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Dokumen ini berisi panduan verifikasi nilai yang telah 

diisikan oleh sekolah. Verifikasi dilakukan oleh siswa 
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Pendahuluan 

 

Nilai yang telah diisikan oleh pihak sekolah harus diverifikasi oleh siswa. Nilai dapat 

diverifikasi secara bertahap. Nilai yang telah diverifikasi artinya sudah benar sehingga tidak 

dapat diubah lagi. 

 

Untuk dapat login ke sistem PDSS, siswa harus mendapatkan password dari pihak sekolah. 

Setelah mendapatkan password, siswa dapat login ke sistem PDSS menggunakan NISN 

dan password tersebut. 
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Login Siswa 

 

Tampilan awal PDSS adalah sebagai berikut:  

 

 
 

Klik tombol Halaman untuk Siswa. Pada layar, akan muncul tampilan berikut: 

 

 
Masukkan NISN dan password pada form di atas. Jika siswa baru pertama kali login, maka 

siswa akan diarahkan halaman untuk mengganti password berikut: 
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Segera ganti password, lalu klik tombol Ganti Password. Jika password berhasil diganti, 

maka muncul tampilan seperti berikut: 

 

 
 

Klik tombol Selanjutnya untuk melanjutkan tahapan verifikasi nilai siswa.  
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Siswa akan diarahkan pada halaman verifikasi nilai siswa seperti berikut: 

 

 



Panduan PDSS 2016 – Verifikasi Nilai Siswa  Hal-6 

 

Verifikasi Nilai 

 

Siswa harus melakukan verifikasi nilai yang telah diisikan oleh sekolah.Verifikasi nilai harus 

dilakukan untuk setiap kelas, setiap semester, dan setiap mata pelajaran. Verifikasi nilai 

dapat dilakukan secara bertahap, seiring dengan proses pengisian nilai oleh pihak sekolah.  

 

Selain nilai, verifikasi juga harus dilakukan terhadap catatan status khusus yang mungkin 

ada pada semester tertentu, seperti: 

- pindah sekolah 

- ikut pertukaran pelajar (dari dalam atau luar negeri) 

- cuti karena alasan tertentu seperti sakit 

- dan lain-lain 

 

Pastikan tidak ada nilai yang salah atau berbeda dengan rapor siswa.Pastikan pula seluruh 

catatan status khusus sudah diisikan oleh sekolah. Jika ada nilai atau status khusus yang 

salah atau tidak lengkap, jangan melakukan verifikasi. Segera unduh nilai dan laporkan 

kesalahan kepada Kepala Sekolah. Jika perbaikan sudah dilakukan, barulah verifikasi dapat 

dilakukan. Nilai atau status khusus yang sudah diverifikasi TIDAK DAPAT diubah kembali. 

 

Melihat Nilai yang Belum Diverifikasi 

Setelah masuk ke halaman nilai siswa, siswa dapat melihat nilai yang sudah diverifikasi dan 

nilai yang belum diverifikasi sesuai tab yang tersedia seperti pada tampilan berikut:  
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Klik tab Belum Verifikasi untuk dapat melihat nilai-nilai yang belum diverifikasi. Contoh 

tampilannya adalah sebagai berikut: 
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Periksa dengan teliti nilai pada setiap semester. Selain nilai, periksa juga catatan status 

khusus yang mungkin ada pada semester tertentu. 

 

Klik tombol Unduh Seluruh Nilai yang Belum Diverifikasi, jika ada nilai atau status khusus 

yang salah atau tidak lengkap. Segera perbaiki kesalahan dengan melaporkannya kepada 

Kepala Sekolah. 

 

Melakukan Verifikasi Nilai 

Untuk melakukan verifikasi nilai, beri tanda centang di depan pernyataan seperti berikut ini, 

lalu klik tombol Verifikasi. Pernyataan ini ada di bagian bawah daftar nilai dan status khusus 

yang belum diverifikasi. 
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Perbaikan Nilai 

 

Jika ada nilai atau status khusus yang salah atau tidak lengkap, jangan melakukan verifikasi. 

Laporkan kesalahan nilai kepada pihak sekolah agar bisa segera diperbaiki. Sebagai data 

pendukung saat melaporkan nilai yang salah, siswa dapat mengunduh daftar nilai dan 

mencetaknya. Nilai dapat diunduh per semester atau langsung seluruhnya. Klik tombol 

Unduh Seluruh Nilai yang Belum Diverifikasi atau tanda unduh pada semester yang 

mengandung kesalahan nilai. Tanda unduh pada setiap semester dapat dilihat pada 

tampilan berikut (diberi kotak merah):  
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Lupa Password 

 

Jika siswa lupa password, siswa dapat menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan 

password yang baru. Pastikan agar password cukup aman akan tetapi mudah diingat. 

Jangan berikan password kepada pihak manapun. 
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