PANDUAN MEMBUAT KUIS ONLINE

Banyak media yang bisa digunakan sebagai media kuis online, salah satunya adalah aplikasi
kahoot. Aplikasi ini berbasis web, sehingga bisa diakses kapan saja dan dimana saja tanpa harus
install aplikasinya terlebih dulu. Langkah – langkah yang dilakukan untuk membuat kuis adalah
sebagai berikut :
1. Bagi admin, akses ke alamat https://getkahoot.com/
2. Kemudian registrasi terlebih dulu, dengan klik “sign up for free”.
3. Pilih opsi yang tersedia “anda sebagai apa? Gurukah? atau yg lain, kemudian lengkapi
form yang tersedia di bawahnya.
4. Lalu klik “create account”.
5. Kemudian klik “QUIZ”
6. Ketikkan judul kuisnya, deskripsinya, dst.
7. Lalu klik “ok go”
8. Langkah selanjutnya adalah membuat pertanyaan – pertanyaan.
Pertanyaan di sini bisa berupa teks, gambar, maupun video,
9. Caranya dengan klik “add question”
10. Isikan pertanyaannya

Jika pertanyaan anda berbentuk video atau gambar, maka video atau gambar tersebut bisa
didrag pada bagian ini

Namun pertanyaannya juga bisa kombinasi dari ke duanya (antara pertanyaan berbentuk
teks dan berbentuk video atau gambar).
11. Lalu tentukan jeda waktu untuk menjawab pertanyaannya.

12. Masukkan opsi jawabannya (opsi jawaban yang wajib diisi cuma 2 saja)

13. Jawaban yang benar silakan dicentang, lihat gambar di bawah ini.

14. Lalu klik “next”

15. Lalu akan muncul tampilan seperti di bawah ini

Keterangan
No 1
No 2
No 3

:
: anda bisa mengedit jeda waktu yang diberikan kepada peserta dalam
menjawab pertanyaan tersebut
: digunakan untuk mengedit, mengcopy, atau menghapus pertanyaan
: digunakan untuk menambah pertanyaan.

16. Untuk membuat pertanyaan, ikuti langkah nomor 9 sampai langkah nomor 14.
17. Jika dirasa pertanyaan – pertanyaannya sudah cukup, maka klik “save”

18. Kemudian klik “i`m done”

=========================Kuis selesai dibuat=======================
Jika anda ingin memainkan quis tersebut, maka caranya adalah,:
1. klik “play”

Namun, jika sebelumnya anda sudah logout dari kahoot, maka anda harus login dulu
dengan cara akses ke https://getkahoot.com/  klik “sign”  masukkan username atau
email dan password yang sebelumnya didaftarkan  klik “my kahoot”  klik “play”

2. Klik “classic”

3. Berikan pin tersebut kepada peserta

Bagi peserta yang akan mengikuti kuis tersebut, suruh mereka akses ke https://kahoot.it/, lalu
suruh mereka memasukkan pin di atas.

Kemudian suruh mereka memasukkan nice name,  lalu klik “ok go”, secara otomatis di layar
admin sudah ada jumlah peserta yang sudah join dan siapa saja nama mereka.

Kalau dirasa sudah cukup yang join, langkah selanjutnya adalah anda memainkan kuis tersebut,
dengan cara klik “start”, pada saat anda memainkan kuis tersbut, maka dilayar anda akan muncul
pertanyaan beserta opsi jawabannya, sehingga peserta bisa menjawab pertanyaan tersbeut sesuai
dengan jawaban yang tersedia.

TAMPILAN HALAMAN ADMIN

TAMPILAN HALAMAN PESERTA

Setelah peserta menjawab, maka aka ada keterangan berapa saja yang menjawab benar dan salah,
lalu dari peserta tersebut akan diberikan nilai. Nilai tertinggi adalah bagi mereka yang bisa
menjawab dengan cepat dan dengan jawaban yang benar. Kemudian dari jawaban pertanyaan
pertama, kedua, sampai terakhir akan diakumulasi, seghingga akan diketahui siapa nilai tertinggi
dari kuis tersbut.

