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Apa itu Tes Penilaian?
Tes penilaian adalah fitur / layanan terbaru dari Quipper School untuk 

membantu guru membuat ujian secara online. Guru dapat mengirimkan paket 

soal ujian yang dilengkapi dengan timer / batas waktu pengerjaan ke kelas 

online. Guru juga dapat mengatur periode hari ujian agar siswa dapat 

mengakses ujian di kelas online sesuai jadwal. Tes Penilaian dapat digunakan 

oleh guru untuk menilai pencapaian belajar siswa, misalnya PAS / PTS / ujian 

lainnya.

Proses Penilaian Menjadi Lebih Mudah
Dengan fitur / layanan tes penilaian, guru tidak perlu pusing lagi 

membuat soal ujian, karena paket soal telah kami sediakan beserta kunci 

jawabannya. Soal yang kami sediakan telah melalui pengujian reliabilitas dan 

validitas, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Hasil ujian pun akan 

tersedia secara otomatis setelah seluruh peserta ujian selesai mengerjakan 

ujian. Guru dapat mengunduh hasil ujian dalam bentuk dokumen excel yang 

berisi ringkasan nilai secara keseluruhan kelas dan nilai individual siswa.



QLINK
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Guru dapat mengirimkan tes penilaian melalui akun Qlink / Portal Guru Quipper School. 

Pastikan status akun anda sudah menjadi ‘Guru Resmi’ / ‘Admin’ di sekolah Quipper School 

Anda untuk megirim Tes Penilaian.

Jika Anda belum memiliki akun, ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat akun baru untuk 

guru:

1. Kunjungi link: https://www.quipper.com/id/school/teachers/
2. Klik ‘Bergabung’
3. Isi data diri dan data sekolah, klik ‘Lanjut dan Buat Akun’
4. Verifikasi email Anda, dan hubungi Admin sekolah / layanan konsumen kami untuk 

verifikasi akun menjadi guru resmi / admin.

Jika Anda sudah memiliki akun, ikuti 

langkah-langkah berikut untuk masuk ke akun 

guru Anda:

1. Kunjungi link: 

https://link.quipper.com/id/login
2. Masukkan alamat email dan kata sandi 

yang telah didaftarkan.

3. Klik ‘Masuk’

https://www.quipper.com/id/school/teachers/
https://link.quipper.com/id/login
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CATATAN: Admin dapat membuat kelas dalam jumlah banyak sekaligus (maksimum 50 kelas), 

dari halaman ‘Pengelolaan’ → ‘Kelas’

Disarankan untuk membuat kelas baru khusus ujian. 
Untuk dapat membuat kelas, Anda harus memiliki status ‘Guru Resmi’ atau ‘Admin’.

Membuat Kelas dan Membagikan Kode Kelas ke Siswa

1.1

1.1: Dari halaman ‘Beranda’, klik ‘DAFTAR KELAS’
1.2: Klik ‘Buat kelas baru’
1.3: Pilih jenjang kelas

1.4: Ketik nama kelas yang diinginkan

1.5: Klik ‘Simpan’

1.3

1.2

1.4

1.5
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1.6: Setelah muncul konfirmasi kelas yang dibuat, silakan klik ‘Tutup’.

Membuat Kelas dan Membagikan Kode Kelas ke Siswa

2: Kelas akan langsung muncul di halaman ‘Daftar Kelas’ dan Anda dapat mengecek Kode Kelas 

kapan pun.

1.6

2
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Mengirimkan Tes Penilaian ke Akun QLearn

1: Dari halaman ‘Beranda’, klik ‘KURIKULUM & TUGAS’
2: Pilih sub-menu  ‘Tes Penilaian’
3: Pilih materi tes penilaian yang tersedia

4: Pilih kelas yang akan dikirimkan materi terkait

5: Berikan centang pada ‘Acak untuk topik yang diizinkan’ untuk menampilkan soal secara acak pada 

akun siswa. 

1

3

2

4

5

Untuk mengirim materi ujian dengan timer / pembatas waktu, materi ujian harus dikirim 
melalui menu ‘Tes Penilaian’. Materi yang dapat dikirim sebagai tes penilaian hanya materi 
ujian yang telah kami sediakan.
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6.1

6: Pada bagian ‘Durasi’, klik pada kotak berisi tanggal untuk mengatur berapa hari materi ujian akan 

ditampilkan di akun siswa,.

