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Abstract: This study aims to determine the extent of the use of Edmodo as
a Learning Media for Pancasila and citizenship education in SMK Negeri 1
Dompu. The method used in writing this article is a descriptive qualitative
method with data collection techniques, namely centralized interviews and
document/text studies. The results of this paper show that Edmodo is a
free personal social networking platform that resembles Facebook and is
used as a learning medium by teachers and students at SMK Negeri 1
Dompu. The existence of learning media not only helps students
understand the learning material, but the use of learning media makes it
easier for students to carry out learning and can attract students' interest in
learning. Pancasila education and citizenship as a subject has a very
complex material content. So that there are Edmodo learning media,
students can more easily understand the material conveyed by the teacher
easily. The existence of Edmodo as a learning medium in Pancasila and
Citizenship Education enables students to gain knowledge and skills in
using it. In addition, Edmodo as a learning media can offer convenience for
its users.
Keywords: Edmodo, Learning Media, Pancasila Education, Citizenship
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana
Pemanfaat Edmodo Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegeraan di SMK Negeri 1 Dompu. Metode yang digunakan dalam
penulisan artikel ini ialah metode kualitatif deskriptif dengan teknik
mengumpulkan data yakni wawancara terpusat dan studi dokumen/teks.
Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa Edmodo sebagai platform jejaring
sosial gratis yang bersifat pribadi yang menyerupai facebook dan
dimanfaatkan sebagai media pembelajaran oleh guru, siswa di SMK Negeri
1 Dompu. Adanya media pembelajaran bukan hanya membantu siswa
dalam memahami materi pembelajaran akan tetapi penggunaan media
pembelajaran menyebabkan siswa lebih mudah dalam melaksanakan
pembelajaran dan dapat menarik minat siswa dalam belajar. Pendidikan
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Pancasila dan kewarganegaraan sebagai suatu mata pelajaran memiliki
muatan materi yang sangat kompleks. Sehingga ada media pembelajaran
edmodo siswa dapat lebih mudah dalam memahami materi yang di
sampaikan oleh guru secara mudah. Adanya edmodo sebagai media
pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
mengatarkan siswa untuk dapat memperoleh pengetahuan dan
keterampilan dalam memanfaatkannya. Selain itu, edmodo sebagai media
pembelajaran dapat menawarkan kemudahan bagi para penggunanya.
Kata kunci: Edmodo, Media Pembelajaran, Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan

PENDAHULUAN
Belajar proses untuk memperoleh pengetahuan yang dilakukan oleh manusia
sampai akhir hayat. Belajar penting dilakukan oleh individu atau kelompok untuk terus
memperoleh pengetahuan baru yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Belajar
adalah kegiatan (aktivitas) yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dan
mengakibatkan berubahan dalam dirinya berupa penambahan pengetahuan atau
kemahiran berdasarkan indera dan pengalaman (Darmadi, 2017: 1). Seseorang telah
melakukan pembelajaran apabila perubahan sikap dan perilaku yang ditunjukan.
Dalam proses pembelajaran akan mengalami berubahan sesuai dengan kebutuhan
manusia sebagai objek yang melakukan pembelajaran.
Pada era digital kecenderungan manusia dalam belajar mulai bergeser sesuai
dengan perkembangan zaman. Kencendeungan pembelajaran abad 21 ditandai oleh
peningkatan kompleksitas teknologi pembelajaran (Rusman, 2017). Pembelajaran
yang dilakukan pada abad 21 tidak terlepas dari teknologi sebagai penunjak dari
pembelajaran. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran semakin bervariasi dan
terus melakukan inovasi berdasarkan kebutuhan dalam pembelajaran. Online learning
adalah salah satu bukti bahwa teknologi digunakan untuk pembelajaran.
