
Jelajahi Ilmu Pengetahuan
Kapan Pun, di Mana Pun

Jelajah Ilmu menawarkan solusi pembelajaran digital yang komprehensif dalam kegiatan belajar 
mengajar untuk guru, murid, orang tua, dan kepala sekolah. Jelajah Ilmu mendukung murid untuk 
belajar secara mandiri. Guru juga dibantu untuk lebih berperan sebagai fasilitator, sehingga dapat 
menghasilkan pengetahuan lewat interaksi yang lebih berkualitas. Kegiatan belajar mengajar dapat 
dilakukan di mana saja, kapan saja, baik secara online, tatap muka, maupun hybrid. Semua ini dapat 
diimplemantasikan dengan mudah, tanpa perlu infrastruktur tambahan. Jelajah Ilmu memudahkan 
interaksi antara guru, murid, kepala sekolah dan orang tua di dalam satu platform yang sama. Guru 
dapat mengajar, memberikan dan menilai tugas murid serta memantau perkembangan 
pembelajaran secara realtime. Kepala sekolah dapat memantau seluruh aktifitas belajar mengajar di 
sekolah. Orang tua juga tidak kalah pentingnya dalam proses akademik anak. Jelajah ilmu 
membantu orang tua untuk dapat memantau seluruh kegiatan anak mereka di kelas.



Hadir di lebih dari 20 negara dan telah memenangkan penghargaan berskala Internasional.
Jelajah Ilmu adalah sebuah solusi pendidikan berbasis teknologi untuk jenjang pendidikan SD, 

SMP hingga SMA yang sudah disesuaikan dengan kurikulum pendidikan Indonesia.

 Jelajah Ilmu Solusi Pendidikan Digital Masa Depan

Solusi komprehensif bagi seluruh pihak yang terkait dalam proses belajar dan mengajar.

Kepala Sekolah

Orang Tua Murid

Guru

Jelajahi Ilmu
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Jelajah Ilmu Menunjang Ekosistem Pendidikan



Jelajah Ilmu telah menyediakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, materi presentasi 
pengajaran harian, bank soal, buku digital yang lengkap dengan petunjuk guru dari penerbit 
terkemuka sehingga guru bisa menghemat waktu untuk pekerjaan administrasi dan semakin 
fokus dalam mengembangkan materi serta metode belajar yang kreatif dan berkualitas.

MENGAPA MEMILIH JELAJAH ILMU?

Materi pengajaran yang lengkap sehingga guru
dapat menghemat waktu dalam persiapan mengajar.

Mempermudah guru dalam memberikan tugas, menyiapkan lembar ujian,
melakukan penilaian dan evaluasi belajar murid.

Guru dengan mudah dapat meninjau kinerja masing-masing murid
setiap saat sehingga mereka dapat mencapai hasil yang terbaik.

Buku digital yang telah disesuaikan dengan kurikulum Indonesia.



Jelajah Ilmu adalah satu platform yang
membantu guru untuk seluruh kegiatan
akademik, termasuk di dalamnya.

Guru

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Materi RPP telah disiapkan oleh Jelajah Ilmu
agar guru dapat menggunakan waktu
secara lebih efisien.

Materi pengajaran menyeluruh
bagi para Guru.
Materi pengajaran telah tersedia sehingga
guru dapat fokus sebagai fasilitator
pendidikan.

Materi presentasi pelajaran
bagi para guru.

Materi pengajaran telah disiapkan dalam
bentuk presentasi untuk mempermudah
para guru dalam mengajar.

• Membuat sesi kelas live via internal
   ataupun external.
• Pengambilan kehadiran otomatis untuk
   pelajaran.
• Membuat, menerima, menandai, dan
   menilai tugas.
• Mengakses sumber belajar berbasis video
   atau berbasis eBook.
• Membuat penilaian sendiri atau kertas
   ujian reguler dari pertanyaan.
• Berkomunikasi dengan murid melalui
   obrolan grup atau pengumuman.
• Mengunggah materi sendiri dan
   membagikannya ke murid.
• Meninjau kembali aktivitas murid dan
   mendapatkan wawasan tentang model
    mental murid.
• Membuat dan membagikan informasi
   penting di sekolah.



