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ABSTRAK 

 
 

Pendidikan di era teknologi mewajibkan setiap pendidik untuk menerapkan 

dan mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi baik secara terintegrasi, 

sistematis, dan efektif. Salah satu contohnya adalah dengan proses pembelajaran 

dalam bentuk e-learning berbasis edmodo. Tujuan dalam penelitian ini untuk 

mengetahui bagaimana proses pembelajaran dengan e-learning berbasis edmodo, 

kelebihan dan kekuranggan penggunaan edmodo dan saran untuk edmodo dalam 

proses pembelajaran kedepannya di lingkungan program studi pendidikan 

matematika. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan subjek dalam penelitian 

ini sebanyak 13 orang mahasiswa. Data penelitian ini diperoleh melalui observasi 

dan wawancara. Dimensi penelitian yang ingin didapatkan adalah keaktifan di dalam 

kelas dan cara pengungkapan ide dan gagasan secara virtual. Hasilnya menunjukkan 

bahwa proses pembelajaran berjalan secara aktif dan menyenangkan, kefleksibelan 

waktu dan tempat dalam pelaksanaanya, melatih disiplin mahasiswa dalam 

menghadiri perkuliahan online dan mengumpulkan tugas. Walaupun demikian 

kekurangan proses pembelajaran dengan edmodo yakni ketergantungan dengan alat 

elektronik dan akses penggunaan jaringan internet. 

Tujuan dari penelitian ini adalah ;1. Mengembangkan kemampuan 

mahasiswa  dalam kelas virtual edmodo sebagai penyiapan pembelajaran daring  

Bagi mahasiswa; 2. Selanjutnya Mengetahui kualitas kelas virtual edmodo  bagi 

mahasiswa  dengan rerata hasil validasi dari ahli materi 82,5%, ahli bahasa 81,6% 

dan ahli media 81,5 dan ahli penilaian  80,5% 

 

 
Kata Kunci : Edmodo, kelas virtual, Pembelajaran daring, Mahasiswa PGSD
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

Perkembangan  teknologi  informasi dan  komunikasi  yang  begitu  pesat  

sangat berpengaruh  dalam  berbagai  bidang kehidupan.  Perkembangan  tersebut  

secara langsung memberikan  dampak yang positif terhadap kemajuan pendidikan 

(Herlambang &  Hidayat,  2016).  Hal  tersebut  menuntutn penggunaan  teknologi  

dalam  proses pembelajaran  agar  dalam dunia  pendidikan harus  mengalami  

peningkatan  mutu (Nasrullah, Ende, & Suryadi, 2017).  Perkembangan  Teknologi  

Informasi dan  Komunikasi  memberikan  pengaruh signifikan  ke  dalam  aspek  

kehidupan manusia.  Dampak  positif  dari perkembangan  teknologi  saat  ini  

adalah tersebarnya pengetahuan dan informasi dari dan seluruh dunia menembus 

batas, waktu, ruang,  tempat,  dan jarak  khususnya dalam bidang (Andriani, 2015). 

Matematika sebagai disiplin ilmu yang mendasari perkembangan ilmu 

pengetahuan dan  teknologi  informasi.  Pembelajaran matematika di satuan 

pendidikan diharapkan mampu  membekali  pembelajar  memiliki kemampuan  

serta  keterampilan  berpikir kritis  pada  permasalahan  matematika maupun 

kehidupan sehari-hari (Trisniawati, Muanifah, & Ardiyaningrum, 2018).  

Perkembangan  Teknologi  Informasi dan  Komunikasi  (TIK)  sangat  

memberi kemudahan  untuk  manusia  agar  dapat mengakses kapanpun dan 

dimanapun. Selain itu,  memungkinkan  pengguna  dapat menerima  dan  bertukar  

informasi  dengan orang  lain,  dengan  perangkat  dan  fungsi untuk  menangkap,  

menafsirkan, menyimpan,  dan  mengirimkan  informasi. Salah  satu  

perkembangannya  di  bidang pendidikan  adalah  proses  pembelajaran secara 

daring (Anderson, 2010). Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan Kebudayaan  

Nomor  65  Tahun  2013 mencantumkan  bahwa  setiap  guru  wajib menerapkan  

teknologi  informasi  dan komunikasi  secara  terintegrasi,  sistematis, dan  efektif  

sesuai  dengan  situasi  dan kondisi.  Penerapan  TIK  dalam  proses pembelajaran 

diharapkan dapat meningkatan mutu serta kualitas pembelajaran. Salah satu bentuk  

pemanfaatannya  dengan  melalui  e-learning.  

