online untuk mendorong pembelajaran
guru, atau dapat menjadi cara lebih kreatif untuk melibatkan para siswa dalam pembelajaran kolaboratif dan
kognisi terdistribusi Jenkins. Edmodo bukanlah jawaban untuk setiap kelas tetapi yang terpenting adalah
platform ini memberikan aspek penting dari sebuah lingkungan belajar yang positif. Platform ini memberikan
siswa jalur untuk berinteraksi dengan rekan-rekan mereka dan guru mereka dalam suasana akademis. Lebih
jauh lagi penggunaan platform ini dapat mengajarkan siswa untuk bagaimana berperilaku secara online dan
bertanggung jawab dalam mengatur kegiatan belajar mereka dengan sistem yang keamanannya terjamin. Pada
hakikatnya platform ini adalah mudah dipelajari dan mudah digunakan terutama bagi para guru yang
menganggap dirinya berada di luar basis pengetahuan teknologi yang berkembang saat ini. Edmodo
menyediakan lingkungan di mana mengajar dan belajar dapat menghasilkan kegembiraan siswa, siswa
menjadi lebih mandiri, tanpa melupakan standar pengukuran keberhasilan siswa. Tidak dapat dipungkiri
bahwa siswa akan menyukai pembelajaran lewat platform ini, dan ketika siswa merasa senang keinginan
mereka untuk dapat mengatasi materi baru dan sulit akan meningkat. Edmodo adalah salah satu cara untuk
membangun semangat siswa untuk belajar. Anda akan menerima konfirmasi pendaftaran melalui email,
disertai petunjuk langkah selanjutnya untuk mengatur akun Edmodo Anda. Pendaftaran Siswa Sebelum siswa
mendaftar dan mendapatkan akun di Edmodo, mereka harus dibekali 6 digit kode grup dapat grup berupa kelas
atau mata pelajaran dari guru mereka. Setelah itu siswa harus mengisi username dan password yang bersifat
unik. Dalam hal ini sarankan siswa untuk menggunakan nama depan ditambahkan sesuai yang unik
dibelakangnya. Untuk baris firstname dan lastname, siswa harus mengisikan nama mereka yang
sesungguhnya. Dalam pendaftaran sebagai siswa ini, alamat email tidak diharuskan diisi sehingga dapat diisi
atau dikosongkan saja. Di halaman ini Anda dapat melakukan berbagai hal diantaranya adalah: Jika Anda
memilih notifikasi melalui email, artinya setiap pembaharuan aktivitas yang ada di akun Edmodo Anda akan
diberitahukan melalui email. Namun dalam hal ini baru penyedia layanan selular di wilayah Amerika saja
yang baru bisa sedangkan di Indonesia belum. Untuk itu jika Anda memilih ingin adanya pemberitahuan,
maka pilihlah notifikasi melalui email. Notifikasi Bagian notifikasi terletak di pojok kanan atas halaman depan
Edmodo Anda. Di bagian ini guru dan siswa dapat melihat kegiatan-kegiatan yang akan datang, balasan
terhadap notes yang diposkan, alerts, dan pesan pribadi dari guru dan siswa. Semuanya yang tampil disini
tergantung dari pengaturan notifikasi Anda sebelumnya. Guru juga dapat melihat apakah ada notifikasi jika
ada anggota baru bergabung, guru baru yang ingin terkoneksi, permintaan untuk terkoneksi, dan jika ada tugas
dari siswa yang perlu dinilai. Untuk siswa, bagian notifikasi juga akan terlihat manakala tugas tersedia dalam
waktu dua minggu dan menunggu untuk dikerjakan, begitupula siswa dapat melihat notifikasi nilai yang sudah
diberikan oleh guru terhadap tugas yang sudah dikerjakan. Hal ini untuk memastikan bahwa hanya orangtua
yang bisa berinteraksi dengan guru dan siswa. Pilih bagian ini untuk didownload dan akan berupa file dalam
format excel. Disamping itu mereka juga dapat melihat daftar guru yang mengajar anak mereka. Mereka dapat
menyaring untuk dapat melihat kalendar satu anaknya saja atau kalendar semua anaknya yang terdaftar dengan
cara mengklik menu drop down. Mereka dapat menyaring berdasarkan mata pelajaran yang anak mereka
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dapatkan ada di panel sebelah kiri. Dibagian paling bawah penilaian, orangtua dapat melihat total nilai yang
diperoleh anaknya dari total nilai yang tersedia. Orangtua juga dapat mengubah foto profil dan juga alamat
email dan password jika diperlukan.
Chapter 9 : Edmodo Untuk Siswa |
kini telah tersedia Edmodo versi Bahasa Indonesia. Aplikasi ini bebas hak cipta (open source) dan tidak berbayar (free).
Cara merubah Edmodo ke Bahasa Indonesia: 1.
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