Pembelajaran tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu tetapi dapat dilakukan
diberbagai tempat baik secara bersama atau sendiri, ini dapat dilakukan oleh siswa
dan guru. Pembelajaran semaca ini akan meningkatkan daya imajinasi siswa,
sehingga dengan mudah menangkap materi yang dipelajari selama proses
pembelajaran. Pembelajaran yang menyenangkan dipahami sebagai proses
penyampaikan bahan ajar yang diberikan kepada siswa dengan metode atau cara
tertentu dengan benar, dan tentunya membuat para siswa senang (Saifuddin, 2014).
Pembelajaran yang menyenangkan dapat dilakukan diberbagai tempat sesuai
keinganan dari para siswa, tentunya menyenangkan dan memberikan inspirasi untuk
terus mengembangkan diri.
Electronic learning (e-learning) adalah pembelajaran yang memanfaatkan
teknologi sebagai media dalam pelaksanaannya serta menghilangkan dimensi ruang
dan waktu. E-learning merupakan media pembelajaran dengan menggunkan internet
yang dapat menghubungkan antara guru dan siswa dalam ruang belajar online
(Chusna, 2019). E-learning disajikan untuk memudahkan interaksi ilmiah antara guru
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dan siswa. Selain dari pada itu, e-learning membantu siswa untuk mandiri dalam
melaksanakan pembelajaran. Pengembangan jenis e-learning sangat saat ini sangat
beragam, hal ini mempermudah dalam melaksanakan pembelajaran
Pembelajaran dengan cara online memerlukan media pembelajaran yang
mengatarkan kepada keterlaksanaan dari proses pembelajaran. Media pembelajaran
penting dimunculkan dalam pembelajaran karena akan memberikan dampak kepada
keterlaksanaan dan hasil pembelajaran siswa. Media pembelajaran dalam yang
digunakan dalam satu mata pelajaran sangat beragam tergantung kebutuhan siswa
dan materi yang akan dipelajari.
Pendidikan Pancasila dan Kewargenegaraan sebagai nomenklatur mata
pelajaran. Sangat wajar mengembuka diri untuk menggunakan media pembelajaran
alternatif yang ditawarkan oleh kemajuan teknologi di era revolusi industri 4.0 yang
setiap hari memasuki lini kehidupan umat manusia, tak terkecuali juga siswa. Untuk
itu, media pembelajaran yang ditawarkan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan
siswa sebagai generasi baru (new generation) yang tak lepas dari teknologi. Edmodo
adalah salah satu dari ragam media pembelajaran yang ditawarkan oleh e-learning.
Edmodo semacam jejaring sosial yang dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk
melaksanakan proses pembelajaran secara online di SMK Negeri 1 Dompu pada kelas
XI.
Media berasal dari bahasa latin “medium” yang berarti perantara atau
pengantar. Lebih lanjut, media merupakan sarana penyalur pesan atau informasi
belajar yang hendak disampaikan oleh sumber pesan. Media adalah adalah alat yang
digunakan dalam menyampaikan pesan. Untuk itu, dalam pembelajaran
membutuhkan media yang untuk melakukan proses pengalihan ilmu maupun
informasi, media yang digunakan harus efektif (sesuai dengan apa yang dipelajari),
menarik perhatian siswa sehingga siswa terdorong untuk mengetahui apa yang
sedang dipelajari selain dari pada itu, manfaat dari media pembelajaran memberikan
pengalaman bagi para siswa (Pakpahan dkk, 2020) dengan demikian akan
memunculkan rasa ingin tahu yang tinggi dalam diri siswa. Media pembelajaran ialah
alat yang digunakan dalam memudahkan proses pembelajaran dan media
pembelajaran dijadikan sebagai alat bantu untuk yang dapat mempermudah proses
penerimaan materi pelajaran yang di sampaikan dan mempermudah pencapaian
keberhasilan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran hadir guna membuat
pembelajaran lebih menarik dan menghilangkan kejenuhan siswa dalam proses
pembelajaran di dalam kelas.
