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GRATISGRATIS



Sekolah Bareng Pahamify merupakan suatu program gratis akses 
Materi Belajar SMA dari Pahamify untuk mendukung kegiatan 
belajar-mengajar antara Guru dan Siswa/i di Indonesia selama PJJ 
Pembelajaran Jarak Jauh. Program ini bertujuan untuk membantu 
Bapak/Ibu Guru dalam mengajar dan mempermudah Siswa/i 

dalam memahami materi pelajaran. 

Kami berharap dengan adanya program Sekolah Bareng Pahamify 
ini menjadi kabar baik untuk para murid agar lebih semangat 
walaupun harus belajar di rumah dan dengan berbagai konten 

pembelajaran pahamify diharapkan #SemuaBisaSemuaPaham.

Apa Itu
Sekolah Bareng Pahamify?

Apa Itu
Sekolah Bareng Pahamify?

PenjelasanPenjelasan
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Bapak/Ibu Guru dan Siswa/i bisa mengakses secara gratis Materi 
Belajar SMA semester 1 yang ada di aplikasi Pahamify setiap hari 
pada pukul 07.00 WIB - 13.00 WIB. Di luar waktu tersebut, 
materi belajar hanya bisa diakses oleh Bapak/Ibu Guru maupun 

Siswa/i yang sudah berlangganan di Pahamify.

Kapan Materi Belajar Pahamify bisa Diakses
secara Gratis oleh Bapak/Ibu Guru maupun Siswa/i?

Kapan Materi Belajar Pahamify bisa Diakses
secara Gratis oleh Bapak/Ibu Guru maupun Siswa/i?



1. Video Belajar1. Video Belajar

Video Belajar merupakan video materi pelajaran sesuai dengan Kurikulum Nasional Terba-
ru dan dirancang dengan animasi menarik yang mudah dipahami Siswa/i, sehingga dapat 
membantu Bapak/Ibu Guru dalam menyampaikan materi pelajaran kepada Siswa/i. Selain 
itu, Video Belajar juga dapat diputar ulang, dan diatur kecepatannya sesuai dengan kebu-
tuhan Bapak/Ibu Guru maupun Siswa/i.

2. Rangkuman2. Rangkuman

Rangkuman merupakan fitur yang berisi berbagai informasi kunci dan penting dari materi 
pada setiap sub bab mata pelajaran, sehingga Siswa/i dapat mengulang materi pelajaran 
secara efektif.

3. Flashcard3. Flashcard

Flash Card merupakan fitur dalam bentuk kartu menarik yang dapat membantu Siswa/i 
dalam menghafal istilah dan rumus menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

4. Infografis4. Infografis

Infografis merupakan rangkuman materi pada setiap Bab yang disusun secara menarik, 
untuk mempermudah Siswa/i dalam mengulang materi pelajaran.

5. Quiz dan Bank Soal5. Quiz dan Bank Soal

Pastikan siswa memahami materi dengan fitur Quiz, yang dapat membantu siswa meng-
ingat kembali materi dan mengulang kembali materi jika belum paham. Dapatkan juga 
Bank Soal yang merupakan fitur yang berisi ribuan latihan soal dari berbagai bab pelajaran 
yang sudah dipelajari untuk menguji pemahaman Siswa/i dalam pembelajaran

FiturFitur
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Apa Saja Fitur yang Bisa Diakses secara Gratis
di Sekolah bareng Pahamify?
Apa Saja Fitur yang Bisa Diakses secara Gratis
di Sekolah bareng Pahamify?



Flipped classroom (pembelajaran terbalik) adalah suatu cara belajar yang dicanangkan 
oleh Kemendikbud Republik Indonesia sebagai solusi bagi Pembelajaran Darurat 
Covid-19. Model pembelajaran ini mengajak Siswa/i untuk mempelajari materi yang ada 
di dalam media belajar lebih dahulu sesuai arahan Bapak/Ibu Guru, sebelum kegiatan 
belajar di kelas berlangsung. Sehingga, saat kelas berlangsung Bapak/Ibu Guru hanya 
perlu menjawab pertanyaan dari siswa yang masih bingung setelah mempelajari konten 
pembelajaran yang disediakan sebelumnya. Selain itu guru bisa menjadi fasilitator bagi 
bagi para Siswa/i untuk berdiskusi bersama terkait materi pelajaran yang sudah mereka 
pelajari. Selain membantu tugas Bapak/Ibu Guru, kegiatan ini juga melatih Siswa/i untuk 
berpikir kritis (critical thinking), kreatif dan inovatif (creative/innovative), kerjasama 
(collaborative), serta meningkatkan kemampuan berkomunikasi (communication skills).

Sekolah Bareng Pahamify dapat Membantu Bapak/Ibu Guru dalam menerapkan Flipped 
Classroom dengan menyediakan Materi Belajar Lengkap untuk SMA sesuai Kurikulum 
Nasional Terbaru, secara Gratis. Materi Belajar tersebut dapat Bapak/Ibu Guru berikan 

kepada Siswa/i, sebelum kelas berlangsung, dan juga bisa digunakan sebagai pedoman 
dalam pembuatan soal ujian untuk Siswa/i.

Sumber:
https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/07/flipped-classroom-model-solusi-bagi-pembelajaran-darurat

-covid19 

Apa Itu Flipped Classroom?Apa Itu Flipped Classroom?

Bagaimana Sekolah bareng Pahamify dapat Membantu
Bapak/Ibu Guru dalam Menerapkan Flipped Classroom?
Bagaimana Sekolah bareng Pahamify dapat Membantu
Bapak/Ibu Guru dalam Menerapkan Flipped Classroom?

