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Pengertian Padlet

 Padlet adalah aplikasi daring gratis yang paling tepat 

diilustrasikan sebagai papan tulis daring. Padlet dapat 

digunakan oleh siswa dan guru untuk mengirim catatan pada 

halaman yang sama. Catatan yang diposting oleh guru dan 

siswa dapat berisi tautan, video, gambar, dan file dokumen.

 Ketika Anda mendaftar dengan Padlet, Anda dapat 

membuat banyak "dinding" atau papan atau halaman tulisan 

online sesuka Anda. Dinding-dinding ini dapat diatur untuk 

pribadi atau publik, dengan masing-masing dinding memiliki 

pengaturan privasi terpisah.



 Ini bisa memfasilitasi kolaborasi guru pada setiap mata 

pelajaran, yang tidak dapat diakses oleh siswa. Dinding 

pribadi dapat dibuat dengan mendaftarkan akun terlebih 

dulu untuk mengaksesnya. Sebagai pemilik dinding, guru 

dapat memoderasi semua catatan sebelum mereka muncul 

dan pengaturan privasi dapat disesuaikan setiap saat.

 Pengguna tidak perlu mendaftar untuk menggunakan 

Padlet ini, meskipun disarankan agar guru 

menggunakannya. Guru juga dapat memilih untuk 

mengatur pemberitahuan untuk menerima email setiap kali 

seorang siswa mengirim tugas atau materi review tertentu ke 

dinding guru.



A.Padlet Sangat Mudah digunakan

 Padlet adalah perangkat yang netral, karena berfungsi di 

semua perangkat yang mendukung internet, termasuk: PC, 

laptop, tablet, smartphone. Ini berarti dapat bekerja dengan 

mudah di sekolah mana pun yang memanfaatkan beragam 

perangkat.

 Dan tidak ada perangkat lunak atau aplikasi yang perlu 

diunduh atau dipasang, sehingga bisa digunakan langsung oleh 

siapa saja yang memiliki akses internet. Tulisan dinding yang 

dibuat di Padlet dapat diekspor dengan beberapa cara, 

termasuk PDF atau spreadsheet, atau disematkan ke blog, situs, 

atau laman lainnya.



B. Apa yang Dapat dilakukan dengan 

Padlet?

 Anda dapat mengetik, rekam suara Anda, tambahkan 

hyperlink, menambahkan foto, menambahkan dokumen. 

Fleksibilitas alat ini membuat Anda dapat memiliki satu 

Padlet kelas untuk tahun ini dan berbagi sumber daya dan 

tautan sepanjang tahun. Artinya materi yang sudah tersedia 

pada satu kelas pertama pada tahun pertama dapat 

dimanfaatkan untuk tahun-tahun berikutnya.



C.Mengapa Anda diharuskan 

menggunakannya?

 untuk melakukan brainstorming ide dari kelas

 untuk menyusun penelitian tentang suatu topik

 untuk mengukur pemahaman tentang suatu topik

 untuk menguji pengetahuan siswa

 untuk mengelola Writing Project, Film project pada Sub 

Bahasan

 untuk berbagi informasi kepada siswa



D. Contoh Hasil 





E. Langkah-langkah membuat akun 

Padlet

Cara membuat akun padlet sangatlah mudah, kita hanya 

perlu berkunjung ke alamat website padlet. Kemudian klik 

daftar yang tertera pada muka halaman. Selanjutnya akan 

muncul pilihan mendaftar dengan google dan atau dengan 

facebook. Jika Anda daftar dengan google, maka sebelumnya 

Anda sudah memiliki akun G+ dan email (gmail@com), lalu klik 

ikon daftar yang terdapat pada pojok kanan bawah.





F. Bagaimana menggunakan Padlet?

 Jika Anda memiliki akun Google, maka kabar baik, Anda dapat 

menggunakan akun Google Anda atau Facebook untuk SSO (single sign-

on) sehingga Anda dapat login dengan cepat tanpa harus membuat 

account baru (lagi). Setelah dimuat Anda memiliki berbagai pilihan, tetapi 

Anda disarankan untuk membuat'Build a wall'. Setelah Anda selesai 

melakukannya Anda dinding siap langsung. Sebelum dipublikasi Anda 

sebaiknya mengkonfigurasi beberapa hal.

Pertama, memberikan dinding Anda judul dan deskripsi dan ikon. 

Selanjutnya, dengan menggunakan ikon kedua bawah, pilih 'Wallpaper'. 

Di sini Anda dapat memilih gambar latar belakang untuk Padlet Anda. 

Anda juga dapat menambahkannya dari koleksi anda dengan 

mengunggahnya.



G.Hasil
 Hasilnya Anda dapat lihat pada link berikut:

 Hasil diskusi online ini dapat Anda simpan dalam bentuk image, PDF, Excel 

caranya klik tombol

 Share/Export lalu pilih format file yang akan Anda simpan pada kolom Export.



I. Share
 Contoh Link : https://padlet.com/agusrudipurwanto/oigle75vwkvm

 QR Code

https://padlet.com/agusrudipurwanto/oigle75vwkvm


 Anda juga dapat menyematkan media baik gambar, 
video bahkan link ke dinding. Dan semuanya disediakan 
gratis alias FREE.

“Mereka yang malas belajar, hanya 
memiliki dua pilihan: Tergantikan atau 
menjadi pengejar mimpi orang lain” 

Jeny Karay

 Selamat Mencoba


