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• Didirikan di London pada Desember 2010

• >600 pegawai di London, Tokyo, Manila, Mexico, dan Jakarta

• Saat ini lebih 6 Juta pengguna Quipper 

• Visi dan Misi: “Distributors of Wisdom”





Quipper merupakan perusahaan teknologi pendidikan

dengan misi memberikan pendidikan terbaik hingga ke

daerah terpencil. Sejak tahun 2015, Quipper telah

menjadi bagian dari ekosistem pendidikan Indonesia 

dengan turut menyediakan, memperbaiki, dan

mendistribusikan pendidikan berkualitas untuk guru dan

siswa.









Masayuki Watanabe – CEO Quipper
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Quipper Indonesia memiliki 2 produk, yakni Quipper

School dan Quipper Video. Quipper School telah

digunakan oleh hampir 6 juta pengguna, 200 ribu guru 

,dan 22.000 sekolah di Indonesia. Menariknya lagi, 

produk ini bisa dinikmati secara cuma-cuma.



Lalu ada Quipper video yang diluncurkan pada

November 2015. Produk ini merupakan solusi

belajar online siswa secara mandiri, khususnya

siswa yang akan mempersiapkan UN & 

SBMPTN. Quipper Video tersedia untuk kelas 9 

hingga kelas 12 dengan tutor dan materi yang 

berkualitas. Anak dapat belajar di mana saja

dan kapan saja dengan harga yang terjangkau.



Kini, Quipper telah memiliki 12 kantor cabang di Indonesia yang resmi dibuka pada Juli 2016 lalu. Di antaranya di

Jabodetabek, Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Manado, Makassar, Bandung, Yogyakarta, Semarang, 

Surabaya, dan Malang. Tak hanya di Indonesia saja, Quipper juga telah digunakan di seluruh dunia seperti

Jepang, Filipina, Vietnam, Meksiko, dan akan segera diresmikan juga di Thailand.



Foto-foto Kegiatan

KBM dengan Quipper









Quipper school merupakan platform

untuk guru melakukan 3 hal, yaitu:

1. Mengelola kelas

2. Memberikan tugas

3. Memonitor perkembangan siswa.

Platform Quipper School ini dapat

digunakan oleh guru untuk menugaskan

pekerjaan rumah, pelajaran tambahan,

materi pengayaan, dan ulangan harian.



Acak Soal

G12 K-13 Revisi

Tambahan Soal Latihan

Soal UN Terbaru

Prediksi UN

UN Tryout

[NEW] Akses gratis konten 
premium Quipper Video *):

Materi regular G9-12 K-13 Revisi

Paket Intensif UN SMP

Paket Intensif UN SMA

Video Animasi Super Teacher

*) sampai akhir tahun ajaran 2019/2020



Di Quipper School kini terdapat video pelatihan

guru tentang bagaimana cara menerapkan sistem

pembelajaran High Order Thinking Skills

(HOTS).

Semua guru yang memiliki akun Quipper School

dapat mengakses video pelatihan ini dimana saja

kapan saja secara online.

Video pelatihan guru ini juga dapat dijadikan

sebagai bahan pelatihan atau workshop oleh

Kepala Sekolah dan Wakil Kurikulum dalam

rangka mempersiapkan murid untuk menjawab

soal-soal High Order Thinking Skills.



Efisiensi waktu guru

Peningkatan Keterampilan serta kreativitas guru

Bank soal dalam bentuk digital

Membiasakan siswa untuk menjawab soal melalui 
sistem online dan terkomputerisasi

Membiasakan siswa sedari awal untuk siap 
menghadapi metode assessment terkomputerisasi

Apa Benefit untuk Sekolah 
menggunakan Quipper 

School?



Tentang Quipper School





Apa itu Quipper School?

