
TUTORIAL MENGOPERASIKAN ASESMEN DI KIPIN CLASSROOM
Asesmen B



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 B = QUIZ

Membuat paket soal dengan model pengambilan

soal otomatis diacak oleh sistem berdasarkan Kelas 

& Mata Pelajaran. Soal yang didapat siswa satu dan 

lainnya dapat berbeda



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN B

Klik Soal > Kategori

Disamping adalah contoh

daftar Kategori yang telah

dibuat

Untuk menambah silakan

klik

Dapat diawali dengan membuat Kategori (sifatnya opsional)

Asesmen B ini adalah sifatnya ACAK, dengan menggunakan kategori berarti menambahkan filter untuk sistem

mengacak soal yang akan tampil pada siswa. Yang semula hanya dari Tingkat dan Mata Pelajaran, sekarang filter ketiga

adalah Kategori



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN B

Isikan detail untuk

membuat kategori

- Tingkat – kategori

dibuat untuk kelas apa

- Mapel - mata pelajaran

dari kategori yang 

dibuat

- Nama Kategori – judul

dari kategori yang 

dibuat

Submit



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN B

Kategori telah berhasil

ditambahkan

Untuk mengisi koleksi soal

di kategori dapat

menggunakan 2 cara yaitu

upload file dengan

menyertakan Kategori atau

klik



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN B

Klik Tambah+ untuk

menambah koleksi soal

dari Daftar Soal

Setelah klik



Asesmen B = QUIZ

Membuat paket soal dengan model pengambilan

soal otomatis diacak oleh sistem berdasarkan Kelas 

& Mata Pelajaran. Soal yang didapat siswa satu dan 

lainnya dapat berbeda



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN B Pilih Asesmen B lalu klik

Tambah Quiz

Isikan detail:

- Tingkat merupakan

target kelas siswa yang 

akan mengerjakan

paket

- Mapel untuk mata

pelajaran yang akan

diujikan

- Jenis Soal dapat dipilih

untuk paket akan berisi

Pilihan Ganda saja, 

Essay Saja, atau

kombinasi

- Transparansi Bagi Siswa, 

dapat dipilih Hasil Siswa

akan disembunyikan

atau ditunjukkan

kepada siswa



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN B

Silakan pilih Kategori

(opsional)



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN B Tahap 3: Isikan detail Paket

Soal

- Judul – judul paket

sebagai identitas paket

- Deskripsi – Keterangan

tambahan tentang

paket soal (optional)

- Jurusan – Kelas yang 

akan diuji

- Mapel – mata pelajaran

paket soal yang dibuat

- Jumlah Soal Pilihan

Ganda – silakan

masukan jumlah soal

pilihan ganda yang akan

disertakan dalam soal.

Terdapat keterangan jumlah soal
yang tersedia di Daftar Soal



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN B

Lanjutan Tahap 2

- Penilaian Pilihan Ganda –

dapat dipilih untuk per 

poin atau persentase

- Bobot poin/Prosentase –

tergantung berdasarkan

pilihan. Jika poin silakan

isi poin per soal, jika

persentase silakan isi

persentase maksimal

untuk bobot soal pilihan

ganda

- Jumlah Soal Essay – isi

dengan jumlah soal essay 

yang akan diinputkan



CARA MEMBUAT PAKET SOAL:
ASESMEN B

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

Submit



Hasil Paket Soal:
ASESMEN B

Memeriksa tampilan paket soal

sebelum dikerjakan oleh siswa, 

tampilan yang muncul akan

sama dengan tampilan siswa

saat mengerjakan.

Mengubah beberapa pengaturan

pada paket soal jika status masih

Menunggu. Setelah perubahan

klik Update agar perubahan

tersimpan

Menghapus paket soal JIKA 

belum pernah

diakses/dikerjakan oleh siswa

Jika paket soal berstatus JALAN, artinya paket soal sudah dapat diakses oleh siswa untuk

dikerjakan

Jika paket soal berstatus Menunggu, artinya paket soal belum saatnya untuk dikerjakan siswa

