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Pentingnya Asesmen Digital

Revolusi industri 4.0 memberikan dampak disegala
bidang kehidupan termasuk dalam bidang
pembelajaran. Pembelajaran di era revolusi industri
4.0 menuntut guru memiliki keterampilan literasi
digital. Istilah literasi digital pertama kali
diperkenalkan oleh Paul Gilster (1997), yang
menyatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan
menggunakan teknologi dan informasi dari piranti
digital secara efektif dan efisien dalam berbagai
konteks seperti akademik, karir dan kehidupan sehari-
hari.

Asesmen merupakan bagian internal dan berada di jantung proses pembelajaran. Salah satu inovasi
sistem asesmen hasil belajar dalam era revolusi industri 4.0 adalah dengan digital assessment. Ada
beberapa alasan mengapa digital assessment penting digunakan untuk melakukan asesmen hasil
belajar siswa, antara lain: dapat menghemat waktu, membuat proses pembelajaran lebih
komprehensif, ramah, dapat memberikan umpan balik yang cepat, dan dapat mencegah plagiarism
dalam menyelesaikan tugas.



Semua software di atas merupakan produk luar negeri yang pernah saya digunakan dalam menunjang kegiatan
pembelajaran terutama asesmen, namun setelah saya menemukan Kipin PTO yang merupakan produk dalam
negeri, ternyata Kipin PTO memiliki keunggulan lebih banyak sebagai software yang lengkap dan support AKM.

Kipin PTO merupakan program Digitalisasi Asesmen Sekolah yang memungkinkan pelaksanaan evaluasi
pembelajaran (latihan soal/tryout, penilaian harian dan ujian sekolah) secara digital berbasis online tanpa
menggunakan kertas lagi.

Software yang pernah digunakan untuk 
asesmen

❑ Microsoft Form
❑ Google Form
❑ Zoho Form
❑ Socrative Teacher/Student
❑ Kahoot
❑ Quizziz
❑ Quizmaker
❑ iSpring Suite
❑ Zenius



Pengalaman 
menggunakan 
Kipin PTO

Kegiatan pembelajaran di 
kelas dengan memanfaatkan 
Kipin PTO.



Kegiatan 
Asesmen

Siswa mendapatkan kesempatan 
sebanyaknya untuk latihan soal, 
akses cukup pakai gadget. Kegiatan 
asesmen menjadi menyenangkan.



Sosialisasi bersama rekan guru

Kipin PTO membantu guru 
dalam membuat paket soal 
yang mudah dan cepat, tak 
perlu koreksi nilai lagi, dan ada 
analisa soalnya.



KEUNGGULAN PTO



1. Tampilan Dasboard yang Informatif

Gambar disamping adalah 
tampilan utama yaitu 
beranda dari akun Guru pada 
PTO. Kipin PTO mempunyai 
dashboard yang sederhana 
dan mudah ditangkap mata 
sehingga memudahkan guru 
dalam membuat sebuah 
Paket Soal untuk nantinya 
dikerjakan oleh para 
siswanya.

Pada sebelah kiri merupakan pilihan menu dan fitur yang ada pada PTO, diantaranya:
Monitor, Bank Soal, Soal, Asesmen A, Asesmen B, Asesmen C, Tugas, Daftar Siswa, dan Informasi mengenai PTO 
yang digunakan.

Pengguna dapat mengakses menu menu tersebut dengan klik pada bagian paling kiri, maupun melalui beranda 
seperti yang terlihat pada gambar. Pada beranda juga diberikan informasi mengenai aktifitas yang dilakukan. 
Seperti Asesmen yang sedang berjalan, dan jumlah soal serta ujian yang dimiliki oleh pengguna



2. Sistem Monitoring Siswa

Pada menu monitor, Guru  dapat memantau aktifitas siswanya. Siswa yang login pada status akan 
terpantau Online. Sedangkan untuk siswa yang belum login akan terpantau Offline atau tidak 
aktif. 

Guru juga dapat mencari siswa yang diinginkan untuk mengetahui aktifitasnya. Caranya dengan 
mengisi tingkat, jurusan, dan klik Submit. Maka pada daftar akan menunjukkan aktifitas para 
siswa pada tingkat dan jurusan terkait.



3. Tersedia Ribuan Koleksi Soal dari 
Semua Jenjang

Tersedia ribuan koleksi soal berbagai mata pelajaran dari berbagai jenjang 
pendidikan yang siap untuk digunakan oleh Guru.

