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APLIKASI PENILAIAN

KEMALIQ LINGSAR

 
A. Pendahuluan 
B. Latar Belakang 

Kehadiran teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan 
pengembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Dengan memanfaatkan 
teknologi komputer, didapat manfaat berupa kemudahan menyimpan, mengorganisasi dan 
melakukan pengambilan terhadap berbagai data. Didukung dengan perangkat lunak dan 
konfigurasi perangkat keras yang tepat, 
manajemen yang handal dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 
keseluruhan. 

Umumnya kejadian yang sering terjadi pada 
Lanjutan adalah keterbatasan pengolahan data
administrasi sekolah secara menyeluruh.

C. Definisi Aplikasi Kemaliq Lingsar
 
Secara umum Aplikasi Kemaliq Lingsar
dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah dasar yang menginginkan layanan 
pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya 
saing dan kualitas SDM yang diha
dalam pengelolaan data pengolahan nilai siswa menjadi raport, serta administrasi kelas 
yang sifatnya masih manual untuk dikerjakan dengan bantuan 
agar mampu mengefektifkan waktu d
 

D. Kelebihan Aplikasi Kemaliq Lingsar 
Kelebihan Aplikasi ini adalah :

1. Guru atau Operator sekolah akan lebih mudah dalam membuat administrasi sekolah
2. Guru akan lebih mudah
3. Guru akan terbantu untuk mempersingkat waktu dalam mengolah data nilai siswa
4. Guru akan mudah melakukan

dalam bentuk diskripsi.
5. Guru tidak perlu membuat draf penilaian untuk 2 semester
6. Raport siswa tidak akan cepat rusak, 

akan diberikan raport yang berbentuk lembaran dan raport aslinya akan diberikan 
setelah lulus kelas enam.
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PENILAIAN DAN ADMINISTRASI SEKOLAH 
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Kehadiran teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan 
pengembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Dengan memanfaatkan 
teknologi komputer, didapat manfaat berupa kemudahan menyimpan, mengorganisasi dan 

n terhadap berbagai data. Didukung dengan perangkat lunak dan 
konfigurasi perangkat keras yang tepat, lembaga dapat membangun sistem informasi 
manajemen yang handal dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

dian yang sering terjadi pada Sekolah Dasar ataupun 
adalah keterbatasan pengolahan data, baik data administrasi kelas ataupun data 

administrasi sekolah secara menyeluruh. 

Aplikasi Kemaliq Lingsar 

Kemaliq Lingsar dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah dasar yang menginginkan layanan 
pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya 
saing dan kualitas SDM yang dihasilkannya. Aplikasi Kemaliq Lingsar sangat membantu 
dalam pengelolaan data pengolahan nilai siswa menjadi raport, serta administrasi kelas 
yang sifatnya masih manual untuk dikerjakan dengan bantuan Aplikasi Kemaliq Lingsar
agar mampu mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. 

Aplikasi Kemaliq Lingsar  
adalah : 

Guru atau Operator sekolah akan lebih mudah dalam membuat administrasi sekolah
Guru akan lebih mudah memasukkan nilai tiap mata pelajaran. 

untuk mempersingkat waktu dalam mengolah data nilai siswa
melakukan pencetakan nilai raport dalam bentuk angka maupun 

dalam bentuk diskripsi. 
Guru tidak perlu membuat draf penilaian untuk 2 semester 
Raport siswa tidak akan cepat rusak, dikarenakan pada setiap semesternya siswa 
akan diberikan raport yang berbentuk lembaran dan raport aslinya akan diberikan 
setelah lulus kelas enam. 
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Kehadiran teknologi komputer dengan kekuatan prosesnya telah memungkinkan 
pengembangan sistem informasi manajemen berbasis komputer. Dengan memanfaatkan 
teknologi komputer, didapat manfaat berupa kemudahan menyimpan, mengorganisasi dan 

n terhadap berbagai data. Didukung dengan perangkat lunak dan 
dapat membangun sistem informasi 

manajemen yang handal dan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja lembaga secara 

ataupun Sekolah Tingkat 
, baik data administrasi kelas ataupun data 

dapat didefinisikan sebagai sebuah sistem yang 
dirancang untuk memenuhi kebutuhan sekolah dasar yang menginginkan layanan 
pendidikan yang terkomputerisasi untuk meningkatkan kinerja, kualitas pelayanan, daya 

sangat membantu 
dalam pengelolaan data pengolahan nilai siswa menjadi raport, serta administrasi kelas 

Aplikasi Kemaliq Lingsar 

Guru atau Operator sekolah akan lebih mudah dalam membuat administrasi sekolah 

untuk mempersingkat waktu dalam mengolah data nilai siswa 
pencetakan nilai raport dalam bentuk angka maupun 

dikarenakan pada setiap semesternya siswa 
akan diberikan raport yang berbentuk lembaran dan raport aslinya akan diberikan 
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E. Tujuan  

Tujuan dari Aplikasi Kemaliq Lingsar 
waktu dalam mengelola nilai siswa selama 2 semester dan 
berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 6.
 

