
Jelajahi Ilmu Pengetahuan
Kapan Pun, di Mana Pun

jelajahilmu.com

Jelajah Ilmu menawarkan solusi komprehensif untuk dunia pendidikan, 
yang secara terintegrasi menggabungkan solusi pembelajaran digital 

dengan Standard International yang diadopsi ke bahasa dan kurikulum 
Indonesia, di mana di dalamnya terdapat materi pengajaran harian, bank 

soal, Rencana Pelaksaan Pembelajaran, buku digital dari penerbit 

sekolah dalam mengembangkan materi pembelajaran yang lebih kreatif 
dan berkualitas serta memberikan keleluasaan dan kemandirian siswa 

dalam belajar. Jelajah ilmu memberikan kemudahan bagi pelaku pendidikan 
seperti kepala sekolah, guru, murid, juga orang tua dalam proses 

transformasi pembelajaran era baru sehingga dapat meningkatkan 
pengalaman akademis, baik secara online, tatap muka maupun hybrid.



Panduan Penggunaan
Jelajah Ilmu

Untuk Siswa



Tonton video kami - “Do you miss school?”
https://youtu.be/w73UwHPAbuY

mySecondTeacher (MST) adalah platform belajar daring yang 
digunakan secara global oleh banyak sekolah, guru dan siswa 
(termasuk homeschool). Di MST, siswa dapat belajar dari video 
interaktif dan menyenangkan, mengikuti kuis-kuis dan 
mendapatkan laporan diagnostik kekuatan dan kelemahan siswa, 
mengakses eBook dan membaca komentar siswa sendiri dari 
perangkat apapun dan saling memberi pertanyaan kepada teman 
di kahoot!, menghadiri kelas daring dengan guru sekolah dan 

bahkan bersosialisasi dengan teman lainnya. 

Masih banyak yang dapat dilakukan dengan sangat mudah! 
Panduan ini akan membantu untuk memulainya.



Materi Pembelajaran
Kelas Video Interaktif

eBooks
Kami memiliki eTextbook dan eWorkbook dari beragam mata palajaran dan tingkatan 
pendidikan.

Segera Hadir



Jelajah Ilmu adalah platform daring yang berfungsi sebagai 
guru kedua di sekolah. Fitur platform mencakup:

Saran:
Masing-masing akun dibuat sangat personal. Video yang telah ditonton, 
eBook yang telah dibaca, ujian yang telah diambil, saran yang telah 
diberikan, semuanya dibuat sesuai dengan kemajuan dari masing-masing 
siswa. Oleh karena itu, setiap siswa perlu membuat akunnya 
masing-masing sehingga tidak mengacaukan riwayat perkembangan mereka.

X
X

mySecondTeacher?
Apa itu

Belajar
Belajar dari video interaktif 

dan/atau eTextBook.

Dapatkan Jawaban
Dapatkan bantuan akademis 

secara langsung dari guru-guru 
terkualifikasi.

Uji Diri Sendiri
Dapatkan laporan diagnostik 

atau buat lembar ujian 
sendiri untuk latihan.

Bersosialisasi
Bersosialisasi dengan anggota 
komunitas, termasuk melalui 
video live dan sesi chat teks 

dengan guru dan teman-teman.

Tugas
Terima dan kumpulkan tugas yang 

diberikan oleh guru.

X
X

Tonton video kami -  “How can I ace my tests?”
https://youtu.be/qp50uE4Cuuk

X
X



Kunjungi situs web kami di jelejahilmu.com dan klik "Login" untuk masuk sebagai siswa. 
Bila sekolah sudah terdaftar, masukkan saja alamat email dan password, dan aplikasi 
sebagai siswa akan terbuka.

Login 
Sebagai Siswa

Lupa kata sandi?
Tidak masalah, klik di sini, 
dan kami akan mengirimkan 
kata sandi baru ke alamat 
email Anda. Bila sekolah 
telah mendaftarkan tanpa 
alamat email, silakan minta 
bantuan guru untuk login ke 
platform MySecondTeacher 
dan beritahu kami untuk 
mengatur ulang kata sandi.

Sekolah tidak mendaftarkan Anda? Kirim dokumen ini pada mereka, dan beritahu mereka 
bahwa kami dengan senang hati akan memberikan demo produk untuk mereka! 

Di sudut kanan atas pada jelejahilmu.com, bisa dilihat berapa banyak orang yang sedang 
belajar bersama pada platform ini.

