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Lampiran 1.1 Kisi-Kisi Angket dalam Penelitian 

Lampiran 1.2 Pedoman Wawancara 
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Kisi- Kisi Angket Dalam Penelitian 

No Kriteria Media Penilaian Autentik Indikator 
1. Tampilan Program  
 a. Tampilan desain 1) Desain – desain antar submenu menarik 

 b. Tampilan pada layar  1) Kombimasi teks, warna dan background sudah baik. 

 

c.  2) Tata letak tombol pada tampilan program sudah baik. 

d. Pemakaian kata dan bahasa 1) Pemakaian bahasa sudah sesuai dengan ejaan yang 
telah disempurnakan 

e. Perintah menu  

1) Perintah – perintah yang terdapat didalam program 
bersifat sederhana dan mudah untuk dipahami. 

2) Tombol- tombol pada menu dapat digunakan secara 
tepat dan efektif.  

f. Tekstur shading  
1) Pemakaian warna sesuai dengan tampilan. 

2) Pemilihan kombinasi warna sudah sesuai dengan 
pada tampilan  

2. Kualitas Teknis  

 

a. Pengoprasian program 
1) Program dapat dimulai dengan mudah. 

2) Petunjuk penggunaan sudah jelas. 

b. Reaksi pemakaian 1) Pemakai merasa senang dalam menggunakan 
program.  

c. Keamanan program 1) Program tidak mengandung unsur – unsur negatif. 
2) Program dilengkapi dengan password. 

d. Fasilitas tambahan 1) Program dapat disimpan atau diprint pada 
instrumennya. 

3. Asesmen 

 

a. Kelengkapan unsur insrumen 1) Kelengkapan unsur – unsur  instrumen  

b. Penggunaan rubrik instrumen  1) Rubrik instrumen biodata sudah sesuai dengan 
pedoman. 

c. Pengolahan instrumen  
1) Pengolahan instrumen sudah sesuai dengan pedoman 

dan berkaitan satu dengan yang lainya secara 
otomatis. 

 d. Hasil  output instrumen 1) Hasil output-output instrument sudah sesuai dengan 
pedoman 
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Kisi- Kisi Instrumen Pedoman Wawancara Dalam Penelitian 

No Kriteria Media 
Penilaian Autentik Indikator Butir Instrumen Jumlah Butir 

Instrumen 

1. Tampilan Program 

 

a. Tampilan desain 1) Desain – desain antar submenu 
menarik 1 1 

b. Tampilan pada 
layar  

1) Kombimasi teks, warna dan 
background sudah baik. 2 1 

2) Tata letak tombol pada 
tampilan program sudah baik. 3 1 

c. Pemakaian kata 
dan bahasa 

1) Pemakaian bahasa sudah sesuai 
dengan ejaan yang telah 
disempurnakan 

4 1 

d. Perintah menu  

1) Perintah – perintah yang 
terdapat didalam program 
bersifat sederhana dan mudah 
untuk dipahami. 

5 1 

2) Tombol- tombol pada menu 
dapat digunakan secara tepat 
dan efektif.  

6 1 

e. Tekstur shading  

1) Pemakaian warna sesuai 
dengan tampilan. 7 1 

2) Pemilihan kombinasi warna 
sudah sesuai dengan pada 
tampilan  

8 1 

2. Kualitas Teknis 

 

a. Pengoprasian 
program 

1) Program dapat dimulai dengan 
mudah. 9 1 

2) Petunjuk penggunaan sudah 
jelas. 10 1 

b.    Reaksi pemakaian 1) Pemakai merasa senang dalam 
menggunakan program.  11 1 

c.     Keamanan 
program 

1) Program tidak mengandung 
unsur – unsur negatif. 12 1 

2) Program dilengkapi dengan 
password. 13 1 

d.     Fasilitas 
tambahan 

1) Program dapat disimpan atau 
diprint pada instrumennya. 
 

14 1 

3. Asesmen 

 

a. Kelengkapan 
unsur insrumen 

1) Kelengkapan unsur – unsur  
instrumen  15 1 

b. Penggunaan rubrik 
instrumen  

1) Rubrik instrumenbiodata sudah 
sesuai dengan pedoman. 16 1 

c. Pengolahan 
instrumen  

1) Pengolahan instrumen sudah 
sesuai dengan pedoman dan 
berkaitan satu dengan yang 
lainya secara otomatis. 

17 1 

d. Hasil  output 
instrumen 

1) Hasil output- output instrument 
sudah sesuai dengan kebutuhan 
guru / wali kelas 

18,19 2 
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Kisi- Kisi Instrumen Validasi Dalam Penelitian ( Untuk Ahli Materi) 

No Kriteria Media 
Penilaian Autentik Indikator Butir Instrumen 

Jumlah 
Butir 

Instrumen 

1. Tampilan Program 

 

a.  Tampilan desain 1) Desain – desain antar submenu 
menarik 1 1 

b. Tampilan pada 
layar  

1) Kombimasi teks, warna dan 
background sudah baik. 2 1 

2) Tata letak tombol pada tampilan 
program sudah baik. 3 1 

c. Pemakaian kata 
dan bahasa 

1) Pemakaian bahasa sudah sesuai 
dengan ejaan yang telah 
disempurnakan 

4,5 2 

d. Perintah menu  

1) Perintah – perintah yang terdapat 
didalam program bersifat sederhana 
dan mudah untuk dipahami. 

