
MANUAL APLIKASI PENILAIAN KURIKULUM 2013-SD 
 
Selamat....., Anda sangat beruntung bisa menemukan Aplikasi Penilaian Kurikulum 2013_SD ini. 
Mengapa? Karena yang membuat apliaksi ini namanya Untung Sutikno ,.... he....he...  
Anda akan sangat merasakan kemudahan mengolah nilai hasil belajar siswa pada setiap aspek 
penilaian tanpa perlu mengitung secara manual. Setelah Anda mengentri data sekolah, data 
siswa dan nilai hasil belajar, maka anda akan menemukan sebuah hasil olahan penilaian yang 
sangat memudahkan Anda selaku guru kelas dalam menulis nilai di buku Raport hanya dalam 
selembar kertas untuk tiap siswa secara lengkap. 
Yuuk.. kita mulai saja cara menggunakan aplikasi ini. 
 

Aplikasi ini dalam tipe file Excel. Untuk 
menggunakannya, saat Anda membuka akan 
muncul dialog seperti gambar di samping. 
Selanjutnya klik Read Only, dan Aplikasi akan 
terbuka seperti gambar di bawah ini.  
 
Kemudian klik save as untuk menyimpan file 
dengan nama sesuai kelas dan semesternya, 
misalnya, Daftar nilai Kelas V smt 1.  
Sekarang file aplikasi ini menjadi bertambah 
satu yang benar benar menjadi milik Anda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagian-bagian pada Aplikasi Penilaian Kurikulun 2013 SD tampak pada halaman awanl (home), 
antara lain : 

1. Input Data Sekolah, untuk mengisi data sekolah, untuk mengisi  data sekolah, data 
guru, dan daftar tema yang diajarkan di kelas dan semester yang bersangkutan. 

2. Input Data Siswa, untuk mengisi data siswa secara lengkap, meliputi data siswa, data 
orang tua/wali, data keetidak hadiran , data fisik dan kesehatan siswa. 

3. Penilaian terdiri dari : 
Instrumen  penilaian, untuk sikap Spiritual (KI-1)  dan sikap sosial (KI-2) 
dalam bentuk instrumen observasi, instrumen penilaian diri, instrumen 
penilaian antarteman dan jurnal 
Sikap Spiritual (KI-1), untuk mengisi nilai sikap spiritual 
yang diperoleh dengan menggunakan observasi, 
penilaian diri, antarteman dan jurnal. 
Sikap Sosial (KI-2), untuk mengisi nilai sikap spiritual 
yang diperoleh dengan menggunakan observasi, 
penilaian diri, antarteman dan jurnal. 



Penilaian Pengetahuan, untuk mengisi hasil penilaian pada aspek 
pengetahuan per tema per muatan pembelajaran (mapel) dalam 
bentuk nilai hasil tes tertulis, tes lisan dan penugasan 
Penilaian Keterampilan, untuk mengisi hasil penilaian pada aspek 
pengetahuan per tema per muatan pembelajaran (mapel) dalam 
bentuk nilai produk, proyek, portopolio , dan unjuk kerja. 
 
 

Deskripsi KI-1, untuk mengisi secara manual deskripsi capaian 
nilai sikap spiritual 
Deskripsi KI-2, untuk mengisi secara manual deskripsi capaian 
nilai sikap sosial 
Deskripsi KI-3, untuk mengisi secara manual deskripsi capaian 
nilai sikap pengetahuan pada tiap muatan pembelajaran 
Deskripsi KI-4, untuk mengisi secara manual deskripsi capaian 
nilai sikap keterampilan pada tiap muatan pembelajaran. 

 
Rekap KI-3, untuk melihat hasil rekap penilaian aspek 
pengetahuan seluruh tema pada tiap muatan 
pembelajaran yang meliputi nilai akhir, predikat dan 
rata-rata keseluruhan nilai pengetahuan serta 
peringkat siswa pada aspek ini. 

Rekap KI-3, untuk melihat hasil rekap penilaian aspek pengetahuan seluruh tema pada 
tiap muatan pembelajaran yang meliputi nilai akhir, predikat dan rata-rata 
keseluruhan nilai pengetahuan serta peringkat siswa pada aspek ini. 

 
UTS, UAS/ UKK, untuk mengisi nilai ulangan 
tengah semester, dan ulangan akhir semester/ 
ulangan kenaikan kelas pada aspek pengetahuan 
dan keterampilan untuk tiap muatan 
pembelajaran/ mapel. 

Check Nilai, untuk mengecek secara keseluruhan nilai untuk 
tiap siswa, dengan cara mengklik tombol            atau mengetik 
no absen siswa.  
Nilai Raport,  untuk mengecek dan mencetak lembar 
penulisan raport setiap siswa pada satu semester. Lembar 
Penulisan Raport inilah yang menjadi tujuan akhir dari 
keseluruhan pengisian nilai untuk memudahkan Anda saat 
mengisi nilaipada buku raport. 
Raport, berisi contoh raport pada satu semester. 

 
Tabel  konversi, merupakan bagian informasi pendukung sebagai 
acuan dalam pengelompokan predikat nilai capaian pada aspek sikap 
spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catatan : 
Paada bagian-bagian tertentu  yaitu cell yang berisi  
rumus sengaja diproteksi. Hal ini untuk menjaga agar 
hasil olahan data tetap terjaga secara akurat. Sheet yang 
berupa rekap nilai juga sebagaian besar diproteksi.. 
Okeey.... selamat mencoba APLIKASI PENILAIAN 
KURIKULUM 2013 SD dan nikmati kemudahannya.  