F. Keuntungan  
Keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan
PROGRAM APLIKASI  NILAI SEKOLAH

1. Mudah memasukkan nilai tiap mata pelajaran per kelas secara bersamaan.
2. Pengolahan nilai dilakukan 

ditentukan sekolah 
3. Mudah dalam pencetakan nilai raport dalam

diskripsi. 
4. Mudah untuk membuat administrasi sekolah

 
G. Menu Menu Aplikasi Kemaliq Lingsar

Menu menu Aplikasi ini terdiri dari :
 
a. Menu Khusus 

 
Terdiri dari ; 
 
1. Kalender 

Kalender ini bisa anda gunakan selama
Untuk mendapatkan tahun dalam kalender ini, anda hanya diminta untuk menulis 
tahun yang anda inginkan pada kolom yang disediakan, maka akan terlihat seperti 
yang anda inginkan. 
 

2. Data Utama 
Data Utama ini berisi :

 Identitas sekolah yang mengisi 
 Tempat mengisi KKM yang akan digunakan
 Tempat mengisi Mata Pelajaran yang akan dinilai
 Tempat menentukan jumlah siswa

 
3. Data Siswa 

Dalam lembar data siswa ini anda hanya diminta untuk menulis data siswa anda 
sebagai isi data yang lain.
 

4. KKM 
Lembar ini menentukan jumlah KKM yang anda gunakan dan tidak ditulis secara 
manual. 
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Aplikasi Kemaliq Lingsar 

Kemaliq Lingsar ini adalah membantu guru untuk memperpendek 
waktu dalam mengelola nilai siswa selama 2 semester dan Aplikasi Kemaliq Lingsar 
berlaku untuk kelas 1 sampai kelas 6. 

didapatkan dengan menggunakan Aplikasi Kemaliq Lingsar
NILAI SEKOLAH 

Mudah memasukkan nilai tiap mata pelajaran per kelas secara bersamaan.
Pengolahan nilai dilakukan Aplikasi Kemaliq Lingsar dengan parameter yang telah 

Mudah dalam pencetakan nilai raport dalam bentuk angka maupun dalam bentuk 

Mudah untuk membuat administrasi sekolah 

Kemaliq Lingsar 
ini terdiri dari : 

Kalender ini bisa anda gunakan selama-lamanya. 
mendapatkan tahun dalam kalender ini, anda hanya diminta untuk menulis 

tahun yang anda inginkan pada kolom yang disediakan, maka akan terlihat seperti 
 

Data Utama ini berisi : 
Identitas sekolah yang mengisi Aplikasi ini. 
Tempat mengisi KKM yang akan digunakan 
Tempat mengisi Mata Pelajaran yang akan dinilai 
Tempat menentukan jumlah siswa 

Dalam lembar data siswa ini anda hanya diminta untuk menulis data siswa anda 
sebagai isi data yang lain. 

tukan jumlah KKM yang anda gunakan dan tidak ditulis secara 
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ini adalah membantu guru untuk memperpendek 
Kemaliq Lingsar ini 

Kemaliq Lingsar ini adalah : 

Mudah memasukkan nilai tiap mata pelajaran per kelas secara bersamaan. 
dengan parameter yang telah 

bentuk angka maupun dalam bentuk 

mendapatkan tahun dalam kalender ini, anda hanya diminta untuk menulis 
tahun yang anda inginkan pada kolom yang disediakan, maka akan terlihat seperti 

Dalam lembar data siswa ini anda hanya diminta untuk menulis data siswa anda 

tukan jumlah KKM yang anda gunakan dan tidak ditulis secara 
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5. Absensi Siswa 

Dalam lembar data Absensi ini anda hanya diminta untuk mengisi kolom kehadiran 
siswa ( Sakit, Izin dan Alpa ) selebihnya urusan Aplikasi.
 

6. Rekap Absensi Siswa
Dalam lembar ini Anda hanya diminta untuk mengisi lembar keperibadian siswa, 
selebihnya diatur oleh Aplikasi.
 

