
TUTORIAL MENGOPERASIKAN ASESMEN DI KIPIN CLASSROOM
Menginput Soal oleh GURU



INPUT SOAL

OLEH GURU



MODEL SOAL
AKM

PTO mendukung model-model soal AKM seperti:

✓ Pilihan Ganda

✓ Pilihan Ganda Kompleks

✓ Menjodohkan

✓ Benar/Salah

✓ Isian Singkat

✓ Essay

Masuk dalam jenis PILIHAN GANDA dan 

nilai akan otomatis dihitung oleh sistem. 

Perhitungan nilai adalah berdasarkan

per soal, sehingga jawaban siswa akan

dihitung sebagai benar jika sesuai

dengan kunci jawaban yang diberikan

guru



3 Langkah Mudah

MANUAL BANK SOALUPLOAD FILE



METODE INPUT SOAL

MANUAL

Guru membuat/menginput soal
langsung dalam sistem PTO



METODE INPUT SOAL: MANUAL

Klik menu Soal kemudian pilih Tambah Soal



Isikan detail yang 
diminta.

Tingkat: soal dibuat
untuk kelas berapa

Mapel: soal merupakan
mata pelajaran apa

Tipe: terdapat 2 macam
yaitu Pilihan Ganda dan 
Essay

Klik Lanjut jika sudah
terisi semua

METODE INPUT SOAL: MANUAL



METODE INPUT SOAL: MANUAL

Jika belum membuat
Kategori, maka akan terisi
Kosong

Ketik pertanyaan pada 
kolom Soal

Dapat menyertakan
gambar, pengaturan
tebal/miring/garis bawah
dan pengaturan lainnya

Varian Pilihan adalah
jumlah pilihan jawaban
(minimal 2, maksimal 5)

Jenis, silakan pilih jenis soal
yang akan dibuat



METODE INPUT SOAL: MANUAL

Isikan pilihan jawaban di 
masing-masing kolom
yang disediakan

Dapat menyertakan
gambar

Pada Kunci, pilih 1 
jawaban yang benar

Klik Submit

Single Answer

Single Answer



METODE INPUT SOAL: MANUAL

Isikan pilihan jawaban di 
masing-masing kolom
yang disediakan

Dapat menyertakan
gambar

Tandai pilihan-pilihan
jawaban yang 
merupakan kunci
jawaban

Klik Submit

Many Answer
Many Answer



METODE INPUT SOAL: MANUAL

Isikan pernyataan pada 
setiap Pilihan dan 
Pasangan yang sesuai
sebagai kunci

Tidak dapat
menyertakan gambar

Disediakan juga Palsu 1 –
Palsu 2 Pasangan
sebagai pengecoh
jawaban

Klik Submit

Menjodohkan/
Pair



METODE INPUT SOAL: MANUAL

Benar/Salah dapat diubah
sesuai dengan kebutuhan, 
yaitu dengan cara
menulisakan di:
Keterangan Benar & 
Keterangan Salah

Isikan pernyataan dan 
kunci dari jawaban
pernyataan tersebut

Klik Lanjut

Benar / Salah
Benar / Salah



METODE INPUT SOAL: MANUAL

Isian Singkat:
Dalam pembuatan soal
isian singkat, silakan
untuk membubuhi (x) di 
tempat siswa dapat
menjawab (seperti pada 
gambar)

Pilih Isian Singkat

Klik Lanjut

Isian Singkat



METODE INPUT SOAL: MANUAL

Isian Singkat:
Silakan isikan kunci
jawaban pada kotak yang 
disediakan

Klik Lanjut

Note: Jawaban siswa akan
dihitung secara otomatis
dan ejaan harus sesuai
dengan kunci yang diisikan
oleh guru

Isian Singkat
Isian Singkat



METODE INPUT SOAL: MANUAL
Tampilan jika soal sudah berhasil terinput di sistem PTO

- Jika ada kesalahan dalam soal/jawaban saat preview, silakan klik Edit Soal/Jawaban
untuk merevisi dan jangan lupa untuk klik Ubah agar perubahan/revisi dapat
tersimpan

- Jika ingin menambahkan audio (harus berformat MP3), silakan klik Edit Audio



METODE INPUT SOAL: MANUAL

Tampilan input soal
Essay

Dapat mencantumkan
gambar

Pada Kunci Essay dapat
diisi kunci jawaban
sebagai acuan saat
koreksi atau dapat
dikosongkan

Klik Submit

Essay



METODE INPUT SOAL

UPLOAD FILE

Guru membuat/menginput soal melalui file 
Ms. Word atau Ms. Excel. Tersedia template 
sebagai panduan.