Murid

Untuk murid, Jelajah Ilmu diharapkan
dapat meningkatkan hasil belajar
mereka, melalui:

• Mengakses sumber belajar berbasis video
   atau eBook.
• Mengetahui seluruh jadwal dan tugas
   yang diberikan.
• Menghadiri kelas secara daring dan putar
   kembali pelajaran tersebut.
• Menerima, mengerjakan dan menyerahkan
   tugas secara mudah.
• Membuat ujian mandiri dari pertanyaan
   sumber pembelajaran untuk memastikan
   area kelemahan.
• Berkomunikasi dengan guru dan murid
   lain melalui obrolan.

Sesuai dengan kurikulum Indonesia.

Buku digital yang dipergunakan oleh guru
dan murid telah disesuaikan dengan
kurikulum Indonesia.

Bank Soal untuk para murid. 
Mendukung murid untuk dapat
melakukan ujian secara mandiri.

Pustaka buku digital yang lengkap.
Materi buku telah dipersiapkan sehingga
murid dapat dengan mudah belajar
secara mandiri.



Kepala Sekolah

Kepala sekolah dapat memantau seluruh
aktivitas belajar mengajar di sekolah.

• Mereview seluruh kegiatan di kelas.
• Mereview aktivitas guru dan murid. 
• Meninjau informasi terkait aktivitas di kelas 
• Memutar kembali pelajaran di kelas.
• Menyesuaikan logo dan pesan sekolah.
• Mengirim dan mengumpulkan.
   pemberitahuan ke semua orang.

Pemberitahuan ke seluruh pihak
yang terkait.

Membuat dan mengirimkan
pemberitahuan ke semua pihak.

Pengawasan terhadap aktivitas
di sekolah.
Kepala sekolah dapat dengan mudah
melihat kegiatan dan aktivitas guru
dalam proses belajar mengajar.

Memonitor seluruh kegiatan di sekolah.
Kepala sekolah dapat dengan mudah
memonitor aktivitas kegiatan belajar
mengajar yang terjadi disekolahnya.



• Melihat aktivitas dan kegiatan anak di
   platform.
• Meninjau tugas anak kepada guru dan
   tanggapan guru.
• Meninjau informasi terkait aktivitas anak
   di kelas.
• Memutar kembali pelajaran di kelas.

Orang Tua Murid

Orang tua adalah bagian yang tidak
kalah pentingnya dalam proses akademik
anak. Jelajah Ilmu membantu orang
tua untuk dapat: 

Melihat seluruh aktivitas anak di sekolah.
Orang tua dapat memonitor proses belajar
anak di sekolah secara menyeluruh
baik dalam melihat aktivitas belajar,
hasil ujian, melihat pengumuman dan
berdiskusi langsung dengan guru.

Melihat kegiatan belajar anak.
Orang tua dapat memonitor kegiatan
belajar anak secara langsung.

Ikut dalam mengawal proses belajar
anak di sekolah.
Orang tua dapat dengan mudah memonitor
aktivitas anaknya dalam mengikuti
kegiatan belajar disekolahnya.



Jelajah Ilmu, dapat digunakan sebagai flip learning, selain itu guru juga dapat membantu 
murid - murid mempersiapkan ujian, memberikan metode pembelajaran yang berbeda 
bahkan sebagai perwakilan guru dalam bentuk dukungan akademik di luar sekolah. 

Apabila Anda memiiki gagasan lainnya tentang bagaimana Jelajah Ilmu dapat membantu 
Anda, hubungi kami untuk berdiskusi lebih lanjut.

Kami siap 24x7 untuk membantu Anda.
Harapan terbaik kami untuk mendukung Anda dalam penggunaan Jelajah Ilmu.

Unduh panduan penggunaan Jelajah Ilmu pada bit.ly/panduanjelajahilmu atau scan QR 
code dibawah ini dengan kamera ponsel Anda.

Memerlukan informasi lebih lanjut?

Gunakan Jelajah Ilmu di app.jelajahilmu.com atau unduh versi mobile melalui:

Lebih baik lagi!

info@jelajahilmu.com

www.jelajahilmu.com


