
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Jika username dan password benar, akan 
ditampilkan menu untuk Guru Pamong. 
Klik Nilai 

Buka halaman web dengan alamat : http://sippl.lppmp.uny.ac.id 
Isikan username dan password 
Klik Login 
 

Lakukan pencarian nama mahasiswa 
yang akan dinilai dengan mengisikan 
sebagian nama di kolom peserta dan 
klik salah satu nama yang muncul 

Klik di Pilih Form 
Pilih Form Penilaian yang akan diisi 
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 PENGISIAN NILAI RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
Form penilaian akan ditampilkan 
Pastikan Peserta yang akan dinilai sudah benar 

 

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

 

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

 

PERHATIAN 
• Untuk memberikan nilai pada periode yang lain, klik kotak oranye untuk mengaktifkan isian. 
• Lakukan pengisian seperti pada periode 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 

 



 
 PENGISIAN NILAI PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI KELAS/LAPANGAN/BENGKEL 

Form penilaian akan ditampilkan 
Pastikan Peserta yang akan dinilai sudah benar 

 

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

 

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

 

PERHATIAN 
• Untuk memberikan nilai pada periode yang lain, klik kotak oranye untuk mengaktifkan isian. 
• Lakukan pengisian seperti pada periode 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 

 



PENAMBAHAN DAN PLOTING GURU PAMONG PLP
PENAMBAHAN GURU PAMONG

1. Buka alamat web : sippl.lppmp.uny.ac.id. Login menggunakan akun sekolah yang 
dikirimkan oleh Unit PLP UN

2. Jika login berhasil, klik menu Master Data

3. Klik Guru 

4. Akan ditampilkan daftar guru
Guru 

PENAMBAHAN DAN PLOTING GURU PAMONG PLP 
PENAMBAHAN GURU PAMONG 

Buka alamat web : sippl.lppmp.uny.ac.id. Login menggunakan akun sekolah yang 
dikirimkan oleh Unit PLP UNY 

Jika login berhasil, klik menu Master Data 

Akan ditampilkan daftar guru yang telah terdaftar. Untuk menambah, klik Tambah 

Buka alamat web : sippl.lppmp.uny.ac.id. Login menggunakan akun sekolah yang 

 

 

 
yang telah terdaftar. Untuk menambah, klik Tambah 

 



5. Lengkapi isian dengan data yang benar.

6. User Title : isi dengan Nama dan Gelar
NIP : isi dengan NIP 
Email : isi dengan email guru
Kategori Lembaga/Sekolah : pilih sesuai dengan jenis lembaga
Password Login : isikan password untuk login guru tersebut (bebas, minimal 8 
karakter) 
Retype Password Login : isian sama dengan yang diisikan pada kolom Password Logih
Klik Simpan 

7. Nama guru yang ditambahkan akan muncul di daftar guru. Untuk edit, klik ikon di
kolom Action pada baris sesuai dengan guru yang akan diedit

8. Isikan data yang benar. Fasilitas ini dapat juga digunakan untuk mengganti Password 
untuk guru yang diedit.

Lengkapi isian dengan data yang benar. 

User Title : isi dengan Nama dan Gelar 

Email : isi dengan email guru 
Kategori Lembaga/Sekolah : pilih sesuai dengan jenis lembaga 

rd Login : isikan password untuk login guru tersebut (bebas, minimal 8 

Retype Password Login : isian sama dengan yang diisikan pada kolom Password Logih

Nama guru yang ditambahkan akan muncul di daftar guru. Untuk edit, klik ikon di
kolom Action pada baris sesuai dengan guru yang akan diedit 

Isikan data yang benar. Fasilitas ini dapat juga digunakan untuk mengganti Password 
untuk guru yang diedit. 

 

rd Login : isikan password untuk login guru tersebut (bebas, minimal 8 

Retype Password Login : isian sama dengan yang diisikan pada kolom Password Logih 

 
Nama guru yang ditambahkan akan muncul di daftar guru. Untuk edit, klik ikon di 

 
Isikan data yang benar. Fasilitas ini dapat juga digunakan untuk mengganti Password 



 
PLOTTING 

9. Klik menu Plotting Peserta Guru, akan ditampilkan daftar peserta PLP di s
ikon di kolom Action untuk memplot peserta.

10. Akan ditampilkan formulir Edit Peserta

11. Pada kolom Guru/Instruktur, ketikan nama guru yang akan diplot. Pada saat tiga 
karakter dimasukkan, akan ditampilkan nama guru yang sesuai.

 

Klik menu Plotting Peserta Guru, akan ditampilkan daftar peserta PLP di s
ikon di kolom Action untuk memplot peserta. 

Akan ditampilkan formulir Edit Peserta 

Pada kolom Guru/Instruktur, ketikan nama guru yang akan diplot. Pada saat tiga 
karakter dimasukkan, akan ditampilkan nama guru yang sesuai. 

 

Klik menu Plotting Peserta Guru, akan ditampilkan daftar peserta PLP di sekolah. Klik 

 

 
Pada kolom Guru/Instruktur, ketikan nama guru yang akan diplot. Pada saat tiga 



12. Klik pada nama guru yang akan diplotkan. Kemudian klik Simpan jika sudah terisi 
nama guru yang sesuai.

13. Pada tabel plotting, kolom Guru/Instruktur akan terisi sesuai dengan guru yang 
sudah diplot. 

nama guru yang akan diplotkan. Kemudian klik Simpan jika sudah terisi 
nama guru yang sesuai. 

Pada tabel plotting, kolom Guru/Instruktur akan terisi sesuai dengan guru yang 

 
nama guru yang akan diplotkan. Kemudian klik Simpan jika sudah terisi 

 
Pada tabel plotting, kolom Guru/Instruktur akan terisi sesuai dengan guru yang 



 
PELAKSANAAN PENILAIAN 

14. Login sebagai Guru menggunakan NIP dan password yang diset oleh 
penanggungjawab PPL pada langkah diatas

15. Setelah berhasil Login, jika belum mengisi 

menggunakan NIP dan password yang diset oleh 
penanggungjawab PPL pada langkah diatas 

Setelah berhasil Login, jika belum mengisi data pribadi, klik Profile.

 

menggunakan NIP dan password yang diset oleh 

 
data pribadi, klik Profile. 



16. Isikan data dengan cermat dan benar

17. Kemudian klik Simpan
 

Isikan data dengan cermat dan benar 

Kemudian klik Simpan 

 

 



18. Untuk mulai menilai, klik Nilai, 
Peserta 

19. Pilih instrumen yang akan diisi di Form Penilaian

Untuk mulai menilai, klik Nilai, klik Input Nilai, ketikkan nama mahasiswa di kolom 

Pilih instrumen yang akan diisi di Form Penilaian 

 
, ketikkan nama mahasiswa di kolom 

 



20. Isikan nilai masing-masing aspek dengan rentang 1 sampai dengan 5.masing aspek dengan rentang 1 sampai dengan 5.
 

masing aspek dengan rentang 1 sampai dengan 5. 
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