Flipped ClassroomFlipped Classroom
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“Sekolah bareng Pahamify Mendukung
Model Belajar Flipped Classroom

Arahan Kemendikbud Republik Indonesia”
“Sekolah bareng Pahamify Mendukung

Model Belajar Flipped Classroom
Arahan Kemendikbud Republik Indonesia”



Bapak/Ibu Guru bisa menerapkan Flipped Classroom dengan 
akses gratis Sekolah bareng Pahamify melalui 2 tahapan 

mudah, dengan cara:
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Bagaimana Cara Menerapkan
Flipped Classroom

dengan Akses Gratis Sekolah bareng Pahamify?

Bagaimana Cara Menerapkan
Flipped Classroom

dengan Akses Gratis Sekolah bareng Pahamify?

??

??



Berikut merupakan panduan menuju konten pembelajaran Pahamify.  
Di dalamnya terdapat tombol yang mengarahkan anda ke file 
spreadsheet/excel berisikan kumpulan link materi pembelajaran 
Pahamify. Apabila mengakses link tersebut, anda akan masuk ke 
aplikasi Pahamify langsung ke halaman materi yang diinginkan. Link 
yang tersedia merupakan materi berdasarkan sub bab suatu mata 
pelajaran dan difokuskan pada semester 1.

Cara MenggunakanCara Menggunakan

bit.ly/InstallPahamifybit.ly/InstallPahamify

bit.ly/CaraBuatAkunGuruPahamifybit.ly/CaraBuatAkunGuruPahamify

1.1. Pastikan Bapak/Ibu sudah memiliki aplikasi Pahamify di ponsel. 
Jika belum, Bapak/Ibu bisa mengunduh aplikasi Pahamify 
melalui link

2.2. Bagi bapak/Ibu yang baru menggunakan Pahamify, silakan 
membuat akun Pahamify terlebih dahulu. Perhatikan video 
tutorial cara membuat akun Pahamify melalui link

3.3. Silakan Bapak/Ibu klik salah satu icon dibawah sesuai rumpun 
mapel (IPA atau IPS) untuk diarahkan ke file spreadsheet/excel 
berisikan link sub-bab materi yang ada di Aplikasi Pahamify.

1. Persiapan Sebelum Kelas1. Persiapan Sebelum Kelas
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IPAIPA IPSIPS

https://pahamify.onelink.me/uu1B/820c2f7b
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L-5d1r9s9tj-vyroJi1By8KS2NQG1FhVLNiJe_ofBkQ/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NlgjwKUNlaPKIprFfg61crNgk_EaSCZpZAMgVSUfh18/
https://drive.google.com/file/d/1ZbqWDlDHQI8JHh6RRr5Y3qu9ep06U235/view


1. Persiapan Sebelum Kelas1. Persiapan Sebelum Kelas
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4.4. Pada file spreadsheet/excel, silakan Bapak/Ibu klik sheet    
(menu di bagian bawah) sesuai Mata Pelajaran yang              
Bapak/Ibu ajarkan.

5.5. Bapak/Ibu bisa mengakses link yang tertera di file tersebut. 
Klik link tertera, kemudian Bapak/Ibu akan diarahkan menuju 
aplikasi Pahamify langsung ke halaman sub bab dari materi 
pelajaran yang dituju.

https://docs.google.com/spreadsheets

LINK MATERI PAHAMIFY

File  Edit  View  Insert  Format  Data  Tools  Add-ons  Help
LINK MATERI PAHAMIFY Share

https://docs.google.com/spreadsheets

LINK MATERI PAHAMIFY

File  Edit  View  Insert  Format  Data  Tools  Add-ons  Help
LINK MATERI PAHAMIFY Share

Klik link tertera untuk menuju 
materi di aplikasi Pahamify

Klik link tertera untuk menuju 
materi di aplikasi Pahamify



1. Persiapan Sebelum Kelas1. Persiapan Sebelum Kelas

6.6. Pada halaman tersebut, Bapak/Ibu dapat memilih video yang 
hendak dibagikan ke murid.

7.7. Klik video yang hendak dibagikan, kemudian Bapak/Ibu akan 
masuk ke halaman video.

Lalu klik tombol        untuk membagikan video.

18.0918.09

18.0918.09
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Klik untuk memilih VideoKlik untuk memilih Video

Klik untuk
membagikan video

Klik untuk
membagikan video



1. Persiapan Sebelum Kelas1. Persiapan Sebelum Kelas

8.8. Kemudian Bapak/Ibu bisa memilih media mana yang digunakan 
untuk membagikan video. (Contoh: Whatsapp)

18.0918.09

88

MessagesMessages MailMail WhatsAppWhatsAppAirDropAirDrop



2. Proses Belajar Mengajar Seru di Kelas 2. Proses Belajar Mengajar Seru di Kelas 

A. Siswa/i mengakses materi dalam bentuk Video Belajar
sebelum kelas dimulai.

A. Siswa/i mengakses materi dalam bentuk Video Belajar
sebelum kelas dimulai.

B. Siswa/i melakukan diskusi bersama tentang materi
yang dipelajari sebelumnya dalam Video Belajar,

dan Bapak/Ibu bertindak sebagai fasilitator
selama kelas berlangsung.

B. Siswa/i melakukan diskusi bersama tentang materi
yang dipelajari sebelumnya dalam Video Belajar,

dan Bapak/Ibu bertindak sebagai fasilitator
selama kelas berlangsung.

C. Bapak/Ibu juga dapat menggunakan materi
dalam Video Belajar sebagai bahan

dalam membuat soal (assessment) untuk Siswa/i.

C. Bapak/Ibu juga dapat menggunakan materi
dalam Video Belajar sebagai bahan

dalam membuat soal (assessment) untuk Siswa/i.
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www.pahamify.com




