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Yth. Kepala Madrasah Ibtidaiyah
Di Lingkungan Kankemenag Kab. Malang

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur

Nomor : B-1947/Kw.13.2.1/PP.00/4/2020 tanggal 9 April 2020 perihal sebagaimana pokok surat,

maka perlu disampaikan bahwa dalam rangka menjamin keberlangsungan akses pembelajaran

yang berkualitas dan menambah atau menguatkan bahan materi pembelajaran bagi siswa

Madrasah Ibtidaiyah di Masa Tanggap Darurat Pandemi Covid-19, dengan ini disampaikan

kesempatan penggunaan Hasil Kerjasama Direktorat KSKK dengan Kedutaan Besar Rusia

dalam pemanfaatan Platform Pembelajaran Online dari Dragonlearn.org secara gratis (tanpa

bayar) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Platform ini dapat diakses secara gratis selama 3 bulan masa Darurat Covid-19 melalui

alamat : : www.dragonlearn.org terhitung mulai tanggal 8 April 2020;

2. Platform ini disediakan untuk mata pelajaran Matematika Kelas 1- 6 MI;

3. Selama 3 bulan masa Darurat Covid-19, platform pembelajaran ini akan dilengkapi

d engan materi-materi tambahan mata pelajaran Matematika;

4. Panduan Pengoperasian Aplikasi Dragonlearn sebagaimana terlampir;

5. Jika ada pertanyaan, keluhan, masukan, dan permohonan bantuan dapat disampaikan

melalui support@dragonlearn.org

Sehubungan dengan hal di atas, agar Madrasah Ibtidaiyah baik Negeri maupun Swasta di

Kabupaten Malang dapat memanfaatkan kesempatan belajar ini.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, agar dapat dimanfaatkan dan

ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima

kasih.

Tembusan Yth :
1. Kepala Kankemenag Kab. Malang
2. Pengawas Madrasah Kankemenag Kab. Malang



Lampiran : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malang
Nomor : B- 922/Kk.13.35.2/PP.00/4/2020
Tanggal : 9 April 2020
Hal : Pemanfaatan Hasil Kerjasama Penyediaan Platform Pembelajaran Online

PANDUAN
GURU

Dragonlearn.org merupakan sebuah platform daring internasional yang berdasar pada
instruksi individual untuk murid sekolah dasar. Peserta didik dapat meningkatkan prestasi
belajar mereka dalam pelajaran matematika, sedangkan bagi para guru platform ini dapat
digunakan untuk memantau kemajuan murid. Tugas-tugas dalam Platform menirukan situasi
dari kehidupan nyata yang telah dikenal baik oleh setiap anak. Sistem kemudian bereaksi
terhadap tindakan yang diambil murid. Jika murid membuat kesalahan, maka sistem akan
mengajukan pertanyaan untuk mengklarifikasi dan membantu mengarahkan murid untuk
menjawab sendiri dengan benar.

Seorang guru dapat mendaftarkan murid pada platform dan memantau kemajuan
mereka, baik secara individu untuk setiap murid, ataupun secara umum untuk seluruh kelas.
Orang tua juga dapat mendaftarkan anak-anak mereka dan ikut memantau perkembangan anak
mereka..

Untuk kelas: 1-6 Mata Pelajaran: Matematika Bahasa: Bahasa Indonesia

LANGKAH PERTAMA: GURU MENGAKSES PLATFORM.

Untuk kinerja terbaik platform, disarankan menggunakan browser Google Chrome.
Caranya mudah, setelah terhubung ke internet dengan menggunakan perangkat apa
pun dan ikutilah panduan langkah-langkah untuk
membuat kabinet (akun) pribadi guru Anda.

1. Pergi ke
situs web:
www.dragonlea
rn.or g dan klik
“Pendaftaran”



2. Isilah bagian yang   kosong.
Anda akan menggunakan
informasi ini untuk melakukan
akses ke akun Anda nantinya
melalui www.dragonlearn.org.
Mohon diingat bahwa alamat surel
yang Anda masukan saat
melakukan pendaftaran akan
menjadi login Anda.
Pilihlah kata sandi yang mudah
untuk diingat dan klik “Daftar”
untuk melanjutkan.

