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MANUAL BOOK 

 

 

Panduan Penggunaan Edmodo 

PADA PEMBELAJARAN FISIKA 

 

 

DISUSUN OLEH: 

AHSAN ABDULFATTAH, S.Pd. 

Dr. Drs. SUPAHAR, M.Si. 



Deskripsi 

 

Buku ini berisi panduan penggunaan aplikasi edmodo dalam menunjang kegiatan 

pembelajaran fisika. Aplikasi edmodo yang digunakan untuk pembelajaran fisika ini berisi 

materi-materi, penugasan, latihan soal, soal-soal keterampilan pemecahan masalah, dan video 

yang dapat memotivasi peserta didik untuk menambah pengetahuan. Panduan penggunaan ini 

diawali dengan panduan cara meng-install aplikasi pada smartphone masing-masing peserta 

didik. Kemudian panduan dilanjutkan dengan cara login dan langkah-langkah pembelajaran 

yang dilakukan melalui aplikasi edmodo ini. Dengan demikian dengan adanya panduan 

penggunaan aplikasi edmodo ini, peserta didik dapat memahami cara belajar menggunakan 

edmodo dan dapat memudahkan peserta didik untuk memperoleh pengetahuan mengenai 

materi yang disampaikan guru secara mandiri menggunakan aplikasi ini. Aplikasi edmodo ini 

bersifat online, sehingga peserta didik dapat belajar kapanpun dan dimanapun (diluar jam 

pelajaran di kelas) menggunakan smartphone dan akses internet masing-masing. 

 

Panduan Penggunaan Edmodo 

 

1. Download aplikasi edmodo menggunakan HP Anda masing-masing, ketikkan edmodo 

pada playstore! 

 

 



2. Pilih dan klik install! 

3. Setelah edmodo terinstall, bukalah aplikasi edmodo tersebut, maka akan muncul 

tampilan seperti ini, 

 

4. Melakukan log in pengguna dengan mengklik ikon Log In, yang berwarna biru muda 

5. Kemudian masukkan username dan password pada kotak yang tersedia, kemudian klik 

Login. (Username dan password ditentukan oleh guru pembuat kelas) 

 

 

 

 



6. Setelah Anda log in, Anda akan menjumpai tampilan seperti di bawah ini, 

Tampilan tersebut digunakan jika Anda menginginkan 

orang tua Anda mengetahui aktivitas pembelajaran 

yang Anda lakukan di dalam kelas edmodo ini. Jika 

Anda menginginkan orang tua Anda mengetahui 

aktivitas Anda, silakan mencamtumkan atau 

mendaftarkan nomor HP atau email orang tua Anda. 

Namun jika Anda tidak menginginkan orang tua Anda 

untuk mengetahui aktivitas pembelajaran Anda, Anda 

dapat mengeluarkan kotak tampilan tersebut dengan 

mengklik tanda silang di pojok kiri atas. 

 

 

 

 

 

7. Kemudian akan muncul tampilan sebagai berikut, 

 

Pilihlah tab My Classes untuk menuju kelas pembelajaran edmodo Anda. 

8. Kemudian klik pada tab Momentum dan Impuls, 



 

 

9. Maka akan muncul tampilan seperti berikut, 

   

 



   

 

 

Pada tampilan tersebut, guru Anda sudah memposting 

materi pembelajaran. Dimulai dengan mengerjakan soal 

pretest, kemudian dengan mengamati video yang 

berkaitan dengan konsep yang dipelajari. Selanjutnya 

peserta didik dapat mendowload LKPD setiap 

pertemuan dan dapat mengerjakan latihan soal yang 

tersedia pada aplikasi edmodo. Materi pembelajaran 

dapat Anda download untuk dipelajari dan dipahami. 

Langkah pembelajaran diakhiri dengan mengerjakan 

soal posttest yang sudah tersedia. Kemudian untuk 

setiap postingan dari guru, Anda dapat mengomentari 

postingan tersebut dengan mengklik icon Reply dan 

memberikan tanda like pada postingan yang diberikan 

dengan mengklik tanda jempol. Untuk Soal Pretest, Soal Posttest, LKPD, dan Latihan 

Soal silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. 

 

10. Anda juga dapat melakukan share materi, video, gambar, suara, dan juga pertanyaan 

untuk memulai diskusi, pada bagian Ask a question or start a discussion.  



11. Untuk tab-tab yang ada di atas, tab Member digunakan untuk mengetahui siapa saja 

anggota dari kelas tersebut,  

 

12. Tab Resources digunakan untuk melihat sumber belajar yang dapat digunakan untuk 

menambah materi pembelajaran dan Tab Small Group digunakan jika Anda ingin 

membuat kelompok kecil dengan beberapa teman Anda. 

   

13. Kemudian untuk tab-tab yang ada di bagian bawah tampilan, 



 

Tab Classes untuk menunjukkkan aktivitas kelas Anda, 

Tab Planner untuk memeriksa perkembangan dari tugas dan kuis yang Anda kerjakan 

Tab Messages digunakan jika Anda ingin mengirimkan pesan kepada teman Anda 

Tab Notifications digunakan untuk memberikan pemberitahuan jika ada aktivitas baru di 

dalam kelas yang Anda ikuti 

Tab More digunakan jika Anda ingin mengatur profil Anda, dan untuk melakukan sign 

out dari kelas pembelajaran Anda. 

14. Anda dapat mengganti foto profil Anda pada tab More, 

 

15. Pilih dan klik My Profile, sehingga muncul tampilan berikut, 

 



16. Klik pada gambar profil tersebut, 

 

 

17. Kemudian masukkan kembali password Anda sebagai verifikasi 

 

18. Pilihlah foto profil yang Anda inginkan dengan mengklik Choose from Gallery, atau 

dengan mengambil gambar langsung melalui kamera dengan klik Use Camera. 



19. Anda juga dapat mengubah password yang digunakan dengan mengklik 3 titik di bagian 

pojok kanan atas, kemudian pilih dan klik Change Password. Kemudian masukkan 

password baru Anda, ketikkan ulang untuk mengkonfirmasi, dan klik Save. 

  

  

 

 

20. Untuk keluar atau meninggalkan kelas pembelajaran Anda silakan klik Sign Out pada tab 

More, 
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