PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH DOSEN PEMBIMBING
1. Login sebagai Dosen Pembimbing menggunakan Single Sign-On UNY ID.

2. Masukkan email UNY dan passwordnya, lalu pilih LOGIN
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3. Untuk mulai menilai, klik Nilai, klik Input Nilai, ketikkan nama mahasiswa di kolom
Peserta

NO
1
2
3
4

KODE INTRUMEN
FRM/P4TKN/G/01
FRM/P4TKN/G/02
FRM/P4TKN/G/03
FRM/P4TKN/G/04

JENIS INTRUMEN
PRODUK RPP DALJAB
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DALJAB
PRAKTIK PERSEKOLAHAN DALJAB
KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN SOSIAL DALJAB

4. Pilih instrumen yang akan diisi di Form Penilaian. Dosen Pembimbing menilai 4
instrumen dengan kode sebagai berikut.
NO
1
2
3
4

KODE INTRUMEN
FRM/P4TKN/D/01
FRM/P4TKN/D/02
FRM/P4TKN/D/04
FRM/P4TKN/05

JENIS INTRUMEN
PRODUK RPP DALJAB
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DALJAB
KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN SOSIAL DALJAB
LAPORAN PPL PPG DALJAB
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5. Isikan nilai masing-masing indikator dengan rentang 1 sampai dengan 5.

Klik di angka romawi I untuk mengaktifkan
pengisian nilai minggu I.
Kolom nilai yang aktif, berlatarbelakang putih

Pengisian nilai dilakukan dengan klik di kotak kemudian
isikan skor 1 – 5 sesuai petunjuk. Lakukan untuk seluruh
indikator yang dinilai.
Setelah seluruh indikator dinilai, simpan penilaian anda
dengan klik Simpan.

6. Setelah menilai, maka rekap nilai akan terlihat pada menu Lihat Nilai -> Rekap Nilai
Peserta. Nilai akan muncul berdasarkan kode form pada instrumen yang dosen
pembimbing nilai.
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7. Untuk melihat rincian dapat memilih pada kode form berwarna biru.

PERHATIAN
• Penilaian dilakukan seminggu sekali selama 3 minggu
• Untuk memberikan nilai pada minggu berikutnya, klik kotak oranye
untuk mengaktifkan isian.
• Lakukan pengisian seperti pada minggu I.
• Setelah seluruh aspek dinilai, simpan penilaian anda dengan klik
Simpan.
• Nilai masih dapat dirubah dengan mengaktifkan kolom isian.
• Kolom isian yang berlatarbelakang abu-abu tidak dapat diedit
karena statusnya tidak aktif.
• Setiap kali melakukan perubahan, jangan lupa klik Simpan
• Khusus laporan PPL PPG hanya dinilai sekali pada saat berakhirnya
PPL
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PEMANTAUAN PEMBIMBINGAN OLEH DOSEN PEMBIMBING
1. Pada saat Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa ke sekolah, mahasiswa akan
menginput materi bimbingan dengan bukti pendukung ke dalam sistem PPL. Dosen
Pembimbing dapat memantau langsung melalui sistem PPL terhadap materi yang
dibimbingnya.
2. Pilih menu Bimbingan maka akan muncul identitas mahasiswa yang dibimbing.

3. Pilih mahasiswa yang akan dilihat materi bimbingannya. Pilih Form bimbingan maka
akan muncul materi apa saja yang sudah diunggah oleh mahasiswa tersebut pada saat
dibimbing oleh dosen. Pilih lihat file untuk melihat foto kegiatan pembimbingan.
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PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH GURU PAMONG
1. Login sebagai Guru menggunakan NIP/Nomor Induk Yayasan (tanpa spasi) dan
password yang telah disampaikan pada saat sosialisasi pedoman PPL.

2. Setelah berhasil Login, jika belum mengisi data pribadi, klik Profile.
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3. Isikan data dengan cermat dan benar

4. Kemudian klik Simpan
5. Untuk mulai menilai, klik Nilai, klik Input Nilai, ketikkan nama mahasiswa di kolom
Peserta

6. Pilih instrumen yang akan diisi di Form Penilaian. Guru Pamong menilai 4 instrumen
dengan kode sebagai berikut.
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NO
1
2
3
4

KODE INTRUMEN
FRM/P4TKN/G/01
FRM/P4TKN/G/02
FRM/P4TKN/G/03
FRM/P4TKN/G/04

JENIS INTRUMEN
PRODUK RPP DALJAB
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DALJAB
PRAKTIK PERSEKOLAHAN DALJAB
KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN SOSIAL DALJAB

7. Isikan nilai masing-masing indikator dengan rentang 1 sampai dengan 5.

Klik di angka romawi I untuk mengaktifkan
pengisian nilai minggu I.
Kolom nilai yang aktif, berlatarbelakang putih

Pengisian nilai dilakukan dengan klik di kotak kemudian
isikan skor 1 – 5 sesuai petunjuk. Lakukan untuk seluruh
indikator yang dinilai.
Setelah seluruh indikator dinilai, simpan penilaian anda
dengan klik Simpan.
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8. Setelah menilai, maka rekap nilai akan terlihat pada menu Lihat Nilai -> Rekap Nilai
Peserta. Nilai akan muncul berdasarkan kode form pada instrumen yang guru pamong
nilai.

