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1. Buka  sso.unej.ac.id

A. MEMBUAT MENU QUIS

sso.unej.ac.id/


2. Login dengan User Name dan Password
3. Masuk ke Akademik  Perkuliahan  Klik Link suatu mata kuliah Turn Editing On



4. Pada suatu Topik tertentu  Klik Add an activity or resource Pilih Quiz  Klik Add 



5. Memberi nama dan Diskripsi serta Contreng Display description on course page 



6. Mengatur Waktu Quiz (Saat Mulai, Diakhiri, Batas Waktu, tindakan saat waktu habis), 
misalnya seperti gambar  berikut.



7. Mengatur Penilaian (Berapa kali dapat mengerjakan kuis dan cara penilaian) serta 
tampilan soal



8. Mengatur sifat pertanyaan dan tipikal review (hilangkan sejumlah contreng seperti 
gambar). Lalu klik Save and return to course, kuis akan tampil di salah satu topik 
maka kuliah  yang dituju.



B. MEMBUAT KATEGORI BANK SOAL

1. Klik Setting (roda gigi) dibagian kanan atas agak ketengan, lalu pilih dan klik More
2. Scroll ke bawah dan pada bagian Question bank, klik Categories



3. Tambahkan kategori dengan memilih Induk kategori, misalnya akan dijadika induk utama, maka  pilih Top
4. Beri nama kategori, misalnya UTS Mata Kuliah .....
5. Lalu tambahkan dengan klik Add category dan akan muncul kategori yang ditambahkan. Angka (0) 

menunjukkan belum ada pertanyaan yang ditambahkan atau dibuat.



1. Kembali ke menu mata kuliah tertenyu, lalu klik nama Quiz yang telah dibuat
2. Klik Edit Quiz

C. MENYUSUN DAN MENAMBAHKAN SOAL BARU PILIHAN GANDA



3. Atur Maksimum Grade 100, Contreng Shuffle untuk soal yang diacak, Klik Add
4. Pilih a new question dari 3 tipe soal, yaitu baru, dari blok dan acak 



5. Pilih bentuk soal (ada 16 bentuk soal)
6. Pilih Multiple choice 



7. Pilih kategori soal yang tadi dibuat 
8. Beri nama pertanyaan (misal: uts1)
9. Tulis Pertanyaan dan masukkan gambar, video, link, dll jika ada



10. Scroll ke bawah dan tuliskan pilihan jawaban dengan memberi 100% jika pilihan 
jawaban benar, minimum pilihan jawaban 2.



11. Klik Save changes dan soal akan ditampilkan dalam Edit quiz 
12. Tampilan soal bisa dilihat dengan klik gambar Loop (kanan), di edit dengan klik 

gambar roda gigi (kiri) dan dihapus dengan klik gambar kotak sampah (kanan)
13. Tekan Save pojok kanan atas untuk menyimpan semua perubahan yang dilakukan



D. MENYUSUN DAN MENAMBAHKAN SOAL BARU ESSAY

1. Klik Add untuk menambah soal dengan pilihan tipe soal Essay
2. Pilih kategori soal dan beri nama soal dan tuliskan soal yang jawabannya uraian dan bisa 

disertai unggah file.



3. Atur pilihan Respon yang harus diberikan, misalnya seperti pada gambar berikut, 
lalu simpan, dan tampilan akan kembali ke Edit quiz. Pengaturan seperti ini 
bersitaf fleksibel karena unggah file hanya opsional dan bisa beberapa kali. 



4. Tampilan di mahasiswa akan seperti pada gambar dan mahasiswa dapat 
menjawab dengan teks yang disertai unggah file.



E. MEMBUAT SOAL DI PENYEDIA KUIS DI LUAR E-LEARNING (MMP)

Kuis juga dapat dibuat di penyedia laman quiz, dengan cara yang hampir sama. 
Berikut adalah beberapa penyedia laman quiz : 
http://quizstar.4teachers.org/
https://socrative.com/
https://www.quiz-maker.com/
https://www.quizbean.com/home
https://www.proprofs.com

http://quizstar.4teachers.org/
https://socrative.com/
https://www.quiz-maker.com/
https://www.quizbean.com/home
https://www.proprofs.com/


F. PENILAIAN DAN EVALUASI  QUIZ PILIHAN GANDA 

1. Masuk ke e-learning dan buka mata kuliah yang melakukan kuis
2. KlIk kuis yang dilakukan dan klik Attempts 



3. Nilai tiap mahasiswa sudah tertampil di Grade secara detail, termasuk butir soalnya
4. Jika ingin mengunduh dalam bentuk Excel, pilih Microsoft Excel disebelah kiri tanda 

Download lalu klik Download   
5. Pada bagian bawah ada rata-rata dan grafik penilaian yang bisa digunakan untuk 

mengevaluasi ketercapian kemampuan mahasiswa dan sebagai dasar tindaklanjut.
6. Evaluasi soal juga dapat dilihat dengan membuka quiz, lalu klik Pengaturan (roda gigi), 

cari Result dan klik Statistik. [Penting untuk Outcame Based Education].



G. PENILAIAN DAN EVALUASI  QUIZ ESSAY 

1. Masuk ke e-learning dan buka mata kuliah yang melakukan kuis
2. Klik kuis yang dilakukan dan jika sudah tampil seperti gambar di bawah klik 

Pengaturan (roda gigi) dan pada Result pilih dan klik Manual grading



3. Klik Grade all pada bagian kanan 
4. Setelah ada tampilan baru, scroll kebawah dan mulailah menilai dan bila perlu 

memberi komentar dengan cara membaca jawabab yang ada di kolom jawaban 
dan file yang dikirim (bila ada dan diwajibkan)

5. Klik pada tombol Save yang ada di kiri bawah atau tekan Enter 



6. Untuk melihat hasil penilaian/Nilai keseluruhan, kembali ke menu quiz  
7. Klik Roda gigi, pilih Result dan klik Grades atau yang lain (Statistik, Respon, dll) 

untuk melihat nilai dan melakukan Evaluasi.




