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Pendahuluan  

Master Aplikasi Penilaian Kurikulum 2013 SD Multy Class, pada edisi revisi bulan Januari 2018 ini saya 

beri nama MAP-KU versi 8118. Hal ini untuk membedakan  dengan aplikasi penialain yang sebelumnya. 

MAP-KU 8118 adalah hasil revisi dari Aplikasi yang saya launcing di Blog METAMORFOSIS di laman 

http://untungsutikno.wordpress.com pada tanggal 25 November yang lalu. MAP-KU adalah singkatan 

dari Master Aplikasi Kurikulum 2013. Sedangkan versi 8118 adalah tanggal diterbitkannya MAP-KU yaitu 

8 Januari 2018. Maka untuk lebih mudahnya, penyebutan aplikasi penilaian ini selanjutnya adalah MAP-

KU versi 8118. 

Master Aplikasi Penilaian Kurikulum (MAP-KU) 2013 ini dirancang sesuai dengan Panduan Penilaian 

untuk Sekolah Dasar (SD) Edisi Revisi 2016 dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  

Kementrian dan Kebudayaan. Aplikasi ini sangat mudah digunakan  dan praktis untuk mengolah nilai 

rapot . Sebelum menggunakan aplikasi ini, guru harus telebih dahulu mempelajari dan memahami isi 

panduan penilaian tersebut.  

Beberapa kebijakan pemerintah tentang Kurikulum 2013 yang terkait dengan penilaian antara lain:  

1. Permendikbud nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan 

Menengah;  

2. Permendikbud nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;  

3. Permendikbud nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;  

4. Permendikbud nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;  

5. Permendikbud nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran 
pada Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah; 

6. Panduan Penilaian di SD edisi revisi 2016, yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah 
Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tanggal 15 Desember 2016 

 

A. Pengenalan Panel halaman utama/ home 

 
Pada halaman utama/ home, terdapat 6 kelompok panel yang terdiri atas 

1. Input data, meliputi panel/ tombol untuk pengisian  data antara lain: 

a. Data Umum 

- Identitas Sekolah 

- Identitas Kepala Sekolah dan Guru 

- Kriteria Ketuntasan Minimal 

- Nomor tema 

- Data Muaan Lokal 1, Muatan Lokal 2, dan Muatan Lokal 3 

http://untungsutikno.wordpress.com/


b. Data Siswa 

c. Kalimat Kunci Deskripsi KD 

d. Ekstrakurikuler, berat badan, tinggi badan, kesehatan, absen, saran-saran, kenaikan kelas. 

2. Penilaian sikap KI-1 dan KI-2 terdiri dari: 

a. Sikap Spiritual 

b. Sikap Sosial 

 

3. Nilai KI-3 Pengetahuan dan Nilai KI-4 Keterampilan, terdiri dari 

panel-panel yang terhubung dengan daftar nilai Pengetahuan untuk muatan pelajaran :  

a. Pendidikan Agama 

b. PPKn 

c. Bahasa Indonesia 

d. Matematika 

e. IPA 

f. IPS 

g. SBdP 

h. PJOK 

i. Muatan Lokal 1 

j. Muatan Lokal 2 

k. Muatan Lokal 3 

4. Rekap dan Hasil, yang meliputi : 

a. KI-1 dan KI-2 

b. Rekap KI-3 

c. Rekap KI-4 

d. Cetak rapor 

e. Cetak untuk buku induk  

f. Hasil Analisis ketuntasan 

 

5. Daftar KD (Kompetensi Dasar), berisi beberapa panel untuk melihat Kompetensi 

Dasar   pada : 

a. Kelas I  

b. Kelas II 

c. Kelas III 

d. Kelas IV 

e. Kelas V 

f. Kelas VI 

g. KD Pendidikan Agama non Islam yang didalamnya berisi KD Pendidikan Agama 

Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu dari kelas I s.d. kelas VI.  

h. Pemetaan KD 

i. Daftar Tema, dan 

j. Instrumen untuk penilaian sikap. 

6. Panel tambahan berupa  

a. Langkah penggunaan, berisi diagram alur penggunaan MAP-KU  

b. Apa saja revisinya, berisi sejumlah informasi hal-hal yang direvisi dan 

ditambahkan pada aplikasi sebelumnya edisi revisi November 2017.  

c. Foto diri pembuat Aplikasi yang terhubung dengan sheet informasi 

sekilas profil pembuat MAP-KU. 