7. Daftra Nilai Siswa 
Dalam lembar ini berisi :
 
Ø Kolom penilaian Ulangan yang berisi,

1. Nilai Tertulis
2. Nilai Unjuk Kerja
3. Nilai Sikap
4. Nilai Proyek
5. Nilai Produk
6. Nilai Fortopolio
7. Nilai Pengembangan Diri

 
Ø Lembar ini untuk penilaian mata pelajaran :

1. Pendidikan Agama
2. PPKn 
3. Bahasa Indonesia
4. Matematika
5. Ilmu Pengetahuan Alam
6. Ilmu Pengetahuan Sosial
7. Penjaskes
8. Seni Budaya Dan keterampilan
9. Muatan Lokal

 
Ø Nilai tersebut diolah 

 
Nilai Rata-Rata Ulangan =
· Jumlah Nilai Ulangan : Jumlah jenis penilaian x  60% ( menjadi nilai 

Rerata ). 
· Nilai MID x 20%
· Nilai Semester x 20% (menjadi nilai Raport)
 
Dalam penulisan nilai anda hanya diminta untuk mengisi kolom 
yang telah disediakan, selebihnya urusan Aplikasi.

 
8. Daftar Nilai Murni 

Dalam lembar ini anda tidak diminta untuk mengisi apapun karena sudah diatur oleh 
Aplikasi ini. 
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Aplikasi Kemaliq Lingsar 

Dalam lembar data Absensi ini anda hanya diminta untuk mengisi kolom kehadiran 
siswa ( Sakit, Izin dan Alpa ) selebihnya urusan Aplikasi. 

Rekap Absensi Siswa 
ini Anda hanya diminta untuk mengisi lembar keperibadian siswa, 

selebihnya diatur oleh Aplikasi. 

Dalam lembar ini berisi : 

Kolom penilaian Ulangan yang berisi, 
Nilai Tertulis 
Nilai Unjuk Kerja 
Nilai Sikap 
Nilai Proyek 
Nilai Produk 

ai Fortopolio 
Nilai Pengembangan Diri 

Lembar ini untuk penilaian mata pelajaran : 
Pendidikan Agama 

Bahasa Indonesia 
Matematika 
Ilmu Pengetahuan Alam 
Ilmu Pengetahuan Sosial 
Penjaskes 
Seni Budaya Dan keterampilan 
Muatan Lokal 

Nilai tersebut diolah sesuai dengan aturan yaitu, 

ata Ulangan = 
Jumlah Nilai Ulangan : Jumlah jenis penilaian x  60% ( menjadi nilai 

 
Nilai MID x 20% 
Nilai Semester x 20% (menjadi nilai Raport) 

Dalam penulisan nilai anda hanya diminta untuk mengisi kolom 
yang telah disediakan, selebihnya urusan Aplikasi. 

Dalam lembar ini anda tidak diminta untuk mengisi apapun karena sudah diatur oleh 
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Dalam lembar data Absensi ini anda hanya diminta untuk mengisi kolom kehadiran 

ini Anda hanya diminta untuk mengisi lembar keperibadian siswa, 

Jumlah Nilai Ulangan : Jumlah jenis penilaian x  60% ( menjadi nilai 

Dalam penulisan nilai anda hanya diminta untuk mengisi kolom penilaian 

Dalam lembar ini anda tidak diminta untuk mengisi apapun karena sudah diatur oleh 
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9. Rekapitulasi Nilai Akhir

Dalam lembar ini anda tidak diminta untuk mengisi 
Aplikasi ini. 
 

10. Cetak Raport 
Raport ini terdiri dari ;
1. Raport Semester Pertama
2. Raport Semester Kedua
Untuk mencetak Raport Persiswa, anda hanya diminta untuk mengisi NOMOR 
URUT SISWA yang akan dicetak RAPORTnya pada kolom pen
telah disediakan, selebihnya urusan Aplikasi.
 
 

b. Menu Umum 
1. Buku Induk Dan Nilai Siswa

Terdiri dari ; 
1. Buku Register Siswa

Dalam Buku Register ini, anda tidak perlu menulis secara manual, anda hanya 
diminta untuk memasukkan Nomor Urut Siswa 
disediakan, selanjutnya anda tinggal cetak.
 

2. Buku Induk Siswa
Dalam Buku Induk ini, anda diharuskan untuk memasukkan Daftar nama Siswa 
sebagai pengisi Lembar yang lain.
 

3. Buku Hasil Belajar Siswa
Dalam Buku Hasil Belajar Siswa ini, 
Nomor Urut Siswa pada kolom yang telah disediakan, selanjutnya anda tinggal 
cetak. 
 

