




Silahkan buka aplikasi e-Rapor dengan
menggunakan browser (misalnya google 
chrome)
• Pada halaman login, lengkapi datanya

:
• Silahkan lengkapi user password 

dengan data yang benar. Data user 
dibuatkan oleh administrator melalui
menu user.

• Pilih semester 
• Klik Masuk untuk memulai.
Setelah tampil halaman sekolah, 
silahkan klik sekolah anda untuk menuju
halaman depan siswa
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Jika Lupa password, silahkan gunakan fasilitas Reset Password dengan mengklik Lupa Password ? atau dapat
menghubungi admin untuk reset password.
Untuk menampilkan dan menyembunyikan password yang diketikkan, silahkan klik Show Password



Dashboard Siswa, 
menampilkan
informasi data Kelas
Siswa, Ekskul yang 
diambil, Informasi
Aplikasi dan Link 
Panduan Penggunaan
Aplikasi e-Rapor untuk
siswa



Profil pengguna terkait dengan data-data pribadi pengguna aplikasi erapor seperti data email, photo frofil, 
identitas dan password pengguna aplikasi.

Untuk Mengelola Profil
Pengguna, klik nama user 
yang terdapat di pojok kanan
atas, kemudian pilih profil, 
atau dapat pula dengan cara
mengklik menu Profile, maka
akan ditampilkan halaman
profil pengguna seperti
contoh pada gambar.
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Untuk mengubah password 
pengguna, silahkan klik Ubah
Password, selanjutnya pada
jendela Ubah Password, isikan :
Password lama diisi dengan
password yang saat ini dipakai
login erapor.
Password Baru diisi dengan
password yang baru (yang akan
digunakan untuk login, minimal 
8 karakter)
Pada Konfirmasi Password Baru
silahkan ketikkan ulang
password baru anda.
Klik Simpan Data untuk
menyimpan data password, dan
lakukan login unlang dengan
password yang baru

1

2

3

4



1

2

3

4

Untuk mengubah Photo 
Frofil pengguna, silahkan
klik Chose File Pada kolom
Ganti Pas Foto, 
selanjutnya pilih Photo 
Profil yang digunakan
dalam format jpg, jpeg 
ataui PNG maksimum 1 
MB.
Setelah foto dipilih, klik
upload Photo, tunggu
hingga selesai, maka
Photo Profil pengguna
akan otomatis diganti
dengan file foto yang telah
diupload.



Jika status edit data diijinkan
oleh admin, maka siswa
dapat mengubah data yang 
diperlukan. Untuk mengubah
Detail data Pengguna, 
silahkan klik tombol Edit 
Data, kemudian pada jendela
edit Profil lengkapi data-data 
yang diperlukan, data ini
akan ditampilkan di halaman
identitas rapor siswa. Klik
simpan untuk menyimpan
data
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Perkembangan capaian nilai rapor siswa adalah rekap nilai rapor yang 
diperoleh oleh siswa tiap mata pelajaran mulai dari semester 1 sampai
dengan semester 6.

Untuk membuka perkembangan
nilai rapor siswa klik menu Cek
Capaian Nilai, sehingga tampil
halaman Ketercapaian Nilai Rapor
Siswa seperti gambar.
Catatan :
Tabel capaian nilai rapor ini hanya
dapat dilihat jika admin atau wali
kelas telah memberikan ijin akses
untuk melihat nilai, jika tidak
diijinkan, maka halaman ini tidak
dapat diakses oleh siswa.



Untuk membuka halaman daftar
rapor siswa yang telah diterbitkan, 
klik menu Download Rapor, sehingga
tampil halaman Daftar file Rapor yang 
dapat didownload oleh seswa seperti
gambar.
Untuk mendownload file Nilai Rapor, 
Pelengkap rapor maupun Rapor
Projek, klik link file rapor yang ingin di 
download sebagaimana tampil pada
kolom Link Download.
Catatan :
Daftar file nilai rapor yang bisa
didownload hanya file yang telah
diterbitkan serta mendapat ijin akses
dari admin atau wali kelas. jika tidak
diijinkan, maka file rapor tidak dapat
didwnload oleh siswa.
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Untuk keluar aplikasi e-rapor, 
klik menu Keluar.
Selain itu Keluar aplikasi juga 
dapat dilakukan dengan
mengklik nama user di pojok
kanan atas kemudian pilih
Keluar
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Untuk reset password secara mandiri silahkan
klik tombol Reset Password, sehingga akan
ditampilkan halaman ubah password login.
Disini anda akan diminta beberapa data yang 
sesuai dengan data identitas anda yang 
tersimpan di aplikasi erapor.
Silahkan isi User Name dengan username anda
yang digunakan untuk login.
email diisi dengan data email yang tertera
pada data pribadi / profil anda
Nama Lengkap diisi dengan nama lengkap
anda sebagaimana nama lengkap yang 
tersimpan di aplikasi erapor. setelah semua
data diisi dengan benar maka klik tombol reset 
Password.
Jika data yang anda input sesuai dengan data 
yang tersimpan di erapor maka akan
ditampilkan password baru anda, silahkan
dicatat dan digunakan untuk login aplikasi.
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