MAP-KU ini sifatnya multy class, sehingga bisa digunakan untuk penilaian kelas sampai  kelas 

VI dan baik semester 1 maupun 2. Satu aplikasi untuk semua kelas/ semester. 

 



B. PENGGUNAAN MAP-KU  

1. Membuka file MAP-KU  

Buka file MAP-KU dengan cara klik dua kali, maka  akan muncul 

dialog untuk pengisian password. Masukkan password 

“mapku.untung“ pada kotak dialog tersebut, lalu klik OK atau tekan 

tombol enter pada keyboard. Maka aplikasi akan terbuka pada 

halaman utama/ home. 

2. Mengisi data umum 

Masukkan data umum  yang dibutuhkan sebagai informasi awal dengan meng-klik tombol / 

panel                       maka akan terbuka sheet data umum seperti gambar berikut . Isilah data 

yang diminta sesuai dengan kolom/ cell yang berwarna putih saja. Semua data tersebut 

terhubung/ nge-link dengan sheet lainnya. 

 

a. Identitas Sekolah 

Hapuslah semua data identitas yang ada pada data umum tersebut . Kemudian isilah sesuai 

data identitas sekolah, Kepala Sekolah, guru kelas,kelas dan semester serta tahun pelajaran 

dan tanggal penyerahan raport. 

b. Mengisi data Tema  

Data tema tersedia 5 baris. Diisi dengan nomor urut tema yang diajarkan pada kelas dan 

semester berjalan. Jika hanya ada 4  tema, maka baris kelima dikosongkan/ dihapus.  

c. Mengisi data Muatan Lokal. 

 Muatan Lokal 1 untuk diisi data muatan lokal provinsi, contoh : Bahasa Jawa 

 Muatan Lokal 2 untuk diisi data muatan lokal kabupaten/ kota. 

 Muatan Lokal 3 untuk diisi data muatan lokal sekolah. 

Jika sekolah hanya mengajarkan satu muatan lokal, maka hapuslah data pada muatan lokal 2 

dan 3. Jika sekolah mengajarkan dua muatan lokal, maka hapuslah/ kosongkan data muatan 

lokal 3. Hal ini juga berlaku pada pengisian KKM muatan lokal tersebut. 

d. Mengisi data Kriteris Ketuntasan Minimal (KKM) Satuan pendidikan.  

Sesuai dengan buku Panduan Penilaian untuk Sekolah Dasar (SD) edisi Revisi yang 

dikeluarkan oleh Dirjen Dikdasmen, Kemdikbud tahun 2016, pada halaman 9 dijelaskan 

bahwa “KKM dapat dibuat berbeda untuk setiap mata pelajaran dan dapat juga dibuat sama 

untuk semua mata pelajaran pada satu sekolah”. Sedangkan pada halaman 46 ditegaskan 

bahwa “ KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah dari 

seluruh KKM muatan/mata pelajaran. Demikain juga pada halaman 47 dijelaskan bahwa “ 

KKM satuan pendidikan menggunakan angka KKM  muatan pelajaran  paling rendah/ 

minimal”. 

Isilah data KKM satuan pendidikan untuk setiap mata pelajaran di sekolah Anda. Perlu 

diingat, bahwa KKM satuan pendidikan berlaku untuk semua kelas, artinya semua kelas 

dalam satu satuan pendidikan KKM nya sama. 

Tinggi rendahnya KKM akan menentukan panjang interval nilai dan predikat nilai. Predikat 

nilai di bawah KKM adalah D/ perlu bimbingan. Predikat C/ cukup dimulai dari angka KKM 

yang artinya sudah tuntas.  

Ketika mengisi data KKM, maka kolom rentang predikat A, B, C dan D akan berubah secara 

otomatis sesuai dengan rumus berikut :  

                                                                  Rentang predikat = 
𝒏𝒊𝒍𝒂𝒊 𝒎𝒂𝒌𝒔𝒊𝒎𝒖𝒎−𝑲𝑲𝑴

𝟑
 

*Keterangan : angka 3 pada rumus diperoleh dari jumlah predikat selain D (A, B, dan C). Buku 

panduan penilaian edisi revisi 2016, halaman 46. 

