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SOP  

(STANDART OPERASIONAL PROSEDUR) 

SIM SEKOLAH 

A. Latar Belakang 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 lampiran II tetang 

Pemenuhan Beban Kerja Kepala sekolah menyebutkan bahwa salah satu rincian 

tugasmanajerial kepala sekolah adalah merencanakan program sekolah. Program sekolah 

dapat diartikan sebagai proses perencanaan terhadap semua hal yang berhubungan dengan 

penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.  

Perencanaan Program Sekolah disesuaikan dengan kondisi sekolah, potensi daerah 

sekitar, kondisi sosial budaya masyarakat sekitar, dan juga kebutuhan peserta didik. Dengan 

demikian, perencaan program sekolah tidak boleh menyimpang dan harus relevan dengan visi, 

misi, serta tujuan penyelenggaran pendidikan pada sekolah yang bersangkutan. Perencanaan 

Program sekolah yang disusun oleh kepala sekolah dituangkan dalam Rencana Kerja Sekolah 

RKS). 

Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam satuan pendidikan, yang harus bertanggung 

jawab terhadap maju mundurnya sekolah. Kepala sekolah harus memiliki dasar kepemimpinan 

yang kuat.1 oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki berbagai kemampuan. Dalam 

suatu lembaga pendidikan, kepemimpinan kepala sekolah memegang peranan penting. 

Kepemimpinan kepala sekolah akan menggerakan dan mengarahkan sekolah dalam mencapai 

tujuan. 

Untuk menjamin mutu sekolah, maka diperlukan seorang kepala sekolah yang memiliki 

komitmen dengan hasil kerja minimal baik. Hal ini mengisyaratkan pentingnya pengadaan 

program yang dapat mendukung terwujudnya kinerja kepala sekolah yang memenuhi standar 

tersebut. Jika berdasarkan hasil penilaian uji kompetensi dan penilaian kinerja, ada kepala 

sekolah yang memiliki kinerja yang buruk, maka dinas pendidikan dan kebudayaan 

kabupaten/kota perlu melakukan program perbaikan kinerja kepala sekolah. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas kepala sekolah. Pemerintah kabupaten Sidoarjo 

mencanangkan program Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah (PPPKS), sebagai upaya untuk 

meningkatkan kualitas kepala sekolah. Kepala sekolah yang berkualitas akan memiliki 

kepemimpinan yang bagus. 

PPPKS adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara individual untuk 

meningkatkan kinerja kepala sekolah, melalui program pendampingan oleh pengawas sekolah 
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, dengan tujuannya adalah untuk meningkatkan prestasi kerja kepala sekolah melalui program 

belajar individual yang terstruktur dan dukungan pendampingan pengawas sekolah.2 

Adapun dasar hukum pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Permendiknas nomor 13 

tahun 2007, peraturan menteri pendidikan nasional nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk 

teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, peraturan kepala lembaga 

administrasi negara republik indonesia nomor 18 tahun 2010 tentang pedoman 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 

republik indonesia nomor 28 tahun 2010 tentang tugas tambahan guru sebagai kepala sekolah, 

peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan republik indonesia nomor 23  tahun 2013 

perubahan permendikbud nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal. 

program Pelatihan Penguatan Kepala Sekolah (PPPKS) yang dicanangkan oleh 

pemerintah kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah program yang bertujuan untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas dari kepala sekolah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut apakah program tersebut benar-benar mampu untuk meningkatkan 

kualitas kepemimpinan kepala sekolah 

B. Tujuan 

Tujuan program pengembangan ini adalah Guru dapat memahami pembelajaran 

saintifik yang meningkatkan kreatifitas guru dalam mengajar sehingga pembelajaran dapat lebih 

menyenangkan dan anak terlibat aktif dalam pembelajaran. 