Menurut (Herlambang & Hidayat, 2016) menyatakan bahwa e-learning 

adalah segala  pemanfaatan  teknologi  internet  dan web untuk menciptakan 

pengalaman belajar. Selanjutnya, (Kurniabudi & Assegaf, 2018) menuturkan  

bahwa  e-learning  menjadi sebuah  mekanisme  yang  efektif  dalam pembelajaran  

dan  pengajaran  serta menawarkan  berbagai  kelebihan  bagi mahasiswa  dan  

guru  dalam  kegiatan-kegiatan  penelitian,  pelatihan,  dan pembelajaran  secara  

online.  E-learning dalam  pelaksanaannya  diperlukan  sebuah media  atau  yang  

lebih  dikenal  dengan sebutan platform untuk menunjang kegiatan e-learning  itu  

sendiri.  Salah  satu  platform yang  dapat  dimanfaatkan  dalam  proses 

pembelajaran  e-learning  adalah  Edmodo (Hadi & Rulviana, 2018). 

 

Edmodo merupakan situs web pendidikan gratis yang disusun sebagai 

jejaring sosial, dirancang untuk dosen dan mahasiswa dengan fitur intuitif dan 

penyimpanan tidak terbatas. Memberikan kesempatan kepada dosen untuk 

berkomunikasi dengan mahasiswa mereka melalui pesan pribadi dan secara umum, 

memberikan pengumuman, penghargaan, mengumumkan tugas, diskusi, 
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mengemukakan pendapat dan kuis, menetapkan nilai, berbagi sumber daya, 

menyusun kalender kursus dan membuat grup kecil untuk proyek. Selain itu, 

mahasiswa dapat terhubung dengan mudah ke dosen mereka, mengirim 

pertanyaan, mengunggah file dan tautan ke e-library, mengirimkan tugas, 

mengikuti kuis, berkolaborasi, berbagi, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam 

mengemukakan pendapat. Penggunaan edmodo sangat bergantung pada dosen dan 

pada fitur yang digunakan dalam proses pengajaran (Alshawi & Alhomoud, 2016). 

Interaksi yang terjadi tidak hanya antara dosen dan mahasiswa tetapi juga pada 

orang tua atau wali agar dapat mengetahui perkembangan anaknya dalam proses 

pembelajaran di kelas (Istiqomah & Azizah, 2013) 

 

1.2 Pembatasan Masalah  

Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu pendek sehingga materi yang 

dikembangkan dibatasi hanya 1 subtema benda tunggal dan campuran tema 9 benda-

benda di sekitar kita.  

1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah; 

1. Bagaimanakah desain kelas virtual edmodo untuk penyiapan pembelajaran daring; 

2. Bagaiamanakah kualitas menurut Kelas Virtual Edmodo dalam Pembelajaran 

Daring Mahasiswa. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah ; 

1. Mengembangkan Kelas Virtual Edmodo dalam Pembelajaran Daring 

3. Mengetahui kualitas Kelas Virtual Edmodo dalam Pembelajaran Daring 

Mahasiswa. 

1.5 Urgensi Penelitian 

4. Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan Kelas Virtual Edmodo dalam 

Pembelajaran Daring Mahasiswa serta dapat menjadi media pembelajaran daring 

yang menyenangkan
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BAB II  

STUDI PUSTAKA 

 
2.1. Kelas Virtual Edmodo 

Edmodo adalah platform media sosial yang dikembangkan khusus untuk 

proses pembelajaran yang secara daring agar lebih menarik dan mudah digunakan. 

Edmodo dapat membantu penggunanya membuat sebuah kelas daring yang 

disesuaikan dengan pembagian kelas luring yang di dalamnya terdapat penugasan, 

kuis, dan pemberian nilai pada setiap akhir pembelajaran (Trisniawati, Muanifah, & 

Ardiyaningrum, 2018). Implementasi Edmodo membuat mahasiswa dapat 

menyediakan lingkungan belajar yang efektif agar aktif dalam berpartisipasi, 

memperoleh informasi berupa dokumen elektronik untuk memperkaya studi mereka, 

berkomunikasi langsung dengan teks, gambar, suara, data, dan audio video 

(Nasrullah, Ende, & Suryadi, 2017).  

