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Selamat datang di Quipper School!

Quipper School adalah platform pembelajaran online yang memfasilitasi siswa dalam proses 

belajar, serta mendukung guru dalam mengelola kelas. Kini Quipper telah digunakan oleh lebih 

dari 400.000 guru dan 6 juta siswa.

Lebih dari 20% waktu guru bekerja dihabiskan untuk membuat tugas, mengoreksi, dan menilai 

hasil kerja siswa. Dengan memanfaatkan teknologi, Quipper School membantu meringankan 

beban guru dalam:

1. Mengelola kelas.

2. Mengirim tugas ke siswa.
3. Mengoreksi, menganalisa, dan menilai hasil pekerjaan siswa secara efisien.

4. Merangkum performa individual siswa.

Quipper School ingin memberdayakan guru sehingga dapat fokus untuk menyediakan 

pendidikan berkualitas tinggi kepada generasi masa depan.

Terdapat 3 platform utama di Quipper School, yaitu:

QLINK
Portal Guru

QLEARN
Portal Siswa

QCREATE
Portal Pembuatan Materi

Pada April 2017, Tim Quipper baru saja memperbarui tampilan QLink. Panduan ini berisikan 
infomasi cara mengoperasikan fitur-fitur QLink yang baru, mulai dari mendaftar. Perlu 

diketahui sedari awal, bahwa kini status guru pengguna QLink terbagi menjadi 3, yaitu Admin 

(Admin), Guru (Teacher), dan Terbatas (Restricted). Penjelasan lengkapnya dapat ditemukan 

pada bagian yang sesuai.

Silakan gunakan panduan ini untuk menemukan penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan 

sehingga Anda dapat menggunakan QLink secara maksimal bersama para siswa. Jika ada 

pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan hubungi 0811 1785 309, atau 0811 9941 637.
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QCreate adalah tempat guru 
menambahkan materi dan soal yang 

ingin digunakan masing-masing, 

sehingga dapat diakses di QLink dan 

QLearn bersama siswa. Terdapat 

beragam jenis dokumen yang dapat 
diunggah guru, serta tersedia 

beberapa format soal yang dapat 

ditampilkan kepada siswa untuk 

mengasah pemahaman mereka.
Dalam menambahkan materi dan soal di QCreate, ada beberapa tahapan utama yang perlu 
dilakukan oleh guru, yaitu menambahkan bidang studi baru, mengisi konten berupa materi dan 

soal, lalu yang terakhir mempublikasikan konten yang telah dibuat agar dapat diakses di QLink 

dan QLearn.
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Silakan masuk ke create.quipper.com/#login,
1.1: Masukkan alamat email akun Quipper School Anda

1.2: Masukkan kata sandi akun Quipper School Anda

ATAU

Menambahkan Bidang Studi Baru

1.3: Jika mengakses dari akun QLink, klik nama Anda di pojok kanan atas, lalu pilih ‘QCreate’.

1.2

1.
3

1.1
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Menambahkan Bidang Studi Baru

2: Pilih ‘Buat bidang studi pertama Anda.’

2

3.1

3.2

3.1: Masukkan nama bidang studi 
3.2: Masukkan Icon bidang studi

3.3: klik ‘Buat’.

3.3
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Menambahkan Bidang Studi Baru

2

3.1

3.2

3.1: Masukkan nama bidang studi dan ikon bidang studi.
3.2: klik ‘Buat’.

2: Pilih ‘Buat Bidang Studi’.



Menambahkan Bidang Studi Baru

5.1: Tuliskan nama bab materi pada bagian ‘Nama Modul’.
5.2: Klik Buat’ untuk menyimpan modul baru tersebut.

4

5.1

9

4: Klik ‘Buat Modul’.

5.2
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7.1: Tuliskan nama sub-bab materi pada bagian ‘Nama topik’.
7.2: Klik Buat’ untuk menyimpan sub-bab materi baru tersebut.

