
CONTOH DESKRIPSI RAPOR 
 
 (……..diisi nama siswa) Student Advisor: (....nama walikelas) 
  
Pada semester II ini Ananda menunjukkan motivasi belajar yang semakin meningkat. 
Ananda aktif dalam belajar kelompok maupun dalam pembelajaran klasikal. 
Keberanian Ananda dalam berpendapat sangat baik untuk mengasah kemampuan 
analisanya. Kemampuan sosialisasi dan komunikasi Ananda juga semakin meningkat. 
Ananda termasuk aktif mengikuti kegiatan sekolah seperti peringatan maulid nabi dan 
outbound. Tanggung jawab dan kesadaran akan membaca Alquran, berdoa, 
memimpin kegiatan opening secara bergilir dan salat jamaah zuhur berjamaah dapat 
dipertahankan dengan baik pada semester dua ini. Ananda juga antusias mengikuti 
lomba olimpiade sains Kuark dan dapat lolos sampai babak semifinal. 
 
Berikut ini terdapat beberapa saran yang termuat pada laporan setiap guru bidang 
studi yang perlu ditindaklanjuti demi kemajuan Ananda pada jenjang yang lebih tinggi 
nanti. 

 
Pendidikan Agama Islam                 (diisi nama guru mapelnya)  
 
Nilai : 87 A  
  

Ananda dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Hal ini tampak dari kesungguhan 
Ananda dalam mengikuti pembelajaran. Ananda serius dalam mengerjakan tugas-
tugas, baik yang bersifat praktik maupun tertulis dan interaktif saat tanya jawab. 
Ananda juga dapat melakukan Ujian praktik agama dengan baik. Ananda dapat 
menghafalkan beberapa surat dan doa-doa pilihan, mempraktikkan shalat, dan dapat 
mempraktikan wudlu dengan tertib. Namun demikian, bacaan al quran Ananda perlu 
ditingkatkan lagi. Materi yang Ananda miliki diharapkan dapat menjadi bekal untuk 
melanjutkan ke jenjang selanjutnya dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-
harinya.  
 
Pendidikan Kewarganegaraan  (diisi nama guru mapelnya)  
 

Nilai : 88 A 
 
Ananda mampu menyerap materi dengan baik. Selama semester dua ini Ananda 
belajar tentang ASEAN dan politik luar negeri. Pekerjaan rumah dikerjakan Ananda 
dengan rajin. Ananda bisa menerapkan prinsip kewarganegaraan seperti kerja sama, 
kedisiplinan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Hal ini terlihat saat Ananda kerja 
kelompok membuat kartu permainan. 
 
Di sisi lain, Ananda belum percaya diri untuk bertanya dan mengeluarkan 
pendapatnya. Diharapkan pada jenjang selanjutnya Ananda bisa lebih percaya diri 
untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan. 



 
 
Bahasa Indonesia  (diisi nama guru mapelnya)  
 
Nilai : 89 A 
 

 

Ananda memiliki kemampuan mendengarkan/menyimak yang baik. Tugas 
menganalisis unsur-unsur intrinsik sebuah cerita (tokoh, watak, tema, latar, dan 
amanat) dari teks bacaan/cerita yang diperdengarkan guru mampu dijawab Ananda 
dengan baik. Ananda mampu memahami materi-materi yang disampaikan secara 
lisan, sehingga setiap evaluasi materi, hasilnya memuaskan. Sikapnya selalu tenang 
dan sopan selama mengikuti proses pembelajaran. Kemampuan menulis Ananda 
selama pembelajaran bahasa Indonesia semakin meningkat. Namun demikian, hal 
yang perlu ditingkatkan dalam kemampuan menulis adalah dalam hal menggunakan 
kosakata agar lebih bervariasi dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital 
dengan benar. Kemampuan berbicara, seperti berpidato dan bercerita di depan kelas 
juga perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal kepercayaan diri. Adapun tugas akhir 
semester berupa karya tulis setebal 14 halaman yang berjudul “Keep Calm and Stay 
Study” telah diselesaikan Ananda dengan baik. Karyanya ditulis dengan tulisan tangan 
dilengkapi gambar yang mendukung. Berbagai kemampuan bahasa dan sastra yang 
sudah dikuasai Ananda di tingkat dasar ini diharapkan akan terus meningkat di jenjang 
pendidikan selanjutnya. 
 
Matematika  (diisi nama guru mapelnya)  
 
Nilai : 89 A 
 

 

Di semester dua ini Ananda semakin menunjukkan peningkatan semangat di pelajaran 
matematika. Ananda selalu mengerjakan tugas dan latihan yang diberikan dengan 
sungguh-sungguh dan mandiri. Dari materi yang diajarkan meliputi materi yang 
disesuaikan dengan kisi-kisi UN sudah Ananda kuasai dengan baik, hanya saja 
Ananda masih belum teliti ketika mengerjakan soal sehingga hasilnya sudah baik 
namun belum maksimal.  
 