4. Nilai Prestasi Hasil Belajar Siswa ( C2 )
Dalam Lembar ini, anda diminta untuk menginput nilai siswa secara manual, 
dan lembar ini dibua
kelas, dan untuk mendapatkan nilai perestasi siswa dari kelas 1 sampai dengan 
kelas 6, maka aplikasi ini harus dipegang oleh masing
dilakukan secara estapet ( pertukaran ).
 

2. Buku Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan 
Terdiri dari ; 
1. Daftar Nilai 

 
Dalam daftar nilai ini
nama kepala sekolah sampai guru honerer dan mengisi nilai sesuai dengan 
keinginan anda. 
 
Daftar nilai ini terdiri dari 2 area,
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Aplikasi Kemaliq Lingsar 

Rekapitulasi Nilai Akhir 
Dalam lembar ini anda tidak diminta untuk mengisi apapun karena sudah diatur oleh 

Raport ini terdiri dari ; 
Raport Semester Pertama 
Raport Semester Kedua 

Untuk mencetak Raport Persiswa, anda hanya diminta untuk mengisi NOMOR 
URUT SISWA yang akan dicetak RAPORTnya pada kolom pengisian nomor yang 
telah disediakan, selebihnya urusan Aplikasi. 

Buku Induk Dan Nilai Siswa 

Buku Register Siswa 
Dalam Buku Register ini, anda tidak perlu menulis secara manual, anda hanya 
diminta untuk memasukkan Nomor Urut Siswa pada kolom yang telah 
disediakan, selanjutnya anda tinggal cetak. 

Buku Induk Siswa 
Dalam Buku Induk ini, anda diharuskan untuk memasukkan Daftar nama Siswa 
sebagai pengisi Lembar yang lain. 

Buku Hasil Belajar Siswa 
Dalam Buku Hasil Belajar Siswa ini, anda hanya diminta untuk memasukkan 
Nomor Urut Siswa pada kolom yang telah disediakan, selanjutnya anda tinggal 

Nilai Prestasi Hasil Belajar Siswa ( C2 ) 
Dalam Lembar ini, anda diminta untuk menginput nilai siswa secara manual, 
dan lembar ini dibuat untuk memasukkan nilai selama 12 Semester untuk 1 
kelas, dan untuk mendapatkan nilai perestasi siswa dari kelas 1 sampai dengan 
kelas 6, maka aplikasi ini harus dipegang oleh masing-masing wali kelas dan 
dilakukan secara estapet ( pertukaran ). 

Buku Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 

Dalam daftar nilai ini anda diharuskan untuk memasukkan data guru mulai dari 
nama kepala sekolah sampai guru honerer dan mengisi nilai sesuai dengan 

 

Daftar nilai ini terdiri dari 2 area, 
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apapun karena sudah diatur oleh 

Untuk mencetak Raport Persiswa, anda hanya diminta untuk mengisi NOMOR 
gisian nomor yang 

Dalam Buku Register ini, anda tidak perlu menulis secara manual, anda hanya 
pada kolom yang telah 

Dalam Buku Induk ini, anda diharuskan untuk memasukkan Daftar nama Siswa 

anda hanya diminta untuk memasukkan 
Nomor Urut Siswa pada kolom yang telah disediakan, selanjutnya anda tinggal 

Dalam Lembar ini, anda diminta untuk menginput nilai siswa secara manual, 
sukkan nilai selama 12 Semester untuk 1 

kelas, dan untuk mendapatkan nilai perestasi siswa dari kelas 1 sampai dengan 
masing wali kelas dan 

Pegawai Negeri Sipil ( DP3 ) 

anda diharuskan untuk memasukkan data guru mulai dari 
nama kepala sekolah sampai guru honerer dan mengisi nilai sesuai dengan 
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Area  1 untuk  nilai guru bukan kepala sekolah.
Area 2 untuk nilai kepala sekolah
 

2. DP3 Kepala Sekolah
Form ini tinggal dicetak

3. DP3 PTK 
Form ini dicetak sesuai nomor urut guru yaitu dengan memasukkan nomor 
pada kolom yang telah disediakan langsung cetak.
 

3. Buku Laporan Bulanan Sekolah
 
Terdiri dari ; 
1. Profil Sekolah 

Isilah Profil sekolah ini dengan lengkap agar data yang lain bisa terisi dengan 
benar. 

2. Data Personil Sekolah
Isilah Data Personil sekolah ini
dengan benar. 

3. Data Lengkap Kepegawaian
4. Isilah Data Lengkap Kepegawaian ini dengan lengkap agar data yang lain bisa 

terisi dengan benar.
5. Lembar Laporan Data Keadaan Siswa dan Barang Sekolah

Lembar ini khusus u
 

4. Lembar Analisis Pilihan Ganda
1. Lembar Analisis untuk 30 butir soal
2. Lembar Analisis untuk 40 butir soal
3. Lembar Analisis untuk 50 butir soal

 
Terdiri dari ; 
1. Pengisian Data Sekolah

Dalam lembar ini anda 
pengisi data yang lain.