6 1 

2) Tombol- tombol pada menu dapat 
digunakan secara tepat dan efektif.  7 1 

e. Tekstur shading  

1) Pemakaian warna sesuai dengan 
tampilan. 8 1 

2) Pemilihan kombinasi warna sudah 
sesuai dengan pada tampilan  9 1 

2. Kualitas Teknis 

 

a. Pengoprasian 
program 

1) Program dapat dimulai dengan 
mudah. 10 1 

2) Petunjuk penggunaan sudah jelas. 11 1 

b.    Reaksi pemakaian 1) Pemakai merasa senang dalam 
menggunakan program.  12 1 

c.     Keamanan 
program 

1) Program tidak mengandung unsur – 
unsur negatif. 13 1 

2) Program dilengkapi dengan 
password. 14,15 2 

d.     Fasilitas 
tambahan 

1) Program dapat disimpan atau diprint 
pada instrumennya. 16 1 

3. Asessmen 

 

a. Kelengkapan unsur 
insrumen 

1) Kelengkapan unsur – unsur  
instrumen  

17,18,19,20,21, 
22,23,24,25,26, 

27 
11 

b. Penggunaan rubrik 
instrumen  

1) Rubrik instrumen sudah sesuai 
dengan pedoman. 28 1 

c. Pengolahan 
instrumen  

1) Pengolahan instrumen sudah sesuai 
dengan pedoman dan berkaitan satu 
dengan yang lainya secara otomatis. 

29,30,31,32,33,
34 6 

d. Hasil  output 
instrumen 

1) Hasil output- output instrument 
sudah sesuai dengan kebutuhan 
guru/wali kelas 

35 1 
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Kisi- Kisi Instrumen Validasi Dalam Penelitian ( Untuk Ahli Media) 

No Kriteria Media 
Penilaian Autentik Indikator Butir 

Instrumen 
Jumlah Butir 

Instrumen 

1. Tampilan Program 

 

a. Tampilan desain 1) Desain – desain antar submenu 
menarik 1 1 

b. Tampilan pada 
layar  

1) Kombimasi teks, warna dan 
background sudah baik. 2 1 

2) Tata letak tombol pada tampilan 
program sudah baik. 3,4 2 

c. Pemakaian kata 
dan bahasa 

1) Pemakaian bahasa sudah sesuai 
dengan ejaan yang telah 
disempurnakan 

5,6 2 

d. Perintah menu  

1) Perintah – perintah yang 
terdapat didalam program 
bersifat sederhana dan mudah 
untuk dipahami. 

7,8 2 

2) Tombol- tombol pada menu 
dapat digunakan secara tepat 
dan efektif.  

9,10 2 

e. Tekstur shading  

1)  Pemakaian warna sesuai dengan 
tampilan. 11 1 

2)   Pemilihan kombinasi warna 
sudah sesuai dengan pada 
tampilan  

12 1 

2. Kualitas Teknis 

 

a. Pengoprasian 
program 

1) Program dapat dimulai dengan 
mudah. 13,14,15 3 

2) Petunjuk penggunaan sudah 
jelas. 16,17 2 

b.    Reaksi pemakaian 1) Pemakai merasa senang dalam 
menggunakan program.  18,19 2 

c.     Keamanan 
program 

1) Program tidak mengandung 
unsur – unsur negatif. 20 1 

2) Program dilengkapi dengan 
password. 21,22 2 

d.     Fasilitas 
tambahan 

1) Program dapat disimpan atau 
diprint pada instrumennya. 
 

23,24 2 
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Kisi- Kisi Instrumen Uji Coba Produk Dalam Penelitian 

No Kriteria Media 
Penilaian Autentik Indikator Butir 

Instrumen 
Jumlah Butir 

Instrumen 

1. Tampilan Program 

 

a. Tampilan desain 1) Desain – desain antar submenu 
menarik 1 1 

b. Tampilan pada 
layar  

1) Kombimasi teks, warna dan 
background sudah baik. 2 1 

2) Tata letak tombol pada tampilan 
program sudah baik. 3 1 

c. Pemakaian kata 
dan bahasa 

1) Pemakaian bahasa sudah sesuai 
dengan ejaan yang telah 
disempurnakan 

4,5 2 

d. Perintah menu  

1) Perintah – perintah yang 
terdapat didalam program 
bersifat sederhana dan mudah 
untuk dipahami. 

6 1 

2)  Tombol- tombol pada menu 
dapat digunakan secara tepat 
dan efektif.  

7 1 

e. Tekstur shading  

1) Pemakaian warna sesuai dengan 
tampilan. 8 1 

2)   Pemilihan kombinasi warna 
sudah sesuai dengan pada 
tampilan  

9 1 

2. Kualitas Teknis 

 

a. Pengoprasian 
program 

1) Program dapat dimulai dengan 
mudah. 10 1 

2) Petunjuk penggunaan sudah 
jelas. 11 1 

b.    Reaksi pemakaian 1) Pemakai merasa senang dalam 
menggunakan program.  12 1 

c.    Keamanan 
program 

1) Program tidak mengandung 
unsur – unsur negatif. 13 1 

2)   Program dilengkapi dengan 
password. 14 1 

d.     Fasilitas tambahan 
1) Program dapat disimpan atau 

diprint pada instrumennya. 
 

15 1 

3. Asessmen 

 

a. Kelengkapan unsur 
insrumen 

1) Kelengkapan unsur – unsur  
instrumen  16 1 

b. Penggunaan rubrik 
instrumen  

1) Rubrik instrumen sudah sesuai 
dengan pedoman. 17 1 

c. Pengolahan 
instrumen  

1) Pengolahan instrumen sudah 
sesuai dengan pedoman dan 
berkaitan satu dengan yang 
lainya secara otomatis. 