Peneliti menggabungkan kelas virtual edmodo. Science atau IPA sendiri 

merupakan suatu kumpulan teori yang sistematis, penerapannya secara umum 

terbatas pada gejala-gejala alam, lahir, dan berkembang melalui metode ilmiah 

seperti observasi dan eksperimen serta menuntut sikap ilmiah. Berdasarkan 

pengertian tersebut aktivitas IPA meliputi kegiatan observasi dan eksperimen untuk 

membuktikan teori ataupun konsep yang sudah ada.  

 
2.2. Pembelajaran Daring 

WHO menjelaskan coronavirus menjadi bagian dari keluarga besar virus 

yang menyebabkan penyakit yang terjadi pada hewan ataupun manusia. Manusia 

yang terjangkit virus tersebut akan menunjukkan tanda-tanda penyakit infeksi saluran 

pernapasan mulai dari flu sampai yang lebih serius, seperti Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) atau sindrom 

pernapasan akut berat. Coronavirus sendiri jenis baru yang ditemukan manusia sejak 

muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, dan diberi nama Severe Acute 

Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2). Sehingga, penyakit ini disebut 

dengan Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Maka dari itu dampak dari corona 

virus adalah pembelajaran daring di lingkup pendidikan. 

 

https://www.tagar.id/tag/china
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2.3. Pendidikan IPA di SD 

Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam disekolah dasar mengalami 

beberapa perubahan. Pada kelas rendah mata pelajaran IPA lebur kedalam tema dan 

subtema, materi ipa disampaikan melalui mata pelajaran lain misalnya dalam 

pelajaran bahasa Indonesia terdapat dalam teks yang harus dibaca dan dipahami 

siswa. Sedangkan dalam kelas tinggi mata pelajaran ipa tergabung dalam muatan 

pelajaran. IPA kembali ada tanpa disampaikan dalam pelajaran lain namun sebagai 

muatan pelajaran yang terdapat dalam subtema. Tema pembelajaran terdiri dari 3 

subtema, masing-masing dari subtema terdiri dari 6-7 pembelajaran. Masing-masing 

dalam pembelajaran terdiri dari muatan pelajaran yang berbeda-beda. IPA termuat di 

masing-masing pembelajaran. 6 

Fun science activity learning berbasis PHBS dikembangkan bagi siswa 

kelas tinggi yaitu siswa kelas 4 tema daerah di sekitarku. Materi IPA yang terdapat 

dalam tema tersebut adalah gaya dan gerak pada peristiwa di sekitar kita. Penerapan 

PHBS di integrasikan dalam penyusunan kelas virtual edmodo. Peneliti akan 

mengembangakan panduan eksperimen IPA dengan menerapkan perilaku hidup 

bersih dan sehat dilingkungan sekolah dan masyarakat. Panduan Eksperimen IPA ini 

akan disusun dengan kegiatan yang menyenangkan. Sehingga siswa senang 

melakukan eksperimen serta dapat menerapkan perilaku hidup bersih sehat di 

lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah 

 
     2.5 Penelitian terdahulu dan keterkaitannya dengan penelitian ini  

 
Lembar  Kerja Peserta Didik (LKPD) IPA Sekolah Dasar Berorientasi lingkungan  

karya reni kristyowati (2018) Guru hanya memanfaatkan Lembar Kerja Peserta  Didik 

(LKPD) yang ada dalam buku (text book). Padahal Lembar Kerja Peserta Didik 

(LKPD) sangat penting bagi guru agar membuat peserta didik lebih aktif dalam proses 

pembelajaran, meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis dan kreatif serta mampu 

bekerja secara kolaborasi sesuai dengan tuntutan abad 21. Selain itu Lembar Kerja 

Peserta Didik yang berorientasi lingkungan sekitar sekolah sangat diperlukan dalam 

proses belajar agar peserta didik lebih mudah dalam memahami materi pembelajaran. 