2. Lembar Analisis
Lembar ini telah dirancang dalam bentuk kolom dan angka sebagai tempat 
mengisi kunci jawaban, sehingga anda tidak akan kesulitan untuk 
memasukkan jawaban siswa, apakah su
tidak. 

3. Hasil Analisis
Lembar ini berisi Hasil Analisis jawaban siswa, jumlah skor perolehan dan 
Nilai Siswa yang bisa dicetak sebagai bahan laporan.

4. Daftar Nilai Siswa
Lembar ini berisi nomor urut, nomor peserta, nama 
jumlah skor benar dan nilai yang sudah jadi sehingga anda tinggal mencetak
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Aplikasi Kemaliq Lingsar 

nilai guru bukan kepala sekolah. 
Area 2 untuk nilai kepala sekolah 

DP3 Kepala Sekolah 
Form ini tinggal dicetak 

Form ini dicetak sesuai nomor urut guru yaitu dengan memasukkan nomor 
pada kolom yang telah disediakan langsung cetak. 

Buku Laporan Bulanan Sekolah 

Isilah Profil sekolah ini dengan lengkap agar data yang lain bisa terisi dengan 

Data Personil Sekolah 
Isilah Data Personil sekolah ini dengan lengkap agar data yang lain bisa terisi 

Data Lengkap Kepegawaian 
Isilah Data Lengkap Kepegawaian ini dengan lengkap agar data yang lain bisa 
terisi dengan benar. 
Lembar Laporan Data Keadaan Siswa dan Barang Sekolah 
Lembar ini khusus untuk data keadaan siswa dan jenis inventaris sekolah.

Lembar Analisis Pilihan Ganda 
Lembar Analisis untuk 30 butir soal 
Lembar Analisis untuk 40 butir soal 
Lembar Analisis untuk 50 butir soal 

Pengisian Data Sekolah 
Dalam lembar ini anda diminta hanya melengkapi Data Sekolah sebagai 
pengisi data yang lain. 
Lembar Analisis 
Lembar ini telah dirancang dalam bentuk kolom dan angka sebagai tempat 
mengisi kunci jawaban, sehingga anda tidak akan kesulitan untuk 
memasukkan jawaban siswa, apakah sudah sesuai dengan jumlah soal atau 

Hasil Analisis 
Lembar ini berisi Hasil Analisis jawaban siswa, jumlah skor perolehan dan 
Nilai Siswa yang bisa dicetak sebagai bahan laporan. 
Daftar Nilai Siswa 
Lembar ini berisi nomor urut, nomor peserta, nama siswa jumlah skor salah, 
jumlah skor benar dan nilai yang sudah jadi sehingga anda tinggal mencetak
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Form ini dicetak sesuai nomor urut guru yaitu dengan memasukkan nomor urut 

Isilah Profil sekolah ini dengan lengkap agar data yang lain bisa terisi dengan 

dengan lengkap agar data yang lain bisa terisi 

Isilah Data Lengkap Kepegawaian ini dengan lengkap agar data yang lain bisa 

ntuk data keadaan siswa dan jenis inventaris sekolah. 

diminta hanya melengkapi Data Sekolah sebagai 

Lembar ini telah dirancang dalam bentuk kolom dan angka sebagai tempat 
mengisi kunci jawaban, sehingga anda tidak akan kesulitan untuk 

dah sesuai dengan jumlah soal atau 

Lembar ini berisi Hasil Analisis jawaban siswa, jumlah skor perolehan dan 

siswa jumlah skor salah, 
jumlah skor benar dan nilai yang sudah jadi sehingga anda tinggal mencetak. 
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H. Cara Pengoperasian Program 

 
 
 

1. Buka file Aplikasi 
Kemaliq Lingsar, 
maka akan muncul 
seperti ini. 
Selanjutnya 
silahkan klik pada 
gambar logo 
Lombok Barat 
untuk memulai. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. selanjutnya akan 
muncul seperti 
gambar disamping 
yaitu Menu-Menu 
Aplikasi yang bisa 
anda gunakan. 
Klik salah satu 
menu yang ada 
pada Menu 
Khusus atau Menu 
Umum. 

