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I. Rekomendasi System 

 Microsoft Excel 2007 atau yang lebih tinggi. 
 

II. Sheet-Data 

   

a.  Data Umum 

 Terdiri dari alamat sekolah, kepala sekolah sempai dengan Tanggal Raport.  Untuk tanggal raport 
pada isian ini akan tampil sebagai tanggal tanda tangan pada lembaran nilai. 

b. Data Wajib 

 NIS= Nomor Induk Siswa, ini merupakan data yang wajib diisi karena berhubungan dengan 
pemanggilan data-data kelengkapan yang lain. 

 NISN= Nomor Induk Siswa Nasional, tidak terkait dengan data lainnya, sehingga isian data ini 
bergantung pada kebijakan sekolah. 

 NAMA = jelas. 

c. Data Tambahan 

 Isian data pada kolom ini berhubungan dengan isian data pada keterangan diri siswa. Data ini 
terkait dengan pengisian identitas dan keterangan diri. 

d. Format Penulisan NIS dan NISN 

 Untuk menentukan jumlah angka yang diinginkan, maka format penulisan disesuaikan dengan 
mengetik tanda koma atas (‘) diikuti angka nol (000...dst) . Untuk hasilnya bisa dilihat pada contoh. 

e. Nomo Seri Raport 

 Untuk mempermudah pendokumentasian dan administrasi sekolah juga bisa menambahkan nomor 
seri Raport. Misalnya menulis kode kelas diikuti nomor absen. Contoh A-001, A-002 dst. 
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III. Sheet Data2 

       

a. Data Mapel dan Kode 

 Isikan nama mapel dan kodenya. Dari kode mapel ini ketika di KLIK akan mengarah ke halaman 
mapel yg dituju. 

b. KKM 

 Pilihan KKM Tunggal berarti semua mata pelajaran memiliki nilai KKM yang sama. Tentu saja 
rentang/interval nilai juga sama. 

 Pilihan Multi KKM berarti setiap mata pelajaran memiliki nilai sesuai yang ditentukan masing-
masing mapel.  

 Jangan lupa klik pilhan KKM yang akan dipakai. 

c.  Interval Nilai 

 Rentang/Interval nilai secara otomatis mengikuti KKM, sebagaimana aturannya bahwa nilai KKM 
sebagai Nilai Terendah untuk Predikat C. Rentang ditentukan angka 100-KKM dibagi 3, untuk 
predikat A,B dan C. Predikat D (kurang) adalah nilai kurang dari KKM 

 Untuk mengetahui Interval nilai dengan pilihan Multi KKM bisa dilihat dibagian bawah masing-
masing sheet mata pelajaran. 

 Predikat nilai menjadi acuan deskripsi nilai bedasarkan angka yang diperoleh, dengan gabungan KD 
atau materi yang dinilai 

 

V. Sheet- Blanko 
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 Atur lebar baris sesuai kebutuhan. 
 Sembunyikan baris dibawah nama, supaya catatan dibawah tidak terlalu jauh dengan data dibagian 

atas. 
 Cells berwarna biru, untuk mengatur lebar baris bahkan menyembunyikannya sesuai keinginan 
 Setelah data siswa dientry, segera lakukan print out dan berikan kepada masing-masing guru mata 

pelajaran. 

 

VI. Sheet- PA-Non 

     
 

 Sheet ini untuk memfasilitasi nilai siswa dengan agama minoritas. Smua data mulai dari Agama, 
Nama Guru, dan Deskripsidi tulis secara manual. 

 Terkait dengan perolehan nilai angka tetap dimasuknan pada kolom Nilai Mapel PA 
 Karena data ini dominan, artinya ketika data ini diisi akan menutup rumus yg lain maka jika tidak 

ada data atau siswa dengan agama minoritas HARUS DIKOSONGKAN. 
 