C. KEUNGGULAN SIM SEKOLAH 

Dalam pengembangan SIM Sekolah ini, kami harapkan aplikasi berbasis web ini memiliki keunggulan-

keunggulan diantaranya : 

Berbahasa Indonesia, hal ini untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasionalkan SIM 

Sekolah. Jumlah pengguna sesuai akun didaftarkan, karena sistemnya menggunakan basis web sehingga 

siapa saja yang terhubung ke jaringan server SIM Sekolah bisa mengakses melalui browser Keamanan 

data terjamin dan selalu kami backup databasenya. Pengaturan Menu yang user-friendly sesuai dengan 

hak akses masing-masing pengguna sehingga memberikan kemudahan dalam menggunakannya Nama 

guru masing-masing pelajaran tapil beserta gelar nya di rapot Bisa melihat nilai tahun ajaran sebelumnya 

Absensi terpantau Kepala Sekolah, Siswa dan Orang Tua Dapat mengurangi kemungkinan kecurangan 

absen siswa. Informasi yang diperoleh melalui sistem absensi akan diolah secara realtime.  

Hasilnya akan sama dengan informasi yang dihasilkan mesin absensi di Sekolah. Hal ini tentunya 

dapat mengurangi kemungkinan manipulasi terhadap data absen. Data absensi yang realtime, memberikan 

manfaat lain untuk mengevaluasi dan menganalisa kedisiplinan SISWA. Dengan adanya sistem absensi 

online, waktu kedatangan SISWA akan langsung tercatat pada database yang ada di Sekolah. Sehingga 
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Sekolah tidak perlu lagi melakukan rekap absensi SISWA yang tidak masuk di Sekolah. Data waktu 

kedatangan ini dapat dijadikan salah satu aspek penilaian kedisiplinan SISWA. Terdapat pengamanan 

otentikasi kode unik berupa kode pada hasil cetak raport dari SIM Sekolah sehingga tidak bisa dipalsukan. 

SISTEM SIM 

SIM Sekolah dibagi ke dalam 8 sistem yang semuanya akan terintegrasi saat dioperasionalkan, yaitu : 

Sistem Informasi Profil (Portal Sekolah) : yang nantinya akan berisi Profil Sekolah, Visi, Misi, Fasilitas, 

program-program, Berita/Artikel, kegiatan/agenda, informasi kesiswaan, forum, galeri foto, dan buku 

tamu.  

Sistem Informasi Siswa : 

1. akan berisi data Penerimaan Siswa Baru ( Sedang didevelop ) 

2. Biodata siswa ( Tersedia ) 

3. Pengelolaan Kenaikan Kelas Siswa (manual maupun otomatis) ( Tersedia ) 

4. Pengelolaan Kelulusan/Alumni ( Sedang didevelop ) 

5. Pencetakan Kartu Siswa ( Sedang didevelop ) 

6. Pengelolaan Kedisiplinan Siswa. ( Tersedia ) 

7. Sistem Informasi Akademik : 

8. Pengelolaan Kurikulum ( Sedang didevelop ) 

9. Penjadwalan Satuan Pengajaran ( Tersedia ) 

10. Pengelolaan Nilai Akademik Siswa dan Laporan Hasil Studi Siswa ( Tersedia ) 

11. Presensi Siswa dalam kegiatan PBM ( Tersedia ) 

Sistem Informasi Perpustakaan :  

1. berisi Pengelolaan buku 

2. Pengelolaan anggota 

3. Transaksi peminjaman dan pengembalian buku 

4. Manajemen Arsip Digital. ( Sedang didevelop ) 

Sistem E-Learning : berisi Proses pendidikan menggunakan sistem online maupun intranet bagi siswa 

dan guru berupa modul sekolah, tanya-jawab, kuis online, maupun tugas-tugas 
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D. Prosedur Web Sekolah 

PANDUAN WEB SEKOLAH SINARWEB 

 
1. BAGIAN-BAGIAN WEBSITE 

Berikut ini beberapa bagian website yang perlu anda ketahui untuk mengelola website anda. 

a. HALAMAN 

Halaman (page) adalah menu yang cenderung bersifat statis dan jarang ada perubahan, 

misalnya tentang sejarah pendirian, visi dan misi, alamat dan kontak. 