Oleh sebab perlu adanya kemauan dan kreativitas dari guru untuk mengembangkan 

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) dalam proses pembelajaran.  
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Penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian diatas bahwa pengembangan 

LKPD dapat meningkatkan kemmapuan berpikir kritis dan kreatif. Namun pada 

penelitian ini lebih menitikberatkan peningkatan ketrampilan psikomotor siswa dengan 

menggunakan fun science activity learning berbasi PHBS.  Di integrasikan dengan 

perilaku bersih dan sehat karena sesuai dengan keadaan pandemic.  
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. METODE 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian pengembangan (Research and 

Development) atau disebut dengan penelitian R & D. Research and Development 

merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Produk yang dimaksud dalam konteks ini adalah Kelas Virtual Edmodo. 
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Prosedur pengembangan Kelas Virtual Edmodo yang akan dilakukan dapat 

dijelaskan sebagai berikut  

1. Pendefinisian (define) 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi permasalahan pada penyelenggaraan 

pembelajaran IPA di sekolah dasar 

1.1 Kondisi Sekolah 

Pada tahap ini dilakukan observasi untuk mengumpulkan data tentang 

penggunaan panduan kegiatan eksperimen di sekolah-sekolah dasar pada korwil di 

kabupaten banyumas. 

 

1.2 Analisis Kurikulum 

Analisis materi IPA mengacu pada kompetensi inti, kompetensi 

dasar,silabus, buku guru dan buku siswa di sekolah dasar yang dapat di integrasikan 

dengan PHBS. 

 

1.3 Analisis Karakter Siswa 

Analisis siswa diperlukan pada awal perencanaan untuk menentukan ciri 

dan kemampuan siswa. Karakteristik ini meliputi kemampuan dan latar belakang 

pengetahuan, sikap, bahasa yang digunakan serta perkembangan kognitif siswa. 

 
2. Perancangan (design) 

Perancangan pengembangan bahan ajar dilakukan berdasarkan pada hasil 

pendefisian menyangkut analisis siswa, analisis kondisi sekolah dan analisis 

kurikulum. Kemudian disusunlah Desain Kelas Virtual Edmodo draft I kemudian 

divalidasi. 

 
3. Pengembangan (Develope) 

Pengembangan dilakukan setelah draft I selesai dibuat kemudian divalidasi 

oleh validator yaitu validasi ahli materi, ahli bahasa serta ahli kesehatan masyarakat. 

Kemudian draft satu di uji skala kecil. Hasil ujicoba skala kecil akan dijadikan 

sebagai masukan atau perbaikan dalam penyusunan draft Kelas Virtual Edmodo yang 

akan diujicobakan dalam skala luas. 
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4. Penyebaran (Disseminate) 

Proses diseminasi merupakan suatu tahap akhir pengembangan. Tahap 

diseminasi dilakukan untuk mempromosikan produk pengembangan agar bisa 

diterima pengguna, baik individu, suatu kelompok, atau sistem. Pada tahap ini Kelas 

Virtual Edmodo yang sudah dikembangkan akan disebarkan ke 25 sekolah dasar 

yang ada di Kabupaten Banyumas. 

 

3.2 Teknik pengumpulan data serta analisis data  

Metode non tes ini dilakukan dengan mengambil dokumen atau data-data yang 

mendukung penelitian. Metode ini terdiri dari wawancara, dokumentasi, pengisian lembar 

validasi dan sebagainya. Analisis data yang dilakukan adalah menganalisis hasil validasi ahli 

serta hasil wawancara dan kuisieoner dari guru maupaun dari siswa. Hasil dari data tersebut 

kemudian dicari persentase sehingga dapat terbaca hasil keberhasilan dari media yang 

dikembangkan.
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Deskripsi Objek Penelitian  

