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SOFTWARE MANAJEMEN JURNAL MENGAJAR SEKOLAH 

Merupakan salah satu software aplikasi yang di diciptakan oleh tim Developer Mitra Teknologi 

Sejati yang dirancang untuk mengelola jurnal belajar mengajar di sekolah, membantu rencana 

pembelajaran dari guru tetap berjalan dengan baik. Dalam buku ini kami akan memberikan 

petunjuk mengenai penggunaan aplikasi, dengan buku panduan ini semoga dapat memberikan 

petunjuk bagi pengguna agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. 

FITUR  APLIKASI 

 Dashboard Information System 

 Manajemen Jurnal Kelas  

 Input Kehadiran Siswa 

 Manajemen Guru Piket Kelas 

 Info Jurnal Kelas (Per Mata Pelajaran) 

 Info Kehadiran Siswa (Per Mata Pelajaran) 

 Info Rating Guru Mapel 

 Input Rating Guru & Pelajaran (Siswa)  

 

ALUR PENGGUNAAN MANAJEMEN JURNAL SEKOLAH 

1. Input Rencana Agenda Pembelajaran Jurnal Kelas 

1) Manajemen Jurnal Kelas (Admin) 

2) Setting Rencana Agenda Pembelajaran (Guru Mapel) 

2. Input Kehadiran Siswa (Admin / Guru Mapel) 

3. Input Rating Guru Mata Pelajaran (Siswa) 

4. Manajemen Guru Piket (Apabila ada guru mapel tidak hadir untuk mengajar) 

1) Input Guru Piket Agenda Pembelajaran (Admin) 

5. Melihat Info Jurnal Kelas (Reporting) 

6. Melihat Info Kehadiran Siswa (Reporting) 

7. Melihat Rating Guru Mata Pelajaran (Reporting) 

 



4 
 

MODUL HAK AKSES ADMINISTRATOR 

 
Modul hak akses ini berfungsi untuk mengelola keseluruhan aktifitas manajemen jurnal mengajar 

sekolah, merupakan hak akses tertinggi sehingga mendapatkan akses untuk keseluruhan menu 

dan fitur aplikasi manajemen jurnal sekolah. 

Fitur dan Fungsi Modul Hak Akses Administrator: 

A. Fitur Dashboard berfungsi melihat informasi total seluruh agenda pembelajaran, 
pembelajaran selesai, pembelajaran belum selesai, dan data guru mata pelajaran. 

B. Fitur Manajemen Jurnal Kelas berfungsi untuk input rencana pembelajaran jurnal mengajar. 

C. Fitur Input Kehadiran Siswa berfungsi untuk input kehadiran siswa yang hadir saat kegiatan 
belajar mengajar.  

D. Fitur Manajemen Guru Piket berfungsi untuk melakukan input guru piket apabila guru mapel 
tidak dapat hadir untuk mengisi kegiatan pembelajaran untuk di gantikan oleh guru piket. 

E. Fitur Info Jurnal Kelas merupakan fitur untuk melihat laporan jurnal kelas per mata pelajaran. 

F. Fitur Info Kehadiran Siswa merupakan fitur untuk melihat laporan kehadiran siswa yang ada 
pada jurnal mata pelajaran yang sudah selesai. 

G. Fitur Info Rating Guru Mapel merupakan fitur untuk memberikan rating pada guru mata 
pelajaran dan materi yang diajarkan, yang di lakukan oleh akun siswa. 

H. Fitur Admin Panel berfungsi untuk Setting Informasi Aplikasi, setting background, dan 
Manajemen User (Petugas). 
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A. DASHBOARD 

 

Dashboard Menu menampilkan informasi general dari semua informasi yang ada pada jurnal 

mengajar sekolah, seperti total seluruh agenda pembelajaran, pembelajaran selesai, 

pembelajaran belum selesai, dan guru mata pelajaran. 