Quipper School adalah Learning Management 
System tanpa biaya (gratis) yang disediakan Quipper 
Indonesia untuk membantu guru dan siswa agar dapat 
melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif 
online. Sama halnya seperti pembelajaran di sekolah, guru 
berperan sebagai fasilitator dalam mengelola materi, 
melaksanakan tes atau ujian, serta melihat perkembangan 
siswa. Siswa pun dapat dengan mudah mengerjakan 
pekerjaan rumah, tugas, hingga ujian secara online.

https://www.quipper.com/id/


Fitur-fitur Quipper School

● QLink (Portal Guru)

Untuk membantu guru mengelola kelas dengan mengirimkan tugas dan materi yang akan diberikan kepada siswa. 

Selain itu, guru akan mendapatkan kemudahan dalam mengelola nilai siswa, karena akan mendapatkan hasil 

pekerjaan siswa secara otomatis tanpa harus mengoreksi setiap jawaban siswa secara manual.

● QCreate (Portal pembuatan konten)

Untuk guru, fitur ini memberikan keleluasaan kepada guru dalam hal pembuatan soal ataupun materi sesuai 

dengan kebutuhan, dan dapat dipublikasikan pada akun Quipper pribadinya.

● QLearn (Portal Siswa)

Untuk siswa mengerjakan tugas dan menerima materi yang telah diberikan oleh guru





Konten Gratis Untuk Guru

● Platform Quipper School

Guru dapat mengelola materi pembelajaran, ujian, serta nilai siswa melalui perangkat digital dengan mudah.

● Video pelatihan guru

Guru mendapatkan materi pelatihan untuk mengembangkan profesionalisme mengajar secara komprehensif.

● Materi pelajaran kelas 9-12 lengkap untuk siswa

Guru dapat memberikan video pembelajaran, latihan soal, materi, persiapan ujian, video animasi, sampai dengan 

online tryout. Semua tersedia secara gratis!



Konten Gratis Untuk Siswa

● Materi Persiapan UN SMP & UN SMA

● Materi Persiapan PAS Kelas 10 & 11

● Materi Persiapan UTBK SBMPTN 2020

● Video Animasi dari Quipper Super Teacher





1. Kunjungi https://www.quipper.com/id/school/

https://www.quipper.com/id/school/


2. Daftar akun Quipper School

Klik tombol bergabung (bagi pengguna yang belum mempunyai akun) atau klik masuk bagi pengguna yang sudah 

memiliki akun Quipper School.



3. Isi Formulir Pendaftaran

Isi informasi secara lengkap mulai dari nama, email (gunakan email yang masih aktif) kata sandi, sampai nomor 

telepon (gunakan nomor telepon yang masih aktif). Lalu klik lanjut.



4. Isi Identitas Sekolah

Selanjutnya, pilih Provinsi, Kota/Kabupaten, serta nama sekolah pada kotak yang tersedia. Pastikan data yang 

diisi sudah sesuai, lalu klik lanjut.



5. Verifikasi

Periksa email yang sudah didaftarkan tadi untuk melakukan 

verifikasi, dan langkah terakhir dalam pembuatan akun 

Quipper School adalah melakukan verifikasi kepada tim 

Quipper dengan menghubungi nomor berikut ini: 0811 1785 

309 / 0811 9941 637





A. Cara Melakukan Pendaftaran Akun

1. Kunjungi https://www.quipper.com/id/school/, lalu pilih Portal Siswa.

https://www.quipper.com/id/school/


2. Daftar akun

Masuk ke halaman https://learn.quipper.com/id/login lalu klik ‘Buat Akun’ jika belum punya akun Quipper. Kalau 

sudah punya akun, silakan langsung isi nama pengguna dan kata sandi.

https://learn.quipper.com/id/login


3. Isi Formulir Pendaftaran

Isi lengkap data diri pada kolom informasi! Cantumkan 

mulai dari nama, kelas, nomor telepon (wajib 

mencantumkan nomor telepon yang masih aktif), alamat 

email (opsional), nama pengguna, dan kata sandi (minimal 

terdiri dari 6 karakter dan merupakan kombinasi antara 

huruf dan angka), lalu klik tombol ‘Buat Akun’.