Laporan Hasil Asesmen B



MENGERJAKAN UJIAN

OLEH SISWA





1. Sama seperti mengerjakan Asesmen A, setelah melakukan login maka

pilih Asesmen B



2. Pilih folder guru terkait yang akan dikerjakan

Asesmennya



3. Pilih Asesmen yang dibuat oleh guru terkait

dengan klik Lanjut



4. Pada Asesmen B, Siswa dapat memilih jenis soal mana yang dikerjakan terlebih

dahulu. Klik Pilihan Ganda jika ingin mengerjakan jenis pilihan ganda terlebih dahulu, 

dan klik Essay jika ingin mengerjakan jenis soal essay terlebih dahulu



Merupakan contoh

tampilan jika

memilih pilihan

ganda terlebih

dahulu

5. Klik Kumpulkan saat telah selesai mengerjakan bagian

jenis soal terpilih, untuk kemudian melanjutkan ke jenis soal

yang lain. Akan muncul konfirmasi seperti diatas. Klik

periksa ulang jika ingin memeriksa Kembali, dan klik Lanjut

essay untuk berganti ke jenis soal berikutnya



6. Kerjakan soal hingga tuntas. Jangan lupa untuk klik

Jawab setiap kali selesai menginput jawaban. Karena 

jawaban tidak akan tersimpan tanpa klik jawab.

7. Setelah soal telah terjawab semuanya, klik kumpulkan



8. Akan muncul konfirmasi. Klik periksa lagi untuk

memeriksa Kembali jawaban, dan klik

selesai/kumpulkan untuk menyelesaikan Asesmen.

9. Klik OK





CARA MELIHAT HASIL SISWA

ASESMEN B

Klik Asesmen B > pilih

Hasil Quiz

Pilih Paket Soal dari

Asesmen B yang ingin

dicek hasilnya (dapat

menggunakan Pencarian

Hasil)

Klik untuk melihat

hasil



Akan muncul detail paket

soal dan daftar hasil siswa

yang mengerjakan paket

tersebut

- Melihat detail pekerjaan

siswa dan koreksi

pekerjaan essay

- Menghapus hasil siswa

CARA MELIHAT HASIL SISWA

ASESMEN B



CARA MELIHAT HASIL SISWA

ASESMEN B Melihat detail jawaban quiz 

dan melakukan koreksi

Untuk melihat detail jawaban

dan melakukan koreksi, dapat

klik ikon di samping. Maka

akan ditampilkan detail 

jawaban siswa. 

Pada soal pilihan ganda, warna

merah menandakan jawaban

siswa yang salah. Sedangkan

warna hijau untuk jawaban

benar.

Untuk bagian soal essay, Guru 

akan menginput nilai secara

manual dengan cara

mengisikan nilai pada kolom

poin yang telah disediakan. 

Jangan lupa untuk klik submit 

nilai untuk menyimpan nilai.



CARA MELIHAT HASIL SISWA

ASESMEN B

Hitung Nilai:

Berfungsi untuk

menghitung ulang nilai jika

ada perubahan seperti:

- Setelah melakukan

koreksi secara manual

- Setelah melakukan

pergantian bobot nilai



CARA MELIHAT HASIL SISWA

ASESMEN B

Monitor:

Berisi laporan Riwayat 

Aktiivitas Ujian Siswa

Contoh:
Siswa Adi dengan ID SISWA10, 

telah melakukan login pada 

tanggal 25 Maret 2021 pukul

10.12 WIB, dan saat ini sedang

offline.



Cetak:

Hasil siswa dapat dicetak

dalam format Excel atau

PDF

Unduhan juga dapat dipilih

berdasarkan:

- Nama

- Durasi

- Nilai

Atau Default (nilai

tertinggi, waktu tercepat, 

abjad nama)

CARA MELIHAT HASIL SISWA

ASESMEN B



CARA MELIHAT HASIL SISWA

ASESMEN B
Peta Pilihan Ganda:

Peta Pilihan Ganda ini

berbeda dengan Peta 

Pilihan Ganda pada 

Asesmen A. 

Pada Asesmen B, Peta 

Pilihan Ganda dibaca

secara horizontal dan 

hanya sebagai laporan

jawaban siswa

Hal tersebut karena pada 

Asesmen B, soal yang 

didapat oleh siswa adalah

acak



CARA MELIHAT HASIL SISWA

ASESMEN B

Setting:

Fitur Setting di Asesmen B 

ini berfungsi untuk: 

a) mengganti judul paket

soal

b) mengubah

Transparansi Hasil 

untuk siswa

c) Mengatur ulang Paket

Soal setelah

pengaturan waktu awal

berakhir/selesai/kadalu

arsa



CARA MELIHAT HASIL SISWA

ASESMEN B

Diagnosa:

Fitur ini berfungsi sebagai

diagnosa paket soal jika

terjadi eror yang dialami

siswa dikarenakan

mendapat soal yang 

kurang lengkap untuk

dapat diperbaiki



CARA MELIHAT HASIL SISWA

ASESMEN B

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