 

B. MENU MANAJEMEN JURNAL KELAS 

 

Menu manajemen jurnal kelas ini berfungsi untuk melakukan 

input rencana pembelajaran untuk guru mapel (Jurnal Kelas), 

berikut cara melakukan input jurnal kelas : 
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1. Input Jurnal Per Kelas Per Tanggal 

a. Pilih Guru Mata Pelajaran , lalu klik tombol setting jurnal kelas 

b. Setelah muncul halaman baru, klik tambah 

 

c. Selanjutnya user dapat mengisi form sesuai data yang digunakan 

d. Lalu klik Simpan 

 

 

2. Input Jurnal Per Kelas Per Hari  

a. Pilih Guru Mata Pelajaran , lalu klik tombol setting jurnal kelas 

b. Setelah muncul halaman baru, klik tambah 
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c. Selanjutnya user dapat mengisi form sesuai data yang digunakan 

d. Lalu klik Simpan 

 

3. Edit Data Agenda Pembelajaran 

Edit data apabila ada penyesuaian ulang data jurnal , berikut cara edit data : 

 

a. pilih data yang akan di edit, lalu klik tombol Edit  

b. Edit informasi kolom yang akan di sesuaikan lagi 

 

c. Klik tombol Simpan 

4. Hapus Data Jurnal Kelas 

a. pilih data yang akan di hapus, lalu klik tombol Hapus  

 

b. lalu klik Hapus 
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C. MENU INPUT KEHADIRAN SISWA 

 

Menu input kehadiran siswa ini digunakan untuk memasukkan data kehadiran siswa yang hadir 

dan mengikuti kegiatan pembelajaran oleh guru mapel (mata pelajaran). 

Berikut cara Input Kehadiran Siswa agenda pembelajaran : 

a. Klik Menu Input Kehadiran Siswa 

b. Pilih Mata Pelajaran, lalu klik tombol Input Kehadiran  

 

c. Setelah muncul halaman baru, input kehadiran siswa yang mengikuti agenda 

pembelajaran, default dari sistem adalah semua siswa “HADIR” 

d. Lalu isikan keterangan materi pembelajaran yang sudah diajarkan 

e. Lalu klik Proses 
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D. MENU MANAJEMEN GURU PIKET 

Menu Manajemen Guru Piket  ini berfungsi untuk 

mengelola data Guru Piket dan Input guru piket agenda 

pembelajaran, apabila guru mapel tidak dapat hadir waktu 

jam pembelajaran berlangsung, untuk dapat di ganti tugas 

oleh guru piket, menu ini  memiliki 2 sub menu antara lain : 

a. Data Guru Piket 

b. Input Jurnal Guru Kelas Piket  

A. DATA GURU PIKET 

 

Di menu ini petugas dapat menginputkan, data guru piket, data guru piket ini perlu di input 

Terlebih dahulu sebelum input guru piket agenda pembelajaran. 

Cara input data guru piket : 

a. Pilih tombol  

b. Kemudian muncul form, lalu silahkan pilih guru yang menjadi guru piket, lalu 

isikan username dan password. 

 

c. Kemudian Pilih Button Simpan 

d. Fungsi Button  untuk edit data guru piket 

e. Fungsi Button  untuk hapus data guru piket 
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B. INPUT JURNAL GURU KELAS PIKET 

 

pada menu ini petugas dapat melakukan input Guru Piket pada mata pelajaran yang mana 

guru mata pelajaran yang berakitan tidak dapat hadir untuk mengajar, petugas dapat 

menggantikan dengan guru piket agar pembelajaran tetap berjalan. 

Cara input guru piket kelas mata pelajaran : 

a. Pilih Tombol Input Guru Piket 

b. Kemudian pilih guru piket 

 

c. Setelah itu simpan dengan Pilih Button  
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E. INFO JURNAL KELAS (PER KELAS MATA PELAJARAN) 

 

Halaman ini berfungsi untuk melihat informasi jurnal per kelas mata pelajaran yang sudah 

di input oleh sistem dan melihat status agenda pembelajaran yang sudah di ajarkan atau 

belum di ajarkan, berdasarkan pilihan periode tanggal. 