Lupa kata sandi?



Dasbor Siswa
Dasbor Jelajah Ilmu akan membantu siswa mengatur 
pengalaman belajar secara keseluruhan. Siswa dapat 
mengakses Jelajah Ilmu melalui web-browser, aplikasi 
Android, atau aplikasi iOS yang memiliki tampilan 
dasbor sedikit berbeda. Namun demikian, semuanya 
dirancang sangat intuitif dan sangat mudah untuk 
digunakan. 

Klik di sini
untuk kembali ke Beranda.

Klik di sini
untuk mengubah foto profil, 
alamat email, kata sandi, dsb.

Lihat Kredit 
Pembelajaran di sini.

Klik di sini
untuk melihat 
notifikasi.

5 Kredit Pembelajaran

Klik di sini
untuk memulai 
chat bantuan.

Belajar/Revisi
Uji Kemampuanmu

Bersosialisasi Tugas & Konten

My HomeBeranda

Siswa bisa melihat rangkuman kegiatan, kelas terjadwal 
dan tugas untuk hari ini dan hari berikutnya.



Belajar/Revisi
Klik tombol Belajar/Revisi di dasbor bagi setiap 
siswa yang ingin belajar atau merevisi sesuatu. 
Materi pembelajaran termasuk kumpulan video 
interaktif yang komprehensif mencakup silabus 
seluruh mata pelajaran, lengkap dengan 
eTextbook, eWorkbook, panduan eRevision 
dan lainnya.

Belajar/Revisi

Klik di sini jika siswa ingin belajar sesuatu yang baru, atau 

merevisi sesuatu yang siswa telah pelajari

Klik di sini
untuk mempelajari hal baru 
atau merevisi sesuatu yang 
sudah dipelajari sebelumnya.

Siswa juga bisa melihat tab Mata 
Pelajaran untuk belajar sesuatu yang 
baru atau mengulang hal yang sudah 
dipelajari sebelumnya.

Mata Peajaran

Tab Beranda

Beranda



Klik di sini
untuk 
menjelajahi 
materi 
pembelajaran.

Klik di sini
untuk mulai 
mengakses eBook.

Melihat daftar 
eBook dari berbagai 
mata pelajaran.

eBooks

Perpustakaanku Toko Kami

Di sini siswa bisa 
mengakses video 
interaktif dan eBook 
berlangganan.

Toko KamiPerpustakaanku

Belajar/Revisi (lanjutan...)

Tab Mata Pelajaran

Mata Pelajaran



Menambah Kredit Pembelajaran

Kim Jensen
kimjensen@gmail.com

Top-up kredit berhasil

Kode kupon Anda telah berhasil ditebus.

5 Kredit Pembelajaran telah ditambahkan ke akun Anda. 

Reshma Manandhar

reshma+indonesia@innovatetech.co

9 Kredit Pembelajaran

Masukkan Nomor Kartu

Nomor kartu

Tanggal Habis Tempo CVC

MM/YY CVC

Lanjutkan

Tambahkan Kredit TutorKembil

Kredit Pembelajaran bisa digunakan untuk menanyakan pertanyaan ke guru terkait mata 
pelajaran. Kredit pembelajaran akan dikurangi tergantung dari kompleksitas pertanyaan 
yang ditanyakan. Siswa bisa menambahkan kredit pembelajaran melalui berbagai metode 
pembayaran.

7 Kredit Pembelajaran

Baik



Uji Kemampuan
Siswa yang berhasil dalam ujian diantaranya karena 
mereka rajin menguji diri sendiri, kemudian belajar dari 
kesalahannya berulang kali. Di Jelajah Ilmu, kami 
menyediakan perangkat untuk melakukan hal itu! 
Siswa mempunyai dua cara untuk menguji diri sendiri 
yaitu melalui ujian penguasaan dan contoh lembar 
ujian. 

Uji Kemampuan

Klik di sini
untuk menguji kemampuan siswa 
dan mengidentifikasi kelemahan 
sehingga siswa bisa langsung 
memperbaikinya.

Uji Kemampuanmu

Klik di sini untuk menilai kemampuan, dan mengidentifikasi 

kelemahan

Tab Beranda

Beranda

Siswa juga bisa langsung ke tab Mata 
Pelajaran untuk mengidentifikasi  
kelemahan dan area untuk perbaikan.