 
 
 
 
 
 
 

Keterangan : Klik Simbol  ( BACK / HOME)
lain nantinya Klik pada Simbol ( CONTINUE )
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Aplikasi Kemaliq Lingsar 

 

Program Aplikasi 

 
 
 
 

( BACK / HOME) untuk kembali ke Menu sebelumnya dan pada format yang 
( CONTINUE ) untuk melanjutkan ke menu berikutnya. 
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untuk kembali ke Menu sebelumnya dan pada format yang 
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I. Keterangan Detail Menu Menu Aplikasi 
 
Menu-Menu Yang Ada Pada Aplikasi.

 
a. MENU KHUSUS 

 
Menu Khusus 
terdiri dari : 

1. Kalender 
Untuk menggunkan 
kalender ini, anda 
hanya diminta 
untuk 
menulis/mengetik 
Tahun Kalender 
yang anda inginkan 
pada kolom yang 
telah ditunjukkan 
oleh tanda panah 
tersebut. Kemudian 
apabila anda ingin 
menulis 
Memo/agenda 
kegiatan yang akan 
anda lakukan pada 
hari-hari tertentu 
atau catatan 
lainnya, maka anda 
bisa menulis di 
bawah kalender 
bulanan yang ada 
seperti terlihat pada 
gambar. 
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Menu Menu Aplikasi Dan Cara Pengoperasian 

Menu Yang Ada Pada Aplikasi. 
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2. Data Utama 
Dalam Lembar Data 
Utama ini anda diminta 
untuk memasukkan data 
pada format yang telah 
disediakan. Untuk 
diperhatikan bahwa 
ubahlah data tersebut 
sesuai dengan perintah 
aplikasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Data Siswa 
Format ini meminta 
anda untuk 
memasukkan data 
Identitas Siswa pada 
Format yang telah 
disediakan dan anda 
diminta untuk tidak 
menambah atau 
mengurangi kolom 
format yang ada, 
karena bisa merusak 
data yang lainnya. 
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Dalam Lembar Data 
ta 

untuk memasukkan data 
format yang telah 

disediakan. Untuk 
diperhatikan bahwa 
ubahlah data tersebut 
sesuai dengan perintah 

Format ini meminta 
anda untuk 
memasukkan data 
Identitas Siswa pada 
Format yang telah 
disediakan dan anda 

dak 
menambah atau 
mengurangi kolom 
format yang ada, 

merusak 
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4. Lembar KKM 

Dalam lembar 
ini anda tidak 
diminta untuk 
mengisi 
apapun 
karena 
Format ini 
sudah terisi 
melalui Data 
Utama tadi. 

 
 
 
 
 
 
5. Lembar Absensi 

Siswa. 
Dalam lembar 
Absensi Siswa ini 
anda cukup 
memasukkan 
huruf ( SIA ) pada 
tiaptiap kolom 
yang ada. 
Fitur yang ada 
pada Lembar ini 
yaitu: 1. Kolom 
bulan 2. Kolom 
hari efektif 3. 
Kolom persentase 
absensi. 
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6. Lembar 

Rekapitulasi 
Absensi Siswa. 
Dalam lembar ini, 
anda diminta 
hanya mengisi 
Nilai keperibadian 
siswa ( Sikap, 
Kerajinan dan 
Kebersihan ) 
selain itu jangan 
diisi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Lembar Daftar 

Nilai Siswa. 
Dalam lembar ini 
anda hanya 
diminta untuk 
memasukkan nilai 
siswa pada format 
yang telah 
disediakan. Isilah 
kolom yang 
diperintahkan 
oleh aplikasi dan 
jangan mengisi 
selain dari yang 
diminta oleh 
aplikasi. 
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8. Daftar Nilai Murni 

Lembar ini akan 
terisi secara 
otomotis, setelah 
draf penilaian di 
selesaikan dan anda 
tinggal mencetak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Rekapitulasi 

Nilai Akhir. 
Lembar ini 
sudah terisi 
dengan semua 
jumlah nilai 
siswa sehingga 
anda hanya 
tinggal 
mencetak. 
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10. Menu Cetak 

Raport 
Untuk mencetak 
Raport, anda 
diminta untuk 
memilih salah 
satu folder yang 
telah disediakan 
dengan hanya 
mengklik salah 
satunya sesuai 
dengan 
kebutuhan anda, 
selanjutnya anda 
bisa mencetak 
Cover Raport. 

 
 
 
11. Lembar Hasil 

Penilaian Kegiatan 
Belajar Siswa. 
Setelah anda mengklik 
folder tadi maka akan 
muncul lembar 
penilaian seperti di 
samping. Untuk 
mencetak Raport 
persiswa, anda hanya 
diminta untuk 
memasukkan Nomor 
Urut  Siswa dan mulai 
mencetak. 

