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QUIZIZZ

Quizizz merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan

kuis interaktif untuk digunakan dalam pembelajaran di kelas.

Penggunaannya sangat mudah, kuis interaktif yang anda buat

memiliki hingga 5 pilihan jawaban termasuk jawaban yang benar.

Anda dapat menambahkan gambar ke latar belakang pertanyaan

dan menyesuaikan pengetahuan pertanyaan sesuai keinginan

anda.

Bila kuis sudah jadi, anda dapat membagikannya kepada siswa

dengan menggunakan 5 digit yang dihasilkan.
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Cara menggunakan Quizizz

 Masuk ke www.quizizz.com

lalu klikà” Sign Up”

 Pilih “ sign up with email” 

atau “ sign up with google”

 Klik “Teacher” jika ingin 

login sebagai guru

 Masukkan identitas ( 

Username, email, dan 

password) à Continue

 Jika sudah masuk, buatlah 

kuis dengan cara mengklik “ 

create new quiz” pada 

bagian kiri atas.

 Akan muncul tampilan Let’s 

create a quiz : Masukkan 

nama kuis, bahasa lalu klik “ 

save”

 Akan muncul tampilan 

selanjutnya lalu klik “ Create 

new question”

 Masukkan pertanyaan pada 

kolom “ Write your question 

here” lalu masukkan opsi 

jawaban ( jika menggunakan 

pilihan ganda) pada kolom “ 

Answer option 1, answer 

option 2, dan seterusnya”

http://www.quizizz.com/
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Lanjutan

 Beri centang pada bagian 

kolom jawaban yang benar, 

atur durasi pengerjaan 

dalam satu soal, lalu klik à “ 

save”

 Jika sudah menulis semua 

kuis, klik “ Finish Quiz”

 Maka akan muncul tampilan 

Quiz Detail ( atur kelas 

berapa kuis itu ingin 

ditujukan dan mata pelajaran 

apa yang digunakan) lalu 

klik à “save details”

 Akan muncul tampilan 

selanjutnya, pilih “ 

Homework” jika ingin 

digunakan sebagai PR dan 

pilih “ Play Live” jika ingin 

digunakan sebagai mulai 

sekarang.

 - Masukkan deadline 

pengerjaan (atur tanggal dan 

jam) lalu klik “ Procced”

 - Akan muncul tampilan 

selanjutnta yaitu kode yang 

digunakan untuk masuk 

dalam pengerjaan kuis.
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Membuat Soal Quizizz

 Membuka Link “http://quizizz.com/admin/
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Kelebihan

 Setiap siswa menjawab pertanyaan dengan benar maka akan 

muncul beberapa poin yang didapatkan dalam satu soal dan 

juga mendapat ranking berapa dalam menjawab soal tersebut.

 Jika siswa menjawab salah pertanyaan tersebut, maka akan 

muncul jawaban yang benar.

 Jika selesai mengerjakan kuis, pada akhir kuis akan ada 

tampilan Review Question untuk melihat kembali jawaban yang 

kita pilih.

 Dalam pengerjaan kuis, setiap siswa mendapat daftar 

pertanyaan yang berbeda dengan siswa lainnya karena kuis 

tersebut dibuat dalam bentuk Homework/PR sehingga daftar 

soalnya diacak dan setiap siswa, soal yang muncul berbeda-

beda
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Kelemahan

 Siswa dapat membuka tab baru.

 Susah dalam mengontrol siswa ketika membuka tab baru.
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Link

 Masuk ke alamat “www.Quizizz.com”

 Masuk ke alamat “www.quizizz.com/join/”
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Latihan Membuat Soal di Quizizz

 Penulisan nama dan gelar yang benar adalah …

a. Sutinah Pertiwi, S.H.

b. Moh Indriawan Setyo Hadi, M.Pd

c. Hj Rusli Sariringsih.

d. Dr. Laila Sari Devi √

e. Rusli Hadiningrat, S. S
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 7,8,21,24,63,72, …

 42

 112

 145

 167

 189   √
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 Rumah teman saya dekat dengan kantor. Ketika pulang kerja, 

dia ingin membonceng saya padahal tidak membawa helm. 

Saya akan

 Tidak keberatan memenuhi permintaannya

 Menolak permintaan arena ingin mematuhi peraturan lalu 

lintas √

 Memboncengkannya dengan tetap waspada

 Menolak permintaannya dengan alasan tergesa-gesa

 Ragu-ragu untuk memenuhi permintaanya 
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 Usaha VOC mengalami kehancuran karena seperti di bawah ini, 

kecuali …

 Korupsi merajalela

 Terjadinya jual beli jabatan

 Paara pekerja bekerja dengan giat √

 Adanya perang dengan biaya besar

 Para pegawai melalikan tugas
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 Yang tidak diperlukan dalam fotosintesis adalah …

 Air

 Oksigen

 Karbon dioksida

 Sinar matahari

 Klorofil 
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Thank You !!!