18,19,20,21,22 
23,24 7 

d. Hasil  output 
instrumen 

1) Hasil output- output instrument 
sudah sesuai dengan kebutuhan 
guru/wali kelas 

25 1 
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LEMBAR VALIDASI PENELITIAN 

(Untuk Ahli Media) 

PENGEMBANGAN PENILAIAN AUTENTIK DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE DIGITAL REXCEL 

Petunjuk Pengisian 

1. Melalui instrumen ini bapak / ibu diminta memberikan penilaian tentang program software digital Rexcel. 
2. Penilaian yang bapak/ ibu berikan pada setiap butir pentanyaan dalam instrumen ini digunakan sebagai validasi dan masukan bagi penyempurnaan kualitas 

program software digital Rexcel. 
3. Silahkan bapak / ibu memberikan penilaian dengan memberikan tanda (√) pada salah satu kolom nilai 1, 2, 3, 4 atau 5. Adapun keterangannya : 

1 = Sangat Kurang   4= Baik  
2 = Kurang    5= Sangat Baik  
3 = Cukup  

4. Apabila bapak / ibu memilih option kurang (2) atau sangat kurang (1) dimohon untuk memberikan masukan atau saran pada kolom yang telah disediakan. 
5. Sebelum melakukan penilaian terhadap kualitas program software digital Rexcel, isilah identitas terlebih dahulu secara lengkap 

 
 

IDENTITAS  

Nama  : ........................................................................................................................................ 

NIP : ........................................................................................................................................ 

Instansi  : ........................................................................................................................................ 
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NO 
INDIKATOR 

JAWABAN 
SARAN / MASUKAN 

1 2 3 4 5 

TAMPILAN PROGRAM  

 1.  Desain – desain antar  menu pada program sudah sesuai        

 2. Desain – desain antar  submenu pada program  sudah sesuai       

 3. 
Kombinasi teks, warna dan background antar menu dan submenu sudah 

baik  
      

 4.  Tata letak tombol pada tampilan antar menu sudah baik       

 5.  Tata letak tombol pada tampilan antar submenu sudah baik       

 6.  
Pemakaian bahasa antar  menu dan submenu  sesuai dengan ejaan yang 

telah disempurnakan (EYD) 
      

 7.  
Pemakaian bahasa dalam  petunjuk penggunaan program  sudah sesuai 

dengan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) 
      

 8.  Perintah – perintah yang terdapat didalam  program bersifat sederhana         

 9.  
Perintah – perintah yang terdapat didalam  program bersifat mudah 

dipahami   
      

 10. Tombol – tombol pada menu dapat digunakan secara tepat dan efektif       

. 11.  Tombol – tombol antar submenu dapat digunakan secara tepat dan efektif       

. 12.  Pemilihan warna pada menu dan submenu sudah sesuai dengan tampilan       

. 13.  kombinasi warna pada menu dan submenu  sudah  sesuai dengan tampilan       

KUALITAS TEKNIS  

. 14.  Pengoprasian program dapat dimulai dengan mudah.       
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. 15. Pengoprasian program antar menu dan submenu bersifat sederhana        

. 16.  Pengoprasian seluruh rangkaian program  mudah dipahami        

. 17.  
Petunjuk penggunaan program pada menu dan submenu  jelas dan  mudah 

dipahami. 
      

. 18.  
Petunjuk penggunaan  program bersifat fleksibel (berupa hard file dan soft 

file) 
      

. 19.  Pemakai merasa senang dalam menggunakan semua rangkaian program       

. 20. Pemakai merasa senang dalam  mengoprasikan  program       

. 21.   Program antar menu dan submenu tidak mengandung unsur- unsur negatif       

. 22.  Program antar instrumen yang memuat data dilengkapi dengan password       

. 23.  Program antar menu dan submenu dilengkapi dengan password       

. 24.  Program dapat disimpan pada instrumennya       

. 25. Program dapat dicetak  pada instrumennya       
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Kesimpulan software digital rexcel ini dinyatakan *) 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan  

*) lingkari salah satu  

Demikian lembar validasi ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain.  

 

 

 

Ponorogo,………………………. 

Validator 
 
 
 
 
 
(…………………………………….) 
NIP. 
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LEMBAR VALIDASI PENELITIAN 

(Untuk Ahli Materi) 

PENGEMBANGAN PENILAIAN AUTENTIK DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE DIGITAL REXCEL 

Petunjuk Pengisian 

1. Melalui instrumen ini bapak / ibu diminta memberikan penilaian tentang program software digital Rexcel. 
2. Penilaian yang bapak/ ibu berikan pada setiap butir pentanyaan dalam instrumen ini digunakan sebagai validasi dan masukan bagi penyempurnaan kualitas program software 

digital Rexcel. 
3. Silahkan bapak / ibu memberikan penilaian dengan memberikan tanda (√) pada salah satu kolom nilai 1, 2, 3, 4 atau 5. Adapun keterangannya : 

1     = Sangat Kurang   4= Baik  
2 = Kurang    5= Sangat Baik  
3 = Cukup  

4 Apabila bapak / ibu memilih option kurang (2) atau sangat kurang (1) dimohon untuk memberikan masukan atau saran pada kolom yang telah disediakan. 
5 Sebelum melakukan penilaian terhadap kualitas program software digital Rexcel, isilah identitas terlebih dahulu secara lengkap 

 

IDENTITAS 

 

Nama  : ........................................................................................................................................ 

