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Pengantar 

Jeruq.com adalah website yang menyediakan fasilitas untuk membuat kelas dan soal secara online 

dengan langkah-langkah yang cukup mudah. Untuk dapat membuat kelas dan soal di web ini kita 

wajib membuat akun dahulu. Website ini menjadi salah satu alternatif dari sekian banyaknya 

website yang menyediakan fasilitas serupa. Salah satu keunggulan aplikasi di website ini adalah 

karya anak bangsa dengan koneksi ringan sehingga mudah diakses oleh pengguna. 

 

TAHAP 1. Membuat dan Memotong Soal 

Pembuatan soal bisa kita lakukan di aplikasi office seperti Microsoft Word. Jika sudah memiliki soal 

dalam bentuk file word atau pdf makan kita tinggal membuka file tersebut. Pada tahap ini kita akan 

menggunakan file soal yang telah jadi. 

1. Buka file soal yang akan kita potong 

 
2. Buka aplikasi Sniping Tool (aplikasi ini adalah aplikasi bawaan pada OS Windows) yang 

terdapat di menu Windows  Accessories. 

 
 

3. Tempatkan aplikasi Sniping Tool di atas file Microsoft Word 

 



4. Klik New - tampilan word akan terlihat kabur 

 
 

5. Lakukan pemotongan dengan membuat kotak pada baris soal (nomor soal tidak usah ikut 

diblok) 

 
 

6. Lepaskan mouse, tampilan soal terpotong pada sniping tool 

 



7. Klik simpan ke dalam folder dan beri nama file dengan angka sesuai urutan soal dalam format 

PNG atau JPG (agar hemat disarankan dalam format jpg) 

 
 

8. Lakukan pemotongan pada semua butir soal yang akan dipotong dengan menyimpan sesuai 

nomor. 

 

TAHAP 2. Upload Soal Ke Postimage 

Tahap ke-2 adalah mengupload gambar soal yang telah kita potong menggunakan sniping tool tadi. 

Jeruq.com mendukung direct link soal di web postimage, blogger dan imgbox. Pada tutorial ini kita 

akan upload ke Postimage 

1. Buka browser, ketikkan postimage 

 
2. Klik alamat tersebut lalu buat akun dengan menggunakan gmail kita. Kita bisa mengupload 

gambar tanpa akun hanya saja sulit untuk melacaknya. Dengan membuat akun maka kita bisa 

melakukan manajemen file yang kita uplod. 

 

3. Setelah pembuatan akun selesai akan muncul tampilan web postimage sebagai berikut. 

 
 

 



4. Pilih menu My Image lalu buat gallery(folder) baru dengan mengisi nama gallery dan klik 

tombol Create a new gallery 

 
 

5. Gallery telah terbuat, selanjutnya untuk mengupload gambar soal klik Choose Images 

 
 

6. Pilih folder tempat penyimpanan gambar potongan soal, lalu pilih semua gambar soal dan klik 

open. File pada saat proses terupload akan terlihat seperti gambar berikut 

 
 

7. Selanjutnya akan muncul direct link setiap gambar yang akan diupload. Direct link ini yang 

akan kita gunakan untuk mengirim setiap nomor soal ke web jeruq.com 

 
Biarkan link ini tetap terbuka, buka tab browser lalu akses ke Jeruq.com 



TAHAP 3. Membuat Soal di Web jeruq.com 

Pada tahap ke tiga ini kita akan masuk ke web jeruq.com dan akan melakukan pengcopyan direct 

link gambar soal dari postimage ke web jeruq.com 

 

Langkah – langkah pembuatan soal online di Jeruq.com 

1. Buka browser dan ketikkan jeruq com 

 
 

2. Klik Daftar/Masuk 

 
 

3. Daftarkan dengan akun email anda, contoh akun gmail 

 



4. Jeruq.com akan mengirimkan password ke email yang kita jadikan akun, login menggunakan 

email dan password yang diberikan. 