        6.1: Pilih kategori durasi (7 hari, 14 hari, 1 bulan), atau pilih ‘Atur Sendiri’ untuk mengatur tanggal

        mulai dan akhir sesuai keinginan.

        6.2: Klik 2x pada tanggal yang diinginkan untuk menetapkan durasi 1 hari, atau klik pada tanggal

        mulai dan tanggal akhir tes untuk menentukan durasi sesuai keinginan.

7: Klik ‘Terapkan’.
8: PERIKSA KEMBALI  materi, kelas dan tanggal ujian, kemudian klik ‘KIRIM PENILAIAN’.

Mengirimkan Tes Penilaian ke Akun QLearn

atau

7

CATATAN: Setiap materi ujian hanya dapat dikirim ke setiap kelas sebanyak 1 KALI.
Jika materi ujian telah terkirim, tanggal durasi ujian TIDAK DAPAT DIUBAH KEMBALI.
Materi ujian yang sudah terkirim dapat dihapus dari kelas, namun tidak dapat dikirim ulang.

6

6.2

8



1: Dari halaman ‘Beranda’, klik ‘KURIKULUM & TUGAS’
2: Pilih sub-menu  ‘Kurikulum’
3: Klik ‘Pilih kategori’
    3.1: Pilih kategori dengan label ‘PAS 2020’
4: Pilih materi tes yang ingin dilihat

Melihat Soal dan Kunci Jawaban Materi Tes

9

1

2

3

3.1

4

Guru dapat melihat isi soal dan kunci jawaban dari Materi Tes Penilaian pada menu 
‘Kurikulum’. Berikut tata cara melihat soal dan kunci jawaban pada materi Tes Penilaian. 
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5

6

5: Klik judul ‘Modul’
6: Klik judul ‘Topik’
7: Soal dan kunci jawaban dapat dilihat di bagian sebelah kanan. 

7

Melihat Soal dan Kunci Jawaban Materi Tes

CATATAN: Khusus untuk materi tes, bagian ini hanya digunakan untuk melihat soal dan 
kunci jawaban saja, bukan untuk mengirim materi sebagai tes. 

Jika materi tes dikirim melalui menu ini, maka materi akan terkirim seperti tugas / quiz biasa 

(tanpa timer / pembatas waktu). 
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Memantau Proses Pengerjaan Ujian dan Mengunduh 
Laporan Hasil Ujian Siswa

Kami menyediakan laporan proses pengerjaan ujian untuk membantu guru mengawasi proses 
pengerjaan ujian secara online. Guru dapat mengetahui siswa mana saja yang sudah memulai, 
sedang mengerjakan, dan yang sudah selesai mengerjakan ujian. Selain itu, guru juga dapat 
mengunduh hasil ujian siswa dalam bentuk dokumen excel.

1: Dari halaman ‘Beranda’, lihat pada bagian ‘DAFTAR TUGAS’. Seluruh tugas / tes penilaian yang sudah 

dikirim ke setiap kelas dapat dilihat di sini.

     1.1: Kolom ‘Proses’ menunjukkan jumlah siswa yang sudah memulai mengerjakan tugas/ujian dari

     total jumlah siswa dalam kelas terkait.

     1.2: Kolom ‘Masa’ menunjukkan masa aktif tugas/ujian pada masing-masing kelas. Label ‘Expired’
     menandakan bahwa siswa sudah tidak dapat mengakses tugas/ujian tersebut dari akun Qlearn.

2: Untuk melihat proses lebih detail, klik pada judul tugas/ujian.

1

2

1.1 1.2
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3: Pada bagian ‘Submission Status’, guru dapat melihat rangkuman progres ujian dari tiap siswa dalam 

kelas terkait.

     3.1: Kolom ‘Status’ menunjukkan progres pengerjaan ujian siswa: ‘Belum Memulai’ / ‘Sedang
     Mengerjakan’ / ‘Selesai Mengerjakan’.
     3.2: Kolom ‘Score’ menunjukkan perolehan nilai siswa dalam bentuk persentase. Score hanya muncul

     pada siswa yang sudah selesai mengerjakan ujian.