NIP : ........................................................................................................................................ 

Instansi  : ........................................................................................................................................ 
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NO INDIKATOR 
JAWABAN SARAN / MASUKAN 

1 2 3 4 5  

TAMPILAN PROGRAM  

. 1.  Desain – desain antar  submenu pada program menarik        

. 2.  Kombinasi teks, warna dan background antar submenu sudah baik        

. 3.  Tata letak tombol pada tampilan antar submenu sudah baik       

. 4.  
Pemakaian bahasa antar  menu sesuai dengan ejaan yang telah 

disempurnakan (EYD) 
      

. 5.  
Pemakaian bahasa dalam petunjuk penggunaan program sudah 

sesuai dengan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) 
      

. 6.  
Perintah – perintah yang terdapat didalam program bersifat 

sederhana  dan mudah difahami 
      

. 7.  
Tombol – tombol antar submenu dapat digunakan secara tepat dan 

efektif 
      

. 8.  Pemilihan warna pada submenu sudah sesuai dengan tampilan       

. 9.  kombinasi warna pada submenu sudah sesuai dengan tampilan       

KUALITAS TEKNIS  

. 10.  Program dapat dimulai dengan mudah.       

. 11.  Petunjuk penggunaan  program antar submenu sudah jelas.       

. 12.  
Pemakai merasa senang dalam menggunakan semua rangkaian 

program 
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. 13.  Program antar submenu tidak mengandung unsur- unsur negatif       

. 14.  
Program antar instrumen-instrumen yang memuat data dilengkapi 

dengan password 
      

. 15.  Program antar submenu dilengkapi dengan password       

. 16.  Program dapat disimpan dan dicetak pada instrumennya       

ASESSMEN 

 17. 
 Unsur instrumen input profil lembaga dan input peserta didik 

sudah sesuai  
      

 18.  Unsur instrumen penilaian autentik sudah sesuai        

 19.  Unsur instrumen pengembangan diri sudah sesuai        

 20.  Unsur instrumen catatan prestasi sudah sesuai        

 21.  Unsur instrumen presensi sudah sesuai        

 22.  Unsur instrumen daftar kumpulan nilai (DKN) sudah sesuai        

 23.  Unsur instrumen sampul rapot sudah sesuai        

 24. 
 Unsur instrumen identitas lembaga dan identitas peserta didik 

sudah sesuai  
      

 25.  Unsur instrumen keterangan pindah - masuk sudah sesuai        

. 26. 
 Unsur instrumen rapot semester ganjil dan rapot semester genap 

sudah sesuai  
      

. 27.  Unsur instrumen input mata pelajaran sudah sesuai        
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. 28. 
 Penggunaan rubrik dalam instrumen sudah sesuai dengan 

pedoman 
      

. 29. 

 pengolahan instrumen input profil lembaga dan profil peserta 

didik sudah sesuai dengan pedoman dan berkaitan satu dengan 

yang lainnya secara otomatis 

      

. 30. 
 pengolahan instrumen input mata pelajaran sudah sesuai dengan 

pedoman dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara otomatis 
      

. 31. 
 pengolahan instrumen penilaian autentik sudah sesuai dengan 

pedoman dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara otomatis 
      

. 32. 
 pengolahan instrumen pengembangan diri sudah sesuai dengan 

pedoman dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara otomatis 
      

. 33. 

. . 

 pengolahan instrumen catatan prestasi sudah sesuai dengan 

pedoman dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara otomatis 
      

. 34. 
 pengolahan instrumen presensi sudah sesuai dengan pedoman 

dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara otomatis 
      

. 35. 
Hasil output instrumen sudah sesuai dengan kebutuhan guru / 

wali kelas 
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Kesimpulan software digital rexcel ini dinyatakan *) 

1. Layak digunakan tanpa revisi 

2. Layak digunakan dengan revisi 

3. Tidak layak digunakan  

*) lingkari salah satu  

Demikian lembar validasi ini saya isi dengan sebenarnya, tanpa ada pengaruh dari pihak lain.  

 

 

 

Ponorogo,……………………… 

Validator 
 
 
 
 
 

(………………………….……….) 
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LEMBAR UJI COBA PRODUK PENELITIAN 

(Untuk Pendidik/Wali Kelas) 

PENGEMBANGAN PENILAIAN AUTENTIK DENGAN MENGGUNAKAN SOFTWARE DIGITAL  
REXCEL 

Petunjuk Pengisian 

1. Melalui instrumen ini bapak / ibu diminta memberikan penilaian tentang program software digital 
Rexcel. 

2. Penilaian yang bapak/ ibu berikan pada setiap butir pertanyaan dalam instrumen ini digunakan sebagai 
validasi dan masukan bagi penyempurnaan kualitas program software digital Rexcel. 

3. Silahkan bapak / ibu memberikan penilaian dengan memberikan tanda (√) pada salah satu kolom nilai 
SK, K, C ,B atau  SB. Adapun keterangannya : 
1  = Sangat Kurang (SK)   4    = Baik (B) 
2   = Kurang (K)    5    = Sangat Baik (SB) 
3  = Cukup (C) 

4. Dimohon bapak/ ibu untuk memberikan masukan atau saran pada kolom yang telah disediakan. 
5. Sebelum  melakukan penilaian terhadap kualitas program software digital Rexcel, isilah identitas 

terlebih dahulu secara lengkap. 
 

 

IDENTITAS  

Nama  : ............................................................................................................................... 

NIP : ............................................................................................................................... 

Instansi  : ............................................................................................................................... 