Cara cara melihat info jurnal kelas  : 

a. Pilih Menu  Info Jurnal Kelas 

b. Pilih Kelas Rombel 

c. Pilih Mata Pelajaran 

d. Pilih Tanggal Awal dan Tanggal Akhir 

e. Lalu pilih tampilkan 

 

 

       1        2 

       3        4 
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F. INFO KEHADIRAN SISWA (PER KELAS MATA PELAJARAN) 

 

Halaman ini berfungsi untuk melihat informasi kehadiran siswa pada mata pelajaran yang 

sudah diajarkan sebelumnya, menampilkan keterangan kehadiran dari masing-masing siswa, 

dan status kehadiran dari semua pertemuan pada mata pelajaran, berdasarkan pilihan periode 

tanggal. 

Cara cara melihat info kehadiran siswa: 

a. Pilih Kelas Rombel 

b. Pilih Mata Pelajaran 

c. Pilih Tanggal Awal dan Tanggal Akhir 

d. Lalu pilih tampilkan 

 

       1       2 

       3       4 
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G.  INFO RATING GURU MAPEL (PER GURU MATA PELAJARAN) 

 

Menu ini berfungsi untuk melihat informari Rating Guru Mata Pelajaran yang sudah di berikan 

rating oleh siswa, berdasarkan pilihan guru mapel dan periode tanggal.  

Cara Melihat Info Rating Guru Mata Pelajaran : 

a. Pilih menu info rating guru mapel 

b. Pilih Guru Mapel 

c. Pilih tanggal awal dan tanggal akhir 

d. Lalu pilih tampilkan 

 

H. MENU ADMIN PANEL 

 

Menu ini berada di Top menu, menu ini berisi setting aplikasi, 

setting background dan manajemen user. 
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C. Setting Aplikasi 

Menu ini berisi setting info aplikasi & logo aplikasi  

 

 

D. Setting Background 

Menu ini berisi setting nama aplikasi, upload logo aplikasi dan setting support nofikasi  
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E. Manajemen User 

Di menu ini petugas dapat menambahkan user (Petugas) 

 

 Untuk tambah Petugas pilih tombol tambah 

 

 Jika telah diisi, simpan dengan pilih Button  

 Fungsi Button  untuk edit data user 

 Fungsi Button  untuk hapus data user 

 

I. LOGOUT 

Fitur ini digunakan untuk keluar dari Aplikasi Jurnal Mengajar Sekolah.  

 

. 
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MODUL AKUN GURU MATA PELAJARAN 

 
Modul akun ini ditujukan untuk guru mapel, berfungsi untuk mengelola jurnal mengajar dari 

guru mapel itu sendiri, seperti input rencana pembelajaran, input kehadiran siswa dari mata, dan 

lainnya pelajaran guru mapel tersebut. 

Fitur dan Fungsi Modul Guru Mapel (Mata Pelajaran) : 

A. Fitur Dashboard berfungsi untuk melihat informasi total seluruh agenda pembelajaran, 
pembelajaran selesai, pembelajaran belum selesai, dan data guru mata pelajaran. 

B. Fitur Setting Agenda Pembelajaran berfungsi untuk input rencana pembelajaran jurnal 
mengajar. 

C. Fitur Input Kehadiran untuk input kehadiran siswa yang hadir saat kegiatan belajar 
mengajar.  

D. Fitur Info Jurnal Kelas merupakan fitur untuk melihat laporan jurnal kelas per mata 
pelajaran. 

E. Fitur Info Kehadiran Kelas merupakan fitur untuk melihat laporan kehadiran siswa yang ada 
pada jurnal mata pelajaran yang sudah selesai. 
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A. DASHBOARD 

 

Dashboard Menu menampilkan informasi general dari semua informasi yang ada pada jurnal 

mengajar sekolah, seperti total seluruh agenda pembelajaran, pembelajaran selesai, 

pembelajaran belum selesai, dan guru mata pelajaran. 

B. SETTING AGENDA PEMBELAJARAN 

 

Menu setting agenda pembelajaran ini berfungsi untuk melakukan input rencana pembelajaran 

untuk guru mapel (Jurnal Kelas) itu sendiri. 

Berikut cara melakukan input jurnal kelas :  

a. Pilih menu Setting Agenda Pembelajaran. 

b. Pilih Kelas Rombel Mapel yang akan di input agenda pembelajaran.  

c. Pilih Guru Mata Pelajaran , lalu klik tombol setting jurnal kelas. 
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d. Setelah muncul halaman baru, klik tambah. 

