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Keterangan :

 Create Quiz, untuk mengubah settingan bagaimana quiz berjalan

 Edit Question, menambahkan Pertanyaan

 Publish, mempublish quiz menjadi format yang bisa dijalankan 

oleh aplikasi yang lain

Tampilan Awal



Halaman Pembuat Soal 

Di wondershare quiz creator ini disediakan berbagai macam jenis model pertanyaan. 

Pilih Multiple Choice untuk membuat soal pilihan ganda.



Anda dapat mengedit pertanyaan di jendela Editing Pertanyaan. 

Jendela Editing Soal 



Masukkan pertanyaan di 

bidang teks pertanyaan

Dengan fitur editing ini, 

Anda dapat dengan mudah 

menyisipkan teks, gambar, 

persamaan, hyperlink, dan 

mengedit font dalam 

pertanyaan di kolom teks. 

Input Soal 



Masukkan pilihan dalam bidang 

teks Pilihan dan menandai jawaban 

yang benar di kolom yang benar. 

Anda harus memasukkan minimal 

dua pilihan setidaknya, dan 

maksimal sembilan pilihan. 

Images, persamaan, hyperlink dan 

mengedit font juga tersedia dalam 

pilihan. 

Masukkan pilihan dalam bidang teks Pilihan 



Media

Selain itu, QuizCreator menyediakan bidang media bagi Anda untuk

memasukkan file gambar, audio dan video. Anda dapat merekam

klip suara, mengimpor file audio atau bahkan mengubah teks pidato

untuk pertanyaan Anda. Anda dapat menyisipkan FLV atau SWF file

ke pertanyaan.

Contoh gambar yang 

dimasukkan atau video 

akan ditampilkan di 

samping pertanyaan 

dalam kuis diterbitkan, 

seperti menunjukkan 

gambar berikut. 



Mengatur umpan balik untuk pertanyaan 

pilihan ganda 

Anda dapat memberikan beberapa umpan balik 

(Feedback) interaktif untuk kuis taker ketika 

mereka menjawab pertanyaan.

Setelah memilih jenis umpan balik, 

Anda sekarang dapat dimasukkan ke 

dalam pesan umpan balik untuk 

pilihan yang benar dan tidak benar di 

panel Feedback Pertanyaan Pictures, 

persamaan, dan file audio dapat 

dimasukkan jika klik tombol More.



Mengatur Template

Anda dapat memilih salah satu

Template yang tepat yang sesuai

dengan topik kuis Anda. Jika Anda

ingin menyesuaikan pemutar kuis

sendiri, pilihan pengaturan seperti

latar belakang, toolbar, ukuran

pemutar, label dan tata letak yang

tersedia bagi Anda untuk membuat

player pribadi. Sesuaikan template

Anda dengan setup tema,

halaman dan efek.

Anda dapat mengatur pilihan tata letak dan tampilan untuk mengatur gaya tata

letak, posisi untuk pertanyaan dan media, dan mengatur beberapa tampilan

obyek atau tidak.



Wondershare Quiz Creator

Publish Question (Menerbitkan Soal) 

Dalam ekstensi .exe format flash



Menerbitkan Soal

Jika telah selesai membuat dan mengatur tampilan soal, Anda bisa

mempublikasikan kuis. Output kuis dan survei dapat diekspor dengan

pilihan seperti diatas. Pilih sesuai kebutuhan.



Langkah selanjutnya yang kita lanjutkan adalah mem publish soal 

test yang sudah buat. 

Menerbitkan Soal

 Klik pada menu publish, 

 Pilih type file yang diinginkan. 

Misal : kita pilih (exe) untuk menerbitkan 

soal dan menyimpannya dalam format 

flash.

 Klik pada tombol yang kita pilih



Menerbitkan Soal



Menerbitkan Soal

Untuk melihat hasilnya klik Vire the Quiz, untuk 

membuka tempat quiz di simpan klik Open the Folder. 



Wondershare Quiz Creator

Publish Question (Menerbitkan Soal)

Via QMS (Quis Management System) 



Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mem publish soal 

test yang sudah buat:

Menerbitkan Soal

 Klik pada menu publish, 

 Pilih type file Klik pada tombol 

yang kita pilih “Publish Quiz on QMS”



Selanjutnya isi data pada jendela “Publish on QMS” 

Jika belum ada akun QMS :

Klik tulisan berwarna biru “clik here to create one for 

one-month free trial”

(Pastikan komputer atau laptop terhubung internet)



Buat akun QMS secara online dengan mengisi form berikut ini:



Masuk ke akun menggunakan data Email dan 

Password

Masuk sebagai :

 Publisher/ Server/Guru

Atau

 Participant/User/siswa



Tampilan Daftar Soal yang di Publish ke QMS