Ilmu Pengetahuan Alam  (diisi nama guru mapelnya)  
 
Nilai : 92 A 
 

 

Pada semester dua ini, Ananda selalu serius dan konsentrasi dalam mengikuti setiap 
kegiatan pembelajaran IPA. Ketika mengerjakan tugas maupun soal, Ananda tekun 
dan tidak mudah menyerah serta mampu mengelola waktu dengan baik. Ananda 
selalu memiliki motivasi tinggi untuk bisa memperoleh hasil yang maksimal. Selain itu, 
Ananda juga antusias ketika mengikuti kegiatan belajar kelompok. Ananda tekun 
melakukan tanya jawab, permainan kartu dan menjelaskan ulang materi-materi soal 
UN pada teman kelompoknya. 



 
Dalam ujian praktik IPA, Ananda mampu mengidentifikasikan rangka manusia dengan 
tepat serta membuat model rantai makanan dengan baik. Ia juga dapat membuat 
miniature matahari, bumi dan bulan. Ia dapat menjelaskan cara kerja karyanya dengan 
baik. Pada semester ini Ananda juga mampu mendiskripsikan dengan baik tentang 
sistem tata surya, gerakan bumi dan bulan, proses terjadinya gerhana serta 
perhitungan kalender Masehi dan Hijriah. 
  
Ilmu Pengetahuan Sosial  (diisi nama guru mapelnya)  
 
Nilai : 91 A 
 

 

Ananda rajin mengikuti kelas IPS. Ananda belajar tentang peristiwa alam di Indonesia 
dan negara tetangga, cara menghadapi peristiwa alam, dampak globalisasi, dan 
kegiatan ekspor dan impor selama semester dua ini. Ananda dapat mengerjakan tugas 
dengan baik, seperti presentasi tentang gempa bumi dan mading tentang transportasi 
dan komunikasi.  
 
Namun demikian, Ananda perlu meningkatkan partisipasinya selama belajar. Selama 
ini Ananda belum aktif dalam kegiatan di kelas. Semoga Ananda bisa lebih aktif di 
jenjang selanjutnya.  
 
Seni Budaya dan Keterampilan    
 
Nilai : 88 A 
 

 

a. Kemahiran Hidup  
 

(diisi nama guru mapelnya)  

Pada kelas Kemahiran Hidup, Ananda mengikuti dengan antusias. Ananda 
bersungguh-sungguh mendengarkan penjelasan dari guru, akan tetapi Ananda masih 
malu-malu untuk bertanya maupun menyampaikan pernyataan ketika diskusi. Dalam 
kegiatan praktik menjahit pakaian yang robek, mengkristik, dan memasak saat 
wirausaha dikerjakan Ananda dengan tekun sehingga hasilnya memuaskan. Semoga 
di jenjang berikutnya Ananda akan lebih baik lagi. 

 
b. Musik  
 

(diisi nama guru mapelnya)  

Pada semester ini keterampilan Ananda di kelas musik meningkat. Ia bernyanyi 
dengan ekspresif penuh percaya diri. Ide-ide kreatif dalam membuat koreo dan 
bermusik bersama kelompoknya dapat ia tampilkan dalam sebuah pertunjukan kelas 
dengan hasil membanggakan. Selain itu Ananda juga dapat memainkan angklung dan 
arumba dengan baik dan lancar. Semoga pada masa yang akan datang Ananda dapat 
lebih baik lagi dalam bernyanyi maupun bermain musik. 
 



Pendidikan Jasman i   
  
Nilai : 81 B  
  
a. Olahraga Lapangan  (diisi nama guru mapelnya)  

  
Ananda sangat antusias dan sportif dalam mengikuti pembelajaran olahraga. Dalam 
atletik Ananda mampu melakukan lari cepat halang rintang sejauh dengan baik. 
 
Dalam permainan bolabasket Ananda mampu melakukan teknik dasar mengoper, 
menerima, menggiring, memoros dan lay up shoot (lanjutan) dengan baik. Namun 
demikian, pada saat menembak bola sering tidak masuk ke keranjang. Di samping itu, 
dalam bermain bulu tangkis Ananda dapat melakukan teknik dasar servis panjang, 
pukulan atas/ lop dan pukulan bawah (lanjutan) melewati net dengan akurasi pukulan 
cukup baik.  
 
Dalam senam lantai dan ketangkasan Ananda dapat melakukan gerakan mengguling 
depan/ belakang, meroda dan tiger sprong setinggi 40 cm dengan cukup baik. 
 