B. Cara Masuk Kelas & Mengerjakan Tugas dari Quipper School

1. Masuk Profil
Klik foto profil pada bagian pojok kanan atas, lalu 
pilih Profil





2. Masukan Kode Kelas

Pilih menu Daftar Kelas pada bagian sebelah kiri. Lalu, 

pada bagian gabung kelas baru, silakan klik ‘Masukkan 

Kode’, lalu masukkan kode kelas sebanyak 7 digit dari 

gurumu, setelah itu klik tombol ‘Kumpul.’





3. Mengerjakan Tugas

Setelah berhasil bergabung ke kelas, kamu bisa kembali 

lagi ke Beranda atau klik logo Quipper pada bagian kiri 

atas. Setelah itu, kamu bisa lihat bagian Daftar Tugas, lalu 

klik tugas yang diberikan oleh guru kamu. Kamu bisa 

membaca materi terlebih dahulu sebelum mengerjakan 

soal, lalu kerjakan soal sampai dengan selesai.



Pertanyaan Seputar 

Penggunaan Quipper 

School



➔ Q : Apa saja yang tersedia secara gratis dari Quipper?
A : Penggunaan platform Quipper School untuk guru dan siswa, 
serta konten pembelajaran Quipper Video kelas 9-12 yang tersedia 
secara gratis.

➔ Q : Bagaimana cara akses konten gratisnya?
A : Guru harus mendaftar akun Quipper School sebelum bisa 
memberikan konten pembelajaran gratisnya ke siswa.

➔ Q : Bagaimana cara siswa membuat akun Quipper School?
A : lihat video tutorial cara pembuatan akun Quipper School untuk 
siswa.



● Q : Apakah sekolah harus kerja sama terlebih dahulu dengan 

Quipper?

A : Tidak, guru dari sekolah tersebut hanya cukup mendaftar akun Quipper 

School serta melalui tahap verifikasi dengan pihak Quipper. Sekolah 

manapun bisa mendaftar dan menggunakan Quipper School secara gratis, 

tanpa batasan apapun.

● Q : Apakah akan selamanya gratis?

A : Platform Quipper School selalu tersedia secara gratis. Untuk konten 

Quipper Video, akan tersedia secara gratis hingga akhir tahun ajaran 

2019/2020.

● Q : Kapan bisa mulai pakai konten gratisnya?

A : Bisa langsung digunakan sekarang juga.



● Q : Apakah konten gratisnya bisa diakses kapan saja, atau ada waktu 

tertentu?

A : Konten gratisnya dapat digunakan kapan saja, tidak terikat pada jam 

tertentu.

● Q : Apakah harus berlangganan Quipper Video terlebih dahulu?

A : Tidak, kamu bisa akses konten gratis yang tersedia di Quipper School 

tanpa perlu berlangganan paket.

● Q : Apakah soal-soal gratisnya dapat diunduh?

A : Tidak. Semua soal di Quipper tidak dapat diunduh karena menggunakan 

teknologi Quiz.



● Q : Apakah video gratisnya bisa diunduh?

A : Bisa, melalui aplikasi Android Quipper.

● Q : Bagaimana cara mengikuti pelatihan guru online?

A : Untuk sekolah yang ingin menggunakan Quipper School, kami 

menyediakan pelatihan untuk membimbing guru dari pendaftaran hingga 

penggunaan Quipper School. Silakan hubungi CS kami di nomor 0811 1785 

309 / 0811 9941 637 untuk info lebih lanjut.

● Q : Mata pelajaran saya tidak ada di konten Quipper, apakah saya bisa 

membuat konten sendiri?

A : Bisa, silakan simak video tutorial untuk petunjuk penggunaannya.

https://youtu.be/w3CuFffwFKM


Closing

➔ Jika kita mau bekerja keras, pasti akan ada
jalan untuk meraih sesuatu

➔ Pendidikan adalah hal yang terpenting

➔ Kesulitan tidak harus menjadi penghalang, 
malah sebaliknya, kesulitan menuntun kita
untuk menemukan penyelesainnya dan
mengubahnya menjadi kekuatan.



Terima Kasih 


