Tutorial Pembuatan Google Quiz, untuk pembelajaran ko kurikuler berbasis IT

Pengantar.
Assalamu’alaikum wr. Wb.
Google, menyediakan fasilitas Form, Quiz,Worksheet, Spreedsheet, dll yang
tersimpan di Google Drive. Satu kali bikin e-mail Google, bisa untuk login di semua
fasilitas itu.
Kita manfaatkan Google Quiz untuk pembelajaran Online sebagai respon atas
gaya hidup terkini di mana hampir semua orang memegang smartphone setiap
saat, sebagai jawaban atas kerisauan kita atas berkurangnya waktu mereka untuk
belajar membaca buku dan latihan, akibat dampak dari smartphone yang tak bisa
dibendung.
Siswa tergabung dalam grup pelajaran bersama gurunya, setelah guru selesai
membuat quiz, atau quiz telah diproduksi terlebih dahulu lewat workshop atau
mandiri, maka link dari quiz itu dicopy dan dibagikan kepada siswa di grup WA
misalnya, maka siswa saat itu tinggal sentuh link nya langsung masuk ke Quiz nya.
Saat itu juga hasil jawaban siswa dapat dibuka atau disownload oleh gurunya
untuk dianalisis.
Guru bisa mengontrol waktu-waktu rawan siswa di rumah dengan penugasan ini.
Harapan kita, dengan kemajuan teknologi, kita manfaatkan dan kita tidak boleh
rugi karena dampak kemajuan, namun sebaliknya, kita harus ikut SMART.
Selamat berlatih.
Wassalamualaikum, wr.wb
Penyusun
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Tutorial Pembuatan Google Quiz, untuk pembelajaran ko kurikuler
berbasis IT
Untuk mengawali pembuatan Kuis,ikuti langkah berikut.:
1. Aktifkan paket data atau koneksi internet lainnya.
2. Ketik di browser anda : docs.google.com/forms seperti Nampak dalam gambar
di bawah ini.

Maka akan tampil seperti gambar berikut.

Silahkan pilih atau klik tanda + suntuk membuat Form Baru yang akan diseting
menjadi Kuis.
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Tampilan ini yang akan muncul berikutnya, lalu klik bagian (titik tiga) itu sehingga
muncul menu
seperti dalam gambar berikutnya.

Pilihlah Setting , klik sehingga muncul tampilan pilihan Quizzes (Kuis)
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Klik bagian tulisan Quizzes, dan klik panel Make this a Quiz, untuk mengaktifkan,
sehingga tulisan berubah menjadi terang, daripada sebelumnya, sebagai tanda
telah aktif.

Setelah itu lakukan setting PRESENTATION dengan klik tulisan itu. Sehingga akan
tampil seperti dalam gambar berikut.
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Lakukan pilihan seperti dalam gambar di bawah ini. Klik-klik saja.

Lalu Klik SAVE untuk menyimpan pengaturan kita.
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Setelah penyimpanan, tampilan Kuis akan seperti dalam gambar berikut :

Selanjutnya, Kuis siap dibuat,
Edit lah Untitled form dengan klik bagian tulisan itu, menjadi nama Test, misal
Test Pengetahuan UMUM
Klik bagian ini untuk menulis soal pertama, tentu soal pertama adalah identitas
dahulu, Misal Nama/no absen/Kelas.
Klik bagian ini untuk mengganti jenis jawaban yang pas dengan model soalnya. Di
sini menanyakan identitas, maka pilihannya adalah Short answer (Jawaban
Pendek), bukan Multiple choice. Lihat pada gambar berikutnya. Sesuaiakan
dengan Smartphone atau computer anda.
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Inilah tampilan hasilnya, untuk kuis pertama menanyakan identitas.
Selanjutnya Klik bagian Required ini untuk mengaktifkan bahwa soal ini wajib
dijawab, jika tidak maka tak akan bisa terkirim hasilnya.

Pembuatan Kuis selanjutnya klik tanda + (plus)itu, maka akan muncul seperti
halnya Kuis Pertama dan siap menuliskan soal selanjutnya.
Cobalah membuat soal seperti dalam gambar berikut:

Setelah selesai menulis Soal dan alternative jawabannya, mengatur Required nya,
yang terakhir adalah menentukan KUNCI jawaban yang benar, dengan Klik
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Answer Key pada gambar di atas ada pada sudut bawah kiri. Klik lalu pilih
jawaban kuci, dengan men-Klik nya sehingga warna hiju muncul.