Dengan memanfaatkan koleksi bank soal ini maka seorang guru bisa membuat 
sebuah paket soal yg siap dipakai  dalam hitungan beberapa menit saja.



4. Sistem Input Soal dengan 
Upload File

Dengan tujuan lebih memudahkan Gurua, 
sistem pembuatan soal dilengkapi dengan cara 
dapat mengupload file dengan format .xlsx 
maupun .docx



5. Setting Waktu Paket Soal

Guru  dapat menetapkan sendiri jangka waktu ujian dilaksanakan.  Waktu yang dimaksud 
termasuk tanggal, jam mulai dan selesai. Dengan cara klik tanda berikut



Guru dapat dengan mudah  mengetahui 
serta merekap hasil ujian siswa. 
Dilengkapi dengan informasi seperti 
nama, kelas, durasi siswa dalam 
mengerjakan, rincian skor, dan nilai akhir

6. Laporan Hasil Siswa Lengkap
Guru dapat menetapkan dan mengatur 
maupun mengubah standar ketuntasan 
untuk mengetahui kemampuan siswa.

Guru bisa mencetak hasil ujian siswa, serta mengetahui 
nilai rata-rata siswa dengan mudah. Juga terdapat 

informasi mengenai siswa lulus dan gagal dalam ujian 
terkait, berdasarkan standar ketuntasan yang diinput.



7. Analisa Soal dari Hasil Siswa

Dilengkapi dengan analisa hasil ujian siswa, ini memungkinkan Guru mengetahui dengan mudah 
dimana kesalahan siswa dalam menjawab soal. Jawaban yang salah ditandai dengan warna merah. 
Sedangkan jawaban siswa yang benar ditandai dengan warna hijau.  Guru dapat menyimpan dan 
mencetak Analisa jawaban siswa dengan klik Cetak Excel atau Cetak PDF.



8. Tersedia Template untuk Input Soal 
dengan Upload File

Telah disediakan template soal dengan beragam jenis soal diantaranya pilihan 
ganda single-answer, many answer, pair/menjodohkan, benar salah, isian singkat, 
dan soal essay uraian. Template soal juga tersedia dengan dua jenis format yaitu 
word (.docx) dan excel (.xlsx)



9. Support Jenis Soal AKM

MENJODOHKAN

ISIAN SINGKAT

Siswa akan menjawab soal dengan isian singkat pada kotak kolom 
yang telah disediakan. Dimana isian singkat ini memudahkan 
Guru/Pengguna dalam proses koreksi yang otomatis.

Pada soal jenis menjodohkan, siswa akan diberikan beberapa soal 
seperti pada kolom sebelah kiri. Lalu untuk di kolom sebelah kanan, 
siswa akan memilih salah satu jawaban yang dipilih menjadi pasangan 
dari soal disampingnya.



10. Support Jenis Soal AKM

PILIHAN GANDA KOMPLEKS
(PILIHAN GANDA >1) JAWABAN

BENAR/SALAH

Pada jenis soal benar / salah, 

siswa menentukan suatu 
pernyataan apakah itu benar 

atau salah dengan pada 

bagian kanan, meng-klik 
sesuai poin yang ditentukan. 

Pada soal many answers atau 

pilihan ganda kompleks, jawaban 
terdapat lebih dari satu, dan siswa 

mencentang pada kolom kotak yang 

disediakan pada bagian kiri 
pernyataan



JAWABAN SOAL ESSAY DAPAT MENYERTAKAN GAMBAR

11. Support Jenis Soal AKM

Pada jenis soal essay, memungkinkan Guru/Pengguna dalam membuat soal 
yang pada jawabannya  siswa dapat menyertakan gambar yaitu dengan cara 
klik Choose File. Maka siswa dapat menggunggah gambar yang menjadi 
jawaban soal mereka.



12. Pilihan untuk Pengumuman 
Hasil Siswa

Guru dapat menentukan transparansi pengumuman hasil ujian siswa.
Pilih Tidak Ada jika menghendaki siswa tidak dapat mengetahui hasil ujian mereka
Pilih Siswa Boleh Melihat Hasil jika menghendaki siswa dapat mengetahui hasil ujian mereka



13. Pengaturan Bobot Nilai

Pada PTO, terdapat pengaturan bobot nilai. Hal ini memungkinkan Guru 
menetapkan bobot yang berbeda pada masing masing jenis soal pilihan 
ganda dan soal essai. Sehingga antara pilihan ganda dan essai memiliki bobot 
nilai yang berbeda. Guru dapat menggunakan patokan presentase untuk 
jenis soal tertentu, atau menggunakan patokan poin per soal nya. Pilihan 
presentase atau poin dapat diatur dengan klik tanda panah kebawah.