Diharapkan pada kelas berikutnya, dalam permainan bolabasket Ananda mau 
menambah frekuensi latihan menembak bola ke keranjang sehingga akurasinya lebih 
baik.  
 
 
b. Tapak Suci  
 

(diisi nama guru mapelnya)  

Ananda mengikuti pelajaran Tapak Suci dengan baik. Gerak pendalaman teknik 
terapan seperti serang bela, hindar serang, tangkis hindar, tangkapan dan jatuhan 
dapat dikuasai dengan baik.  Pada latihan fisik, materi gerak-gerak multilateral yang 
diberikan dalam komposisi game kelincahan, ketepatan dan kekuatan diikuti dengan 
penuh semangat. Secara umum seluruh materi yang diberikan dapat dikuasai dengan 
baik. 

 
c. Renang  
 

(diisi nama guru mapelnya)  

Kegiatan pendidikan jasmani semester 2 khususnya berenang, bertujuan untuk 
memantapkan gaya bebas (crawl). Pengulangan yang dilakukan banyak 
menggunakan gaya bebas tersebut, namun juga diselingi dengan gaya yang siswa 
sukai. Sebagai catatan prestasi gaya crawl yang dapat dilakukan Ananda pada nomor 
100 (12.5 m x 8) meter gaya bebas adalah 4 menit 6 detik sedangkan untuk 50 meter 
gaya punggung mampu ditempuh dengan catatan waktu 3 menit 28 detik. Hal ini 
menunjukkan bahwa Ananda mampu melakukan renang gaya bebas dengan baik dan 
mempunyai daya tahan berenang cukup baik. Untuk gaya kupu-kupu, punggung dan 
gaya dada Ananda pun mampu melakukan walaupun masih perlu penyempurnaan, 



terutama pada gerakan lengan tangan dan posisi badan. Kegiatan berenang 
sebaiknya dijadikan kebiasaan rutin yang dilakukan secara mandiri atau bersama 
sama untuk meningkatkan tingkat kebugaran.  
 
Kebudayaan Jawa  (diisi nama guru mapelnya)  
 
Nilai : 85 A 
 

 

Ngantos wekdal ing pungkasaning pasinaon Kebudayaan Jawa ing tataran Sekolah 
Dasar ……………… semester punika ingkang putra tansah mituhu dhateng guru sarta 
ngugemi sadaya rehing tatakrami, pramila saget hamimbuhi gampiling wucalan 
kawruh Kebudayaan Jawa wonten ing tataran semester punika. Kadosta: upacara adat 
lan tradisi, wayang, cagar budaya, karawitan, mbathik tulis sarta basa lan aksara Jawi. 
Piwucalan ingkang pinunjul kasebat ing nginggil, antawisipun tetabuan gamelan lan 
olah tari/beksan. Ingkang putra sanget linangkung sarta ngresepi wucalan menika. 
Dene babagan basa lan aksara Jawi ingkang putra kedah dipun giyataken malih 
sinaunipun, supados langkung mindhak kaprigelanipun. 
 
Bahasa Inggris  (diisi nama guru mapelnya)  
 
Nilai : 89 A 
 

 

Ananda continues work well during this semester. She has got motivation to learn 
English. She showed particularly true efforts to learn English by trying to participate in 
any activities like jigsaw reading, interview, creativity project, and games. When there 
was an assignment, she would show effort to complete it. In writing, she could write 
short sentences to express her ideas. She showed effort to apply what she had 
learned on her writing too. Another pleasing point of Ananda is her neat and creative 
pieces of works. In reading she has learned some short English texts. But on the 
speaking test, she was confident to speak loudly. At the end of this semester, Ananda 
had submitted her portfolio project which was compilation of her creative works. On the 
portfolio, she wrote about feelings and emotions, description of a landmark, family tree, 
recipe, timeline and description of dinosaurs. 
 
Teknologi Informasi dan Komunikasi  (diisi nama guru mapelnya)  
 
Nilai : 93 A 
 

 

Ananda sudah dapat mengaplikasikan beberapa software komputer, baik berupa 
software office pengolah kata, pengolah angka, serta program presentasi, bukan 
hanya software office, namun Ananda juga sudah mampu mencari informasi dari 
internet, hal ini menunjukkan bahwa, Ananda dapat menyerap pelajaran dan kegiatan 
praktik komputer. 
 



Namun demikian, bila ada tugas searching information from internet, Ananda masih 
belum dapat mengendalikan diri untuk fokus terhadap tugas yang diberikan, Ananda 
masih cenderung asik mencari informasi lain yang disukainya. 
 
Saya berharap, mudah-mudahan Ananda dapat menyelesaikan tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya lebih dahulu, dan dapat menjadikan media internet menjadi media 
belajar dalam mencari informasi yang diperlukan. 
 
 

 
 

Kepala Sekolah, 
 
 
 

……………………….. 

 
……………(kabupaten), 1 Juni  2013 

Student Advisor, 
Atau walikelas 

 
 

……………………… 
 
 

Info lebih detail bisa email ke: 
ansorihbmd@gmail.com 

www.goligog.wordpress.com 
www.misteraans.wordpress.com 