9. Untuk melihat rincian dapat memilih pada kode form berwarna biru.
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PERHATIAN
• Penilaian dilakukan seminggu sekali selama 3 minggu
• Untuk memberikan nilai pada minggu berikutnya, klik kotak oranye
untuk mengaktifkan isian.
• Lakukan pengisian seperti pada minggu I.
• Setelah seluruh aspek dinilai, simpan penilaian anda dengan klik
Simpan.
• Nilai masih dapat dirubah dengan mengaktifkan kolom isian.
• Kolom isian yang berlatarbelakang abu-abu tidak dapat diedit
karena statusnya tidak aktif.
• Setiap kali melakukan perubahan, jangan lupa klik Simpan
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PEMANTAUAN PEMBIMBINGAN OLEH GURU PAMONG
1. Pada saat Guru Pamong membimbing mahasiswa, mahasiswa akan menginput materi
bimbingan dengan bukti pendukung ke dalam sistem PPL. Guru pamong dapat
memantau langsung melalui sistem PPL terhadap materi yang dibimbingnya.
2. Pilih menu Bimbingan maka akan muncul identitas mahasiswa yang dibimbing.

3. Pilih mahasiswa yang akan dilihat materi bimbingannya. Pilih Form bimbingan maka
akan muncul materi apa saja yang sudah diunggah oleh mahasiswa tersebut pada saat
dibimbing oleh guru pamong. Pilih lihat file untuk melihat foto kegiatan
pembimbingan.
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UBAH PASSWORD OLEH GURU PAMONG
1. Menu ubah password digunakan oleh guru pamong untuk mengubah password secara
berkala demi alasan keamanan. Pilih menu ubah password. Masukkan password lama,
password baru, dan ulangi password baru, pilih Simpan.

2. Silahkan logout dan login kembali menggunakan password baru
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PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH KOORDINATOR PPL
1. Login sebagai Koordinator PPL menggunakan NIP/Nomor Induk Yayasan (tanpa spasi)
dan password yang telah disampaikan pada saat sosialisasi pedoman PPL.

2. Setelah berhasil Login, jika belum mengisi data pribadi, klik Profile.
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3. Isikan data dengan cermat dan benar

4. Kemudian klik Simpan
5. Untuk mulai menilai, klik Nilai, klik Input Nilai, ketikkan nama mahasiswa di kolom
Peserta

6. Pilih instrumen yang akan diisi di Form Penilaian. Koordinator PPL sekolah menilai 2
instrumen dengan kode sebagai berikut.
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NO
1
2

KODE INTRUMEN
JENIS INTRUMEN
FRM/P4TKN/WK/03 PRAKTIK PERSEKOLAHAN DALJAB
FRM/P4TKN/WK/04 KOMPETENSI KEPRIBADIAN DAN SOSIAL DALJAB

7. Isikan nilai masing-masing indikator dengan rentang 1 sampai dengan 5.

Klik di angka romawi I untuk mengaktifkan
pengisian nilai minggu I.
Kolom nilai yang aktif, berlatarbelakang putih

Pengisian nilai dilakukan dengan klik di kotak kemudian
isikan skor 1 – 5 sesuai petunjuk. Lakukan untuk seluruh
indikator yang dinilai.
Setelah seluruh indikator dinilai, simpan penilaian anda
dengan klik Simpan.

15

8. Setelah menilai, maka rekap nilai akan terlihat pada menu Lihat Nilai -> Rekap Nilai
Peserta. Nilai akan muncul berdasarkan kode form pada instrumen yang koordinator
PPL sekolah nilai.

9. Untuk melihat rincian dapat memilih pada kode form berwarna biru.
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PERHATIAN
• Penilaian dilakukan seminggu sekali selama 3 minggu
• Untuk memberikan nilai pada minggu berikutnya, klik kotak oranye
untuk mengaktifkan isian.
• Lakukan pengisian seperti pada minggu I.
• Setelah seluruh aspek dinilai, simpan penilaian anda dengan klik
Simpan.
• Nilai masih dapat dirubah dengan mengaktifkan kolom isian.
• Kolom isian yang berlatarbelakang abu-abu tidak dapat diedit
karena statusnya tidak aktif.
• Setiap kali melakukan perubahan, jangan lupa klik Simpan
• Koordinator PPL sekolah menilai semua mahasiswa yang PPL di
sekolah tersebut

UBAH PASSWORD OLEH KOORDINATOR PPL SEKOLAH
1. Menu ubah password digunakan oleh coordinator PPL sekolah untuk mengubah
password secara berkala demi alasan keamanan. Pilih menu ubah password.
Masukkan password lama, password baru, dan ulangi password baru, pilih Simpan.

2. Silahkan logout dan login kembali menggunakan password baru
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PENGISIAN PEMBIMBINGAN ONLINE OLEH MAHASISWA
1. Login sebagai mahasiswa menggunakan Single Sign-On UNY ID

2. Masukkan email UNY dan passwordnya, lalu pilih LOGIN
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3. Setelah berhasil Login, maka akan muncul menu Penempatan PPL dan Bimbingan.

4. Menu Penempatan PPL berisi tentang mahasiswa yang berada pada satu sekolah
mitra PPL disertai dengan nama Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dan guru pamong
serta koordinator PPL sekolah

5. Menu Bimbingan digunakan untuk upload materi bimbingan dan bukti pendukungnya.
Pilih Unggah materi bimbingan.
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6. Tuliskan materi bimbingan dari guru pamong, tanggal bimbingan di sekolah, lokasi
bimbingan, group bimbingan serta foto kegiatan bimbingan. Setelah semua terisi, klik
Simpan.

7. Materi bimbingan akan terlihat ketika berhasil tersimpan.
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8. Lakukan langkah yang sama untuk bimbingan Dosen, perbedaannya hanya pada
Group Bimbingan isikan Dosen.

PERHATIAN
• Mahasiswa mengunggah materi bimbingan ketika bimbingan dengan
dosen maupun guru.
• Mahasiswa harus cermat dan teliti dikarenakan tidak ada menu edit
dan delete untuk unggah materi bimbingan.
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