STEP 1 Unduh template

STEP 2 Input soal dalam template

STEP 3 Unggah soal ke sistem PTO

Upload Soal dengan 3 Langkah



METODE INPUT SOAL

UPLOAD FILE

Langkah-Langkah Upload File melalui:

adalah SAMA, ditutorial selanjutnya akan dicontohkan cara

untuk mengupload file template melalui file Ms. Word saja



UPLOAD FILE: Perbedaan Ms. Word & Ms. Excel

✓ Dapat menambah gambar di kolom Soal maupun kolom
Pilihan Jawaban dengan format gambar JPG

✓ Jika dalam soal terdapat tabel, silakan untuk mengubah
menjadi gambar

✓ Jangan menggunakan Bullets & Numbering (dapat
menggunakan penomoran dengan manual) 

✓ Jangan menggunakan Simbol atau Equation
✓ Jika menggunakan titik-titik, gunakan titik-titik dengan spasi
✓ Jika pada kolom soal hanya menyertakan gambar, berikan

karakter huruf atau tanda baca

✓ Template Ms. Excel hanya dapat memuat Text (tidak bisa
menambah gambar)

MOHON UNTUK TIDAK MENGUBAH SEDIKITPUN TEMPLATE YANG TELAH DIUNDUH DARI SISTEM PTO



UPLOAD FILE: Unduh Template

Pada menu Soal pilih

Upload Word

Akan muncul tampilan di 

samping. Pilih Tipe Soal yang 

akan dibuat. Kemudian klik

Lanjut.

Pada halaman selanjutnya, 

scroll ke bawah untuk

mengunduh file template

Silakan pilih template yang 

dibutuhkan dengan cara klik. 

Otomatis file template akan

terunduh



UPLOAD FILE: 
Macam File Template Pilihan Ganda

1) Pilihan Ganda Single Answer

Keterangan:

- No : nomor urut soal

- Soal : daftar pertanyaan yang akan diujikan

- Pilihan : jumlah pilihan jawaban sesuai kebutuhan, minimal 2 (AB)

- Kunci : abjad yang menjadi kunci jawaban (gunakan huruf kapital: A/B/C/D/E)

- A, B, C, D : pilihan jawaban yang disediakan

Hapus contoh isian

TANPA merubah

kolom-kolom pada 

template



UPLOAD FILE: 
Macam File Template Pilihan Ganda

2) Pilihan Ganda Kompleks

Hapus contoh isian

TANPA merubah

kolom-kolom pada 

template

Keterangan:

- No : nomor urut soal

- Soal : daftar pertanyaan yang akan diujikan

- Pilihan : jumlah pilihan jawaban sesuai kebutuhan, minimal 2 (AB)

- Kunci : abjad yang menjadi kunci-kunci jawaban. Tulis abjad dari jawaban-jawaban benar

dengan tanda : (titik dua) tanpa spasi

- A, B, C, D : pilihan jawaban yang disediakan



UPLOAD FILE: 
Macam File Template Pilihan Ganda

3) Menjodohkan / PAIR

Hapus contoh isian

TANPA merubah

kolom-kolom pada 

template

Keterangan:

- No : nomor urut soal

- Soal : daftar pertanyaan yang akan diujikan

- Pilihan : jumlah pilihan jawaban sesuai kebutuhan, minimal 2 (AB)

- A, B, C, D : pilihan jawaban yang disediakan + pasangan jawaban (pada baris di bawahnya)

Pada baris selanjutnya terdapat Palsu, silakan isi pasangan jawaban sebagai ‘kecohan’. Maksimal adalah 2.



UPLOAD FILE: 
Macam File Template Pilihan Ganda

4) Benar/Salah

Keterangan:

- No : nomor urut soal

- Soal : daftar pertanyaan yang akan diujikan

- Ket Benar : silakan sesuaikan dengan kebutuhan

- Ket Salah : silakan sesuaikan dengan lawan dari Ket Benar

- Pilihan : jumlah pilihan jawaban sesuai kebutuhan, minimal 2 (AB)

- A, B, C, D : pilihan jawaban yang disediakan + Keterangan jawaban (pada baris di bawahnya)

Hapus contoh isian

TANPA merubah

kolom-kolom pada 

template



UPLOAD FILE: 
Macam File Template Pilihan Ganda

5) Isiang Singkat

Keterangan:

- No : nomor urut soal

- Soal : daftar pertanyaan yang akan diujikan. Beri tanda (x) sebagai tempat untuk mengisi jawaban

- Jawaban : kunci jawaban untuk sistem melakukan pengecekan secara otomatis

Note: Jawaban siswa harus = kunci jawaban; kesalahan penulisan akan dianggap SALAH; untuk penggunaan huruf

besar & huruf kecil tidak masuk dalam koreksi. Komponen utama adalah EJAAN/SPELLING 

Hapus contoh isian

TANPA merubah

kolom-kolom pada 

template



UPLOAD FILE: Unduh Template

Pada menu Soal pilih

Upload Word

Akan muncul tampilan di 

samping. Pilih Tipe Soal yang 

akan dibuat. Kemudian klik

Lanjut.

