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PETUNJUK PENGGUNAKAN APLIKASI RAPORT 

KURIKULUM 2013 TINGKAT SMP 

Revisi 17 Maret 2014 
 

 

Aplikasi ini diprotect untuk melindungi link antar sheet dan aplikasi rumus. Dilarang 

menghapus Cell atau Sheet. Kritik dan Saran diperukan untuk kesempurnaan aplikasi ini. 

Aplikasi ini GRATIS dan bebas untuk disebarluaskan. 

(Aplikasi ini merupakan pasangan dari Aplikasi Daftar Nilai Kurikulum 2013). 

 

Pastikan Saudara berada pada cell Home. 
 

1.  Pengisian Data Guru Wali Kelas 

Pastikan Saudara berada pada cell Home 

- Isi Nama Wali Kelas 

- Isi NIP (gunakan tanda ‘ untuk penulisan NIP) 

- Isi Kelas, Semester, Tahun Pelajaran, Nama Sekolah dan Alamat Sekolah 

- Save As dengan nama “Raport Kelas Saudara (Misalnya: Raport kelas 7_1 Genap13-14) 

(Data ini digunakan hyperlink pada isian data raport). 
 

2.  Pengisian Data Peserta Didik 

- Klik “Input Data Siswa”   

- Isikan Data Peserta Didik. 

- Isi Nama  s/d Pekerjaan Wali Peserta Didik ke kanan sheet.  

- Nomor Dokumen, No. Revisi, Tgl Efektif bolh dikosongkan 

(Data ini digunakan hyperlink pada isian data keterangan tentang peserta didik). 
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3.  Pengisian Data Sekolah/Raport- Absensi dan Kegiatan Ekstrakurikuler 

- Kembali ke menu Home 

- Klik “Input Data Raport – Absen - Ekskul“  

- Isi Nama Instansi dst, Nama & NIP Kepala Sekolah dst,.. 

- Isi data absensi dan kegiatan ekstrakurikuler siswa). 

(Data ini digunakan hyperlink pada isian data raport siswa). 
 

4.  Pengisian/Input Nilai Siswa 

- Kembali ke menu Home 

- Klik Salah satu “Mata Pelajaran“  

- Pastikan nama yang berasal dari guru mata pelajaran pada aplikasi daftar nilai kurikulum 

2013 sama persis dengan nama yang ada pada wali kelas agar nilai siswa tidak tertukar. 

- Copy semua nilai siswa dari nilai angka 0-100 s/d deskripsi (dari cell D-14 s/d cell N-14) pada 

aplikasi daftar nilai kurikulum 2013, kemudian Paste-kan (Klik kanan pada cell C-14, pilih 

Paste Special, pilih Values, Ok). 

- Pastikan semua mata pelajaran telah di-Copy-Paste-kan pada aplikasi raport kurikulum 2013.  
 

5. Pengisian/Input Deskripsi Antar Mapel 

- Kembali ke menu Home 

- Klik “Input Deskripsi“  

- Jika semua mata pelajaran telah di-Copy-Paste-kan, maka wali kelas hanya mengisi deskripsi 

antar mapel yang merupakan rangkuman/kesimpulan dari deskripsi guru mata pelajaran.  

- Pengolahan Nilai Sikap Antar Mata Pelajaran 

1) Deskripsi sikap antar-mata pelajaran dirumuskan oleh wali kelas setelah berdiskusi 
dengan guru mata pelajaran. 

2) Deskripsi sikap antar mata pelajaran bersumber pada nilai capaian dan deskripsi 
setiap mata pelajaran.  

3) Contoh pengolahan nilai sikap antar-mata pelajaran sebagai berikut: 
Marta memperoleh nilai sebagai berikut: 

No. 

Nama 

Peserta 

didik 

Mata Pelajaran Deskripsi 

antarmata 

pelajaran 
Agama PKn … Prakarya Penjaskes 

1. Marta sikap baik, 

terutama 

dalam 

kedisiplinan, 

perlu 

ditingkatkan 

sikap percaya 

diri 

sikap baik, 

terutama 

dalam 

kejujuran dan 

kreativitas, 

perlu 

ditingkatkan 

sikap percaya 

diri 

… 

sikap baik, 

terutama 

dalam 

kreativitas, 

perlu 

ditingkatkan 

sikap percaya 

diri 

sikap baik, 

terutama 

dalam 

kedisiplinan, 

perlu 

ditingkatkan 

sikap percaya 

diri 

Marta telah 

menunjukkan 

sikap baik 

utamanya dalam 

kedisiplinan, 

kejujuran, 

kreativitas, 

namun sikap 

percaya diri 

perlu 

ditingkatkan.  

 

2.    …    

(Data ini digunakan hyperlink pada isian data deskripsi antar mapel raport siswa). 
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6. Check DKN 

- Kembali ke menu Home 

- Klik “Check DKN“  

- Guru tidak mengisi sheet ini. Sheet ini akan terisi secara otomatis dari hyperlink sheet mata 

pelajaran. Pada sheet ini Wali kelas/Guru dapat mengetahui urutan ranking siswa. 

 

7. Cetak Raport Siswa 

- Kembali ke menu Home 

- Klik   atau  

- Pada sheet ini Wali Kelas/Guru dapat memilih untuk mencetak “Halaman Depan, Halaman 

Semester Ganjil, Halaman Semester Genap, Halaman Cover/Petunjuk dan Halaman Prestasi 

Siswa.   

- Untuk mengganti siswa lain untuk dicetak, silahkan ketik nomor urut pada cell berwarna 

kuning. 

 

 

Semoga Bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

Ketikkan pada cell ini untuk 
mencetak siswa lainnya sesuai 

nomor urut. 