 
Lembar ini terdiri dari : 
1. Lembar Raport Ujian 

Akhir Semester 
2. Lembar Raport Ujian 

Kenaikan Kelas. 
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a. Lembar  Raport UAS
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Lembar  Raport UAS 
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b. Lembar Raport UKK
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Lembar Raport UKK 
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12. Cover Raport. 
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b. MENU UMUM 

Menu Umum Terdiri 
dari : 

a. Buku Induk 
1. Buku Induk dan 

Nilai Siswa yang 
berisi : 

· Buku Register 
· Buku Induk Siswa 
· Buku Hasil 

Belajar Siswa 
· Buku C.2. Nilai 

Prestasi Belajar 
Siswa. 

 
 
 

2. Buku Register 
Siswa. 
Lembar ini 
jangan diubah 
atau dimodif. 
Lembar ini 
tinggal dicetak 
dengan cara 
memasukkan 
Nomor 
Absensi/Urut 
Siswa pada 
kolom yang 
telah 
disediakan. 
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3. Buku Induk 
Peserta Didik. 
Dalam 
Lembar ini, 
anda diminta 
untuk mengisi 
semua format 
yang telah 
disediakan 
sebagai 
sumber data 
Induk yang 
lainnya. 

 
4. C.2. 

Lembar 
Prestasi 
Belajar 
Siswa. 
Dalam 
lembar ini 
akan 
terlihat 
semua 
nilai 
prestasi 
siswa dari semenjak kelas 1 sampai dengan kelas 6.

 
5. Menu Daftar Nilai 

Lembar ini berisi 12 Folder 
yang terdiri dari NS 1 sampai 
dengan NS 12. Untuk 
menggunkannya anda hanya 
diminta mengklik salah satu 
folder NS yang anda 
inginkan, setelah anda 
mengklik folder tersebut 
maka akan muncul lembar 
penilaian NS seperti 
ini. 
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siswa dari semenjak kelas 1 sampai dengan kelas 6. 

Lembar ini berisi 12 Folder 
yang terdiri dari NS 1 sampai 
dengan NS 12. Untuk 
menggunkannya anda hanya 
diminta mengklik salah satu 
folder NS yang anda 
inginkan, setelah anda 
mengklik folder tersebut 
maka akan muncul lembar  

 dibawah 
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b. Buku DP3 Kepala Sekolah 
dan PTK. Lembar  
DP3 ini terdiri dari : a. 
Lembar Daftar Nilai, b. 
Lembar DP3 Kepala 
Sekolah, c. Lembar DP3 
PTK. 
Cara menggunakannya anda 
hanya diminta terlebih 
dahulu mengklik folder 
Daftar Nilai,  
untuk mengisi identitas  
semua PTK dan Nilai, 
Formatnya seperti yang 
terlihat dibawah ini,  
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Selanjutnya anda diminta untuk mengklik folder DP3 Kepala Sekolah atau PTK, kemudian 
anda lanjutkan dengan memasukkan nomor urut PTK 
untuk melakukan pencetakan Lembar DP3.

 
Cara mencetaknya : 
Control ( P ) pada computer/Laptop.
 
Kemudian masukkan Page (1) to (1), kemudian lembar hasil pencetakan pertama dibalik 
kemudian mencetak lagi lembar kedua dengan 
masukkan Page (2) to Page (2).
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Selanjutnya anda diminta untuk mengklik folder DP3 Kepala Sekolah atau PTK, kemudian 
anda lanjutkan dengan memasukkan nomor urut PTK pada kolom yang telah disediakan 
untuk melakukan pencetakan Lembar DP3. 

Control ( P ) pada computer/Laptop. 

Kemudian masukkan Page (1) to (1), kemudian lembar hasil pencetakan pertama dibalik 
kemudian mencetak lagi lembar kedua dengan cara seperti tadi, namun pada Page nya anda 
masukkan Page (2) to Page (2). 
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Selanjutnya anda diminta untuk mengklik folder DP3 Kepala Sekolah atau PTK, kemudian 
pada kolom yang telah disediakan 

Kemudian masukkan Page (1) to (1), kemudian lembar hasil pencetakan pertama dibalik 
cara seperti tadi, namun pada Page nya anda 
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c. Buku Laporan Bulanan 

Sekolah Dasar. 
Untuk mengaktifkan 
Lembar ini anda harus 
mengklik folder Laporan 
Bulanan Sekolah Dasar 
seperti terlihat pada gambar 
disamping. 
Maka setelah anda 
mengklik folder tersebut 
akan muncul lembar Profil 
Sekolah seperti dibawah ini,

 
Pada lembar ini anda 
diharuskan untuk 
mengisi Profil Sekolah 
sesuai dengan format 
yang telah disiapkan 
oleh aplikasi, 
selanjutnya anda 
melanjutkan dengan 
mengklik tombol 
CONTINUE seperti 
yang tampak pada 
gambar diatas, maka 
akan muncul Format 
Data Personil Sekolah 
seperti gambar 
dibawah ini.  
 
