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Asesmen A = TRYOUT
Membuat paket soal dengan

analisa soal dari jawaban siswa. 
Soal dapat dipilih oleh guru dan 
model acak berupa urutan soal

(soal yang didapat siswa SAMA, 
hanya nomor urut yang tampil

pada siswa berbeda)

Asesmen B = QUIZ
Membuat paket soal dengan

model pengambilan soal adalah
otomatis diacak oleh sistem
berdasarkan Kelas & Mata 

Pelajaran. Soal yang didapat
siswa satu dan lainnya dapat

berbeda

Asesmen C = K-13
Membuat paket soal dengan

model SEQUENCE.  Paket soal
dapat dikategorikan ke

beberapa sub-paket untuk
dikerjakan secara berurutan. 

TUGAS
Membuat paket sebagai wadah

untuk mengumpulkan tugas
siswa berupa file Word, PDF, 

PPT, Video, dan lain-lain



3 JENIS PAKET SOAL



3 JENIS PAKET SOAL

Asesmen A (TRYOUT)

Membuat paket soal dengan analisa soal dari jawaban siswa. 

Soal dapat dipilih oleh guru dan model acak berupa urutan

soal (soal yang didapat siswa SAMA, hanya nomor urut yang 

tampil pada siswa berbeda)



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN A

Pilih Asesmen A lalu klik

Buat Tryout

Isikan detail:

- Varian Soal yang akan

diujikan dalam paket

- Tingkat merupakan

target kelas siswa yang 

akan mengerjakan

paket

- Mapel : mata pelajaran

- Transparansi Bagi Siswa, 

dapat dipilih Hasil Siswa

akan disembunyikan

atau ditunjukkan

kepada siswa



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN A

Setting paket, dengan:

- Judul Tryout: judul paket

untuk dipilih siswa

- Deskripsi: dapat digunakan

untuk memberikan diskripsi

paket (optional)

- Pilih Kelas: dapat memilih

satu kelas atau lebih untuk

dapat mengerjakan paket

soal

- Pelajaran

- Metode Pengambilan Soal: 

(1) Random: system akan

memilihkan soal sesuai

dengan Tingkat & Mapel (2) 

Manual: guru dapat

memilih soal yang ingin

diujikan



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN A

Tampilan berikut akan muncul

di Step 2 jika Bapak/Ibu 

membuat paket soal yang 

terdiri dari Pilihan Ganda & 

Essay.

Isikan:

- Jumlah Soal Pilihan Ganda 

yang akan ada di dalam

paket soal

- Penilaian Pilihan Ganda 

berdasarkan: (1) Poin Soal

(2) Persentase

- Jika memilih Bobot Poin

maka silakan isikan bobot

untuk satu soal, jika

memilih Persentase isikan

persentase maksimal untuk

semua soal

- Jumlah Soal Essay yang 

akan ada di dalam paket

soal
Jumlah poin atau persentase akan selalu dijumlahkan menjadi 100. Jika persentase
untuk Pilihan Ganda adalah 70%, maka 30% adalah untuk essay



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN A

Masih di Step 2—

Setting waktu untuk paket soal:

- Tanggal Mulai; tanggal dan 

jam yang ditentukan untuk

siswa mulai dapat

mengakses/mengerjakan

paket soal yang dibuat

- Tanggal Berakhir: tanggal

dan jam paket soal

kadaluarsa (tidak dapat

dikerjakan oleh siswa)

- Durasi: waktu untuk siswa

mengerjakan paket soal

- Standar Ketuntasan: nilai

minimal yang menyatakan

siswa lulus/tuntas sesuai

dengan KKM



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN A

Ambil Soal Pilihan Ganda

Silakan pilih soal-soal yang 

akan diujikan pada paket

soal siswa sejumlah yang 

ditentukan sebelumnya

Kemudian klik Submit



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN A

Silakan pilih soal jenis

essay untuk diujikan

kepada siswa sejumlah

yang ditentukan

sebelumnya

Kemudian klik Submit



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN A

Akan muncul daftar soal-

soal yang telah dipilih baik

Pilihan Ganda dan Essay

Terdapat menu GANTI jika

ingin mengganti soal yang 

telah dipilih dengan soal

lain

Pada Daftar Soal Essay,

Silakan berikan nilai/poin

pada setiap soal-soal essay 

yang akan diujikan

Total Skor harus genap 100

Kemudian klik OK



HASIL PAKET SOAL:
ASESMEN A

Memeriksa tampilan paket soal sebelum

dikerjakan oleh siswa, tampilan yang muncul

akan sama dengan tampilan siswa saat

mengerjakan.

Mengubah setting waktu paket soal sebelum

status paket aktif (aktif: sudah dapat

dikerjakan siswa).