Menambahkan Bidang Studi Baru

6

7.1

6: Untuk menambahkan sub-bab materi di dalam modul, klik “Buat topik”.

7.2
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Menambahkan Bidang Studi Baru

Tampilan setelah topik tersimpan.



Di dalam topik, terdapat Bab dan Soal
8.1: Di tab Soal, terdapat “Pengaturan Pengacakan”. Silakan klik ‘Ijinkan pilihan jawaban untuk di 

acak otomatis’ untuk membuat tampilan pilihan jawaban secara acak dan ‘Ijinkan guru untuk 

mengacak soal untuk tugas’ untuk membuat tampilan soal secara acak.

8.2: Judul tes dapat diisi dengan judul bab yang akan diujikan. Jika tidak diisi, judul tes yang akan 

ditampilkan adalah ‘Quiz’.

12

Menambahkan Bidang Studi Baru

8.1

8.2
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Konten terdiri dari 3 jenis, yaitu materi berisikan deskripsi pelajaran yang akan menjadi 
panduan bagi siswa dalam belajar, soal yang akan menjadi alat untuk mengukur pemahaman 
siswa, serta kutipan yang nantinya menjadi acuan atas soal-soal yang membutuhkannya.

A.1: Buka topik yang akan diisi materi, kemudian klik menu ‘Tambahkan PDF’.

1. Mengisi materi, dapat dilakukan dengan 2 cara:

A: Mengunggah file PDF, Powerpoint, atau Words.

Mengisi Konten

A.1
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A.2: Masukkan nama file PDF.
A.3: Pilih file PDF yang akan diunggah.

A.4: Klik ‘Unggah’.

Mengisi Konten

A.2

A.3

A.4

Tampilan setelah file PDF tersimpan.
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-

B: Mengetik secara manual.

Mengisi Konten

B.
1

B.1: Pada halaman topik, klik Buat Bab’.

C.1: Pada “Tipe bab”, pilih “Teks”.
C.2: Kemudian klik “Buat”

C.1

C.2
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CATATAN: Jenis materi dapat berupa teks/rumus, tautan situs, gambar, video dan audio.

-

D.1: Isi materi sesuai keinginan.
D.2: Jika sudah selesai, klik ‘Buat’.

Mengisi Konten

D.1

D.2

Tampilan setelah konten tersimpan.
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2. Membuat soal

Mengisi Konten

2.1: Buka menu ‘Soal’, lalu klik ‘Buat  soal’.
2.2: Silakan tulis soal yang diinginkan  di kolom ‘Soal’

2.3: Pilih  ‘Tipe Jawaban’ sesuai dengan kategori yang dikehendaki.

2.3

2.1

2.2



2.7: Jenis soal/pembahasan/petunjuk dapat berupa teks/rumus, tautan situs, gambar, video dan 
audio. Silakan klik salah satu menu untuk menggunakan fungsinya.

2.8: Untuk mengakhiri proses  pembuatan  soal dan semua kelengkapannya, klik tombol ‘buat’ di 

kanan bawah

18

2. Membuat soal

Mengisi Konten

2.5

2.6

2.7

2.8

2.4: Buat opsi jawaban satu persatu dengan pilihan format Teks, gambar, atau persamaan.

2.5: Pastikan memilih jawaban tersebut adalah ‘benar’ atau ‘salah’ dikiri atas, jika selesai  klik ‘tutup’ 

kolom di kanan atas.

2.6: Klik  ‘+ Tambahkan Jawaban’ di kiri bawah  untuk menambahkan jawaban berikutnya.

2.4



2.9: Klik tombol ‘Tambah Soal’ untuk menambahkan soal berikutnya.
3.0: Kolom ‘Pratinjau’ dapat digunakan untuk melihat versi output tampilan di website siswa per 

bagian, misanya dibagian  soal, pembahasan atau petunjuk.

3.0.a: Untuk melihat tampilan lebih komprehensif, klik ‘kembali ke topik’

3.0.b: Kemudian pilih ‘Pratinjau topik ini’ dibagian kanan atas.