Rentang predikat beserta panjang interval akan menentukan bagaimana predikat dan 

deskripsi nilainya. 

Pada kelas bawah, yaitu kelas I, II dan III tidak ada muatan pelajaran IPA dan IPS. Maka 

kosongkanlah data KKM pada muatan pelajaran tersebut. Demikian juga data KKM pada 

mapku.untung 

 



muatan lokal, hanya diisi sesuai dengan muatan lokal yang diajarkan di sekolah. Maka 

kosongkanlah data KKM pada muatan lokal yang tidak diajarkan di sekolah. 

Kolom contoh pada isian KKM berfungsi untuk memperagakan bagaimana predikat suatu 

nilai sesuai dengan KKM satuan pendidikan. 

e. Mengisi data Ketuntasan Klasikal. Umumnya ketuntasan klasikal adalah 75 %. Artinya, 

pembelajaran dianggap tuntas secara klasikal jika 75% jumlah siswa telah mencapai KKM. 

Data ini akan terhubung dangan hasil analisis ketuntasan pada setiap tema dan mata 

pelajaran atas hasil penilaian harian pada aspek pengetahuan/ KI-3. 

Jika semua data umum terisi sesuai dengan kondisi sekolah, kembali ke halaman utama 

dengan meng-klik tombol “home”  .  

 

3. Mengisi Data Siswa 

Klik dengan menggunakan mouse tombol                       , maka akan terbuka sheet data siswa. 

Isilah data tersebut sesuai data siswa yang ada pada DAPODIK. Jika telah memiliki data 

Dapodik, pengisian data siswa akan lebih efektif dan efesian. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengkopi paste data tersebut.  

Jika data terisi lengkap, klik tombol “home”                untuk kembali ke halaman utama 

 

4. Mengisi Kalimat Kunci Deskripsi KD  

Pada MAP-KU tersedia daftar Kompeten di Dasar (KD) untuk semua  kelas dan muatan 

pelajaran. Ini dikandung maksud untuk mempermudah pengisian kalimat kunci/ utama dari KD 

yang diajarkan pada kelas dan semester, sesuai dengan hasil pemetaan KD. Pengisian kalimat 

kunci KD inilah yang menjadi penentu di kelas berapa dan semester berapa aplikasi ini 

digunakan oleh guru dala engolah nilai. 

Untuk mengisi kalimat kunci KD, klik tombol                         yang ada pada home, maka akan 

terbuka sheet  seperti pada gambar berikut . 

 
Kalimat kunci KD diambil dari sebuah KD yang disederhanakan menjadi kalimat intinya saja. KD 

yang  terlalu panjang harus dibuat singkat agar deskripsi nilai juga singkat, untuk menyesuaikan 

dengan ketersediaan kolom deskripsi nilai para rapor. Contohnya, pada muatan pelajaran 

Bahasa Indonesia KI-3 terdapat KD sebagai berikut : 

3.1 . Menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik, jarak antara 

mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke 

kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang, dan etika membaca buku) dengan cara yang 

benar. 

Diubah menjadi kalimat kunci sebagai berikut : menjelaskan kegiatan persiapan membaca 

permulaan 

Cara pengisian Kalimat kunci deskripsi KD yang paling mudah dan cepat dengan melakukan 

copi paste KD yang ada pada daftar KD sesuai kelasnya.  

Isilah semua nomor KD dan kalimat kunci KD yang ada dari hasil pemetaan KD, baik 

pengetahuan maupun keterampilan. Kalimat kunci KD yang  dicantumkan di sini akan menjadi 

kalimat deskripsi nilai. Oleh karena itu, buatlah kalimat kunci KD sesingkat mungkin tetapi 

tidak menghilangkan makna KD tersebut. 

Pada MAP-KU versi 8118 , untuk muatan pelajaran agama dan budi pekerti sudah dilengkapi 

baris untuk isian KD bagi siswa yang beragama lain. Hal ini berguna apabila di kelas tersebut 

terdapat siswa yang beragama berbeda dari siswa lainnya.  

Perlu diperhatikan, bahwa KD yang dimasukkan ke dalam tabel disesuaikan dengan hasil 

pemetaan KD, dan mencocokkan dengan buku guru.  



Jika   tahap pengisian no 1 sampai dengan 4 telah dilakukan, maka MAP-KU ini telah siap 

digunakan untuk melakukan pengolahan nilai. 