 

 
b. ARTIKEL BERITA 

Post (Artikel Berita) merupakan artikel, informasi, atau berita terbaru yang terdapat di dalam 

website, bersifat dinamis dapat di perbarui (ditambahkan) kapan saja. 
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c. WIDGET 

Widget adalah fungsi tambahan yang umumnya diletakkan di sisi kanan atau kiri (sidebar), 

biasanya menampilkan banner PPDB, Link penting, atau artikel berita terbaru. 

Dimana letak Widget? 

Dalam dashbord admin wordpress, klik Pengaturan >> Widget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. CARA MASUK KE DASHBOARD WEBSITE 

Dashboard merupakan sisi dalam website yang digunakan oleh admin (pengelola website), 

untuk merubah, menambah dan menghapus isi website. 

Cara masuknya adalah dengan menambahkan garis miring dan kata /administrator di 

kanan url website. Berikut ini contohnya: 

 
1) Bila nama website anda http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/ maka cara masuk 

dashboardnya adalah: http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/administrator  

http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/
http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/administrator
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2) masukkan user dan password, Klik Masuk/Sign in, maka Anda akan masuk ke 

dashboard / admin website. 

3) Bila tidak bisa masuk, kemungkinan salah tulis username atau passwordnya. 
 

3. CARA MENGISI ARTIKEL BERITA (POST) 

Untuk dapat mengisi artikel berita, terlebih dahulu anda harus masuk dashboard seperti pada 

tutorial no.2 diatas. 

Berikut ini langkah-langkahnya: 

 Setelah masuk Dashboard  pilih Modul Berita  Berita 

 Anda sudah dapat langsung memulai membuat artikel berita 

 Pilih Terbitkan untuk menerbitkan postingan ke website anda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah Anda masuk dashboard website anda, akan terlihat seperti dibawah ini 
 

Selanjutnya anda dapat memulai mengelola website anda. Anda bisa memulai membuat artikel 
dengan cara dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah itu tampilan akan berubah menjadi seperti di bawah ini: 
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Setelah itu dapat anda lakukan langkah berikut ini: 

1. Tulis Judul artikel dan isi artikel sesuai tempatnya 

2. Klik Terbitkan (sisi kanan), maka artikel anda langsung tampil di website. 

 

 
 

1) CARA COPY PASTE DARI MS WORD 

Apabila anda ingin menggunakan artikel yang sudah anda tulis dalam bentuk MS.Word, 

lakukan langkah berikut: 

 buka file MS. Word yang ingin anda gunakan sebagai artikel website. 
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 Setelah file terbuka, kemudian blok tulisan yang ingin anda gunakan sebagai artikel website. 

Kemudian tekan (ctrl + c) atau klik kanan pada mouse dan pilih copy 

 

 
 

Kemudian kembali ke Dashboard Anda, lalu PASTE (Tekan CRTL +V) pada bagian isian artikel 

website, Tulis Judulnya, Rapikan, setelah rapi lalu Klik Terbitkan. 

 
Catatan : Apabila hasilnya tidak rapi maka sebaiknya Anda paste dulu ke Notepad, Lalu Copy 

lagi dari Notepad dan di PASTE ke Dashboard website. 
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2) CARA INSERT GAMBAR 

Untuk menambahkan gambar atau insert gambar ada artikel, caranya sebagai berikut: 

1. Klik Tambahkan Media (tombol terletak di bawah judul)  Klik Pilih Berkas 

 

 
 

2. Lalu pilih gambar dari komputer yang akan di upload 

3. Tunggu sampai Upload selesai, lalu Pilih Full size atau pilihan lain sesuai keinginan. 
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4. Klik Sisipkan ke dalam Post (letak menu di kanan bawah) 
 

