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KEPALA SEKOLAH
Bpk SARBINI , S.Pd.SD merupakan Kepala Sekolah 
UPTD SD Negeri 9 Merawang yang sangat 
mendukung kemajuan pendidikan bagi para 
siswanya, dengan mendukung program 
digitalisasi sekolah.

Pendapat Kepala Sekolah tentang KIPIN :
Aplikasi KIPIN  adalah aplikasi yang sangat
membantu didunia Pendidikan untuk menjawab
tuntutan di era globalisasi. KIPIN merupakan solusi
yang sangat tepat untuk digunakan sebagai media 
pembelajaran dan evaluasi bagi guru-guru di kelas. 



GURU KELAS 3

Dwi Pipit Novalya. Saya merupakan Guru kelas 3
di UPTD SD Negeri 9 Merawang. Saya menyadari
bahwa semua anak di Indonesia memiliki hak
yang sama untuk memperoleh ilmu dan
pendidikan yang setara. Dan Saya yakin bahwa
digitalisasi sekolah merupakan jawaban untuk
mewujudkan tujuan tersebut.



Sebelum Digitalisasi

Siswa mengandalkan buku
cetak, yang mana:
● Harganya mahal, 

membebani orangtua
● berat dibawa di tas
● Isi buku (ilmu) terbatas,
● Mudah kotor/rusak,
● Membutuhkan tempat

penyimpanan
● dan sebagainya



SD Merawang melaksanakan 
digitalisasi 

Kami sepakat bahwa pada zaman yang terus berkembang ini, kita
tidak dapat bertahan pada pilihan konvensional yang akan
menyebabkan kita semakin terlindas oleh zaman. Yaitu dengan
memanfaatkan dan mengadopsi teknologi untuk dunia pendidikan
agar tidak tertinggal dari sekolah lain.
Kami berusaha agar dapat menyediakan fasilitas sebanyaknya
untuk siswa kami agar memperoleh:
1. Materi pelajaran selengkapnya (buku, video, soal, literasi)
2. Penyelenggaraan evaluasi pembelajaran sebanyak banyaknya
3. Menyediakan perpustakaan digital untuk internal sekolah.



SISWA UPTD SD NEGERI 9 MERAWANG
MEMANFAATKAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PADA APLIKASI KIPIN

Para siswa sangat berminat dan
menikmati kegiatan belajar dengan
membaca buku digital yang
melimpah. Siswa bebas memilih
dan membaca diantara 2500 buku
dari kemendikbud. Buku buku
tersebut terdiri dari banyak
kategori dan mata pelajaran
diantaranya :
- Kurikulum PJJ 
- Kurikulum 2013
- KTSP 2006
- Paket ABC, Madrasah
- Dan masih ada lainnya.



SISWA UPTD SD NEGERI 9 MERAWANG
MEMANFAATKAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PADA APLIKASI KIPIN

Bagi siswa kami, belajar terasa
layaknya bermain. Pada aplikasi Kipin
terdapat sekitar 2000 video
pembelajaran kelas yang lengkap.

Dengan begitu, siswa kami dapat
menyimak pemaparan guru dengan
baik karena mereka dapat mengulangi
sebanyak apapun yang mereka mau,
kapanpun dan dimanapun, cukup
mengunduhnya 1x, video bisa di play
berkali-kali, sampai paham materi

Karena berupa video, anak anak lebih
senang untuk menyimak dan tidak
merasa terbebani.



SISWA UPTD SD NEGERI 9 MERAWANG
MEMANFAATKAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PADA APLIKASI KIPIN

Berlatih merupakan hal yang wajib setelah belajar.
Namun berhadapan dengan soal biasanya menjadi
momok yang menakutkan bagi siswa terutama
siswa SD.

Namun dengan banyak berlatih soal pada aplikasi
menggunakan smartphone, mereka merasa seperti
bermain kuis. Berlatih soal menjadi menyenangkan
dan bukan beban lagi. Dampaknya, siswa menjadi
tidak keberatan bahkan bersemangat terus berlatih
soal, Jumlah soal di Kipin ada puluhan ribu soal,
bersifat self test. Setelah siswa selesai mengerjakan
dan meng-klik ‘submit’, maka otomatis hasilnya
akan muncul dilayar. Seru! seperti bermain kuis!

Dan saya tak perlu membantu, mengawasi atau 
harus cek nilai, semua sudah dikerjakan oleh Kipin. 

Terima kasih Kipin, sudah membantu tugas saya.



SISWA UPTD SD NEGERI 9 MERAWANG
MEMANFAATKAN PERPUSTAKAAN DIGITAL PADA APLIKASI KIPIN

Komik ternyata dapat menjadi sumber belajar 
yang digandrungi siswa SD. Para siswa kami 
sangat menyukai menu komik. Dengan judul 
yang beragam lebih dari 400 judul, serta isi 
yang mendidik. Semua komik tersebut 
merupakan komik pendidikan yang berisi 
khusus mengenai Budi Pekerti, Kesehatan, 
Nilai- Nilai Pancasila, Sejarah dan Ilmu 
Pengetahuan. 

Mengingat adanya program membaca 15 menit
dari pemerintah, dengan adanya komik
pendidikan tersebut siswa kami bahkan bisa
menghabiskan lebih banyak waktu lagi untuk
membaca! dan tentunya kami merasa tenang
karena yang baca adalah komik pendidikan.



Guru dapat Upload Materi Sendiri

Selain memanfaatkan isi yang ada pada
aplikasi kipin, Saya selaku guru juga dapat
memberikan materi belajar tambahan khusus
dari Saya untuk para siswa di UPTD SD
Negeri 9 Merawang. Yaitu dengan
mengunggah data/file buku serta video
secara lokal pada menu sekolahku yang
sudah disediakan. Selain itu Saya juga dapat
melaksanakan Asesmen secara digital pula!
Untuk tatap muka secara online, juga sudah
dilengkapi sarana zoom dan chat group.
Kemajuan teknologi benar benar terasa
memudahkan. Dan sekolah digital memang
mungkin untuk diadakan.



Kami siap PJJ atau PTM pakai KIPIN

Sekolah kami siap mengikuti arahan
pemerintah, apakah pembelajaran
harus dilaksanakan secara jarak jauh
atau secara tatap muka.

Dengan memakai Kipin School, maka
pelaksanaan PJJ maupun PTM bisa
dilaksanakan secara digital, tanpa
gangguan, penuh dan tetap
menyenangkan bagi anak didik kami.



SURVEILLANCE PERPUSNAS JAKARTA

Tim Surveillance Perpusnas Jakarta bertamu ke Sekolah kami dan kami sangat 
bangga karena sudah mengawali untuk melangkah menuju digitalisasi sekolah!



GURU YANG SEDANG MEMANFAATKAN 
APLIKASI KIPIN

Pendapat guru tentang KIPIN :
Aplikasi KIPIN mempermudah dalam
pembelajaran serta bisa menerapkan
budaya membaca tanpa harus
menggunakan buku. KIPIN
dipergunakan guru untuk referensi
dalam pengembangan materi pelajaran.

KIPIN juga bisa mempermudah
pembelajaran untuk anak-anak disaat
pembelajaran daring dan literasi
dimanapun tanpa harus ke
perpustakaan sekolah.
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