19

Mengisi Konten

2.9

3.1: Tampilan ‘Pratinjau topik ini’ merepresentasikan tampilan utuh topik pada website siswa 

(Qlearn).

3.0

3.0.a

3.0.b

3.1
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3. Menambahkan kutipan

CATATAN: Jenis kutipan dapat berupa teks/rumus, tautan situs, gambar, video dan audio.

Mengisi Konten

3.1: Buka menu ‘Buat Kutipan’, untuk mengisi kutipan yang akan disertakan dengan soal.
3.2: Isi kutipan sesuai dengan konten yang diinginkan.

3.3: Jika sudah selesai, klik ‘Buat’.

3.1

3.2

3.3
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3. Menambahkan kutipan

CATATAN: Jenis kutipan dapat berupa teks/rumus, tautan situs, gambar, video dan audio.

Mengisi Konten

3.4: Saat ini kutipan sudah tersedia pada daftar kutipan. 
3.5: Untuk membuat kutipan tampil pada soal, kembali ke laman  soal yang diinginkan dan pilih 

dropdown kutipan sesuai dengan konten terkait.

3.6: Setelah dipilih, pratinjau kutipan akan muncul disebelah kanan  dan menandakan sudah 

terlampir bersama soal.

3.4

3.5

3.6
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Guru perlu mempublikasikan konten yang telah disusun di QCreate agar dapat diakses di QLink 
pada halaman ‘Kurikulum dan Tugas’, dan juga di QLearn saat siswa menerima tugas dari guru.

CATATAN: Pastikan koneksi internet lancar dan stabil.

Mempublikasikan Konten

1.1: Setelah seluruh materi dan soal telah tersusun dengan benar, silakan kembali ke halaman 
Bidang studi dan klik menu ‘Publikasi’ di bagian kanan atas.

1.2: Jika ingin mempublikasikan seluruh materi dan soal, klik menu ‘Pilih semua konten’. Jika ingin 

mempublikasikan beberapa topik terlebih dahulu, silakan klik topik yang diinginkan, lalu klik 

‘Publikasi’.

1.1

1.2
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1.3: Silakan tunggu hingga prosesnya selesai, lalu klik ‘Kembali ke gambaran bidang studi’ untuk 
mengakhiri.

Mempublikasikan Konten

1.3
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1: Masuk ke akun QLink link.quipper.com/id/login atau klik menu ‘Menuju ke’ dari akun QCreate 
di bagian kanan atas, lalu klik ‘LINK’.

Setelah mempublikasian konten buatan Anda, silakan kembali masuk ke akun QLink untuk 
mengakses konten tersebut dan mengirimkan tugas ke siswa.

Mengakses Konten Buatan Guru di Akun QLink

1

2.1: Buka halaman ‘Kurikulum & Tugas’,
2.2: Klik ‘Pilih kategori’ dan cari ‘Materi sekolah saya’.

Pilih topik yang akan dikirimkan sebagai tugas dan lanjutkan seperti langkah mengirimkan tugas 

seperti biasa.

2.2

2
.
1

https://link.quipper.com/id/login
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3: Pilih topik yang akan dikirimkan sebagai tugas dan lanjutkan seperti langkah mengirimkan tugas 
seperti biasa.

Mengakses Konten Buatan Guru di Akun QLink

3
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QLearn adalah tempat siswa belajar 
dengan metode baru yang seru dan 

menyenangkan. Kini materi dan tugas 

yang diberikan guru dapat diakses 

oleh siswa kapan saja, di mana saja 

melalui portal ini. Tiap akun siswa 
terpantau oleh guru sehingga dapat 

mendampingi mereka belajar secara 

online.

Tiap guru yang memiliki akun QLink secara otomatis dapat membuka QLearn tanpa membuat 
akun baru dan dapat melihat tampilan akun QLearn. Untuk mengaksesnya, guru hanya perlu 

klik menu ‘Menuju ke’ di bagian kanan atas akun QLink, lalu klik ‘LEARN’.