 
Pada lembar ini anda 
diminta untuk mengisi 
data dengan lengkap 
sebagai bahan pelengkap 
untuk lembar Laporan 
yang lain.  

 
Selanjutnya anda klik 
kembali symbol 
CONTINUE untuk 
melanjutkan, maka akan 
muncul  lembar seperti gambar dibawah ini,
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mengklik folder Laporan 

seperti terlihat pada gambar 

mengklik folder tersebut 
akan muncul lembar Profil 
Sekolah seperti dibawah ini, 

muncul  lembar seperti gambar dibawah ini, 
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Dalam lembar ini anda diminta 
untuk mengisi kolom kolom 
yang telah disiapkan oleh 
aplikasi, jangan paksakan 
untuk mengisi kolom apabila 
ada perintah yang muncul 
seperti gambar dibawah ini, 
 
 
 
 
 
 
 
 

sudah terisi anda tinggal mencetak dengan cara ; Tekan Ctrl + P kemudian klik
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Pada lembar
anda diminta hanya 
mengisi kolom ( K, 
TK, D, J dan kol
mengajar dikelas, 
alamat dan 
SIA.
tombol CONTINUE 
untuk melanjutkan, 
maka akan muncul 
lembar seperti 
terlihat dibawah ini,

Dalam lembar ini anda diminta 
lom kolom 

yang telah disiapkan oleh 
aplikasi, jangan paksakan 
untuk mengisi kolom apabila 
ada perintah yang muncul 

,  

apabila data 
sudah terisi anda tinggal mencetak dengan cara ; Tekan Ctrl + P kemudian klik

MEDIA INNOVATION 
www.mediainnovation.wordpress.com. 

20 

Pada lembar ini 
anda diminta hanya 
mengisi kolom ( K, 
TK, D, J dan kolom 
mengajar dikelas, 
alamat dan kolom 
SIA. Setelah itu klik 
tombol CONTINUE 
untuk melanjutkan, 
maka akan muncul 
lembar seperti 
terlihat dibawah ini, 

selanjutnya 
apabila data 

sudah terisi anda tinggal mencetak dengan cara ; Tekan Ctrl + P kemudian klik OK. 
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J. Penutup 

 
Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha
Inovasi  kepada  kami, dan 
kepada semua guru yang telah memberikan dan menanamkan motivasi kepada kami 
selaku penyusun, sehingga kami dapat menyelesaikan salah satu tugas kami sebagai 
perancang  aplikasi. 
Menyadari akan kekurangan yang penyusun miliki, maka kami dengan rendah hati 
mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak
apa yang menjadi kekurangan dalam aplikasi ini  bisa kami lengkapi.
 
Demikian dan semoga apa yang kami susun ini bisa dimanfaatkan dan berguna bagi 
kemajuan lembaga dan mampu menjadi dorongan ser
lebih mendalami kemampuan sebagai Tenaga Pendidik d
teknologi computer. 
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Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan 
Inovasi  kepada  kami, dan kami dari penyusun juga mengucapkan rasa terima kasih 

ru yang telah memberikan dan menanamkan motivasi kepada kami 
sehingga kami dapat menyelesaikan salah satu tugas kami sebagai 

 
Menyadari akan kekurangan yang penyusun miliki, maka kami dengan rendah hati 

tik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak
apa yang menjadi kekurangan dalam aplikasi ini  bisa kami lengkapi.

Demikian dan semoga apa yang kami susun ini bisa dimanfaatkan dan berguna bagi 
kemajuan lembaga dan mampu menjadi dorongan serta tuntutan kepada PTK

mendalami kemampuan sebagai Tenaga Pendidik dalam hal pemanfaatan 
teknologi computer.   
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Esa, yang telah memberikan 
n rasa terima kasih 

ru yang telah memberikan dan menanamkan motivasi kepada kami 
sehingga kami dapat menyelesaikan salah satu tugas kami sebagai 

Menyadari akan kekurangan yang penyusun miliki, maka kami dengan rendah hati 
tik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, agar 

apa yang menjadi kekurangan dalam aplikasi ini  bisa kami lengkapi. 

Demikian dan semoga apa yang kami susun ini bisa dimanfaatkan dan berguna bagi 
kepada PTK untuk 

alam hal pemanfaatan 