Nilai atau Points untuk satu soal ini ditentukan dengan menuliskan pada bagian ini.
Jika ingin memperbaiki soal maka tinggal klik Edit Question
Ada 2 Feedback atau tanggapan atas jawaban benar dan jawaban salah. Boleh dipakai boleh
tidak.

Silahkan menuliskan tanggapan masukan atau komen di sini
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Ini feedback untuk jawaban yang benar.

Gambar ini adalah Preview kuis yang telah dibuat tadi dengan hanya 1 soal pilihan ganda.
Cara melihat Preview adalah klik gambar mata. Di bagian kanan atas.

File ini otomatis tersimpan di akun DRIVE di mana email telah dibuat dan dalam
keadaan login.
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Siap Membuat soal ke 2, dengan piligan ganda DROPDOWN
Ketiklah soal dan pilihan jawabannya. Tentukan pilihan model jawabannya yaitu
Dropdown.

Jangan lupa tentukan Kunci jawabannya.

Dan Point / Skor nilainya

10

Sekarang, sudah 2 soal, lihat previewnya, dengan klik gambar mata di kanan atas.
Seperti Nampak dalam gambar di bawah ini.

Jika soal di atas telah dikerjakan, diakhiri dengan SUBMIT maka jawaban telah
terkirim dan akan mendapat jawaban “ terimakasih telah menyelesaikan test”
tulisan ini bisa ditulis saat setting di atas.
Di bawah ini adalah tampilan akhir pembuatan soal, pekerjaan berikutnya
adalah mebagikan soal kepada siswa.
Cara membagikan adalah dengan mencopy link di bawah ini dengan cara diblok,
copy lalu di paste pada pesan WA, Line atau SMS. Selanjutnya link itu bisa
dibagikan lagi ke kawan lainnya agar bisa mengakses soal itu.
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Ini adalah hasil copy-paste link di atas.
https://docs.google.com/forms/d/1Ubymuz3Xm7q7MCxhl2cF2jI8PILV8VTxGs797WOIVo/edit
Pekerjaan selanjutnya adlah melihat hasil test yang terangkum dalam table yang
bisa diperoleh dari :
Klik Respon, lalu Klik

Tombol Accepting respon untuk membuka atau menutup akses apakah kuis bisa
diakses atau tidak, yang diatur oleh guru.

Pilih saja yang Create a New spreadsheet, lalu klik Create
12

Haslinya adalah : Skorenya , Waktu kerjanya, Nama peserta test/quiz, jawaban2

Worksheet ini bisa didownload menjadi file excel.
as>>MicrosoftExcel.(xlsx)

File>>download

Sehingga mudah diolah menjadi datayang diinginkan.
Selain bentuk Excel, ada juga data yang berbentuk grafik. Sebagai berikut :Siswa
yang memilih jawaban benar Nampak di grafik berwarna hijau (50%) jawaban
salah juga ada %nya.
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Grafik ini memudahkan analisis soal, soal yang sudah dipakai bisa diubah atau
tidak, dan bisa dipakai lagi, soal yang sama bisa untuk membandingkan kuis
pertama dan ke-2, apakah ada perubahan.
Link yang sudah dikopi dari browser :
https://docs.google.com/forms/d/1Ubymuz3Xm7q7MCxhl2cF2jI8PILV8VTxGs797WOIVo/viewform?chromeless=1&edit_requested=true
Dishare di WA, menjadi :
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Siswa yang menerima pesan bisa menyebarkan kepada kawan lainnya atau di WA
group, sehingga penerima pesan yang berupa Link tersebut tinggal Klik saja ,
langsung menuju file Kuis.
Untuk ikut menjawab quiz tak perlu kode dan registrasi. Cukup buka link dan
mengisi maka jawaban quiz akan terkumpul di Drive Pak/Ibu guru.
Demikianlah, langkah singkat membuat Kuis dengan Google Form, selanjutnya
guru bisa mengembangkan untuk pelajaran masing-masing , baik secara mandiri
maupun workshop.
Tutorial singkat ini terlalu sederhana, sehingga jauh dari kesempurnaan, untuk itu
mohon berkenan untuk ikut menyempurnakan kekurangan-kekurangannya, untuk
itu saya ucapkan banyak terima kasih
Penyusun.

SUHARYANTO
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