5. Bila ingin merubah ukuran gambar, anda tinggal utak-atik pada gambarnya. 

Berikut ini langkah-langkah nya: 

Setelah klik Open akan muncul tampilan seperti berikut ini: 
 

Setelah klik gambar diatas gambar akan muncul pilihan, rata kanan, rata kiri, rata tengan dan 

sebagainya, umumnya dipilih rata tengah. Atau bila ingin mengedit gambar klik icon pensil pada 

pilihan diatas gambar tesebut. Coba-cobalah, maka semua fungsi akan anda pahami. 

3) CARA MEMBUAT GALERI FOTO 

Anda juga dapat membuat sebuah galeri foto atau kumpulan beberapa foto. Caranya juga 

cukup mudah, berikut ini langkah-langkahnya: 

 

 Pertama lakukan langkah seperti pada tutorial yaitu upload beberapa gambar. 

 Klik Dashbor-Modul Berita Galery Berita Foto 

 

4) CARA UPLOAD FILE PDF 

Untuk dapat melakukan upload file pdf, terlebih dahulu lakukan langkah, kemudian 

lanjutkan dengan berikut ini caranya: 

 Klik Dashbord  Modul Interaksi  Download Area  Tambahkan- pilih File-beri 
nama filetambahkan 
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5. CARA MENGHAPUS ARTIKEL / HALAMAN 

a. MENGHAPUS / MERUBAH ARTIKEL BERITA 

Apabila anda ingin menghapus artikel berita atau postingan, berikut ini langkah-langkahnya: 

 Masuk ke Berita pilih Edit Warna Hijau 

 Setelah judul-judul artikel terbuka kemudian arahkan kursor mouse tepat di bawah judul 

artikel yang ingin anda hapus. 

 Klik Buang untuk menghapus artikel. Bila ingin merubah Pilih Sunting 

Berikut ini tampilan gambarnya : 
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8. CARA MENGGANTI PASSWORD 

Jika anda ingin mengganti password website anda, lakukan beberapa langkah berikut ini: 

Dashbord Modul user  Manajemen user  tambahkan 

 
 

PANDUAN UNTUK SISWA / PENGGUNA 
1. Cara membuka Absensi Siswa 

Cari web sekolah http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/  siswa  
absen siswa pilih kelas  

 

 

http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/
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2. Cara membuka Raport Online 
Cari web sekolah http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/  Siswa  E-
Raport  Masukkan NISN Siswa 

  
 

3. Cara membuka Ujian Online siswa 
Cari web sekolah http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/  Siswa  
Ujian Online  Pilih Kelas  masukkan password dan username  pilih 
mapel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/
http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/
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4. Cara membuka E-Learning 
Cari web sekolah http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/  Siswa  E-
learning  masukkan password dan username  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

5. Cara membuka Materi Siswa 
Cari web sekolah http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/  Literasi  
Pilih Kelas   Pilih Buku Pelajaran yang di ajarkan  

 
 

6. Cara membuka Buku Bacaan Siswa 
Cari web sekolah http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/  Literasi  
Perpustakaan Digital   Pilih Buku bacaan sesuai petunjuk guru 
 

 
 
 

http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/
http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/
http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/
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7. Cara membuka Video Pembelajaran 
Cari web sekolah http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/  Album  
Video Pilih Playlist sesuai kelas 

 
 

8. Cara membuka Video Pembiasaan karakter 
Cari web sekolah http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/  Album  
Video Pilih Playlist sesuai pembiasaan karakter 
 

 
 
 
 
 
  

http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/
http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/


 

18 
 

9. Cara Guru Membuka Menu Guru (Materi dan Perangkat 
Pembelaajran)  
Cari web sekolah http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/  Guru  Pilih 
menu Guru  

 

http://sdnsidorejo1kedungadem.sch.id/

