PesonaEdu

A Class
PesonaEdu A-Class adalah sebuah
Learning Content Management System (LCMS)
atau layanan sistem kelola pembelajaran
daring berbasis konten yang dirancang untuk
menghadirkan pembelajaran berkualitas dunia
yang selaras dengan standar PISA
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KONTEN & FITUR YANG TERSEDIA
BUKU INTER AKTIF
Buku Digital yang dilengkapi animasi dan
simulasi interaktif, bermitra dengan penerbit.
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LEARNING
ACTIVITIES

Aktivitas pembelajaran berupa latihan soal atau
tugas yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan
oleh siswa secara individu.

Akses PesonaEdu A-Class melalui:

BANK SOAL
Kumpulan soal-soal berkualitas, dirancang
oleh tim pembuat soal dari penerbit.
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COLL ABOR ATIVE
LEARNING

Aktivitas pembelajaran yang berupa diskusi
antara guru dan siswa, atau kolaborasi antar
siswa dalam sebuah topik pelajaran.

www.PesonaEduAClass.id

LEARNING ACTIVITIES

Multiple Choice

Multiple Response

Matching

Soal pilihan ganda
dengan 1 jawaban benar

Soal pilihan ganda dengan
lebih dari 1 jawaban benar

Menjawab soal dengan
memasangkan jawaban
yang benar

Free Response

Fill in the Blank

Text Correction

Menjawab soal dengan isian
bebas, penilaian secara
manual atau dengan rubrik

Menjawab soal dengan
isian singkat

Menjawab soal dengan
mengkoreksi teks

Drag & Drop Text

Drag & Drop Image

Menjawab soal dengan
menggeser pilihan teks yang
berpasangan

Menjawab soal dengan
menggeser pilihan gambar
yang berpasangan

Email Writing
Tugas dikerjakan dengan
format email, untuk melatih
kemampuan korespondensi

Email Response

Audio Response

Soal berbentuk email
dengan pertanyaan
terkait isi email tersebut

Tugas dikerjakan dengan
mengunggah file audio
yang dibuat oleh siswa

Tugas dikerjakan dengan
mengunggah file video
yang dibuat oleh siswa

Description/Instruction

Video Question Set

Question Set

Soal berbentuk gambar/video
tentang hal yang harus
dijelaskan oleh siswa

Soal diselipkan di menit tertentu
dalam video, dan harus dijawab
untuk melanjutkan video

Paket soal yang berisi berbagai
bentuk tipe pertanyaan, berupa
text, gambar, audio atau video

info

?

Jawab pertanyaan untuk
melanjutkan video.

Video Response

Soal dengan jawaban pasti, penilaian dapat dilakukan secara otomatis
Soal dengan jawaban bervariasi, penilaian dilakukan secara manual
Soal yang cocok untuk melatih bahasa / literasi

15 ragam jenis soal di PesonaEdu A-Class,
memberi keleluasaan dan kreatifitas penuh
bagi guru dalam menyajikan aktivitas
pembelajaran yang menarik.
Mendukung pembuatan soal berbasis
HOTS, dan mempermudah penyajian
aktivitas yang berkaitan dengan literasi.

COLLABORATIVE LEARNING

Collaborative Canvas
Sebuah kanvas kreatifitas seperti mading
yang dapat diisi unggahan guru atau siswa
secara bersamaan.
Unggahan bisa bervariasi dari teks, gambar,
audio, dan video, serta dapat diberi komentar
oleh guru atau siswa lainnya.

Collaborative Writing
Siswa dapat saling berpartisipasi menulis
bersama pada sebuah diskusi atau isu
tentang topik tertentu yang diberikan guru.
Tulisan masing-masing siswa dibedakan dari
warna teksnya.

Multimedia Forum

chat!

Forum komunikasi yang dapat diikuti oleh
seluruh guru dan siswa di kelas untuk
membahas beragam topik.
Pada forum dapat diunggah berbagai file
seperti teks, gambar, atau video.

Mind Map
Metode belajar menggunakan peta
pikiran untuk melatih siswa mengelola
informasi bersasarkan 5W1H, yaitu
what (apa), who (siapa), when (kapan),
where (di mana), why (mengapa),
dan how (bagaimana).

think!

WHAT A-CLASS CAN DO

Learning Content Management System (LCMS) merupakan perpaduan
antara Learning Management System (LMS) dan Content Management
System (CMS), sehingga fitur-fiturnya lebih advanced dan variatif dalam hal
pembuatan dan pengelolaan konten pembelajaran.
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FITUR

LMS BIASA

Administrasi Kelas
Tambah materi ajar sendiri
Tambah materi ajar dari
Buku Interaktif milik penerbit
Buat soal Pilihan Ganda/Essai
Buat 15 variasi soal atau tugas
selain Pilihan Ganda/Essai
Memberi soal dari Bank Soal
milik penerbit
Buat 4 jenis aktivitas kolaborasi
Penilaian otomatis
Pengelolaan nilai menjadi raport
Analitik bank soal & penilaian
Analitik proses belajar & statistik
penggunaan Buku Interaktif

TECHNICAL INFO

Berjalan optimal pada
Tablet , Komputer PC,
atau Laptop

Kompatibel dengan OS:
Android, Windows,
iOS dan MacOS

Aplikasi online
berbasis web

LOGO
PENERBIT

Akun dapat login
pada perangkat lain
asal tidak bersamaan