14. Preview Paket Soal sebelum 
Dikerjakan Siswa

Pada PTO dilengkapi dengan preview ujian yang 
telah dibuat, sehingga memungkinkan Guru untuk 
mengecek kembali soal yang telah dibuat. 

Tertera informasi seperti diantaranya Judul ujian, 
Nama guru, Mata pelajaran, Tingkat Pendidikan, 
Kelas, keterangan waktu ujian dibuka hingga 
ditutup, Durasi waktu ujian, dan jumlah soal pada 
masing masing jenis soal pilihan ganda maupun 
essai.

Guru dapat Klik Batal untuk membatalkan 
mengerjakan preview ujian, dan dapat klik Tes 
Tryout untuk mengerjakan preview paket soal 
yang telah dibuat. Hal ini memungkinkan 
Guru/Pengguna untuk bisa memperbaiki 
kesalahan yang terdapat pada ujian yang telah 
dibuat. 



15. Tampilan Standar Nasional + Timer

PTO memiliki tampilan dengan standar nasional.
Dapat dilihat bahwa pada PTO, ukuran font dapat disesuaikan yang disediakan dalam 3 jenis ukuran. 
Terdapat keterangan seperti nama siswa. Pada bagian pojok kanan atas, juga terdapat petunjuk 
keterangan sisa waktu (timer), jumlah soal keseluruhan, dan petunjuk telah tiba pada soal ke berapa.



16. Folder Pengumpulan Tugas Siswa: Support 
Banyak Format File
(Word, Excel, PDF, PPT, ZIP)

PTO support banyak format file 
untuk menunjang dan 
memudahkan pengumpulan 
tugas siswa. Hal ini 
memungkinkan Guru berkreasi 
untuk menyesuaikan jenis tugas 
yang diberikan. 



17. Mendukung Pembuatan Variasi Paket Soal

PTO terdiri dari 4 menu 
utama Asesmen, yaitu: 
❑ Asesmen A/Tryout 
❑ Asemen B/Quiz 
❑ Asesmen C/K13 
❑ Tugas

Asesmen 
A

Asesmen 
B

TugasAsesmen 
C



Mendukung Pembuatan Variasi Paket Soal

Asesmen A 
memberikan analisis 
soal dari hasil pekerjaan 
siswa.

Asesmen 
A Asesmen 

B

TugasAsesmen 
CContoh kasus: 

Guru ingin membuat paket soal yang 
membutuhkan Analisa dari jawaban siswa seperti: 
berapa % pertanyaan ini dijawab benar oleh 
siswa-siswa saya? Soal mana kira-kira yang banyak 
dijawab salah oleh siswa? 
Maka silahkan pilih Asesmen A 



Mendukung Pembuatan Variasi Paket Soal

Asesmen B memungkinkan untuk 
pengacakan soal kepada siswa 
berdasarkan kelas dan mata 
pelajaran

Asesmen 
A

Asesmen 
B

TugasAsesmen 
C

Contoh kasus: 
Guru ingin membuat paket soal dimana siswa A, siswa C, dan siswa F 
bisa berbeda soal-soal yang didapat. Jadi guru akan membuat 50 soal 
namun hanya 20 saja yang akan  diujikan, agar tidak ada kesempatan 
1 siswa dan siswa lainnya contekan karena soal yang didapat berbeda. 
Maka silahkan pilih Asesmen B



Mendukung Pembuatan Variasi Paket Soal
Pada PTO memfasilitasi Guru dalam membuat Ujian yang terdapat beberapa Sub Paket 
didalamnya.

Asesmen C memungkinkan untuk membuat paket yang di dalamnya ada sub-paket.

Asesmen A Asesmen B

Tugas

Asesmen C

Contoh kasus: 
Guru ingin membuat soal 
berdasarkan KD dimana per 
KD-nya guru ingin ada rincian 
nilainya. Jadi guru tahu, Siswa 
mana saja yang lulus KD ini, 
siswa mana saja yang belum 
lulus KD itu. Dan KD-KD 
tersebut diujikan dalam satu 
Paket. Maka silahkan pilih 
Asesmen C



18. Dapat Dikerjakan Melalui 
Laptop, HP, Tablet

PTO dapat diakses melalui 
beragam device seperti 
laptop, HP, dan tablet. Hal ini 
menjadikan PTO sangat 
praktis dan mudah diakses 
kapan saja dan dimana saja.



