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PANDUAN PENGGUNAAN ERAPOR SMK PK 

 

Untuk penggunaan erapor 5.1.6 ini secara umum sama dengan versi sebelumnya hanya terdapat 

penambahan fitur untuk SMK PK pada pagian pengisian nilai dan Profil Pelajar Pancasila 

A. PENILIAN  

1. Mebuka laman untuk mengakses eRapor (secara default http://localhost:8154). Sehingga 

tapil gambar berikut: 

 
2. Setalah muncul tampilan login silahkan memasukan user dan password yang di berikan 

oleh admin kemusdian memilih tahun pelajaran serta mengkil tombol simpan. 

3. Untuk memulai penilain dilakukan perencanaan dengan tahapan: 

a. Mengklik/pilih menu Perencanaan 

b. Mengklik/pilih sub menu Penilaian PK 

c. Klik tombol tambah 

 
d. Memilih Kelas/Tingkat pada kolom Tingkat Kelas 

e. Memilih rombongan belajar pada kolom Rombongan Belajar 

f. Memilih mata pelajaran pada kolom Mata Pelajaran 

http://localhost:8154/
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g. Memasukan nama aktifitas pada kolom Aktifitas Penilaian (contoh Sumatif 1, Sumatif 

2, Formatif 2) 

h. Memilih Teknik/Jenis Penilaian pada kolom Jenis Penilaian. 

pada jenis Penilaian ini ada 2 jenis yaitu: 

1) Sumatif 

2) Formatif 

i. Memasukan Bobot pada kolom Bobot. Kolom bobot ini akan teris secara otomatis 

(jika memilih jenis penilaian Sumatif adalah 1 sedangkan formatif adalah 0, walaupun 

bobt ini terisi secara otomatis tetapi dapat di ubah sesuai dengan kebutuhan. 

j. Memilih Memilih elemen yang akan diakukan penilaian dengan cara mencentang. 

k. Memasukan keterangan (jika di butuhkan). 

l. Elemen jika di sorot kursor maka akan muncul Capaian Pembeajaran dari elemen 

tersebut. 

m. Tombol Tambah Aktifitas Penilaian (jika kolom aktifitas perlu di tambah) 

n. Tombol simpan (untuk menyimpan dan mengakhiri proses) 

 
o. Dengan mengklik tombol aksi maka aka nada 3 pilihan yaitu 

1) Detil (untuk melihat detil perencanaan) 

2) Hapus (untuk menghapus Perencanaan)  

Jika perencanaan dihapus maka penilaian yang dilakukan akan terhapus juga. 

 

3) Duplikat  (menduplikat perencanaan ke kelas lain) 

Kolom Rombongan Belajar untuk memilih kelas tujuan duplikasi. Tombol Simpan 

untuk menyimpan duplikasi. Tombol Tutup untuk menutup tampilan atau 

membatalkan duplikasi 
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4. Menginput penilaian dengan cara: 

a. Mengklik/pilih menu Penilaian 

b. Mengklik/pilih sub menu Penilaian PK 

c. Memilih Kelas/Tingkat pada kolom Tingkat Kelas 

d. Memilih rombongan belajar pada kolom Rombongan Belajar 

e. Memilih mata pelajaran pada kolom Mata Pelajaran 

f. Memilih rencana pembelajaran (sesuai dengan aktifitas yang dimasukan pada 

perencanaan) pada menu Rencana Penilaian 

g. Unduh Format Penilaian dalam bentuk Spreadsheet.  

h. Unggah format penilaian yang telah diisi nilainya. 

Untuk cara unduh dan unggah dapat dilihat di panduan erpoar versi 5.0.0 

i. Kolom tempat memasukan nilai secara manual 

j. Tombol Simpan  untuk menyimpan proses penilaian 

 

5. Memasukan Deskripsi Penilaian. 

a. Mengklik/pilih menu Penilaian 

b. Mengklik/pilih sub menu Capaian Kompetensi 

c. Memilih Kelas/Tingkat pada kolom Tingkat Kelas 

d. Memilih rombongan belajar pada kolom Rombongan Belajar 

e. Memilih mata pelajaran pada kolom Mata Pelajaran 

f. Nilai mata pelajaran (muncul Ketika telah melakukan Genrate).  Untuk cara generate 

ada di panduan erapor 5.0.0 

g. Nilai Elemen tertinggi 

h. Nilaia Elemen terendah 

i. Deskripsi untuk capaian tertinggi 

j. Deskripsi untuk capaian yanga kurang 

k. Tombol Simpan  untuk menyimpan proses penginputan deskripsi 
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“Untuk Deskripsi (Point i dan j) dapat disesuaikan dengan keadaan dan keperluan” 

 

6. Mencetak Rapor (sama dengan panduan erapor versi 5.0.0_ 

 

B. PROFIL PELAJAR PANCASILA  

Penginputan Profil Pelajar Pancasila ini hanya terdapat pada akun wali kelas. Adapun 

tahapan penginputannya adalah 

1. Membuat Perencanaan 

a. Mengklik/pilih menu Perencanaan 

b. Mengklik/pilih sub menu Penilaian P5BK 

c. Klik tombol tambah 

 
d. Memilih Kelas/Tingkat pada kolom Tingkat Kelas 

e. Memilih rombongan belajar pada kolom Rombongan Belajar 

f. Memasukan nama projek  pada kolom Nama Projek 

g. Memasukan deskripsi projek pada kolom Deskripsi. 

h. Memilih elemen yang akan diakukan penilaian dengan cara mencentang. 

i. Tombol Tambah Aktifitas Penilaian (jika kolom Projek perlu di tambah) 

j. Tombol simpan (untuk menyimpan dan mengakhiri proses) 
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k. Dengan mengklik tombol aksi maka aka nada 3 pilihan yaitu 

1) Detil (untuk melihat detil perencanaan) 

2) Hapus (untuk menghapus Perencanaan)  

 

Jika perencanaan dihapus maka penilaian yang dilakukan akan terhapus juga. 

 

 

2. Penilaian P5BK 

a. Mengklik/pilih menu Penilaian 

b. Mengklik/pilih sub menu Penilaian PK 

c. Memilih Kelas/Tingkat pada kolom Tingkat Kelas 

d. Memilih rombongan belajar pada kolom Rombongan Belajar 

e. Memilih projek penilaian (yang telah diinput di perencanaan) pada kolom Projek 

Penilaian 

f. Memilih nilai capaian siswa. Untuk capaian ada 4 pilihan yaitu  
a. BB. Belum Berkembang. 

Siswa masih membutuhkan bimbingan dalam mengembangkan kemampuan 
b. MB. Mulai Berkembang. 

Siswa mulai mengembangkan kemampuan namun masih belum konstan 
c. BSH. Berkembang Sesuai Harapan. 

Siswa telah mengembangkan kemampuan hingga berada dalam tahap konstan 
d. SB. Sangat Berkembang. 

Siswa mengembangkan kemampuannya melampaui harapan 
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3. Mencetak Rapor P5BK 

 
a. Mengklik/pilih menu Laporan Hasil Belajar 

b. Mengklik/pilih sub menu Cetak Rapor P5BK 

c. Tombol Tambah Catatan Kegiatan.  Jika sudah diinput maka akan muncul deskripsi 

yg diinput serta tombol pensil untuk mengedit. 

d. Tombol Pratinjau melihat hasil raporP5BK. 
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e. Mengunduh atau melihat Rapor P5BK 

 

 
 

 