Penggunaan media pembelajaran bukan hanya membantu siswa dalam
memahami materi pembelajaran. Tetapi penggunaan media juga menyebabkan siswa
lebih senang dan antusias sehingga menarik minat siswa dalam belajar. Proses mental
tersebut sangat membantu membangkitkan motivasi belajar yang pada akhirnya
dapat membuat siswa lebih berupaya ketika menemukan berbagai masalah dalam
proses pembelajaran. Penggunaan media ini tentu saja membantu guru dalam
mentransformasikan pengetahuan kepada siswa. Media pembelajaran memiliki
kegunaan yang pokok (utama) antara lain sebagai berikut:
a. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu tenaga serta daya indera
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b. Menimbulkan gaira belajar, interaksi lebih langsung antara siswa dengan
sumber belajar
c. Memungkinkan siswa belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemanpuan
visual, auditori dan kinestetiknya
d. Memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman serta
menimbulkan persepsi yang sama (Sumiharsono dan Hasanah, 2017: 11)
Pada abad 21, media pembelajaran bukan hanya terbatas pada alat peraga
maupun audio visual aids (alat bantu pandang/ dengar) tetapi sudah berkembang ke
arah elektronik yang biasa disebut dengan e-learning (pembelajaran elektronik).
Media pembelajaran dewasa ini sangat beragam dan dapat digunakan sesuai dengan
kebutuhan dalam pembelajaran, pemilihan media pembelajaran bergantung kepada
materi yang sedang dipelajari.
Pergantian rezim yang diikuti dengan pergantian kurikulum memberikan
dampak yang cukup serius terhadap penaman mata pelajaran dalam sekolah, seperti
mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang nomenklaturnya
selalu berubah sesuai dengan perubahan kurikulum. Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan
diberbagai negara dikenal juga dengan Pendidikan
Kewarganegaraan (citizenship education, civic education), Pendidikan Demokrasi,
Pendidikan Nilai. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah
salah satu mata pelajaran yang mengajarkan tentang nilai, moral, etika, karakter, dan
lain sebagainya. Pendidikan kewarganegaran mencangkup persiapan generasi muda
untuk mengambil peran dan tanggung jawab sebagai warga negara (Madiong dkk,
2018: 15).
Ubaedillah (2016: 2) mengungkapkan bahwa pendidikan kewarganegaraan
adalah membangun warga negara Indonesia yang memiliki pengetahuan,
keterampilan, nilai, dan karakter demokrasi di Indonesia. Mata pelajaran pendidikan
kewarganegaraan memiliki tanggung jawab penting dalam membentuk warga negara
yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional negara Republik Indonesia. Senada
dengan hal tersebut, Rahayu (2007: 17) menjelaskan tujuan dari pendidikan
kewarganegaraan adalah membekali siswa dengan pengatahuan dan kemampuan
dasar hubungan warga negara Indonesia yang Pancasilais dengan negara dan sesama
warga negara. Tujuan ini memberikan gambaran, bahwa pendidikan Pancasila dan
kewarganegaraan sangat luas cakupan materi yag dipelajari.
Edmodo aplikasi yang mudah dioperasikan oleh semua orang (guru, siswa,
dan wali Murid). Edmodo adalah salah satu platform media sosial yang sering
digunakan dalam e-learning (Kuntarto, 2018: 4). Hal ini menjunjukkan bahwa edmodo
sebagai platform jejaring sosial gratis yang bersifat pribadi yang menyerupai facebook
dan dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran oleh guru, siswa, dan dapat
digunakan oleh wali murid untuk memantau aktivitas pembelajaran yang dilakukan
oleh anaknya. Aplikasi ini pertama kali dikenalkan oleh Nic Borg dan Jeff O’hara pada
akhir tahun 2008. Untuk membuat akun edmodo dengan menggunakan laptop atau
komputer dengan link www.edmodo.com, maka di dalamnya ada pilihan ada
tergantung kebutuhan masing-masing. Edmodo dapat digunakan sebagai media
pembelajaran untuk semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran yang memerluhkan
pengamatan secara langsung, edmodo sangat baik digunakan oleh mata pelajaran
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Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan karena pada hakikatnya mata pelajaran
ini banyak mengandung konsep atau teori. Pemanfaat edmodo sebagai media
pembelajaran memberikan dampak yang baik bagi siswa, dengan menggunakan
edmodo dalam pembelajaran dapat meningktan sikap positif siswa terhadap
pelaksanaan jejaring sosial ini di kelas (Ma’azi dan Janfeshan, 2018). Edmodo
memberikan dampak yang sangat baik untuk pembelajaran terkadang masih banyak
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Edmodo sebagai media pembelajaran
memberi dampak yang positif meskipun ada banyak tantangan untuk
mengintegrasikannya.