Hasil penelitian dipaparkan berdasarkan pada dimensi penelitian yakni pengalaman 

subjek sebelumnya dalam elearning, kelebihan dan kekurangan proses pembelajaran 

berbasis edmodo, dan saran atas proses e-learning. Sebelumnya akan dipaparkan terlebih 

dahulu waktu pelaksanaan proses pembelajaran berbasis edmodo dan aktivitas yang 

dilakukan selama proses pembelajaran berbasis edmodo berlangsung. Tahapan awal dalam 

penelitian ini berupa pembelajaran dengan memafaatkan edmodo sebagai media e-learning 

dimulai setelah UTS yang dilakukan oleh dosen dan selanjutnya memberikan pengarahan 

dan penyampaian tentang penggunaan edmodo dalam proses pembelajaran daring. Waktu 

pelaksanaanya adalah setengah semester. Selanjutnya melakukan pembuatan grup kelas 

yang terdiri dari mahasiswa prodi pendidikan matematika semester 2 dan semester 4. Dosen 

membuat grup kelas agar menjadi sarana dalam mengunggah materi atau hal-hal yang 

berkaitan dengan  

 

Berdasarkan pengalaman mahasiswa sebelumnya, dari 12 orang mahasiswa yang 

terdaftar dalam dua kelas tersebut, hanya 1 orang yang pernah terlibat dalam e-learning 

berbasis edmodo. Mahasiswa tersebut pernah menggunakannya sewaktu di SMK kelas XI 

pada mata pelajaran bahasa inggris. Dua belas orang mahasiswa lainnya baru pertama kali 

terlibat dalam e-learning khususnya pada aplikasi Edmodo sehingga perlu pemahaman dan 

penjelasan lebih awal terkait aplikasi Edmodo meliputi: (1) pembuatan akun agar bisa 

bergabung dalam kelas yang dibuat oleh dosen, (2) fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi 

edmodo seperti polling (fitur untuk memberikan tanggapan mengenai hal tertentu), 

gradebook (fitur memberi nilai kepada mahasiswa secara manual ataupun otomatis dan 

mahasiswa hanya dapat melihat rekapan nilai dan bentuk grafik dan penilaian langsung), 

quiz (fitur untuk memberikan evaluasi online kepada mahasiswa), library (fitur untuk 

menampung berbabagai file dan link yang dimiliki oleh dosen maupun mahasiswa), 

assignment (fitur untuk memberikan tugas kepada mahasiswa dan dilengkapi dengan waktu 

deadline) 
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Gambar 4.2 Cover aplikasi Edmodo 

 

4.2  HASIL ANALISIS 

Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran 

dengan menggunakan e-learning berbasis edmodo memberikan tanggapan positif dari 

mahasiswa. Penggunaan edmodo yang cenderung mudah karena platformnya mirip dengan 

facebook sehingga mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam pengaplikasiannya. Proses 

pembelajaran secara online membuat mahasiswa merasa senang dan hal yang baru bagi 

mahasiswa. Pembelajaran dengan memanfaatkan edmodo memberikan kefleksibelan waktu 

dan tempat dalam pelaksanaannya, mendorong mahasiswa untuk lebih aktif dalam 

mengeluarkan pendapat untuk setiap materi diskusi yang disampaikan dan memungkinkan 

lebih banyak topik yang di diskusikan sehingga diskusi secara online bersifat 

menyenangkan, memberikan banyak pengalaman untuk mahasiswa, serta mengikuti 

perkembangan era teknologi saat ini.  

Selain itu melatih mahasiswa untuk disiplin waktu dalam menghadiri perkuliahan 

online ataupun dalam mengumpulkan tugas. Walaupun demikian, e-learning berbasis 

edmodo tetap memiliki kekurangan yakni ketergantungan mahasiswa dengan alat 

elektronik, dan jaringan internet yang setiap mahasiswa berbeda dan menjadi kendala 

kepada mahasiswa yang kesulitan mengakses jaringan internet. Saran untuk proses 

pembelajaran berbasis edmodo mahasiswa sebagai partisipan dalam proses pembelajaran 

harus dituntut lebih aktif dan dosen harus mampu menjadi fasilitator dan moderator saat 

diskusi online berlangsung. Fitur-fitur edmodo yang ada harus dilengkapi lagi dengan fitur 

video conference. Hal ini dikarenakan pembelajaran yang hanya dalam bentuk kata-kata 

atau kalimat membutuhkan konsentrasi yang lebih sehingga dibutuhkan fitur video 

conference tersebut agar tetap adanya komunikasi timbal balik antara mahasiswa dan dosen 

seperti proses pembelajaran secara tatap muka. 
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Tabel 1. Validasi ahli 

