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I. Pendahuluan 

Penilaian Hasil Belajar peserta didik dilakukan oleh Pemerintah, Satuan 
Pendidikan, dan Pendidik. Penilaian oleh pemerintah dilakukan untuk mengukur SKL 
dengan cara Ujian Nasional. Dan Penilaian oleh satuan pendidikan dilakukan untuk 
mengukur SKL sekolah dengan Ujian Sekolah. Sedangan penilaian oleh untuk pendidik 
dilakukan untuk mengukur keberhasilan peserta didik pada SK dan KD yang dilakukan 
dengan Ulangan. 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk 
memantau proses, kemajuan, dan perbaikan has il dalam bentuk ulangan harian, ulangan 
tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas 
(Permendikbud no. 23 tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidik Pasal 6 ayat 1). 

Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik secara periodik 

untuk menilai/mengukur pencapaian kompetensi setelah menyelesaikan satu 

kompetensi dasar (KD) atau lebih. Ulangan Harian merujuk pada indikator dari setiap KD. 

Bentuk Ulangan harian selain tertulis dapat juga secara lisan, praktik/perbuatan, tugas 

dan produk. 

II. Ulangan harian tertulis 
 

Salah satu bentuk ulangan harian yang sering direncanakan oleh guru adalah 

ulangan harian tertulis. Ulangan harian secara tertulis merupakan bentuk ulangan harian 

dengan kisi-kisi, kartu soal, lembar jawab, kunci jawaban dan soal-soal ditulis oleh guru 

di computer dan dicetak di kertas dengan menggunakan dengan printer. Soal ulangan 

harian bisa juga ditulis secara langsung oleh guru di media kertas, tetapi tentunya akan 

memakan waktu yang lama dalam menulisnya. 
 

Bentuk soal ulangan harian tertulis  dapat berupa soal pilihan ganda, benar-salah, 

menjodohkan, isian singkat dan uraian. Soal ulangan harian tertulis yang telah dibuat 

oleh guru tersebut kemudian di berikan kepada siswa-siswi pada saat ulangan untuk 

dikerjakan. 
 

 
Siswa mengerjakan soal ulangan tertulis 

 

Siswa-siswi kemudian mulai mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru pada 

lembar jawaban yang telah disediakan. Dengan menggunakan pensil atau pulpen dan 

penghapus siswa mulai menuliskan jawabannya di lembar jawaban. Batasan waktu dalam 

mengerjakan soal juga diterapkan untuk efisiensi waktu ulangan. Ulangan harian dengan 

model ini disebut Ulangan Kertas Pensil (UKP). 
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III. Ulangan Harian Berbasis Komputer 
 

Ulangan harian secara tertulis dapat dilakukan dengan media kertas dan pensil 

atau Ulangan Kertas Pendil (UKP) dan Ulangan Berbasis Komputer (UBK). Ulangan Kertas 

Pensil berarti siswa-siswa mengerjakan soal di kertas lembar soal dan menuliskan 

jawabannya di kertas lembar jawab. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi 

dan komunikasi yang semakin canggih, maka penggunaan produk-produk teknologi ini 

semakin banyak digunakan oleh manusia. 
 

 
Penggunaan computer untuk kegiatan ulangan harian 

 

Kemajuan perkembangan ini tentu memberikan berbagai inovasi-inovasi baru 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Salah satu inovasi yang digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran dalah penggunaan gadget dan komputer untuk mengerjakan soal ulangan 

harian. Penggunaan media komputer dan gadget untuk kegiatan ulangan harian ini 

kemudian kita sebut dengan Ulangan Berbasis Komputer (UBK). 

 

IV. Quizizz, aplikasi pembuatan soal online. 
 

Ada banyak aplikasi pembuatan soal untuk penilaian ulangan kepada siswa-siswi, 

baik yang bersifat freeware (gratis) maupun yang shareware (berbayar). Beberapa 

aplikasi online yang bisa saya sebutkan di sini misalnya Poll Everywhere,  Aurasma, 

BookWidgets, ExplainEverything, Google Classroom, Quizlet, Kahoot!, Socrative, Nearpod, 

Seesaw, Photomath, Evenote Scannable, Airserver, Adobe Voice, Paplet, Popplet, Quizizz, 

Lucidchart, QR Code Reader and Scanner, Pealtress, dan Khan Academy. 
 

