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Ini adalah buku panduan raport online untuk jenjang Sekolah Menengah Atas sebagai bekal untuk 
melakukan pengisian data baik sebagai administrator, guru maupun siswa.  



 

Tampilan dashboar raport online 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Manajemen Data Sekolah 

a. Profil Sekolah 

Untuk mengedit data profil sekolah, data ini nantinya akan tampil pada saat cetak raport. 

 
b. Data Jurusan 

Untuk membuat jurusan, sebagai contoh IPA, IPS, Bahasa dan lain sebagainya. 

c. Data Guru 

Untuk menambah data guru, jika jumlah data guru banyak maka bisa menggunakan fasilitas 

import excel dengan format yang sudah ada. Nanti untuk login otomatis menggunakan 

username NIP password NIP, tetapi nanti bisa dirubah sendiri passwordnya setelah login. 

 
d. Data Siswa 

Untuk menambah data siswa, jika jumlah data siswa banyak maka bisa menggunakan 

fasilitas import excel dengan format yang sudah ada.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Nanti untuk login otomatis menggunakan username NISN password NISN, tetapi nanti bisa 

dirubah sendiri passwordnya setelah login. 

 
e. Data Kelas 

Untuk membuat nama kelas, silahkan ikuti contoh yang sudah ada, jangan menyertakan 

tingkat. Contoh yang benar IPA 1 bukan X IPA 1 karena tingkat X akan otomatis dibuat oleh 

system. 

 
f. Rombongan Belajar 

Untuk melihat data siswa dalam kelas. Jangan lupa difilter terlebih dahulu datanya. 

 
g. Data Pengguna 

Untuk melihat data user serta untuk mereset password jika ada user yang lupa password. 

Didalam menu ini juga ada fasilitas untuk menambah admistrator, level kurikulum dan level 

kepala sekolah. 

 

 

 

 

 

 



h. Pindah Sekolah 

Untuk memproses mutasi sekolah. 

 
2. Manajemen Master 

a. Tahun Akademik 

Untuk membuat tahun akademik serta mengaktifkan tahun akademik yang sedang berjalan 

dengan cara mengklik tombol centang warna hijau. 

 
Jika salah satu tahun akademik terbuka maka yang lainnya akan menutup secara otomatis. 

 
b. Data Kurikulum 

Untuk membuat data kurikulum. 

c. Data Kelas Kurikulum 

Untuk mengeset pemakaian kurikulum pertahun angkatan. Serta mengeset wali kelasnya. 

 
 



d. Data Mata Pelajaran 

Membuat data mata pelajaran yang dikelompokan kedalam kurikulum. Untuk menambah 

mata pelajaran silahkan klik tombol tambah. 

 
Setelah mata pelajaran ditambahkan langkah yang paling penting adalah memberikan 

kompetensi dasar pada mata pelajaran tersebut dengan cara klik angka pada kolom K. 

Dasar. 

 
Setelah diklik maka akan tampil form sebagai berikut. 

 
Jangan lupa mengelompokan KD apakah masuk ke ranah pengetahuan atau keterampilan. 

 



e. Data Pengampu Mata Pelajaran 

Untuk mengeset guru pengampu mata pelajaran, dimana guru tersebut nantinya yang akan 

melakukan pengisian nilai mata pelajaran. 

 
f. Master Nilai Mapel 

Membuat data master nilai dan konversi dari rentang angka ke huruf dan predikat. 

 
g. Master Ekstrakulikuler 

Membuat pilihan kegiatan ekstrakulikuler. 

 
h. Master Prestasi 

Membuat pilihan jenis prestasi. 

 
 



3. Data Kompetensi Dasar 

a. KD Sikap Spiritual 

Membuat master data KD Sikap Spiritual. Yang nantinya berhubungan dengan penilaian 

Sikap Spiritual. 

 
b. KD Sikap Sosial 

Membuat master data KD Sikap Sosial. Yang nantinya berhubungan dengan penilaian Sikap 

Sosial. 

 
c. Aspek Pengetahuan 

Untuk membuat komponen nilai aspek pengetahuan per kompetensi dasar. Jadi 

kompetensi dasarnya harus diinput terlebih dahulu di menu matapelajaran. 

 
 

 

 

 

 



d. Aspek Keterampilan 

Untuk membuat komponen nilai aspek keterampilan per mata pelajaran.  

 
4. Manajemen Nilai 

a. Nilai Sikap Spiritual 

Mengentrikan nilai sikap spiritual. 

 
B : Baik, SB : Sangat Baik, PB : Perlu Bimbingan, defaultnya akan terisi B.  

b. Nilai Sikap Sosial 

Seperti hal nya nilai Sikap Spiritual. 

 
B : Baik, SB : Sangat Baik, PB : Perlu Bimbingan, defaultnya akan terisi B.  

 

 

 

 

 

 

 

 



c. Nilai Pengetahuan 

Untuk mengetrikan nilai pengetahuan sesuai Mata Pelajaran, KD, dan Aspek Nilai. 

 
Setalah dientri makan akan tampil nilainya seperti berikut : 

 
d. Nilai Keterampilan 

Untuk mengetrikan nilai keterampilann sesuai Mata Pelajaran, Aspek Nilai, dan KD. 

 
e. Nilai Ujian Semester 

Nilai ujian semester ada 2 yaitu nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir semester. 

Nilai ujian semester ini harus dientri agar nilainya bisa tampil dalam raport beserta 

diskripsinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Untuk mengetrikan nilai silahkan pilih kelas >> tingkat >> mata pelajaran >> jenis ujian 

(UTS/UAS) >> pilih KD 

 
Pastikan semua KD sudah teisi nilainya karena nanti berpengaruh penting pada diskripsi 

raport untuk masing-masing mata pelajaran. 

f. Entri Ekstrakulikuler 

Mengentri nilai kegiatan ekstra masing-masing siswa karena mungkin tidak semua siswa 

mengikuti kegiatan ektrakulikuler. 

 
g. Entri Aspek Prestasi 

Untuk mengentrikan nilai prestasi yang diraih untuk masing-masing siswa karena mungkin 

tidak semua siswa meraih prestasi tersebut. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



h. Entri Ketidakhadiran 

Untuk mengentri ketidakhadiran siswa yang mana nanti data ketidak hadiran siswa akan 

muncul dalam raport. 

 
5. Data Raport 

a. Lihat Raport Semester 

 
Tinggal klik tulisan cetak untuk melihat dan mencetak hasil raportnya. Untuk melihat ledger 

nilai silahkan klik tulisan Ledger. 

b. Kenaikan Kelas 

Untuk menaikkan siswa ke kelas berikutnya. 

 
c. Luluskan Akademik 

Untuk meluluskan siswa secara akademik artinya sudah dinyatakan lulus. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cara Instalasi : 

Jika di install di computer 

1. Download Xampp versi 1.7.1 (harus yang versi 1.7.1) 

2. Extract raport.zip dan taruh di folder raport (buat folder courier terlebih dahulu) didalam 

folder htdocs 

3. Buat database dan upload database.sql 

4. Setting konfigurasi database di file ikutan >> config.php 

$mysql_user = 'root'; 

$mysql_password = ''; 

$mysql_database = ' raport'; 

$mysql_host = 'localhost'; 

Jika di install di web hosting 

1. Upload raport.zip dan extract 

2. Buat akun database dan database lalu hubungkan keduanya 

3. Upload database.sql 

4. Setting konfigurasi database di file ikutan >> config.php 

$mysql_user = 'root'; 

$mysql_password = ''; 

$mysql_database = ' raportr'; 

$mysql_host = 'localhost'; 

 


