Cara Mendaftar di Edmodo
Untuk Mahasiswa (E-Learning)
Dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, membuat manusia lebih mudah dalam melakukan suatu
hal yang sebelumnya dilakukan secara manual atau dapat dikatakan sulit, akan tetapi saat ini dapat dilakukan
dengan mudah, cepat serta efektif yang salah satunya dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan
edmodo.
Tahukan Anda apa itu Edmodo ??

Edmodo merupakan situs yang menawarkan dan memberikan layanan untuk memudahkan
dalam pendidikan. Dosen dan Mahasiswa dapat terhubung melalui kelas virtual. Sehingga dapat
melakukan akses kapan saja dan di mana saja. Dosen dapat membuat kelas sesuai kehendaknya
kemudian memberikan kode kepada mahasiswa yang akan bergabung. Hanya mahasiswa yang
diberi akses kode join kelaslah dapat masuk.
Bagaimana cara mendaftar akun edmodo untuk siswa? Pertanyaan ini muncul bagi mahasiswa
yang belum terbiasa melakukan register atau SIGN UP. Nah, alamat situsnya
adalah http://www.edmodo.com
Untuk mendaftar akun edmodo saya buatkan tutorialnya dalam bentuk tulisan dan disertai
gambar pada langkah-langkahnya sesuai nomor urut. Perhatikan secara seksama langkahlangkahnya sebagai berikut :
1. Ketikkan alamat http://www.edmodo.com pada browser anda (Mozilla, Chrome, Opera, dll)
atau klik tulisan berikut ini : edmodo
2. Pilih/klik Student. Sebenarnya ada 3 pilihan ; Teachers, Student, Parents.
- Teachers : akun untuk guru
- Students : akun untuk siswa

m68gxs

3. Ketikkan kode join yang diberikan dosen pada kolom Group Code, contoh :
4. Ketikkan nama pertama anda pada kolom First Name, contoh : Mahasiswa1
5. Ketikkan nama terahir anda pada Last Name, jika nama hanya terdiri dari 1 kata maka dapat
mengulang nama pertama anda. Contoh : Baik
6. Ketikkan username yang anda inginkan untuk login pada kolom User Name, Contoh
: mahasiswa1
7. Ketikkan email anda pada kolom Email (optional). Optional artinya tidak wajib.
Contoh : Geraldo_cb@gmail.com
8. Ketikkan password yang akan anda gunakan untuk login pada kolom Password. Buatlah
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password unik, mudah diingat jangan terlalu pendek jumlah karakternya atau 6 karakter
lebih. Contoh : 123abcdF

9. Jika semuanya sudah diisikan dengan baik dan benar pada langkah 3-8, 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. atau ikuti langkah 10, 11, 12.
10. Tuliskan email anda pada kolom Email or username
11. Tuliskan Paswword anda pada kolom Password
12. Klik Log In.

Untuk lebih lengkapnya berikut ini diberikan contoh penggunaan dan penerapannya dalam ELearning dengan Edmodo.
Langkah 1:
Dosen Telah membuat kelas Baru :

Contoh nama Kelas : Manajemen_Proyek_IT_Kelas_A
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Setelah Kelas tersedia maka Dosen akan memberikan Kode
kepada Mahasiswa yang mengambil Mata Kuliah tersebut

Kelas (Class Code)

Contoh : m68gxs

Langkah Selanjutnya Mahasiswa membuat akun sekaligus masuk ke Kelas yang disediakan
oleh Dosen yang bersangkutan:
Contoh:

Tampilan Edmodo awal untuk mahasiswa:
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Kemudian klik tombol Sign Up untuk mendaftar akun baru.

Klik Sign Up
Sebagai siswa klik Tombol Student

Klik Tombol student student
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Kemudian silahkan isi form yang telah tersedia.

Masukkan Data dengan benar seperti dibawah ini:
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Pastikan Kode Kelas sudah Benar
Kemudian Klik Sign up for FREE
Kemudian akan muncul tampilan berikut :

Untuk sementara dapat klik tombol SKIP
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Maka mahasiswa ok sudah masuk dalam kelas Manajemen Proyek TI

Maka nama anda (mahasiswa1) sudah masuk di kelas Dosen.
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Jika sudah terdaftar maka silahkan mengikuti proses pembelajaran yang diberikan oleh dosen
dengan memantau postingan Dosen berupa Materi Kuliah, Tugas, Kuis dan lainlian.
Untuk lebih jelas dapat membaca Tutrial lainnya untuk mendalami penggunaan Edmodo
sebagai fasilitas untuk E-Learning.

Terimakasih
Darwis M.
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