 
 

5. Untuk dapat membuat soal diharuskan membuat kelas baru lebih dahulu, silahkan klik tombol 

Buka Kelas Baru 

 

6. Isikan informasi yang diperlukan untuk kelas yang anda buat, setelah selesai akan muncul 

tampilan berikut ini 

 

 
 

Menu bar pada tampilan kelas terdiri dari : 

a. Info kelas, berisi nama kelas, alamat kelas dalam link akses, jenis kelas (biasa-free / 

premium-berbayar), dan jumlah anggota kelas. 

b. Soal, berisi paket-paket soal yang telah dibuat. 

c. Anggota Kelas, berisi daftar anggota kelas. Anggota kelas bisa kita tambahkan secara 

manual atau lewat link akses kelas pada menu info kelas yang bisa kita share ke siswa. 

d. Edit Kelas, menu untuk mengedit info kelas. 

e. Analisis Eksternal, untuk melakukan analisis butir soal pada file-file soal yang telah 

dikerjakan 

f. Tambah Soal, untuk membuat soal yang akan kita ujikan. 

g. Diskusi Kelas, untuk melaksanakan diskusi dengan siswa. 

 

7. Menu-menu tersebut dapat anda eksplor sendiri-sendiri, selanjutnya kita akan membuat soal. 

 

8. Untuk membuat soal silahkan klik menu Tambah Soal dan isikan sesuai kebutuhan 

 



9. Menu lanjutan dari tambah soal 

 
Isikan nama sosal, kategori soal, waktu, jumlah soal, deskripsi soal, pilihan urutan soal (terurut 

atau acak), pilih publikasi soal (semua orang dapat melihat atau hanya anggota kelas), pilih 

rumus penskoran, pilih metode review soal dan mengerjakan ulang) 

 

10. Semua isian tambah soal tidak boleh kosong, jika semua terisi maka tombol lanjut akan 

muncul. Klik Lanjut adan akan muncul kotak dialog. Karena gambar soal telah kita upload 

maka klik Tutup 

 
 

11. Selanjutnya muncul tampilan langkah pengisian butir soal 

 
 

12. Direct link setiap nomor soa di post image kita copykan ke kotak-kotak sesuai nomor soal. 

 



13. Buka tab browser postimage, lakukan copy direct link pada nomor 1 

 
 

14. Kembali ke web jeruq, pastekan direct link soal yang telah di copy ke kotak sesuai nomor. 

Lakukan terus copy paste pada setiap nomor soal. 

 
 

15. Pilih jenis soal (pilihan ganda/isian singkat) dan kunci jawaban. Pemilihan jenis soal dan kunci  

jawaban dapat dilakukan pada setiap kali setelah copy paste 1 nomor soal atau setelah semua 

soal selesai di copy paste.

 
 

16. Jika copy paste direct link ke semua nomor soal telah selesai, lalu klik lanjut 

 
17. Muncul tampiln untuk menambahkan sampul soal, pilih gambar pensil jika ingin 

menambahkan gambar sampul soal. Pilih folder lalu klik simpan. 

 



18. Tampilan sampul soal 

 
 

19. Akan muncul konfirmasi soal telah dibuat. Paket soal yang telah dibuat dapat dilhat pada menu 

bar Soal di kelas kita 

 
 

20. Untuk membagikan soal ke siswa/public pilih soal yang akan diujikan lalu copy urlnya dan 

bagikan ke siswa/public 

 
 

21. Bagikan ke siswa-siswi lewat medsos atau public untuk dapat diakses. 

 



22. Untuk membagikan kelas kita juga dapat menggunakan url kelas kita di menu info kelas. 

 

 

Penutup 

Pembuatan soal di Jeruq.com meliputi tiga tahap seperti pada langkah-langkah di atas. Melihat 

tahapan-tahapan di atas sepertinya ribet, tapi saat dipraktekkan ternyata cukup mengasyikan dan 

cepat dibanding misalnya melakukan copy paste soal pada aplikasi Google Form atau aplikasi form 

sejenis. 

Semoga tutorial in memberikan manfaat. 

Terimakasih. 

 