19. Hasil dapat Diunduh dalam format 
Excel & PDF

Hasil ujian dapat diunduh oleh Guru dengan sangat praktis 
dan mudah, cukup dengan klik PDF atau EXCEL sesuai 
dengan format yang diinginkan



20. Admin Sekolah dapat Meng-Aktif/Non-Aktifkan 
Siswa

PTO memungkinkan admin untuk dapat mengaktifkan atau me-non-aktifkan siswa 
dengan cara klik ikon yang dilingkari pada gambar

aktif Non aktif



21. Soal Tersimpan Rapi & Aman di 
Daftar Soal

Pada PTO, soal yang telah 
dibuat atau diambil melalui 
bank soal, akan tersimpan 
dengan rapi dan aman di 
dalam menu daftar soal. 
Dilengkapi dengan keterangan 
tipe soal, tingkat, dan 
pelajaran untuk memudahkan 
pengguna. Pada bagian atas 
dapat digunakan pengguna 
untuk mencari soal tertentu 
berdasarkan kata dalam soal, 
tingkat, dan mata pelajaran, 
dan tipe soal.



22. Acak Soal
Siswa 1 Siswa 2

Pada PTO, soal yang muncul pada nomor yang sama, 
akan berbeda beda pada tiap siswa. Hal ini meminimalisir kemungkinan 

siswa saling mencontek, dan 
tentu melatih kejujuran dan fokus dari masing masing siswa. 



23. Hybrid

Hybrid model menjadi basis pembelajaran di Indonesia ke
depan. Hal ini dibahas pada Detik News, bahwa Nadiem Makarim
selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
mewacanakan pembelajaran jarak jauh permanen-Hybrid.

Hal ini bukan menjadi masalah, lantaran Kipin mendukung
sistem Hybrid yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan sebagai
basis pembelajaran di Indonesia ke depan, yaitu : support untuk
pembelajaran daring dan juga support untuk pembelajaran luring.

Setiap sekolah cukup menggunakan sistem Kipin yang bisa 
sekaligus untuk pembelajaran berbasis PJJ (dengan Kipin School + 
PTO Cloud) atau tatap muka dikelas (dengan Kipin Classroom), 
tidak perlu belajar aplikasi lain-lain lagi untuk guru.



24. Web Domain Milik Sendiri
Dengan KIPIN School 4.0 dan Paperless Test Online/Offline, bagi sekolah maka dapat memiliki Web 

Domain Sekolah  sendiri sehingga lebih privat. Web domain yang  digunakan adalah nama sekolah tsb 
sendiri: 
alamat web : namasekolah.study.id



25. Dapat Berjalan Tanpa Internet
Dengan KIPIN School, pengguna dapat

mengakses KIPIN Classroom tanpa butuh jalur
internet. Siswa dapat tetap membaca banyak buku
maupun komik Pendidikan, melihat video video
pembelajaran dengan lancar, dan berlatih banyak
Latihan soal, serta menu lain pada KIPIN School 4.0.



26. Jenis soal bisa diatur agar hemat kuota internet

Jika dipakai disebuah lokasi yg jalur internetnya kurang cepat, maka guru bisa
mengatur jenis soal agar pemakaian jalur & kuota internet bagi siswa bisa seminim
mungkin



27. Dapat dimanfaatkan berbagai jenjang dan jenis 
pendidikan (SD, SMP, SMA/SMK)

PTO dapat dimanfaatkan oleh berbagai jenjang pendidikan
seperti diantaranya SD, SMP, dan SMA/SMK



28. Data Ujian Rapi

Data history ujian tersusun rapi, lengkap dengan data data pendamping lainnya seperti
peserta ujian, hasil dan analisa hasil ujian.



29. Sistem acak soal sehingga siswa satu dengan 
lainnya tidak mendapatkan soal yang sama pada 
nomor yang sama.

Pada nomor soal yang sama 
di ujian yang sama, antara 
siswa satu sama lain 
mendapatkan soal yang 
berbeda sehingga 
meminimalisir kemungkinan 
siswa bekerja sama satu 
sama lain
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