 

e. Selanjutnya user dapat mengisi form sesuai data yang digunakan 

f. Lalu klik Simpan 

 

 

C. INPUT KEHADIRAN 

 

Menu input kehadiran ini berfungsi untuk melakukan input kehadiran siswa saat agenda 

pembelajaran dilakukan serta materi yang sudah di ajarkan. Berikut cara melakukan input 

kehadiran : 
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a. Pilih Menu Input Kehadiran 

b. Pilih Agenda Pembelajaran yang akan di input kehadiran, lalu klik Input Kehadiran 

c. Setelah muncul halaman baru, input kehadiran siswa yang mengikuti agenda 

pembelajaran, default dari sistem adalah semua siswa “HADIR”. 

 

d. Lalu isikan keterangan materi pembelajaran yang sudah diajarkan 

e. Lalu Klik Proses  

 

D. INFO JURNAL KELAS (PER KELAS MATA PELAJARAN) 

 

Halaman ini berfungsi untuk melihat informasi jurnal per kelas mata pelajaran yang sudah 

di input oleh sistem dan melihat status agenda pembelajaran yang sudah di ajarkan atau 

belum di ajarkan, berdasarkan pilihan periode tanggal. 

Cara cara melihat info jurnal kelas  : 

a. Pilih Menu  Info Jurnal Kelas 

b. Pilih Kelas Rombel 

c. Pilih Mata Pelajaran 
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d. Pilih Tanggal Awal dan Tanggal Akhir 

e. Lalu pilih tampilkan 

 

 

 

E. INFO KEHADIRAN (PER KELAS MATA PELAJARAN) 

 

Halaman ini berfungsi untuk melihat informasi kehadiran siswa pada mata pelajaran yang 

sudah diajarkan sebelumnya, menampilkan keterangan kehadiran dari masing-masing siswa, 

dan status kehadiran dari semua pertemuan pada mata pelajaran, berdasarkan pilihan periode 

tanggal. 

 

 

 

       1        2 

       3        4 
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Cara cara melihat info kehadiran siswa: 

a. Pilih Kelas Rombel 

b. Pilih Mata Pelajaran 

c. Pilih Tanggal Awal dan Tanggal Akhir 

d. Lalu pilih tampilkan 

 

 

F. LOGOUT 

Fitur ini digunakan untuk keluar dari Aplikasi Manajemen Jurnal Mengajar Sekolah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       1       2 

       3       4 
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MODUL AKUN SISWA 

 
Modul akun ini ditujukan untuk siswa, berfungsi untuk melihat jadwal pelajaran / agenda 

pembelajaran harian untuk siswa, dan juga memberi rating guru mapel saat pelajaran.  

Fitur dan Fungsi Modul Siswa : 

A. Fitur Dashboard berfungsi untuk melihat informasi jadwal agenda pembelajaran harian / 
jadwal pelajaran yang akan berlangsung hari itu. 

B. Fitur Info Agenda Pembelajaran berfungsi untuk memberikan rating kepada guru mata 
pelajaran. 

C. Fitur Info Kehadiran untuk melihat info kehadiran siswa waktu mata pelajaran berlangsung.  
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A. DASHBOARD 

 

Halaman Dashboard ini menampilkan jadwal agenda pembelajaran yang akan berlangsung hari 

itu atau bisa di sebut jadwal pelajaran sekolah. 

B. INFO AGENDA PEMBELAJARAN 

 

Halaman ini berfungsi untuk memberikan Rating kepada mata pelajaran setelah agenda 

pembelajaran sudah selesai, cara melakukan rating mata pelajaran : 

1. Pilih mata pelajaran yang akan di berikan rating , bisa lihat tanggal mata pelajaran 

2. klik pada bintang, dan sesuaikan rating yang akan di berikan. 
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C. INFO KEHADIRAN 

 

Halaman ini berfungsi untuk melihat data kehadiran mata pelajaran yang sudah dilakukan oleh 

siswa. 

 

D. LOGOUT 

Fitur ini digunakan untuk keluar dari Aplikasi Manajemen Jurnal Mengajar Sekolah.  

 

 