Mata Pelajaran



Kembali

Tes Kemampuan

IGCSE Physics 0625

67% 32%

IGCSE Maths

88% 75%

IGCSE Chemistry

22% 12%

IGCSE Business Studies

0% 0%

A Level Physics

21% 18%

Tes mata pelajaran apa yang ingin kamu coba?

Uji Kemampuan

Pilih Mata Pelajaran

Pop-up

Pop-up

Uji Kemampuan (lanjutan...)



Klik di sini
untuk menonton 
video.

Test IVY Subject

Klik di sini 
untuk melakukan 
uji kemampuan.

Klik di sini
untuk memilih 
mata pelajaran.

Ikuti kuis akhir pelajaran sekarang untuk menguji seberapa baik Anda

Laporan Diagnostik untuk 1.05 Mass and Weight

Anda belum memiliki laporan diagnostik untuk pelajaran ini. Kami menyarankan 
Anda menonton video dan melanjutkan ke kuis akhir pelajaran untuk mencoba kuis

Laporan Diagnostik untuk 1.05 Mass and Weight

Ikuti kuis akhir pelajaran sekarang untuk menguji seberapa baik Anda

Uji Kemampuan (lanjutan...)

Tab Mata Pelajaran

Mata Pelajaran

Kembali ke Video



Search by Subject, Chapter, Topic or Interactive Videos
4

45 Tutor CreditsMy Home My Testpapers My ClassroomMy Chat RoomMy Subjects

LAPORAN TERBARU

3.02

4.22

3.17

1.02

1.02

PenguasaanPenyelesaian

18% 32%

Overview

IGCSE Chemistry

5 Babs • 73 Videos

Secondary 3G, Global Class

Penyelesaian Saya Penyelesaian Kelas

Dilihat Total 65
(20 Jam)

Total Diselesaikan 43

Total Dikuasai 21

Cari berdasarkan nama video

Basic Introduction

General Physics

LAPORAN “BASIC INTRODUCTION”

Ikuti kuis akhir pelajaran sekarang untuk menguji seberapa baik Anda

Penguasaan Kurang
8 November 2018 at 3:32 PM

23 November 2018 at 4:45 PM

7 December 2018 at 12:30 PM

Penguasaan Cukup

Penguasaan Penuh UnduhLihat

UnduhLihat

UnduhLihat

1.01 Basic Measurement and Units

1.02

1.03

1.04

1.05

1.03

Laporan Diagnostik Mata Pelajaran

Video Interaktif Laporan DiagnostikIGCSE Chemistry 0620

Video Interaktif

Klik di sini
untuk melihat laporan 
diagnostik.

Klik di sini
untuk melihat dan 
mengunduh laporan.

Panjangnya waktu menonton 
video pembelajaran.

Jumlah video 
pembelajaran yang sudah 
siswa selesaikan.

Jumlah video 
pembelajaran yang 
sudah siswa kuasai.

Laporan Diagnostik

Dilihat total
65

(20 Jam)

Total Diselesaikan 43

Total Dikuasai 21

Artinya siswa sudah memiliki penguasaan 
penuh terhadap topik.

Artinya siswa perlu menambah usaha 
untuk memahami topik.

Artinya siswa memiliki cukup pemahaman 
terhadap topik namun dengan sedikit usaha 
tambahan akan bisa mencapai penguasaan 
penuh.

Penguasaan Cukup

Penguasaan Penuh

Penguasaan Kurang

UnduhLihat

Uji Kempuan (lanjutan...)



Uji Kemampuan 

Diri Sendiri
Buat contoh lembar ujian sendiri, lengkap dengan 
skema penilaian! Siswa memiliki opsi untuk memilih 
mata pelajaran, topik dan bahkan tingkat kesulitan 
yang diinginkan sehingga mereka dapat melakukan 
persiapan ujiannya masing-masing. 

Lembar Ujian Contoh

Siswa juga bisa mengunjungi Tab Lembar 
Ujian untuk mengidentifikasi 
kelemahan dan area perbaikan mereka.

Lembar Ujian

Klik di sini
untuk menguji kemampuan siswa dan 
mengidentifikasi kelemahan mereka 
sehingga bisa langsung diperbaiki.

Uji Kemampuanmu

Klik di sini untuk menilai kemampuan, dan mengidentifikasi 

kelemahan

Tab Beranda

Beranda



Pop-up

Lembar Ujian Contoh (lanjutan...)

Klik di sini
untuk membuat lembar
ujian.