Setelah perubahan klik Update agar 

perubahan tersimpan

Melihat daftar soal yang ada pada paket soal

Daftar Hasil Ujian siswa

Menghapus paket soal JIKA belum pernah

diakses/dikerjakan oleh siswa



MENGERJAKAN UJIAN

OLEH SISWA





1. Lakukan login pada PTO di pto.study.id 

menggunakan NIKS dan password

2.  Untuk mengakses Asesmen A, pada beranda

pilih Asesmen A. Atau klik Asesmen A pada 

kolom sebelah kiri



3. Pilih folder guru terkait yang akan dikerjakan

Asesmennya

Sebagai contoh

4. Pilih Asesmen yang dibuat oleh guru terkait

dengan klik Mulai/Resume



5. Klik Mulai setelah memahami keterangan

tryout yang akan dikerjakan

Tampilan saat mengerjakan soal



6. Saat telah selesai mengerjakan dan tiba pada 

nomor terakhir, klik selesai

7. Siswa dapat mengecek kembali tryout yang telah telah dikerjakan

dengan klik Periksa Jawaban. Dan dapat menyelesaikan tryout dengan

klik Selesai/kumpulkan



Tryout/Asesmen A telah berhasil dikerjakan dan dikumpulkan, maka

akan muncul halaman seperti diatas. Klik OK



PENILAIAN

OLEH GURU





CARA MELIHAT HASIL SISWA
ASESMEN A

Klik Asesmen A > pilih

Hasil Tryout

Pilih Paket Soal dari

Asesmen A yang ingin

dicek hasilnya (dapat

menggunakan Pencarian

Hasil)

Klik Lihat Hasil



CARA MELIHAT HASIL SISWA
ASESMEN A

Akan muncul detail paket

soal dan daftar hasil siswa

yang mengerjakan paket

tersebut

- Melihat detail pekerjaan

siswa dan koreksi

pekerjaan essay

- Profil Siswa

- Menghapus hasil siswa



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Cetak:

Hasil siswa dapat dicetak

dalam format Excel atau

PDF

Unduhan juga dapat dipilih

berdasarkan:

- Nama

- Hasil

- Durasi

Atau Default (nilai

tertinggi, waktu tercepat, 

abjad nama)



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Monitor:

Berisi laporan Riwayat 

Aktiivitas Ujian Siswa

Contoh:

Siswa Adi dari Kelas PTO 

Team telah mencoba

mengerjakan paket soal 1x

dengan IP dan waktu

seperti tertera. Status saat

pengecekan, siswa tersebut

sedang Offline



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Hitung Nilai Akhir:

Perhitungan ulang jika ada

perubahan dalam hasil koreksi

atau Standar Ketuntasan yang 

diubah.



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Peta Pilihan Ganda:

Berisi Analisa Jawaban

Siswa dalam mengerjakan

soal-soal yang diujikan

Persentase menunjukkan

tingkat

kesulitan/kemudahan soal

hasil dari pekerjaan siswa

Peta dapat diunduh

dengan format Excel/PDF

Terdapat pula daftar soal

yang telah diujikan. Pada 

Asesmen A, siswa

mendapatkan soal yang 

sama dengan urutan yang 

berbeda



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Ubah Bobot:

Guru dapat merubah bobot

penilaian dari Paket Soal

yang dibuat

Metode Penilaian:

- Prosentase Benar, yaitu

penilaian bobot secara

keseluruhan untuk soal-

soal Pilihan Ganda

- Poin Per Soal, yaitu

menentukan poin untuk

satu soal yang berlaku

sama untuk soal-soal

pilihan ganda lainnya

Jika ada perubahan silakan

klik Update + Hitung Nilai

untuk kalkulasi nilai yang 

terbaru



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Periksa Essay:

Periksa Essay menjadi

alternatif bagi guru untuk

mengoreksi hasil jawaban

soal essay siswa berdasarkan

soal

Klik icon Pensil pada 

pertanyaan yang ingin

dikoreksi dan diberikan nilai, 

maka daftar jawaban dari

siswa yang telah

mengerjakan akan muncul

sehingga guru dapat

mengecek sekaligus memberi

penilaian



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Periksa Essay:

Setelah klik icon Pensil

Jawaban siswa muncul, dan 

jika dalam bentuk upload file, 

maka guru dapat melihat

dengan klik Lihat Gambar 
atau mengunduh dengen

Unduh Jawaban

Terdapat keterangan rentang

nilai sebagai panduan guru 

dalam memberikan penilaian

Silakan isikan nilai pada kotak

yang disediakan



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Setting:

Ikon Setting berfungsi untuk

pengaturan ulang waktu

paket soal aktif JIKA 

diperlukan.

Setting waktu dapat

difungsikan jika pengaturan

waktu awal sudah

selesai/kadaluarsa/berakhir



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Hapus:

Guru dapat menghapus paket

soal yang telah dibuat (jika

diperlukan/dianggap

batal/salah) dengan cara:

klik Hapus

Silakan baca dan kemudian

masukkan password guru 

sebagai konfirmasi

penghapusan



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Absensi Siswa:

Keterangan jumlah dan siapa

saja siswa dalam kelas

tersebut yang belum

mengerjakan paket soal yang 

dibuat



FITUR DI HASIL
ASESMEN A

Transparansi:

Berguna untuk merubah

pengaturan hasil siswa: 

disembunyikan atau

ditunjukkan kepada siswa