VII. Sheet- Mapel 

    
 

 Pengetahuan 

 Istilah 
HPH = Hasil Penilaian Harian. Merupakan rata-rata Nilai harian. 
HPTS = Hasil Penilaian Tengah Semester. Jika dulu namanya UTS...jelas 
HPAS = Hasil Penilaian Akhir Semester. Atau UAS...jelas 
HPA = Hasil Penilaian Akhir 
PRE = Predikat 

 Isikan minimal 2 Nilai Harian, Nilai UTS dan Nilai UAS 
 Tentukan juga bobot masing-masing Nilai. 
 Setiap kolom yang tertulis Nilai, tulis Materi/KD yang dinilai tersebut secara singkat dan jelas. 

Tempat penulisan Materi/ KD berada di baris paling bawah sheet ini 
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Penulisan KD ini dimaksutkan untuk pembuatan deskripsi perolehan nilai harian 
 

Keterampilan 

 Untuk aspek Keterampilan tidak ada PTS dan PAS.  
 
PENTING 

 Baik pada aspek Pengetahuan maupun Keterampilan, jangan mengisikan Nilai yang sama untuk 
2 kolom atau lebih Nilai Harian pada satu siswa. Jika terpaksa nilainya sama berikan tambahan 1 
angka dibelakang koma antara angka 1 s.d. 4. Contoh... Sinta nilainya 85 dan 85. Maka ini tidak 
dibolehkan. Ubah saja menjadi 85 dan 85,2 

 
 

VIII. Sheet- Sikap 

 
 

a. Isikan Predikat  

 Predikat untuk sikap spiritual dan sikap sosial dinyatakan dengan SB= sangat baik, B= baik, C= 
cukup, dan K= kurang.  

b. Isian Sikap Spiritual 

 Lakukan Edit Deskripsi secara manual di bagian bawah sheet ini sesuai keinginan seskolah, tentu 
sesuikan dengan aturannya. 
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 Jika deskripsi sudah diedit dan disesuaikan, klik 2 sikap yang selalu dilakukan dan 1 sikap yang mulai 

berkembang 
 Berikan penilaian kolom ini hanya kepada siswa yang menonjol saja. 

c. Isian Sikap Spiritual kepada siswa yang diasumsikan Baik 

 Tuliskan secara manual deskripsi yang berlaku bagi sebagian besar siswa yang sikap spiritualnya 
diasumsikan Baik. Catatan ini akan mengisi deskripsi semua siswa yang tidak diisi kolom sikap. 

d. Sikap Sosial 

  

 

 Isikan Predikat untuk semua siswa 
 Bagi siswa yang menonjol tuliskan angka 1 (satu) masing-masing kolom sikap yang selalu dilakukan. 
 Pilih salah satu sikap yang mulai berkembang 
 Bagi siswa tanpa kekurangan atau kelebihan, tulis deskripsi pada jika cells dikosongkan. 

 

IX. Sheet- Wali 

    

 
 Isian Jumlah ketidakhadiran...jelas 
 Ekstrakurikuler yang dikuti, Nilai dan deskripsi...jelas 
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X. Sheet-sheet Cetak 
 Sheet yang ditandai warna merah merupakan sheet yang siap cetak. Ada Raport Smt 1 dan Raport 

Smt 2, Data Keterangan Diri Siswa (hal 1), DKN dan Blangko Buku 1. 
 Proses pencetakan dengan mengganti nomor pada cell warna. Setiap mengganti nomor 

(halaman) lakukan perintah Print, dan Enter. Lakukan langkah tersebut sejumlah data 
siswa yang akan dicetak. 

 

PENTING...! 

Jangan lupa mengganti halaman sesuai urutan halaman yang sudah dicetak sebelumnya. 

 
 
 
 

Terima kasih atas kerjasamanya, semoga aplikasi ini benar-benar bermanfaat. Amin. 

 
 
MAAF PANDUAN INI BELUM LENGKAP. 
TAPI HARAPAN SAYA BAPAK IBU TIDAK MENDAPAT KENDALA DALAM MENJALANKAN APLIKASI. 