Guru perlu mengetahui cara siswa mengoperasikan QLearn agar dapat membantu para siswa 

belajar dengan menyenangkan di Quipper School.
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1: Siswa buka quipper.com/id/school/ dan klik ‘Portal Siswa’.

Untuk dapat menggunakan QLearn dan belajar bersama Quipper School, siswa perlu mendaftar 
dan membuat akun terlebih dahulu. Selain itu, siswa juga harus memiliki Kode Kelas yang 
didapat dari guru untuk mengakses kelas dan menerima tugas.

Siswa Mendaftar dan Membuat Akun Baru

1

2: Siswa pilih menu ‘Bergabung’.
2.A: Siswa bergabung dengan mengisi data manual.

A.1: Isi dengan Nama lengkap siswa.A.1

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.2: Pilih kelas yang sesuai dengan siswa.

A.3: Isi dengan nomor telepon siswa.

A.4: Isi dengan alamat email aktif siswa.
A.5: Buat username / nama pengguna untuk siswa masuk ke 
akunnya. Hanya boleh terdiri dari huruf kecil, angka, dan 
simbol.
A.6: Buat password / kata sandi untuk keamanan akun siswa. 
Kata sandi harus terdiri dari minimal 6 karakter, dan 
merupakan kombinasi huruf dan angka.
Tulis ulang kata sandi di kolom konfirmasi, pastikan sesuai 
dengan yang ditulis di kolom sebelumnya.

A.7: Nomor keanggotaan sekolah dapat diabaikan saja.
Pastikan semua data telah diisi dengan tepat, lalu klik ‘Buat 
Akun’.
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CATATAN: Jika nama akun Facebook siswa tidak sesuai dengan nama asli, kami sarankan siswa 
mendaftar menggunakan email karena nama tersebut yang akan muncul pada daftar siswa Anda.

Siswa Mendaftar dan Membuat Akun Baru

2.B: Siswa bergabung dengan Facebook
B.1: Klik ‘Hubungkan dengan akun Facebook’

B.2: Isi email/nomor telepon yang didaftarkan di akun Facebook, dan ketik password akun Facebook. 

Lalu kik ‘Login’.

B.1

B.2
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Siswa Mendaftar dan Membuat Akun Baru

3: Setelah berhasil membuat akun baru, maka siswa akan masuk ke halaman Beranda dan siswa perlu 
memasukkan Kode Kelas dari guru.

3.1: Klik logo profil di sudut kanan atas halaman beranda.

3.2: Pilih menu ‘Profil’.

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.1: Klik menu ‘Daftar Kelas’.
4.2: Klik ‘Masukkan kode’.
4.3: Siswa mengisi kode kelas yang diberikan oleh guru di kotak ‘Kode Kelas’.

4.4: Klik ‘Kumpul’.
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5: Setelah konfirmasi kelas muncul, siswa dapat kembali ke Beranda untuk memulai.

Siswa Mendaftar dan Membuat Akun Baru

5



31

Aktivitas yang dapat dilakukan siswa di Quipper School adalah belajar mandiri dan mengerjakan 
tugas dari guru. Untuk dapat melakukan kegiatan belajar mandiri, guru perlu mengaktifkan 
pengaturan ‘Belajar Mandiri’ pada topik yang diinginkan, untuk dapat diakses oleh siswa.

Siswa Belajar dan Mengerjakan Tugas

1: Pada halaman ‘Beranda’, siswa dapat langsung menemukan tugas guru secara otomatis (jika 
sudah diberikan oleh guru), atau bidang studi yang dapat dipelajari (jika fitur ‘Belajar Mandiri’ telah 

diaktifkan oleh guru). Klik nama tugas atau topik untuk memulai.

2: Siswa membaca materi pada bagian ‘Buku Pelajaran’.

1

2
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3: Siswa mengerjakan soal pada bagian ‘Soal’.

Siswa Belajar dan Mengerjakan Tugas

3
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