     3.3: Kolom ‘Date’ menunjukkan tanggal dan waktu siswa mengumpulkan / menyelesaikan ujiannya.

2: Klik ‘Unduh Hasil’ untuk memperoleh laporan ujian siswa dalam bentuk dokumen excel.

3.1 3.2 3.3

3

4

Memantau Proses Pengerjaan Ujian dan Mengunduh 
Laporan Hasil Ujian Siswa
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Memantau Proses Pengerjaan Ujian dan Mengunduh 
Laporan Hasil Ujian Siswa

5

5.1

5.2

5.3

5: Tampilan Laporan Kelas

     5.1: Rata-rata nilai kelas dari berdasarkan bidang studi ujian.

     5.2: Rata-rata nilai kelas berdasarkan topik ujian. (Jika topik yang dikirim ke kelas lebih dari satu, maka

             akan ada tambahan baris topik dan nilai ke bawah.

     5.3: Ringkasan nilai individual siswa peserta kelas

- Kolom ‘Terkumpul’: menunjukkan status pengumpulan ujian siswa.

- Kolom ‘Nilai rata-rata’: menunjukkan nilai rata-rata siswa dari total topik yang dikerjakan.

- Kolom ‘Bahasa Inggris’: menunjukkan nilai pencapaian siswa pada topik ujian Bahasa Inggris 

(contoh). Jika siswa mengerjakan ujian lainnya, maka akan ada kolom tambahan ke kanan 

sesuai nama topik ujian.
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Memantau Proses Pengerjaan Ujian dan Mengunduh 
Laporan Hasil Ujian Siswa

6

6.1

6.2 6.3

6: Tampilan Laporan Individual Siswa

     6.1: Total nilai siswa berdasarkan bidang studi ujian.

     6.2: Total nilai siswa berdasarkan topik ujian. (Jika topik yang dikirim ke kelas lebih dari satu, maka

             akan ada tambahan baris topik dan nilai ke bawah.

     6.3: Hasil jawaban siswa berdasarkan soal

- Kolom angka 1, 2, 3: menunjukkan nomor soal ujian.

- ✕ = siswa menjawab salah.

- ✓ = siswa menjawab benar.          



Siswa perlu memiliki akun Qlearn terlebih dahulu untuk dapat mengerjakan ujian.

QLEARN
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Jika siswa belum memiliki akun, ikuti langkah-langkah 

berikut untuk membuat akun baru untuk siswa:

1. Kunjungi link: 

https://subscribe.quipper.com/signup/id
2. Isi data diri secara lengkap, lalu klik ‘Buat Akun’

atau siswa dapat mendaftar dengan cara 

menghubungkan dengan akun Facebook.

 

*) Bagian nomor keanggotaan sekolah dapat diabaikan saja. 

Jika siswa sudah memiliki akun, ikuti langkah-langkah 

berikut untuk masuk ke akun siswa:

1. Kunjungi link: https://learn.quipper.com/id/login
2. Masukkan ‘Nama Pengguna’ dan ‘Kata Sandi’ 

yang telah didaftarkan sebelumnya, lalu klik 

‘Masuk’
atau siswa dapat ‘Masuk dengan Facebook’ jika 

siswa telah menghubungkan akun Quippernya 

dengan akun Facebook.

https://subscribe.quipper.com/signup/id
https://learn.quipper.com/id/login


1: Pada halaman beranda, lihat bagian ‘Online Tryout’, klik materi ujian yang aktif.

2: Akan muncul keterangan judul ujian, jumlah soal, dan batas waktu pengerjaan. Klik pada judul ujian 

untuk membuka halaman ujian.

     

16

Siswa Mengerjakan Ujian

Untuk dapat mengakses materi ujian, siswa perlu bergabung di kelas yang digunakan untuk 
ujian. Jika siswa belum tergabung di kelas ujian, maka pastikan siswa memasukkan kode kelas 
dari menu ‘Profil’ →  ‘Daftar Kelas’ untuk bergabung di kelas ujian. Jika siswa telah bergabung 
di kelas ujian, materi ujian akan muncul secara otomatis pada Beranda akun siswa mulai pukul 
07.00 WIB.

1

2



Siswa Mengerjakan Ujian
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3

4

3: Sebelum memulai ujian, siswa perlu memperhatikan hal-hal berikut dengan baik

    3.1: Pastikan judul ujian sesuai dengan bidang studi ujian yang akan dikerjakan pada jadwalnya nanti.

