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OlehOleh SuharyantoSuharyanto

JurusanJurusan PendidikanPendidikan FisikaFisika

FMIPA UNYFMIPA UNY

� Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran
dilakukan dari berbagai aspek diperlukan
untuk dapat memotret kompetensi yang 
telah dicapai peserta didik secara
komprehensif

� Untuk dapat melaksanakan penilaian
tersebut tugas guru semakin kompleks
sehingga seakan guru sangat kekurangan
waktu
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� Di dalam proses penilaian melibatkan kegiatan
penugasan (assignment), pengukuran
(measurement), penilaian (assesment), dan
evaluasi (evaluation)

�� AssignmentAssignment adalah tes, ujian, atau tugas yang 
harus dikerjakan peserta didik untuk
menyelesaikan program pembelajaran

�� MeasurementMeasurement adalah proses penetapan angka
atau kuantisasai dari sifat-sifat objek
pengukuran : kualitas, karakteristik, ciri-ciri

�� AssesmentAssesment, penafsiran hasil pengukuran dan
penentuan kategori berdasarkan kriteria balku
sebagai acuan.

�� EvaluationEvaluation, penentuan nilai suatu program dan
pencapaian tujuan suatu program
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� Penggunaan IT disekolah sudah cukup luas
baik untuk media pembelajaran maupun untuk
penelusuran sumber belajar

� Penggunaan IT untuk assesmen perlu
dikembangkan oleh para guru untuk
melengkapi model assesmen yang telah ada

� Assesmen Berbasis Web merupakan salah satu
pemanfaatan IT yang sangat membantu guru 
karena dapat diakses oleh guru dan peserta
didik tanpa penghalang ruang dan waktu

� Untuk mengembangkan assesment berbasis
web secara mandiri tidak mudah, tetapi para
guru akan terbantu dengan adanya program 
yang disediakan secara free dan online

� Salah satu program yang akan kita pelajari
adalah QuizStarQuizStar yang yang didukungdidukung oleholeh
4Teacher.org4Teacher.org
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Kita dapat :

� Mengelola kelas dan assesmen (quiz)

� Melampirkan file multimedia untuk
pertanyaannya

� Membuat kuis dengan berbagai bahasa

� Dapat diakses dari komputer yang terhubung
ke internet

� Memungkinkan siswa untuk menyelesaikan
dan meninju ulang jawaban kuisnya

� Dengan QuizStar berbasis web kita dapat
membuat kuiz, mengelola kelas online secara
otomatis

� QuizStar memudahkan guru untuk: membuat
kuis secra online dan mengorganisaikan hasil

� Cara kerja QuizStar:

� Membuat kelas

� Membuat quiz

� Mengadministrasi quiz

� Menampilkan hasil
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�� Guru Guru harusharus memilikimemiliki emailemail
�� MasukMasuk keke alamatalamat: : Quizstar.4Teacher.orgQuizstar.4Teacher.org
� Masukuk keke QuizstarQuizstar loginlogin
�� UntukUntuk pertamapertama kali kali pilihpilih QuizstarQuizstar Sign upSign up
� Isikan data email dan pasword
� Setelah sukses kembali ke ke Quizstar login
� Lakukan login dengan mengisikan email dan

pasword
� Aktifkan akun dengan mengklik alamat yang 

dikirim melalui email
�� MasukMasuk keke

http://quizstar.4teachers.org/help/faq.jsphttp://quizstar.4teachers.org/help/faq.jsp

�� UntukUntuk pertamapertama kali, kali, pilihpilih New ClassNew Class

�� IsikanIsikan

�� namanama kelaskelas ((Class Title)Class Title)

�� WaktuWaktu ((jadwaljadwal pertemuanpertemuan))

�� KapasitasKapasitas kelaskelas ((quotaquota))

�� PilihPilih Public Class Public Class atauatau Private ClassPrivate Class

�� KlikKlik tomboltombol Create ClassCreate Class

�� Student Student Add StudentAdd Student
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�� New QuizNew Quiz

�� Quiz TitleQuiz Title

�� Quiz InstructionQuiz Instruction

�� Quiz DisplayQuiz Display

�� Quiz Sorted and RandomlyQuiz Sorted and Randomly

�� Quiz AttemptsQuiz Attempts

�� SaveSave

�� PengetikanPengetikan soalsoal dandan penyimpananpenyimpanan

� Aktifkan Class manager

� Assign Quiz

� Pilih Quiz yang akan digunakan

� Tentukan masa aktif quiz

� Assign

� Logout sebagai guru
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�� PilihPilih Student SiteStudent Site

�� MasukanMasukan Username Username dandan PaswordPasword

�� PilihPilih ClassClass

�� PilihPilih QuizQuiz

�� PilihPilih Take QuizTake Quiz

�� KlikKlik Start QuizStart Quiz

�� Baca Baca PetunjukPetunjuk dandan klikklik Start QuizStart Quiz

�� KerjakanKerjakan seluruhseluruh pertanyaanpertanyaan

�� Review Review pengerjaanpengerjaan Quiz, Submit Quiz, Submit jikajika OKOK

�� TampilTampil hasilhasil QuizQuiz
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