 
 

5. Mengisi data ekstra kurikuler, fisik, prestasi, dan lain-lain 

Pada sheet ini  perlu diisi data mengenai 1) ekstrakurikuler wajib dan pilihan, 2) sara-saran 

guru, 3) tinggi dan berat badan, 4) prestasi yang pernah diraih, 5) kondisi pendengaran, 

penglihatan, gigi dan lainnya, 6) absensi dan, 7) kenaikan kelas.  

Khusus untuk kolom kenaikan kelas hanya diisi pada semester 2 dengan memperhatikan 

kriteria kenaikan kelas. 

 

6. Mengisi Penilaian Sikap KI-1 dan KI-2 

Pengisian nilai sikap spiritual dan sikap sosial dapat dilakukan setiap saat ketika 

guru melakukan pengamatan terhadap perilaku siswa baik di dalam jam 

pembelajaran maupun di luar jam pembelaran. Hasil pengamatan tersebut 

perlu dikonfirmasi melalui penilaian antar teman maupun penilaian diri. 

Catatan hasil pengamatan terhadap perilaku siswa selanjutnya dimasukkan 

dalam jurnal.  

Cara mengisi jurnal KI-1 sikap spiritual  dan KI-2 sikap sosial: 

Catatlah hasil pengamatan anda terhadap siswa: 

1) Tulis nomor absen (tidak harus urut) siswa sesuai dengan hasil pengamatan, maka akan 

muncul nama siswa secara otomatis.  

2) Kemudian berilah tanda (v) pada kolom sikap SB (sangat baik) atau PB (perlu bimbingan) 

sesuai aspek sikap yang diamati. Banyaknya tanda (v) akan terekap secara otomatis dan 

akan mempengaruhi deskripsi nilai sikap tersebut. 

3) Siswa yang tidak masuk catatan jurnal diasumsikan meiliki sikap baik.  

4) Deskripsi nilai sikap spiritual  (KI-1) akan muncul secara otomatis pada nilai akhir sikap 

spiritual dengan syarat siswa yang  bersangkutan telah memiliki nilai pendidikan agama 

(pengetahuan). 

5) Deskripsi nilai sikap sosial (KI-2) akan muncul secara otomatis pada nilai akhir sikap sosial 

dengan syarat siswa yang  bersangkutan telah memiliki nilai PPKn (pengetahuan). Hasil 

akhir dari cacatan pada jurnal dapat dilihat pada rekap nilai KI-1 dan KI-2. Jika siswa belum 

memiliki nilai pengetahuan muatan pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti maka 

pada rekap tidak akan muncul deskripsi nilai sikap spiritual. Demikian juga jika siswa belum 

memiliki nilai pengetahuan muatan pelajaran PPKn maka pada rekap tidak akan muncul 

deskripsi nilai sikap sosial. Hasil rekap nilai KI-1 dan KI-2 seperti pada gambar berikut 

 

 



7. Mengisi nilai KI-3 (Pengetahuan) 

Jenis data nilai yang dimasukkan ke dalam sheet nilai pengetahuan antara lain: 

 Nilai harian, terdiri dari tes tertulis,tes lisan dan penugasan 

 Nilai tengah semester 

 Nilai akhir semester  

Penilaian tersebut semua dilakukan per kompetensi dasar (KD). Nilai rapor dan predikat akan 

muncul secara otomatis ketika memasukkan nilai. Pada kolom predikat nilai rapor warna cell 

akan berubah menjadi merah jika  predikatnya D (perlu bimbingan). Hal ini menjadi penanda 

bahwa siswa tersebut belum tuntas. Sedangkan  deskripsi nilai akan muncul ketika sebuah nilai 

dimasukkan ke dalam cell yang pada baris cell tersebut terdapat nomor KD sebagaimana isian 

pada input kalimat KD.  

Beberapa penyebab tidak munculnya deskripsi nilai pengetahuan antara lain: 

a. Jika pada baris nilai yang tidak ada KD-nya diisi dengan nilai yang tertinggi atau terendah; 

b. Input kalimat KD belum diisi; 

 

 
 

 
Predikat nilai akan muncul sesuai rentang predikat pada KKM satuan pendidikan. Sedangkan 

deskripsi nilai akan muncul mengikuti pola umum yaitu: nama siswa diikuti predikat NA KD 

tertinggi dan predikat NA KD terendah. 