Pada halaman selanjutnya, 

scroll ke bawah untuk

mengunduh file template

Silakan pilih template yang 

dibutuhkan dengan cara klik. 

Otomatis file template akan

terunduh



UPLOAD FILE: 
File Template Essay

Keterangan:

- No : nomor urut soal

- Soal : daftar pertanyaan yang akan diujikan. 

- Jawaban : jawaban sebagai tolok ukur jawaban siswa, akan dicek secara manual oleh guru

Note: kolom Jawaban dapat diisi/dikosongi, sifatnya opsional

Hapus contoh isian

TANPA merubah

kolom-kolom pada 

template



UPLOAD FILE: 
Unggah soal ke sistem PTO

Pada menu Soal pilih

Upload Word

Akan muncul tampilan di 

samping. 

Pilih:

- Tingkat untuk soal-soal

yang dibuat

- Mapel yaitu mata

pelajaran soal-soal yang 

akan diupload

- Tiper soal sesuai dengan

template yang akan

diupload

Klik Lanjut….



UPLOAD FILE: 
Unggah soal ke sistem PTO

Data Guru, Tingkat dan 

Mapel telah terisi, isikan

detail lainnya:

- Kategori, ini adalah

opsional silakan dibuat

dahulu jika soal yang akan

diupload akan dimasukkan

kategori tertentu atau

boleh dikosongi

- Jenis, pilih jenis soal sesuai

dengan template yang 

akan diupload

- Jumlah soal, isikan jumlah

soal yang ada pada 

template yang akan

diupload

- Klik Choose File untuk

mengunggah template 

yang telah dibuat

Klik Lanjut. . .



UPLOAD FILE: 
Unggah soal ke sistem PTO

Tampilan di samping adalah

tampilan PREVIEW FILE 

TEMPLATE untuk memastikan

template isian sudah sesuai

dengan sistem.

1) Klik Cek

Silakan perhatikan kolom

Status, 

a) jika sudah menunjukkan

OK berarti soal sudah

sesuai

b) jika ada eror seperti pada 

nomor 5, silakan baca

pesan erornya untuk

diperbaiki



UPLOAD FILE: 
Unggah soal ke sistem PTO

Memperbaiki soal eror

Contoh eror di atas:
“Ellipsis ‘…’ ganti dengan ‘..’ atau ‘. . .’ untuk
memperbaiki silakan klik icon edit         
Setelah diubah sesuai dengan yang 
disarankan, jangan lupa untuk klik Ubah.
Klik Cek saat tampilan kembali ke jendela
PREVIEW



UPLOAD FILE: 
Unggah soal ke sistem PTO

Setelah diperbaiki Status 

menunjukkan OK semua, 

silakan:

2) Klik Proses

Akan muncul “Proses telah

selesai”

3) Klik Selesai

Dan soal akan otomatis

masuk ke Daftar Soal



3 METODE INPUT SOAL

BANK SOAL

PTO menyediakan RIBUAN soal untuk
semua jenjang dan dapat dimanfaatkan
sebagai latihan soal



LANGKAH MEMANFAATKAN 
KOLEKSI SOAL DI PTO

KLIK:



LANGKAH MEMANFAATKAN 
KOLEKSI SOAL DI PTO

Pilih soal dari kelas

yang tersedia sesuai

kebutuhan

Note: Soal di Bank 

Soal harus diimport

ke Daftar Soal guru 

sebelum siap

digunakan



LANGKAH MEMANFAATKAN 
KOLEKSI SOAL DI PTO

Tersedia jumlah soal

di masing-masing 

mata pelajaran yang 

tersedia

Klik DAFTAR: untuk

melihat dan memilih

soal secara manual

Klik AMBIL: untuk

mengambil soal

secara acak dari

koleksi yang tersedia



JIKA MEMILIH DAFTAR

Terdapat Kata 

Kunci/Keyword untuk

mencari soal sesuai

kebutuhan

Setelah soal dengan

Keyword yang dicari

muncul, klik Ambil untuk

mengambil soal tersebut



JIKA MEMILIH DAFTAR

Akan muncul isian detail 

sebagai identitas soal-

soal tersebut di Daftar 

Soal

Tertera dicontoh, 

dengan keyword “virus” 

terdapat 51 soal

Isikan jumlah soal yang 

akan diambil dari 51 soal

yang mengandung kata 

“virus”

Klik Ambil dan otomatis

sejumlah soal tersebut

telah masuk ke Daftar 

Soal



JIKA KLIK

Tentukan soal ini

akan dikategorikan di 

Kelas, Mata Pelajaran, 

dan (jika ada) 

Kategori apa yang 

sesuai. 

Kemudian klik Kirim



JIKA KLIK

Otomatis soal yang dipilih akan ditambahkan ke Daftar Soal guru