Edmodo memiliki dampak yang luar biasa pada pengembangan keterampilan
menulis siswa (Al-naibi dkk, 2018). Ini menggambarkan bahwa edmodo memberikan
efek positif terhadap pembelajaran siswa, siswa akan akan lebih aktif apabila
dihadapkan dengan media pembelajaran yang interaktif. Edmodo dapat
meningkatkan daya tarik siswa, mengikuti pelajaran, membuat siswa lebih
memperhatikan pelajaran, membuat siswa lebih antusias, lebih semangat belajar,
mudah dalam mengerjakan tugas serta tepat waktu dalam mengumpulkan tugas.
Edmodo juga dapat meningkatkan hasil pembelajaran secara kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Ekici (2017) menyatakan bahwa Edmodo memberikan berbagi
pengetahuan, pengalaman dan pandangan yang luas untuk kemajuan ilmu
pengetahuan. Adanya edmodo sebagai media pembelajaran memberikan banyak
banyak manfaat untuk keperluan pembelajaran karena pada dasarnya media ini
muncul untuk keperluan edukasi. Setiap aplikasi yang diterapkan dalam pembelajaran
memiliki hambatan tersendiri dalam mengaplikasikannya.
Faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi edmodo sebagai media
pembelajaran antara lain sebagai berikut: (a) faktor-faktor guru mencakup pendidikan,
lama belajar mengajar, usia, jenis kelamin, pelatihan sering, keterbukaan guru dalam
mengakses informasi, tempat mengajar (kota atau desa), dan partisipasi dalam
organisasi guru dan kompetensi pedagogik pendidik dalam menyampaikan bahan, (b)
faktor fasilitas dan infrastruktur mencakup bangunan, kamar, perangkat keras,
perangkat lunak, koneksi internet, infrastruktur ke sekolah, dan instruksi tentang
menggunakan aplikasi Edmodo (c) faktor-faktor pembelajar mencakup motivasi,
keberanian untuk menjelajahi menggunakan Edmodo, dan frekuensi penggunaan
aplikasi Edmodo (Sugito dkk, 2017: 303).
METODE
Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik
mengumpulkan data yakni wawancara terpusat kepada siswa serta guru dan studi
dokumen/teks seperti membandingkan nilai yang diperoleh sebelum dan sesudah
menggunakan media pembelajaran edmodo dalam proses pembelajaran untuk mata
pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Muatan materi dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan sangat kompleks dan beragam. Maka diperlukan alat bantu dalam
menyampaikan materi yang dipelajari, alat bantu yang dimaksud adalah media
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pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan perkembangan
teknologi yang ada. Media pembelajaran edmodo mengharsukan semua siswa terlibat
aktif di kelas dalam. Siswa di arahkan bukan hanya mengetahuai materi yang
dipelajari tetapi dapat juga terampil dalam menggunakan teknologi yang sudah ada.