Salah satu aplikasi online yang bersifat free adalah Quizizz yang dapat diakses di 

website http://quizizz.com . Cara membuat soal di aplikasi online ini cukup mudah dan 

dapat dengan menggunakan akun gmail kita untuk keperluan membuat akun kita sebagai 

guru. Adapun tahapan membuat soal di web Quizizz ini adalah dengan membuat akun 

(bagi pengguna awal), membuat soal, menyimpan, membagikan kode pada saat ulangan 

dan sebagainya.  

 

V. Membuat Akun Baru dan membuat soal di web Quizizz 
 

Tahap pertama dari cara membuat soal dengan Quizizz adalah dimulai dari 

membuat akun baru di website Quizizz. Cara pembuatan akun ini mudah cukup dengan 

akun gmail kita atau akun email yang lain. Langkah pertama dari pembuat akun ini kita 

mulai dengan membuka aplikasi browser  untuk interner. Disarankan menggunakan 

Google Chrome. 

 

http://quizizz.com/
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1. Buka browser Google Chrome dan klik tombol masuk atau sign in. 

 

 
 

 

2. Pilih Akun Google yang akan kita gunakan untuk browser Chrome kita 

 

 
 

3. Setelah login dengan akun gmail, maka tombol masuk atau sign in berubah menjadi 

foto profil akun gmail kita. 
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4. Ketik Quizizz.com di menu search atau langsung di address bar browser. 

 

 
 

5. Muncul halaman awal Quizizz.com dan kemudian klik tombol Sign UP 

 

 
 

6. Muncul kotak dialog untuk memilih sign up dengan akun gmail atau akun email yang 

lain. Karena sudah login browser maka kita pilih Set up with Google. 
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7. Pilih akun yang gmail yang akan digunakan. 
 

 
 

8. Masuk halaman pertama setelah mendapat konfirmasi dari Quizizz.com, karena kita 

akan membuat soal maka kita bertindak sebagai guru. Pilih tombol an educator. 
 

 
 

9. Pilih Country/Negara (Indoesia) dan Zip Postal Code (Kode Pos) dan Organization 

Name (Nama organisasi, bisa nama sekolah) 
 

 



Membuat Soal Online dengan Quizizz                                                        MGMP Geografi MA DIY 2018 

 

Andi Hidayat halaman 6 
 

 

10. Data baru berupa perubahan fotoprofil, lalu klik select organization 

 
 

11. Muncul pesan pendaftaran akun Quizizz telah selesai, kemudian klik Continue. 

 
 

12. Muncul kotak dialog Want to create quiz, klik Open Quiz Creator untuk memulai 

membuat soal quis. 
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13. Muncul kotak dialog pembuatan soal, isikan nama/tema ulangan harian di kotak 

Enter quiz name, tambahkan gambar dengan klik kotak Add quiz image, pilih bahasa 

dalam bahasa Indonesia 
 

 
 

14. Contoh tampilan saat kotak dialog soal sudah terisi seperti pada gambar berikut. 

Kemudian klik tombol Save. 
 

 
 

15. Tampilan soal saat sudah disimpan. Untuk membuat pertanyaan/soal baru maka klik 

tombol Create new question 
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16. Tampilan form pembuatan soal muncul. Gambar sebelah kiri adalah form untuk 

menuliskan soal dan jawaban, sedangkan gambar sebelah kanan adalah tampilan soal 

yang akan muncul di gadget yang nanti akan digunakan siswa dalam mengerjakan 

soal ulangan harian. 
 

 
 

17. Bagian-bagian dalam form penulisan soal dan jawaban adalah sebagai berikut : 
 

 
 

a. Menu pilihan single answer untuk option jawaban unik/tunggal dan multiple 

answer untuk option jawaban jamak/ganda. 

b. Kotak tempat menuliskan soal 

c. Kotak tempat menuliskan jawaban 

d. Menu untuk menambah option jawaban 

e. Menu untuk menambah gambar 

f. Menu untuk menghapus option jawaban 

g. Menu untuk mengatur waktu pengerjaan soal pada nomor soal yang sedang 

dibuat. 

h. Menu Save untuk menyimpan soal 

i. Menu Cancel untuk membatalkan membuat soal 

         a 

        b 

        c 

        d 

         e 

         f 

        g 

    i    h 
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18. Form soal setelah diisi. Gambar sebelah kiri adalah form soal yang telah diisi 

pertanyaan dan jawabannya. Gambar sebelah kanan adalah tampilan soal yang akan 

muncul di gadget siswa-siswi. 
 

