
CARA MENJALANKAN PROGRAM 

 

A. Mengakses JB Class Versi Website 

1. Melakukan Login Melalui JB Class Versi Website 

Halaman Login merupakan tampilan awal aplikasi ketika baru dibuka. Untuk dapat 

mengakses konten yang ada di JB Class, pengguna diharuskan memasukkan akun 

dan kata sandi terlebih dahulu.  

 

2. Membuat Kelas 

Halaman membuat kelas dapat digunakan oleh pengguna guru untuk membuat 

sebuah kelas baru. Kelas yang dibuat merupakan kelas mata pelajaran. Kelas inilah 

yang akan menjadi perantara guru dan siswa dalam bertukar konten pembelajaran 

seperti materi, tugas, evaluasi, dan daftar nilai. 



 

3. Menambahkan / Menyutujui Siswa Masuk Kelas 

Pada saat membuat kelas baru, kelas tersebut belum memiliki siswa. Untuk 

menambahkan siswa ke dalam kelas. Guru dapat langsung menambahkan siswa ke 

dalam kelas melalui menu Siswa Sekolah atau Siswa dapat mengajukan permintaan 

untuk masuk kelas. Permintaan masuk kelas tersebut dapat dikelola oleh guru, 

apakah siswa yang mengajukan permintaan kelas disetujui untuk masuk kelas atau 

tidak. 

 

 



4. Menambahkan Materi 

Guru dapat menambahkan materi ke dalam kelas. Materi yang dapat diunggah ke 

dalam JB Class, antara lain : materi berbentuk file, materi berbentuk tautan / link, 

materi berbentuk artikel, dan materi berbentuk video yang berasal dari “Youtube”. 

 

5. Menambahkan Tugas 

Guru dapat menambahkan tugas ke dalam kelas. Tugas yang dapat diunggah ke 

dalam JB Class, antara lain : tugas berbentuk teks dan tugas berbentuk file 

 

6. Mengoreksi Tugas 

Apabila guru sudah menambahkan tugas ke dalam kelas, guru dapat mengoreksi 

tugas apabila siswa dalam kelas telah mengerjakan tugas tersebut. Hasil koreksi 



tugas untuk masing – masing siswa akan langsung tersimpan dalam daftar nilai 

tugas yang telah dibuat. 

 

7. Menambahkan Evaluasi 

Guru dapat menambahkan evaluasi ke dalam kelas berupa soal pilihan ganda. Untuk 

dapat membuat soal, guru harus membuat topik soal evaluasi terlebih dahulu. 

 

8. Menambahkan Soal Evaluasi 

Selanjutnya Guru dapat menambahkan butir soal satu per satu sesuai dengan soal 

yang diinginkan beserta dengan kunci jawabannya. 



 

9. Melihat Nilai 

Guru dapat melihat daftar nilai tugas maupun evaluasi yang telah dibuat. 

 

 

B. Mengakses JB Class Versi Mobile 

1. Memasang Aplikasi JB Class Versi Mobile 

Untuk mendapatkan aplikasi JB Class versi Mobile dapat mengunjungi link berikut: 

http://gg.gg/jbclass-mobile-akakom 

http://gg.gg/jbclass-mobile-akakom


lalu unduh file jbclass-mobile.apk. Setelah file berhasil diunduh, pasang aplikasi ke 

perangkat android. 

         

 

2. Melakukan Pendaftaran 

Untuk dapat menggunakan aplikasi JB Class versi Mobile ini pengguna diharuskan 

sudah memiliki akun JB Class. Jika belum memiliki, dapat melakukan pendaftaran 

melalui menu pendaftaran siswa maupun pendaftaran guru. Pendaftaran pengguna 

diwajibkan memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi siswa dan Nomor 

Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi guru. 



  

3. Melakukan Login 

Halaman Login merupakan tampilan awal aplikasi ketika baru dibuka. Untuk dapat 

mengakses konten yang ada di JB Class, pengguna diharuskan memasukkan akun 

dan kata sandi terlebih dahulu. 

 



4. Mengelola Kelas Sisi Pengguna Guru 

a. Membuat Kelas 

Halaman membuat kelas dapat digunakan oleh pengguna guru untuk membuat 

sebuah kelas baru. Kelas yang dibuat merupakan kelas mata pelajaran. Kelas 

inilah yang akan menjadi perantara guru dan siswa dalam bertukar konten 

pembelajaran seperti materi, tugas, evaluasi, dan daftar nilai. 

 

b. Menambahkan / Menyetujui Siswa Masuk ke Dalam Kelas 

Pada saat membuat kelas baru, kelas tersebut belum memiliki siswa. Untuk 

menambahkan siswa ke dalam kelas. Guru dapat langsung menambahkan siswa 

ke dalam kelas melalui menu Siswa Sekolah atau Siswa dapat mengajukan 

permintaan untuk masuk kelas. Permintaan masuk kelas tersebut dapat dikelola 

oleh guru, apakah siswa yang mengajukan permintaan kelas disetujui untuk 

masuk kelas atau tidak. 

 



c. Melihat Materi 

Guru dapat melihat daftar materi yang telah diunggah melalui JB Class versi 

Website. 

 

d. Melihat Tugas 

Guru dapat melihat daftar tugas yang telah diunggah melalui JB Class versi 

Website. 

 

e. Melihat Evaluasi 

Guru dapat melihat daftar evaluasi yang telah diunggah melalui JB Class versi 

Website. 



 

f. Melihat Nilai 

Guru dapat melihat daftar nilai kelas yang diampu 

 

g. Hapus Kelas 

Guru dapat menghapus kelas yang dipilih. 

 



5. Mengelola Kelas Sisi Pengguna Siswa 

a. Mencari Kelas 

Untuk menambahkan kelas baru, siswa dapat mencari kelas yang dimaksud 

dengan melilih menu cari kelas berdasarkan guru yang ada dalam satu sekolah 

yang sama. 

      

b. Melihat Materi 

Siswa dapat melihat daftar materi yang telah diunggah melalui JB Class versi 

Website. 

 



c. Melihat Tugas 

Siswa dapat melihat daftar tugas yang telah diunggah melalui JB Class versi 

Website. Daftar tugas yang muncul adalah daftar tugas yang belum melewati 

batas waktu pengumpulan. 

 

d. Melihat Evaluasi 

Siswa dapat melihat daftar evaluasi yang telah diunggah melalui JB Class versi 

Website. Daftar evaluasi yang muncul adalah daftar evaluasi yang sesuai 

dengan jadwal yang telah ditentukan. 

 

e. Mengerjakan Evaluasi 

Siswa dapat langsung mengerjakan evaluasi yang telah dibuat oleh guru. Siswa 

hanya bias mengerjakan satu kali evaluasi. Setelah mengerjakan evaluasi siswa 

akan langsung menerima hasil dari evaluasi yang telah dikerjakan. 



 

f. Melihat Nilai 

Siswa dapat melihat daftar nilai tugas maupun evaluasi yang telah dibuat oleh 

guru. Siswa dapat melihat status nilai apakah sudah mengerjakan, belum 

dikoreksi atau belum mengerjakan. 

 

 