Siswa kelas XI yang menggunakan edmomo sebagai media pembelajaran sangat
antusia dalam menerima pelajaran. Serupa dengan hal tersebut salah satu
narasumber juga menyampaikan bahwa:
“Edmodo sangat mudah saya gunakan karena mirip dengan facebook. Saya
senang menggunakan aplikasi tersebut dan juga mudah saya memahami
materi yang disampaikan oleh guru” (M.Z.A.S: 10/07/2021)
Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata
pelajaran yang secara konten/isi lebih banyak mempelajari hal-hal yang bersifat
teoritis atau materinya terlalu banyak, hal ini menyebabkan mata pelajaran ini kurang
diminati oleh para siswa. Untuk itu diperluhkan media pembelajaran agar proses
pembelajaran pada mata pelajaran ini lebih berwarna. Media pembelajaran edmodo
sebagai salah satu media pembelajaran yang ditawarkan oleh kecangihan teknologi
dapat digunakan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan.
“Materi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang
disampaikan oleh guru lebih singkat saat menggunakan Edmodo” (D.K.:
12/07/2021)
Edmodo mempermudah guru dan siswa untuk melakukan proses
pembelajaran tanpa harus tatap muka dan juga orang tua dapat dengan mudah
mengetahui sejauhmana tingkat pengetahuan anaknya dengan ikut terlibat
penggunakan platform ini (loging/masuk dengan mengklik fitur parent yang terdapat
dalam aplikasi edmodo). Kemudahan yang ditawarkan oleh platform ini harus
manfaatkan dengan sebaik agar materi yang dipelajari tersampaikan dengan baik.
Media pembelajaran semacam ini memberikan ruang bagi siswa untuk lebih terampil
dalam menggunakan media pembelajaran.

Gambar 2: Halaman utama Edmodo
Langkah-langkah penggunaan Edmodo bagi guru dan siswa kelas XI SMK Negeri 1
Dompu
1. Langkah pertama
Untuk belum mendaftar dapat memilih teacher, studend, parent. Teacher untuk
pembuatan akun untuk guru, student pembuatan akun untuk siswa, dan parent
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untuk orang tua. Tetapi apabila sudah terdaftar dapat langsungm membuka
dengan mengklik log in pada pojok kanan atas.
2. Langkah kedua

Gambar ke 3: cara log in
3. Langkah ke tiga

Gambar 3: membuat kelas
Dalam membuat kelas klin create a grup. Maka akan muncul tampilan sebagai
berikut:

Gambar: 4 gambar kelas dan kode untuk bergabung di kelas
kelas di buat maka akan muncul members dengan kode tertentu untuk bergabung
dengan kelas.
Setalah selesai membuat kelas, guru dapat memberiktahukan kepada siswa
untuk dapat mengikuti pembelajaran dengan menggunakan edmodo dan
menyertakan kode untuk dapat bergabung di dalam kelas tersebut. Selain dari itu,
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guru dapat memanfaatkan berbagai fitur yang terdapat di dalam aplikasi edmodo
untuk mempermudah proses pembelajaran.
Fitur-fitur pada Edmodo
a. Polling
Polling adalah satu fitur yang digunakan oleh guru dalam mengetahui
tanggapan siswa terkait satu hal tertentu. Fitur ini hanya dapat dimanfaatkan
oleh guru dalam meminta tanggapan siswa
b. Gradebook
Gradebook adalah fitur yang menyerupai catatan nilai siswa dan guru
memiliki kendali penuh atas fitur ini. Sementara guru dapat memberikan nilai
kepada siswa secara manual maupun otomatis. Siswa hanya dapat melihat
rekap nilai dalam bentuk grafik.
c. Quiz
Quiz adah fitur yang hanya dapat dikelola oleh guru, sementara siswa
tidak mempunyai akses untuk membuat quiz. siswa hanya dapat mengerjakan
quiz yang dibuat atau diberikan oleh guru. Fitur quiz dimanfaatkan oleh guru
untuk memberikan evaluasi online kepada siswa, seperti soal pilihan ganda,
isian singkat dan soal uraian.
d. File dan link
Dengan fitur ini memudahkan guru untuk mengirimkan note (catatan)
dengan melampirkan file dan link.
e. Library
Aplikasi library ini, dapat menampung atau mengunggah bahan ajar
diantaranya materi, presentasi, gambar, video, sumber referensi, dan lain-lain.