Pilih Jumlah Pertanyaan

Tentukan Tingkat Kesulitan

Hasilkan Lembar 
Ujian

(23 Tersisa)  

Jumlah Pertanyaan*

1

2

3

Mudah

Sedang

Sulit

Pilih Bab/Topik

Pilih Jenis Pertanyaan

Jenis Pertanyaan*

Pilihan Ganda

Pertanyaan Dengan

Pop-up

Lembar Ujian

Tab Lembar Ujian



Bersosialisasi
Ikut serta di dalam sesi percakapan teks atau 
virtual yang dijadwalkan oleh guru dengan 
pengalaman yang mirip dengan ruang kelas 
tatap muka biasa.

Sesi Guru

Klik di sini
untuk bersosialisasi dengan anggota 
komunitas termasuk memasuki sesi 
video live dan percakapan teks.

Klik di sini untuk percakapan teks dan live video. 

Bersosialisasi

Siswa juga bisa masuk ke tab 
Kelas-kelas untuk memasuki sesi video live.

Kelas-kelas

Tab Beranda

Beranda



TugasSesi Guru Konten milik Guru

Di Tab Sesi Guru, siswa bisa melihat 
daftar semua sesi guru.

Siswa juga bisa klik 
Bergabunglah dengan 
Kelas untuk mengikuti sesi.

Bergabunglah dengan Kelas

Tab Kelas-kelas

Kelas-kelas

Sesi Guru (lanjutan...)

Pop-up



Percakapan Teks

Bersosialisasi
Di sini siswa bisa berkomunikasi dengan guru 
dan teman kelas melalui ruang chat yang 
fleksibel dan bisa berbagi file dan dokumen.

Siswa juga bisa ke tab Ruang Chat untuk 
memasuki sesi percakapan teks.

Ruang Chat

Klik di sini
untuk bersosialisasi dengan anggota 
komunitas termasuk sesi video live 
dan percakapan teks.

Klik di sini untuk percakapan teks dan live video.

Bersosialisasi

Tab Beranda

Beranda



Klik di sini
untuk menambah 
anggota dengan 
mencari dari daftar 
atau dengan klik 
tombol tambah. 
Anggota chat 
bisa memiliki akses 
yang berbeda-beda.

Cari Anggota

Anggota Online (30)

Klik di sini
untuk 
tambahkan grup.

Percakapan Teks (lanjutan...)

Pop-up

Ruang Chat

Tab Ruang Chat



Mendapatkan & 
Mengumpulkan Tugas
Temukan semua tugas di dalam satu tab serta 
dapatkan nilai dan umpan balik.

Klik di sini
untuk mendapatkan dan kumpulkan tugas 
yang diberikan guru.

Klik di sini untuk mendapatkan dan menyerahkan tugas yang 
diberikan guru

Tugas & Konten

X
X

Tab Beranda

Beranda

Tugas

Siswa juga bisa ke tab Kelas-kelas 
untuk memasuki sesi video live.

Kelas-kelas



Di Tab Tugas, siswa dapat melihat 
daftar semua tugas yang diberikan 
guru.Tab Kelas-kelas

Kelas-kelas

Kirim Tugas

Klik di sini
untuk mengumpulkan 
tugas.

Mendapatkan & Mengumpulkan Tugas (lanjutan...)

Pop-up

TugasSesi Guru Konten milik Guru



Laporan Lengkap

Klik di sini
untuk melihat laporan tugas.

Mendapatkan & Mengumpulkan Tugas (lanjutan...)



Selamat Belajar!

Butuh Informasi Tambahan?
Beberapa guru menggunakan Jelajah Ilmu untuk flip learning.  Sebagian 
lainnya menggunakan sarana kami untuk membantu siswa mempersiapkan 
ujian dan tes. Beberapa guru bahkan menggunakan sarana kami untuk 
membantu mereka dalam proses belajar mengajar yang berbeda-beda, 
atau sebagai alat bantu agar siswa memiliki dukungan akademis di luar 
sekolah. Kami sangat senang bila dapat membantu Anda dalam cara 
apapun. Untuk itu, hubungi kami bila Anda ingin mengeksplorasi ide untuk 
bekerja sama!

Ingin Tahu Lebih Banyak Lagi?
Jelajahi Platform kami di app.jelajahilmu.com
Kami siap membantu dan mendukung Anda 24/7, hanya di
Jelajah Ilmu.

info@jelajahilmu.com

www.jelajahilmu.com


