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Isikan identitas pada kolom uang bertuliskan “Don’t have Geschool account?” 

Isikan nama sekolah sesuai dengan database yang telah tersedia 

Kemudian masukkan nama dan email sesuai dengan identitas serta no telpon. 

Angka “0” (nol) pada nomor telpon diganti menjadi “62” contoh : 0813xxxxx menjadi 

62813xxxxx. Setelah itu kemudia masukkan password, password yang digunakan yaitu 

password untuk membukan akun geschool. Setelah lengkap klik “Sign Up for 

Geschool” untuk mengisi form lanjutan. 

  

http://www.geschool.net/
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Contoh data base sekolah yang muncul ketika memasukkan nama sekolah saat 

mendaftar. Nama sekolah sesuaikan dengan nama sekolah yang muncul, bila sesuai 

langsung klik saja. 

 

Isikan status user sesuai dengan status di sekolah. Lengkapi form yang kosong dan 

kode verifikasi yang tersedia kemudian klik “Sign Up” setelah berhasil mendaftar maka 

akan kembali ke halaman awal. Masukkan email atau nomor telpon dan password 

kemudian klik “Login”. 
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Seperti halnya jejaring sosial lain siswa, guru, dan user geschool lainnya dapat 

membuat “status” membuat album foto, membuat catatan, berkirim pesan pribadi, dan 

chat dengan teman yang sedang online. Untuk mengedit profil pribadi ada pada menu 

“personal settings”. Cari teman atau sekolah almamater teman-teman di “search” 

 

    

4 konten pendidikan besar inilah yang menjadi salah satu keunggulan geschool dibandingkan 

dengan jejaring sosial lainnya.  
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Materi pembelajaran yang lengkap sesuai kurikulum sekolah, bahkan 

guru bisa ikut berpartisipasi dalam membuat materi 

 

Belajar bersama dengan teman-teman lain 

yang sedang membuka materi yang sama, 

atau “create” room sendiri 

 

Pembelajaran yang intraktif ini juga dilengkapi 

dengan lahitan soal “exercise” dan soal yang 

pernah diujikan terkait tema bahasan yang 

dipelajari, sambil berdiskusi dengan teman. 
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Paket latihan soal tersaji lengkap di sini, disertai pembahasan, bahkan 

koleksi soal ujian nasional tersaji lengkap. Berjejaring sosial sambil 

latihan soal bersama teman. Adanya chat room untuk diskusi seperti 

halnya Gebook, semakin membuat belajar menyenangkan. 

 

 

 

Siap berkompetisi dalam tryout Online? Sajian tryout Online yang real time 

siap menjadi patner teman-teman dalam berkompetisi. Tryout Online ini 

dilakukan serempak di seluruh Indonesia, dan akan diperingkat! Tunjukkan 

kemampuan teman-teman dan ajak teman yang lain untuk ikut berkompetisi 

di sini. 
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Pembahasan dengan Video dapat ditemui di Getube. 

 

 

Buat akun komunitas sekolahmu, pengumuman sekolah, ulangan harian, berinteraksi 

dengan teman sekelas dapat teman-teman lakukan dengan membuat komunitas 

sekolah. Suasana kelas hadir setiap saat dalam jejaring sosial, bahkan segala macam 

agenda sekolah ternotifikasi di akun teman-teman 

Kunjungi blog kami di 

www.blog.geschool.net 

untuk info selengkapnya

http://www.blog.geschool.net/
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