 
 

NO INDIKATOR 
JAWABAN 

SB B C K SK 

TAMPILAN PROGRAM  

. 1.  Desain – desain antar  submenu pada program menarik       

. 2.  Kombinasi teks, warna dan background antar submenu sudah baik       

. 3.  Tata letak tombol pada tampilan antar submenu sudah baik      

. 4.  
Pemakaian bahasa antar  menu sesuai dengan ejaan yang telah 

disempurnakan (EYD) 
     

. 5.  
Pemakaian bahasa dalam petunjuk penggunaan program sudah sesuai 

dengan ejaan yang telah disempurnakan (EYD) 
     

. 6.  
Perintah – perintah yang terdapat didalam  program bersifat sederhana  

dan mudah difahami 
     

. 7.  
Tombol – tombol antar submenu dapat digunakan secara tepat dan 

efektif 
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. 8.  Pemilihan warna pada submenu sudah sesuai dengan tampilan      

. 9.  kombinasi warna pada submenu sudah sesuai dengan tampilan      

KUALITAS TEKNIS  

. 10.  Program dapat dimulai dengan mudah.      

. 11.  Petunjuk penggunaan  program antar submenu sudah jelas.      

. 12.  Pemakai merasa senang dalam menggunakan semua rangkaian program      

. 13.  Program antar submenu tidak mengandung unsur- unsur negatif      

. 14.  Program antar submenu dilengkapi dengan password      

. 15.  Program dapat disimpan dan dicetak pada instrumennya      

ASESSMEN 

. 16. 
Kelengkapan unsur – unsur dalam instrumen – instrumennya sudah 

sesuai  
     

. 17. 
Penggunaan rubrik dalam instrumen – instrumennya sudah sesuai 

dengan pedoman 
     

. 18. 

Pengolahan instrumen input profil lembaga dan profil peserta didik 

sudah sesuai dengan pedoman dan berkaitan satu dengan yang lainnya 

secara otomatis 

     

. 19. 
Pengolahan instrumen input mata pelajaran sudah sesuai dengan 

pedoman dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara otomatis 
     

. 20. 
Pengolahan instrumen pengembangan diri sudah sesuai dengan 

pedoman dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara otomatis 
     

. 21. 

Pengolahan instrumen presensi dan catatan prestasi sudah sesuai 

dengan pedoman dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara 

otomatis 

     

. 22. 

Pengolahan instrumen daftar kumpulan nilai (DKN) sudah sesuai 

dengan pedoman dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara 

otomatis 

     

. 23. 
Pengolahan instrumen input penilaian sudah sesuai dengan pedoman 

dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara otomatis 
     

. 24. 

Pengolahan instrumen rapot semester ganjil dan semester genap sudah 

sesuai dengan pedoman dan berkaitan satu dengan yang lainnya secara 

otomatis 

     

. 25. 
Hasil output instrumen sudah sesuai dengan kebutuhan guru / wali 

kelas 
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Ponorogo,……………….. 
Pendidik /Wali Kelas 
 

 
 
 
 
 

(………………………………………) 
NIP. 

 

KOMENTAR DAN SARAN: 
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LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA 

Pedoman Wawancara Untuk Pendidik / Wali Kelas 

Hari / Tanggal Wawancara  : Selasa, 17 Maret 2015 

Nama Guru     : Joko Susilo 

NO INDIKATOR JAWABAN 

TAMPILAN PROGRAM  

1.  Apakah desain – desain submenu pada program  menarik ?  Dessain antar program suada baik, akan tetapi kurang sedikit sentuhan kreatifitas 

2.  
Apakah kombimasi teks, warna dan background  pada program 

sudah baik? Sebaiknya agak dibuat soft sedikit agar tidak junuh dan sakit dimata. 

3.  
Bagaimana dengan tata letak tombol pada tampilan program? 

Apakah  sudah baik? 
Tata letak dalam program sudah baik, akan tetapi ada beberapa tata letak tombol yang sulit 
dicari. 

4.  
Bagaimana dengan pemakaian bahasa sudah sesuai dengan 

ejaan yang telah disempurnakan? Alhamdulillah penggunaan bahasa dalam program sudah sesuai dengan EYD 

5.  
Apakah perintah – perintah yang terdapat didalam program 

bersifat sederhana dan mudah untuk dipahami? 

Ada beberapa perintah yang kurang difahami dikarenakan keterbatasan petunjuk 
penggunaan, dan  jika ini menghubungi kontak person langsung harus menunggu itupun 
belum tentu terjawab. Solusinya hanya berbagi dengan teman 

6.  
Apakah tombol- tombol pada menu dapat digunakan secara 

tepat dan efektif. Alhamdulillah semua tombol bekerja efektif 

KUALITAS TEKNIS  

7.  Apakah program dapat dimulai dengan mudah? 
Pada awalnya saya merasa kesulitan karena kurang faham, setelah berbagi dengan teman 
Alhamdulillah program dapat berjalan pada computer saya 

8.  Bagaimana dengan petunjuk penggunaan? Apakah sudah jelas? 
Petunjuk yang telah sudah jelas akan tetapi kurang detail. 
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9.  

Apakah pemakai merasa senang dalam menggunakan 

program? 