f. Assignment

Dengan fitur ini dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan
tugas kepada siswa secara online. Keunggulan dari fitur ini yaitu dilengkapi
dengan waktu deadline, fitur attach file yang memungkinkan siswa untuk
mengirimkan tugas secara langsung kepada guru dalam bentuk file dan juga
tombol “Turn in” pada kiriman assignment yang berfungsi menandai bahwa
siswa telah menyelesaikan tugasnya.

g. Award badge
Untuk memberikan suatu penghargaan kepada siswa atau grup,
biasanya guru menggunakan fitur award badges ini.

Manfaat Emodo
Manfaat edmodo sebagai media pembelajaran di SMK Negeri 1 Dompu yakni
meningkatkan interaksi antara guru dan siswa, membentuk sebuah kelas online,
menambah variasi belajar, mengubah sistem pembelajaran yang tradisional menuju
pembelajaran yang interaktif. Edmodo sebagai media pembelajara menambah nilai
positif dari media pembelajaran.
Edmodo sebagai suatu aplikasi yang dgunakan untuk media pembelajaran
memiliki manfaat sebagai berikut:
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a. Wadah yang paling untuk melakukan komunikasi maupun diskusi antara guru
dan siswa
b. Memudahkan siswa untuk melakukan diskusi antara sesama serta dipantau
oleh guru secara langsung
c. Mempermudah komunikasi antara walid murid, guru, dan siswa
d. Wahana yang baik untuk ujian dan quiz
e. Memudahkan guru memberikan bahan ajar seperti video, foto, modul dan
lain-lain.
f. Memudahkan siswa untuk mengunduh bahan ajar yang telah diupload guru
g. Memudahkan para walid murid memantau aktivitas pembelajaran anak
h. Memudahkan guru untuk memberikan soal tanpa dibatasi oleh ruang dan
waktu
Kekurangan Emodo
Ada dua kekurangan yang diterima oleh siswa maupun guru yang
menggunakan aplikasi edmomo dalam handphone sebagai media pembelajaran yakni
baterai ponsel cepat berkurang dan penyimpanan file terlalu besar di ponsel. Selain
dua kendala tersebut, ada juga kendala lain yang dihadapi dalam menggunakan
edmodo yakni: mengharuskan para pengguna edmodo memiliki koneksi atau
tersambung dengan jaringan internet dan edmodo tidak dapat digunakan di daerah
yang tidak memiliki koneksi internet.
Kelebihan Emodo
Edmodo sebagai alat bantu yang digunakan dalam pembelajaran miliki
kelebihan tersendiri diantaranya:
a. Dapat diakses pada perangkat mobile termasuk smarfphone sehingga mudah
untuk dibawah kemanapun
b. Dapat diakses menggunakan laptop dan komputer
c. Pembelajaran yang dilakukan tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu
d. Mempermudah guru dalam menyampaikan materi
KESIMPULAN
Edmodo sebagai platform jejaring sosial gratis yang bersifat pribadi yang
menyerupai facebook dan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran oleh guru,
siswa di SMK Negeri 1 Dompu. Adanya media pembelajaran bukan hanya membantu
siswa dalam memahami materi pembelajaran akan tetapi penggunaan media
pembelajaran menyebabkan siswa lebih mudah dalam melaksanakan pembelajaran
dan dapat menarik minat siswa dalam belajar. Pendidikan Pancasila dan
kewarganegaraan sebagai suatu mata pelajaran memiliki muatan materi yang sangat
kompleks. Sehingga ada media pembelajaran edmodo siswa dapat lebih mudah dalam
memahami materi yang di sampaikan oleh guru secara mudah. Adanya edmodo
sebagai media pembelajaran dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
mengatarkan siswa untuk dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan dalam
memanfaatkannya. Selain itu, edmodo sebagai media pembelajaran dapat
menawarkan kemudahan bagi para penggunanya.
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