    3.2: Baca baik-baik panduan ujian sebelum mulai mengerjakan.

4: Klik ‘Start assessment’ / ‘Mulai ujian’ untuk mulai mengerjakan.

*) Timer akan otomatis berjalan setelah siswa memulai ujian dan tidak dapat di-pause / dijeda ataupun 

diulang. 

     

3.1

3.2
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Siswa Mengerjakan Ujian

5

6

7

5: Perhatikan sisa waktu pengerjaan di bagian atas soal ujian.

6: Pilih salah satu pilihan jawaban lalu klik ‘Answer’ / ‘Jawab’ untuk menyimpan jawaban.

7: Siswa dapat melompat pengerjaan soal atau kembali ke soal sebelumnya dengan klik soal yang 

diinginkan di bagian kolom nomor soal.

    7.1: Tampilan soal yang sudah dijawab.

    7.2: Tampilan soal yang belum dijawab.

*) Timer akan otomatis berjalan setelah siswa memulai ujian dan tidak dapat di-pause / dijeda ataupun 

diulang.

     

7.1

7.2
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Siswa Mengerjakan Ujian

7

8

7: Jika sudah selesai mengerjakan, klik ‘Submit’ / ‘Kumpulkan’ untuk mengumpulkan jawaban ujian.

8: Pastikan siswa sudah yakin dengan seluruh jawaban yang dipilih, kemudian klik ‘Submit’ / 
‘Kumpulkan’ pada kotak konfirmasi untuk mengumpulkan jawaban dan mengakhiri ujian. 

     

CATATAN: 
- Jika siswa mengerjakan secara berurutan, siswa akan otomatis ke langkah no. 8 setelah 

klik ‘Answer’ / ‘Jawab’ di nomor terakhir.

- Siswa tidak dapat mengoreksi jawaban lagi setelah ujian terkumpul.
- Jika waktu pengerjaan sudah habis, ujian akan otomatis terkumpul meskipun siswa 

belum menjawab seluruh soal.



1: Nilai ujian akan tampil dalam bentuk persentase berdasarkan jumlah jawaban benar dan salah dari 

total soal diujikan.

2: Ringkasan hasil jawaban siswa (benar/salah) berdasarkan soal.

3: Siswa dapat melihat pembahasan ujian dengan klik ‘Topic Reference’ / ‘Referensi Topik’ atau kembali 

ke beranda dengan klik ‘Go back to dashboard’ / ‘Kembali ke beranda’.
     

Siswa Melihat Hasil Ujian

20

Hasil ujian akan muncul sesaat setelah siswa mengumpulkan ujian.

1

2

3
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Siswa Melihat Hasil Ujian

Jika siswa memilih untuk melihat 

pembahasan, maka akan muncul 

tampilan seperti pada gambar di atas.

4: Klik pada nomor soal yang 

diinginkan untuk melihat pembahasan 

berupa kunci jawaban.

    4.1: Tampilan soal yang dijawab

    dengan benar (Tanda [☑] pada

    nomor soal, dan hanya ada 1

    Jawaban benar).

    4.2: Tampilan soal yang dijawab

    dengan tidak tepat (Tanda [⦻] pada

    nomor soal, dan ada 1 jawaban

    salah dan 1 kunci jawaban benar).

    4.3: Tampilan soal yang tidak

    dijawab (Tanda [⦻] pada nomor

    soal, dan hanya ada 1 kunci jawaban

    benar).

4

4.1

4.2

4.3
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Siswa Melihat Hasil Ujian

5.1 5.2

5

5: Tampilan materi ujian di beranda setelah siswa menyelesaikan ujian.

     5.1: Checklist warna hijau menandakan ujian sudah dikumpulkan.

     5.2: Sisa waktu pengerjaan saat ujian dikumpulkan.

     



FAQ / Pertanyaan yang Sering Diajukan
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Jika soal ujian otomatis muncul di akun siswa mulai pukul 
07.00 WIB, bagaimana caranya untuk menghindari siswa 
mengakses soal sebelum jadwal ujian dimulai?

Kami memiliki 2 opsi untuk menjawab pertanyaan ini:

1. Buat kelas khusus ujian dan berikan kode kelas kepada siswa pada saat ujian akan 

dimulai.