 
 

19. Satu soal telah dibuat, selanjutnya jika akan membuat soal berikutnya adalah dengan 

klik tombol Create new question lalu lakukan langkah-langkah penulisan soal seperti 

pada gambar-gambar yang telah dicontohkan sebelumnya. 
 

 
 

20. Jika semua soal telah selesai dibuat maka tekan tombol Finish Quiz 
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21. Muncul kotak dialog Quiz Details yang harus kita isi. 
 

 
 

a. Menu Select grade range untuk memilih range tingkatan/kelas dari soal yang 

telah dibuat. Tersedia pilihan grade kelas 1 – 12, universitas dan professional. 

b. Menu Choose relevant subject untuk memilih tema atau mata pelajaran dari  soal 

yang kita buat. Karena soal-soal yang telah kita buat adalah soal geografi maka 

pilihannya dengan menekan tombol Geography. 

c. Menu Select Topic untuk memilih topik soal yang berkaitan dengan geografi, 

misalnya topik tentang Geology. Jika tidak ada pilihannya maka tekan other. 

 

22. Tampilan akhir paket soal yang telah selesai dibuat. 
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VI. Melaksanakan ulangan harian dengan fitur Live Game. 

Soal telah selesai dibuat, pekerjaan berikutnya adalah mengujikan kepada siswa-

siswi dalam bentuk ulangan harian. Fitur di Quizizz yang digunakan untuk kegiatan 

ulangan ini adalah Live Game. Prinsip dari Live Game ini adalah komputer guru sebagai 

host/server untuk perangkat komputer/gadget siswa-siswi dalam mengerjakan soal. 

Adapun cara melaksanakan Live Game dengan Quizizz adalah sebagai berikut. 

1. Klik tombol Live Game. 
 

 
 

2. Pilih Question Setting sesuai keperluan, lalu tekan tombol Proceed. 
 

 
 

3. Game code untuk soal yang kita ujikan muncul, lalu share kepada siswa-siswi. Game 

Code ini dapat kita share secara langsung ke siswa-siswi dengan lisan atau dengan 

tayangan pada LCD Projector. 
 

 
 

4. Meminta siswa-siswi untuk mengakses http://quizizz.com/join di gadget atau 

komputer mereka. 

5. Siswa-siswa login dengan game code yang telah otomatis dibentuk oleh server/host 

dan mengisikan namanya 

http://quizizz.com/join
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6. Jika siswa sudah login menggunakan game code quizizz yang telah diberikan guru 

dan memasukkan namanya, maka nama mereka akan terdaftar dan muncul di 

keterangan partisipan 
 

 
 

7. Setelah semua siswa sudah login kemudian tekan tombol start.   

8. Siswa-siswa kemudia mulai mengerjakan soal di gadget/komputer milik mereka. 

9. Guru dapat memantau pekerjaan siswa lewat monitor atau layar LCD. 

10. Setelah seluruh siswa selesai mengerjakan guru dapat mendownload hasil 

pekerjaan siswa dengan menekan tombol Download Excel. 
 

 
 

11. Hasil pekerjaan seluruh siswa dalam format Excel disertai penjelasan tentang 

jumlah soal, jumlah siswa menjawab benar/salah pada setiap nomor. 
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VII. Penutup 
 

Ulangan harian tertulis merupakan salah satu bentuk penilaian pengetahuan 

untuk mengetahui kemampuan kognitif siswa dalam menguasai kompetensi dasar pada 

suatu materi. Penggunaan gadget dan media internet untuk mengerjakan soal secara 

online dapat menjadi alternatif ulangan harian tertulis yang masih bersifat manual. 

Dengan pengerjaan soal secara online di gadget masing-masing siswa dapat lebih 

tertarik untuk mengerjakan soal ulangan harian dan menjadikan mereka penasaran 

untuk mengerjakan lagi jika menemukan masih banyak terjadi kesalahan dalam 

menjawab soal.  

Penggunaan aplikasi Quizizz untuk ulangan harian tentunya juga membuat siswa 

merasa senang dapat memanfaatkan gadget mereka. Pengalaman baru dengan sistem 

belajar online tentunya juga membantu mempermudah pekerjaan karena tinggal tekan 

tombol di computer. Terimakasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. 