No  Subjek  kategory validitas Persen skor 

1 Ahli penilaian Relevansi, Kelengkapan, Ketepatan, Kejelasan 80.5%. 

2 Ahli media Ukuran media,  desain cover, desain isi, huruf,  81.5% 

3 Ahli bahasa Kelengkapan, Keterbacaan, Kejelasan, 

Kesesuaian, Ketepatan, 

81.6% 

4 Ahli materi Kelayakan isi, kelayakan penyajian 82.5% 

 

Tabel 2. Masukan dan saran 

N
o  

Masukan dan saran Perbaikan  

1 Gunakan ukuran font yang sama Mengubah ukuran font menjadi sama 

2 Perbaiki petunjuk penggunaan 
media penilaian  

Melakukan perbaikan petunjuk penggunaan 
sesuai  saran  

 

 Mengingat kondisi pada masa pandemic, penelitian ini dilakukan sesuai prosedur 

kebiasaan baru. Pemilihan subjek pada uji coba terbatas dan uji coba lapangan dilakukan 

dengan meniminkan jumlah subjek yang digunakan dalam penelitian. Total subjek dalam uji 

coba skala kecil dan sedang adalah 1 orang guru dan 1 kelas siswa. Uji coba skala kecil dan 

sedang dilakukan dengan menggunakan lembar angket respon guru dan respon siswa 

terhadapKelas Virtual Edmodo: 

 
Gambar 4.6 Uji coba lapangan  

 
Gambar 4.7 Ujicoba terbatas 

 

Bentuk angket yang digunakan ialah kriteria skor penilaian dengan 4 skala yang 
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menyatakan tingkat kualitas setiap aspek yang dinilai. Skala 1 dan 2 adalah tidak hingga 

kurang setuju, sementara itu, skor 3 dan 4 masuk dalam kategori setuju dan sangat. 

Pengumpulan respon guru seperti ini sebelumnya telah dilakukan pula oleh Rahman, dkk., 

(2015) yang menjabarkan bahwa bentuk angket tertutup format skala penilaian dengan 

deskripsi nilainya dimulai dari sangat setuju hingga tidak setuju dapat digunakan untuk 

memperoleh hasil respon guru dan siswa. Analisis respon guru sebanyak 85% sedangkan 

respon siswa sebanyak 86%. Desiminasi produk dilakukan dengan menerapkan protocol 

kesehatan yang berlaku. Desiminasi ditujukan kepada guru dan siswa di lingkungan 

kabupaten banyumas dalam bentuk softfile berupa barcode maupun link flipbook yang bisa 

digunakan oleh setiap guru dan siswa.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan  

Proses pembelajaran berbasis edmodo secara keseluruhan selama setengah semester 

memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa saran untuk 

perbaikan proses pembelajaran berbasis edmodo kedepannya diantaranya: perlu adanya fitur 

video conference karena hanya dengan menggunakan teks dalam diskusi membutuhkan 

konsenstrasi sedangkan manusia memiliki kecendrungan menatap wajah yang diajak 

berkomunikasi sehingga dibutuhkan fitur video call antar individu atapun video conference 

untuk lebih dari dua partisipan. Selanjutnya terkait dalam proses pelaksanaannya, dosen 

diharapkan lebih aktif dalam proses pembelajaran seperti pembelajaran secara tatap muka 

dan menjaga agar tanggapan mahasiswa terkait materi yang diberikan tidak melebar jauh 

dari konteks materi yang dibicarakan. Selain itu, bagi pendidik yang ingin menggunakan 

edmodo terlebih dahulu menyediakan buku panduan penggunaan edmodo untuk 

meminimalisir kendala teknis dalam pengoperasian Edmodo. Saran selanjutnya adalah 

dibutuhkan kecepatan koneksi internet yang tersedia agar pelaksanaan elearning berbasis 

edmodo dapat berjalan dengan lancar. 

5.2 Rekomendasi  

Hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai penelitian eksperimen maupun 

penelitian tindakan. Pengembangan Kelas Virtual Edmodo bisa di aplikasikan pada 

beberapa muatan pembelajaran dengan tajuk yang sama konten yang berbeda misalnya fun 

math, fun art dan sebagainya. Karena sejatinya sesuatu yang menyenangkan akan lebih 

mudah untuk dipahami . 
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