Agak sedikit kurang nyaman 

10.  Apakah program mengandung unsur – unsur negatif ? Alhamdulillah program tidak mengandung unsure negative 

11.  Apakah program dilengkapi dengan password ? Alhamdulillah secara keseluruhan program dilengkapi dengan password  

12.  
Apakah program dapat disimpan atau diprint pada 

instrumennya ? 
Alhamdulillah program dapat disimpan dan dicetak paada instrumennya, akan tetapi 
prosesnya cukup lama karena tiap anak 

ASSESSMEN AUTENTIK 

13.  Bagaimana dengan kelengkapan penilaian sikap ? Alhamdulillah kelengkapan penilaian sikap dan spiritual sudah lengkap dan sesuai dengan 
pedoman 

14.  Bagaimana dengan kelengkapan penilaian kognitif ? Alhamdulillah kelengkapan penilaian kognitif sudah lengkap dan sesuai dengan pedoman 

15.  Bagaimana dengan kelengkapan penilaian psikomotorik ? Alhamdulillah kelengkapan penilaian psikomotorik sudah lengkap dan sesuai dengan 
pedoman 

16.  Apakah rubrik penilaian sudah sesuai dengan pedoman? Alhamdulillah rubric penialain sudah sesuai dengan pedoman, akan tetapi kurang 
mendukung untuk kebutuhan sekolahan kami 

17.  Apakah perhitungan penilaian sudah sesuai dengan pedoman? Perhitungan penilain sudah sesuai dengan pedoman, akan tetapi kita harus menyesuaikan 
dengan program karena ini nantinya akan diupload ke wilayah 

18.  
Bagaimana dengan perhitungan penilaian ? Apakah berkaitan 

satu dengan yang lainya secara otomatis? Alhamdulillah penilaian berkaitan satu dengan lain secara otomatis 

19.  
Apakah Perhitungan penilaian dapat diedit sesuai kebutuhan 

guru ? 

Memang sebaiknya perhitungan  dapat disesuiakan dengan kebutuhan akan tetapi  karena 
ini nantinya diupload kami selaku pengguna hanya dapat mengikuti apa yang telah 
disediakan 
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Lampiran 2. Daftar Penilai (Ahli Materi, Ahli 

Media, Wali Kelas Dan Pendidik)  Dokmentasi  

Lampiran 2.1 Daftar Penilai (Ahli Materi, Ahli Media, Wali 

Kelas dan Pendidik)  

Lampiran 2.2 Dokmentasi Pelaksanaan Ujicoba Produk
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DAFTAR PENILAI 

Ahli Materi  
No  Nama Instansi 
1 Mashuri,M.Sc Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
2 Dian Kristiana,M. Pd Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

 
Ahli Media 
No  Nama Instansi 
1 Sahri Alhuda MTs Muh 3 Yanggong 

 
Wali Kelas 
No  Nama Instansi 
1 Kamal Dumairi,S. Pd, M. Pd VII MTs Muh 3 Yanggong 
2 Siti Ngaisah, S. Ag VIII MTs Muh 3 Yanggong 
3 Susri Erni, S. Ag IXa MTs Muh 3 Yanggong 
4 Muh Muzzaki,S. Pd IXb MTs Muh 3 Yanggong 
5 Hamid Sulaiman,S. Pd Xa MA Muh 2 Yanggong 
6 Joko Susilo,SE Xb MA Muh 2 Yanggong 
7 Sujono, S.Ag XIa MA Muh 2 Yanggong 
8 Rohwadi, S.Pd XIb MA Muh 2 Yanggong 
9 Nisa’ul Mubarokah, S. Pd XIIa MA Muh 2 Yanggong 
10 Triana Sari,S. Pd XIIb MA Muh 2 Yanggong 

 
Pendidik 
No  Nama Instansi 
1 Drs. Sahroini,M. Pd MTs Muh 3 Yanggong 
2 Fiska Yulianawati,S. Pd.I MTs Muh 3 Yanggong 
3 Djahuri MTs Muh 3 Yanggong 
4 Hawin Muharto,S. Ag MTs Muh 3 Yanggong 
5 Abdul Ghoni Mahmudi,S. Pd MTs Muh 3 Yanggong 
6 Anazih,S. Pd MTs Muh 3 Yanggong 
7 Abu Hanifah,S. Pd MTs Muh 3 Yanggong 
8 Ana Rahmawati,S. Pd MTs Muh 3 Yanggong 
9 Muhadi, ,S. Ag MA Muh 2 Yanggong 
10 Latif Abdullah,S. Ag MA Muh 2 Yanggong 
11 Ikwanul Lailur Riza,S. Pd MA Muh 2 Yanggong 
12 Muh Tarsis MA Muh 2 Yanggong 
13 Drs Sugianto,M. M. Pd MA Muh 2 Yanggong 
14 Mahfudz, S.Pd.I MA Muh 2 Yanggong 
15 Sukani Sukamto, S.Pd MA Muh 2 Yanggong 
16 Dewi Nartikasari, S.Pd MA Muh 2 Yanggong 
17 Muh Barid Masduki, S.Ag MA Muh 2 Yanggong 
18 Mutarom, S. Pd MA Muh 2 Yanggong 
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DOKUMENTASI UJICOBA 

  
Ujicoba produk terbatas (dengan wali kelas) Ujicoba produk terbatas (dengan wali kelas) 

  

Ujicoba produk terbatas (dengan wali kelas) Ujicoba produk massal ( dengan Pendidik ) 
  

Ujicoba produk massal ( dengan Pendidik) Ujicoba produk massal ( dengan Pendidik) 
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Lampiran 3. Tampilan Petunjuk 

Penggunaan Software Digital Rexcel, 

Draf Rapot dan Surat-Surat 



 

   

 

 

 

PETUNJUK PENGGUNAAN SOFTWARE DIGITAL REXCEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh 