3. Isi informasi data diri Anda dan
lanjutkan ke langkah berikutnya.
Klik “Lanjut”.

4. Pilih kolom yang harus diisi dan
ketik nama sekolah Anda. Untuk
melanjutkan klik “Lanjut”.



SECOND STEP: CREATE ACCESS FOR STUDENTS

1. Tidak ada batasan untuk
penambahan jumlah kelas.
Klik "Lanjut" untuk mulai
mendaftarkan murid-murid Anda.

2. Masukan informasi murid dan
jenis kelamin mereka, lalu tekan
tombol “Tambahkan” untuk
menyimpan informasi yang telah
dimasukkan.

Tombol “Selesai” untuk
melanjutkan mengakses program.



3. Bagi setiap murid
dipersiapkan login dan kata
sandi masing-masing
untuk dapat mengakses
platform. Bila daftar kelas
sudah lengkap, silahkan
cetak kode akses dengan
memilih “Cetak login dan
kata sandi”. Setelah Anda
menekan tombol “Print”,
Anda dapat memilih untuk
menyimpan atau mencetak
login dan kata sandi para
murid, setelah itu Anda
dapat menyampaikannya
kepada murid Anda.

4. Jangan lupa untuk memberikan
login dan kata sandi kepada murid
Anda. Sebagai tambahan, setiap
murid memiliki kode pribadi untuk
orang tua yang dapat ditemukan
di halaman yang sama di mana
login dan kata sandi dicantumkan.
Dengan kode ini, orang tua siswa
dapat mendaftarkan dirinya serta
memantau kemajuan anak-anak
mereka!

5. Jika Anda perlu melakukan
perubahan pada informasi yang
terdapat di daftar kelas Anda,
maka pada kolom “Murid-murid
dan kata sandi”, di bagian Kelas
pilih “Ubah”.



6. Anda dapat menambahkan
murid baru kapan saja ke dalam
daftar murid di kelas yang sudah
ada.

Untuk menambahkan buka daftar
kelas dan klik “Tambahkan
murid”.

7. Untuk mengubah informasi
mengenai data murid, silahkan
pilih ‘Ubah’. Setelah melakukan
perubahan data, kemudian klik
“Simpan”, agar data yang telah
dirubah dapat tersimpan oleh
sistem.

8. Untuk menambahkan kelas
sewaktu - waktu, pilih
‘Tambahkan’.

STEP THREE: USING DRAGONLEARN.ORG

1. Untuk memantau prestasi
kelas dan kemajuan
masing-masing murid, klik
“Statistik”.



2. Laman “Statistik”
memantau kemajuan dan
prestasi kelas. Untuk
melihat pencapaian murid
secara individu, klik nama
masing-masing murid.

3. Diberikan gambaran lengkap
murid, seperti melacak waktu
yang digunakan, kemajuan dan
tugas yang diselesaikan untuk
mengetahui prestasi
masing-masing murid.



4. Setiap tingkatan kelas memiliki
program pendidikan
masing-masing.

Seorang Guru memiliki akses ke
semua kelas dari berbagai
tingkatan.

Setiap murid hanya
memiliki akses kepada
tingkatan kelas yang
didaftarkan.

Program ini dibagi
menjadi beberapa bagian
dan terdiri atas topik-topik
pelajaran.



5. Pilihah kelas yang ingin
Anda kerjakan. Lalu pilih
bab tugas yang ingin
Anda selesaikan.
Bab tugas terdiri dari
pelajaran yang harus
diselesaikan untuk dapat
naik ke tingkat berikutnya.

6. Pilih topik untuk memulai
tugas. Latih pengetahuan
Anda dengan tugas-tugas
yang disediakan
untuk menguasai konten
dalam berbagai topik.

Setelah Anda mengakses dan menjelajahi platform, Anda dapat menggunakannya sebagai
Sarana latihan yang menarik dan menyenangkan bagi murid-murid Anda. Hubungi
Dragonlearn team :
support@dragonlearn.org.