Hasil dari pengisian nilai KI-3 khususnya penilaian harian akan secara otomatis masuk ke dalam 

sheet analisis ketuntasan muatan pelajaran tiap tema seperti contoh berikut: 

 

 
Hasil analisis ini akan memberi informasi tentang tingkat ketuntasan klaskial dan nama siswa 

yang belum tuntas. Oleh karena itu guru akan dapat memberikan tindak lanjut terhadap siswa 

setelah nilai harian dimasukkan ke dalam MAP-KU. Jika ketuntasan klasikal (75%) tidak tercapai, 

maka guru perlu melakukan remidial terhadap seluruh siswa secala klasikal. Jika ketuntasan 

klasikal tercapai, maka remidial hanya diberikan kepada siswa yang belum tuntas. 

 



8. Mengisi nilai KI-4 (keterampilan) 

Jenis data nilai yang dimasukkan ke dalam sheet nilai pengetahuan antara lain: 

 Nilai kinerja praktik 

 Nilai kinerja produk 

 Nilai proyek 

 Nilai portopolio  

Sebelum melakukan penilaian keterampilan, guru harus menganalisis tiap KD untuk 

menentukan jenis penilaian yang paling tepat. Sebagai contoh, dalam muatan pelajaran Seni 

Budaya dan Keterampial berikut. 

No Uraian KD Jenis penilaian keterampilan 

4.1 menggambar dan membentuk tiga dimensi  Kinerja produk  

 portopolio 

4.2 menyanyikan lagu dengan memperhatikan tempo 
dan tinggi rendah nada 

 Kinerja praktik 

4.3 meragakan gerak tari kreasi daerah  Kinerja praktik 

4.4 membuat karya kolase, montase, aplikasi, dan 
mozaik 

 Kinerja produk  

 Portopolio 

 Proyek  

 

Penilaian tersebut semua dilakukan per kompetensi dasar (KD). Nilai rapor dan predikat akan 

muncul secara otomatis ketika memasukkan nilai. Pada kolom predikat nilai rapor warna cell 

akan berubah menjadi merah jika  predikatnya D (perlu bimbingan). Hal ini menjadi penanda 

bahwa siswa tersebut belum tuntas. Sedangkan  deskripsi nilai akan muncul ketika sebuah nilai 

dimasukkan ke dalam cell yang pada baris cell tersebut terdapat nomor KD sebagaimana isian 

pada input kalimat KD.  

Beberapa penyebab tidak munculnya deskripsi nilai pengetahuan antara lain: 

c. Jika pada baris nilai yang tidak ada KD-nya diisi dengan nilai yang tertinggi atau terendah; 

d. Input kalimat KD belum diisi; 

 

C. Hasil Penilaian Menggunakan MAP-KU versi 8118 

MAP-KU versi 8118  dapat menyajikan hasil beraneka macam jenis data antara lain  

1. Nilai sikap spiritual 

2. Nilai sikap sosial 

3. Nilai KI-3 / pengetahuan setiap muatan pelajaran 

4. Nilai KI- / keterampilan setiap muatan pelajaran 

5. Rekap nilai KI-3 dan KI-4 

6. Analisis hasil penilaian harian tiap muatan pelajaran per tema. 

7. Rapor siswa 

8. Buku induk siswa 

Semoga MAP-KU versi 8118 ini menjadi sarana bagi guru dalam mengolah nilai rapor kurikulum 2013 

yang efektif dan efesian. Saran dan kritik dapat disampaikan kepada kami pada laman komentar di 

Blog: Metamorfosis, http://untungsutikno.wordpress.com  

Atau melalui email: sutikno.untung@yahoo.co.id 

Atau WA: 089633714149 

Brebes,  8 Januari 2018 

 

Untung Sutikno, S.Pd. 

 

Kepala SDN Randegan 02 

Kec. Losari, Kab. Brebes 

Jawa Tengah 

APLIKASI INI SAYA SEDAKAHKAN 

UNTUK GURU SD INDONESIA SECARA 

GRATIS DAN TIDAK 

DIPERJUALBELIKAN. 

Password:  mapku.untung 

http://untungsutikno.wordpress.com/
mailto:sutikno.untung@yahoo.co.id