SITI LATIFAH 

NIM 11321466 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI  PENDIDIDKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 

TAHUN 2016



 

TAMPILAN MENU UTAMA SOFTWARE REXCEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Keterangan  tombol  untuk mengelola program  
1. Home : tombol ini berfungsi untuk menampilkan halaman utama pada program 
2. Input biodata: input biodata ini berfungsi untuk menampilkan halaman yang berisi tombol 

biodata sekolah dan biodata peserta didik. 
3. Input penilaian : input penilaian ini berfungsi untuk menampilkan tombol – tombol penilaian 

yaitu presensi, prestasi, extrakurikuler, input penilaian mata pelajaran dan cek penilaian akhir. 
4. Cetak : tombol ini berfungsi untuk menampilkan data yang akan diprintout komponen  rapot. 
5. Exit  : tombol ini berfungsi untuk menutup program rexcel. 

 
Peringatan 
a. Jangan mengubah format apaun dari file karena akan mempengaruhi pengolahan data. 
b. Jangan menggunakan cut untuk mengkopi apapun karena akan mempengaruhi pengolahan data. 
c. Jangan menghapus baris atau kolom apapun karena akan mempengaruhi pengolahan data. 
d. Jika terjadi trayel eror silahkan tutup program atau menekan tmbol undo (ctrl+ z). 
e. Jangan memasukkan data ganda. 
f. Pastikan anda bekerja pada cell yang paling atas.

Input 
biodata 

Home  Input 
penilaian 

Cetak  Exit  



 

A. TOMBOL INPUT BIODATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tombol Profil Sekolah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petunjuk penggunaan untuk setiap form: 
a. Nomor : silahkan isi nomor 1,2,3,… yang bertujuan untuk menandai profil sekolah. 
b. Lingkup Lembaga : silahkan isi lembaga negara yang menaungi lembaga sekolah anda, 

misal : kementrian agama islam atau dinas pendidikan nasional, dst 
c. Jenis Lembaga : silahkan isi jenis lembaga sekolah anda , misal : Madrasah, Sekolah,dll. 
d. Jenjang Lembaga : silahkan isi jenjang sesuai dengan lembaga sekolah anda. Misal : 

Aliyah, Tsanawiyah, Menengah Atas, Menengah Pertama, dll 
e. Nama Lembaga : silahkan isi nama lembaga sesuai dengan lembaga sekolah anda. Misal : 

muhammadiyah 2 yanggong, 1 jenangan,dll. 
f. Nomor Statistik: silahkan isi nomor statistic sekolah jika ada 
g. NPSN: silahkan isi nomor NPSN jika ada 
h. Alamat Lembaga: Silahkan isi alamat lembaga , misal : Yanggong RT 04 RW 01 Dukuh 

Setutup 
i. Desa: Silahkan isi nama desa dari lembaga anda, misal : Jimbe. 
j. Kecamatan: Silahkan isi nama kecamatan dari  lembaga anda, misal : Jenangan. 
k. Kabupaten: Silahkan isi nama kabupaten dari lembaga anda, misal : Ponorogo 
l. PropinsI:Silahkan isi nama propinsi dari lembaga anda , misal : Jawa Timur. 
m. Website: silahkan isi alamat website lembaga jika ada. 
n. Email: silahkan isi alamat website lembaga jika ada. 



 

o. Nama Kepala Sekolah: Silahkan isi nama kepala lembaga dari lembaga anda 
p. Nip Kepala Sekolah: Silahkan isi NIP  dari kepala lembaga anda 
q. Nama Wali Kelas: Silahkan isi nama wali kelas dari lembaga anda 
r. Nip Wali Kelas: Silahkan isi nama NIP wali kelas dari lembaga anda 
s. Kelas : Silahkan isi kelas yang diampu dari lembaga anda 
t. Semester: Silahkan isi semester dari lembaga anda.  Misal : 1(ganjil) 
u. Tahun Pelajaran: Silahkan isi tahun pelajaran  dari lembaga anda 
v. Tanggal Rapot Ganjil: Silahkan isi tanggal cetak rapot ganjil  dari lembaga anda 
w. Tanggal Rapot Genap: Silahkan isi tanggal cetak rapot ganjil  dari lembaga anda 

Setelah semua form terisi seluruhnya silahkan tekan tombol SAVE  dan untuk keluar dari 
program biodata sekolah silahkan teka tombol EXIT.  Untuk form yang sengaja tidak diisi atau 
tidak ada yang perlu diinputkan silahkan isi dengan symbol “–“.  Setelah anda menekan tombol 
Exit anda akan mengetahui data  porfil lembaga yang telah anda entrykan seperti 
tampilanberikut; 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anda dapat mengecek data yang telah anda entrykan, jika data belum sesuai dengan yang 
diperlukan anda dapat menghapus data tersebut dan menekan tombol back untuk kembali 
kemenu input profil sekolah. 

2. Tombol Data Siswa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petunjuk penggunaan setiap form : 
Isilah biodata setiap form sesuai dengan profil tiap  peserta didik kemudian tekan tombol Add 
dan jangan memasukan data ganda , jika anda terlanjur memasukan data ganda silahkan tekan 
tombol edit dan hapus data. kemudian ulangi sampai selesai biodata peserta didik.  

Add 

Edit  



 

B. TOMBOL INPUT PENILAIAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Tombol Presensi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silahkan isi presensi masing – masing perseta didik selama satu  semester dengan kategori 
Alpha, izin, dan sakit. Tekan tombol Crtl+S untuk menyimpan data.  