2. Jika Anda akan menggunakan kelas yang sudah ada sebelumnya untuk ujian (dan 

siswa sudah bergabung di sana), maka Anda dapat mengirimkan materi ujian pada 

saat ujian akan dimulai.

1

Bagaimana jika siswa mengalami masalah koneksi saat 
mengerjakan ujian?

Muat ulang halaman ujian, lakukan usaha-usaha untuk memperbaiki koneksi internet 

(misal: restart wifi, cari tempat dengan sinyal yang lebih kuat, matikan-nyalakan kembali 

pengaturan koneksi internet/wifi pada perangkat yang digunakan).

2

Apabila di tengah pengerjaan, siswa mengalami kendala 
yang menyebabkan siswa keluar dari halaman ujian, 
apakah siswa dapat kembali melanjutkan ujian?

Bisa, selama masih ada sisa waktu pengerjaan ujian dan ujian belum terkumpul.

3

Apabila di tengah pengerjaan, siswa mengalami kendala 
yang menyebabkan siswa keluar akun Qlearn, apakah 
siswa dapat masuk kembali dan melanjutkan ujian?

Bisa, selama masih ada sisa waktu pengerjaan ujian dan ujian belum terkumpul.

4



Apabila siswa mengalami kendala yang menyebabkan ujian 
terkumpul, padahal siswa belum selesai mengerjakan dan 
durasi waktu belum habis, apakah siswa dapat 
mengerjakan ulang?

24

Siswa dapat mengulang ujian dengan cara membuat akun baru dan masukkan kode kelas 

kembali. Dengan catatan: guru mengizinkan dan masih dalam periode hari ujian yang telah 

ditetapkan.

5

FAQ / Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siswa baru memulai ujian, namun durasi waktu sudah 
habis / tidak dimulai dari durasi penuh.

1. Pastikan pengaturan waktu pada perangkat siswa sesuai dengan zona waktu 

setempat.

2. Sarankan siswa untuk menggunakan ‘Google Chrome’ dengan mode penyamaran 
/ incognito. 

6

Materi ujian tidak muncul pada akun siswa.

1. Pastikan pengaturan tanggal ujian di Qlink sudah sesuai.

2. Pastikan siswa telah masuk ke kelas yang benar.

3. Pastikan siswa membuka akun melalui web browser (disarankan Google Chrome).

4. Pastikan pengaturan waktu pada perangkat siswa sesuai dengan zona waktu 

setempat.

5. Refresh / muat ulang halaman beranda secara berkala.

6. Coba dengan perangkat lain / buat akun baru.

7

Bagaimana jika guru ingin merubah tanggal durasi setelah 
materi tes penilaian terkirim?

Buat kelas baru dan lakukan pengiriman tes penilaian dari awal.

8
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Apabila guru ingin mengadakan remedial / ujian susulan 
setelah periode ujian berakhir, apakah bisa mengirim 
ulang materi ke kelas yang digunakan pada saat ujian 
sebelumnya?

Setiap materi tes penilaian hanya dapat dikirim 1 kali ke setiap kelas. Meskipun periode 

ujian sebelumnya sudah berakhir, materi tidak dapat dikirim ulang ke kelas yang sama. 

Oleh karena itu, silakan buat kelas baru.

9

Siswa saya sudah mengerjakan ujian, namun mengapa nilai 
ujiannya tidak muncul di laporan?

Pertama-tama, periksa dari Qlink apakah siswa sudah bergabung di kelas ujian dan status 

pengerjaan ujian siswa sudah ‘selesai mengerjakan’. 

-  Jika status pengerjaan ‘belum memulai’ → sarankan siswa mengerjakan ujian 

ulang.

- Jika status pengerjaan ‘sedang mengerjakan’ → sarankan siswa untuk kembali ke 

halaman ujian, selesaikan ujian dan klik ‘kumpulkan’.

10

FAQ / Pertanyaan yang Sering Diajukan

Kemana saya dapat meminta bantuan terkait masalah 
teknis?

Anda dapat menghubungi tim kami yang bertugas untuk sekolah Anda, atau hubungi 

nomor layanan konsumen pusat:

- 0811 1785 309 

- 0811 9941 637

11
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