2. Tombol Prestasi Siswa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Silahkan isikan prestasi yang pernah dicapai oleh setiap peserta didik dan kosongi sel bagi 
peserta didik yang belum memiliki catatan prestasi .  

3. Tombol Mata Pelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silahkan setting mata pelajaran sesuai dengan pelajaran yang ada disekolah anda. Misal 
untuk form kelompok A: 
a. Form setting mapel: isikan kelompok mata pelajaran sesuai dengan kelompok seperti: 

kelompok A. jika tidak ada kategori mata pelajaran kelompok A silahkan kosongkan 
form tersebut. Dan jangan menghapus kategori kelompok maple tersebut. 

b. Form nomor: isikan nomor urut mata pelajaran dari kelompok A seperti 1, 2,dst. 
c. Form mata pelajaran : isikan nama pelajaran berdasarkan pada kategori kelompok A 
d. Form nama guru: isikan nama guru pengampu mata pelajaran persebut. 
e. Form kkm:  isikan KKM  minimal dari mata pelajaran tersebut. 
Setelah form terisi dan sesuai dengan yang diharapkan silahkan tekan tombol Add dan 
ulangi menginputkan mata pelajaran berdasarkan kategori kelompok seperti tahap diatas. 
Jika anda merasa ragu dalam menginputkan data, silahkan menekan tomol edit untuk 
mengetahui data yang telah anda entri. Jika lembaga anda tidak menyelenggarakan beberapa 
kategori kelompok mata pelajaran silahkan kosongi form setiap kategori.  

4. Tombol Cek Penilaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Form ini untuk menngetahui daftar nilai yang anda inputkan,kemudian isikan deskripsi antar 
mata pelajaran dari setiap peserta didik, untuk mengakhiri atau kembali kemenu assessment 
tekan tombol back . 

Add  

Edit  



 

5. Tombol Extrakurikuler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silahkan isikan Extrakurikuler yang diikuti oleh setiap peserta didik dan kosongi sel jika 
peserta didik tidak mengikuti extrakurikuler yang telah diselenggarakan sekolah.  
Sebelum mengisi form ekstrakurikuler silahkan anda mengisi kriteria penilaian pada form 
berikut yang berada disebelah kanan form ekstrakurikuler. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Tombol Input Nilai   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Untuk menginputkan setiap mata pelajaran  silahkan tekan nama mata pelajaran yang akan 
diinpukan nilainya. Jika anda ingin menambahkan mata pelajaran silahkan tekan tombol 
“create”. Misal : akan menginputkan nilai mata pelajaran akidah akhlak, tekan akidah 
akhlak. Kemudian  akan tampak tampilan form berikut : 

CREATE  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silahkan isikan nilai pada kolom “0-100” dan deskrisi untuk kategori penilaian pengetahuan 
dan keterampilan. Dan isikan nilai pada kolom “angka” untuk ketegori penilaian spiritual 
dan sikap. Jangan menghapus , mengkopi atau memotong kolom atau baris.  Sebelum anda 
mengisinya silahkan anda menentukan kriteria penilaian yang berada disebelah kanan form. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulangi tahap diatas untuk menginputkan nilai mata pelajaran yang lainnya. 
C. TOMBOL CETAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silahkan isikan nomor urut atau data urut yang telah anda inputkan seperti halnya pada form 
peserta  didik ketika menekan nomor urut atau data urut ke -1 akan muncul nama peserta didik  
begitu pula dengan form identitas sekolah.  Untuk mencetaknya perhalaman silahkan tekan 
tombol print pada masing- masing form. sehingga akan menampilkan tampilan berikut : 

print 

Print halaman  
 

Halaman 
terakhir 

Halama 
pertama 

Spin  



 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anda menyesuaikan sendiri untuk ukuran kertas sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya anda 
dapat mencetak langsung, jika anda tidak ingin mencetaknya anda dapat menekan tombol close 
prinpreview pada kotak dialog. Kemudian program akan mengarahkan anda ketampilan 
berikutnya : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jika anda ingin mencetak beberapa halaman sekaligus silahkan masukan halaman yang akan 
dicekak dari halaman ppertama sampai halaman yang anda inginkan kemudian tekan tombol 
print halaman Program telah selesai mengeksekusi perintah. Anda dapat menyimpan instrumen 
dengan menekan droplist pada kotak dialog name dengan format XPS atau PDF kemudian 
tekan Ok dan silahkan tentukan nama untuk identitas file dan tempat untuk menyimpan file.  

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

   

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

Jl. Budi Utomo NO.10 Telp. (0352)481124 Fax.(0352)461796 Ponorogo 63471 
 

Hal  : Uji Coba Program  

Lamp  : 1 berkas 

Kepada Yth.    Mashuri, M. Sc. 

Dosen Program Studi Pendidikan Matematika 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

Di  

Tempat 

 

Dengan hormat, 

Bersama ini kami beritahukan bahwa mahasiswa dibawah ini: 

Nama  : Siti Latifah 

NIM  : 11321466 

Prodi  : Pendidikan Matematika 

sedang mengembangkan program untuk penelitian dengan judul “Pengembangan Penilaian 

Autentik Dengan Menggunakan Software Digital Rexcel” 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu, agar dapat menilai program 

tersebut untuk keperluan penelitian. 

 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 

 

 

 

Ponorogo, 01 September 2015 

Dosen Pembimbing 

 

 

 

 

Dian Kristiana, M.Pd 



 



 

   



 

 



 

   



 

 



 

   



 

 



 

   



 

 



 

   



 

 



 

   



 

 



 

   



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

   

 


