
2. Question Bank 

Aktivitas pembuatan Quiz multiple choice bisa dilakukan menggunakan fasilitas Import 

dalam Moodle ketika  soal Quiz Multiple Choice tersebut dalam jumlah banyak dan ingin 

dimasukkan dalam bank soal (question bank) 

Tahapan membuat Question Bank di moodle sebagai berikut: 

Pilih Course Administration, dan tekan tombol Add Question bank 

 

Gambar 3.85. Question Bank 

Pilih Categories 

 

Gambar 3.86. Categories 

 



 Lengkapilah kolom pada bagian “Add Category”, seperti “parent category” dan “name”. 

Pembuatan kategori adalah upaya untuk mengelompokkan soal – soal tersebut secara rapi 

sehingga soal – soal yang dibuat tidak tercampur dengan soal – soal yang lain. 

 

Gambar 3.87. Nama Category 

Kategori yang telah dibuat akan  muncul. Jika ingin mengubah  kategori tersebut, maka 

tekan tombol “edit this category” dengan simbol gerigi, atau jika ingin menghapus tekan 

tombol silang (x). 

 

Gambar 3.88. Tampilan Category 

Setelah membuat kategori, maka langkah selanjutnya ialah memasukkan soal secara masal 

ke bank soal. Pada kolom “Administration” di halaman course, pilihlah “Question Bank > 

Import”. 



 

Gambar 3.89. Import 

 

Sebelum ke langkah selanjutnya, bukalah Notepad pada komputer kemudian buat atau 

masukkan soal (soal-soal yang sebelumnya diketik dalam format MsWord, copy-paste 

pindahkan ke Notepad) dengan format berikut ini, kemudian simpan dengan format *.txt 

jika sudah selesai. 

 

Format Soal Pilihan Ganda (tanda “=” merupakan penanda jawaban yang benar) 

...... Pertanyaan ...... 

{ 

=Pilihan Jawaban 1 

~ Pilihan Jawaban 2 

~ Pilihan Jawaban 3 

~ Pilihan Jawaban 4 

~ Pilihan Jawaban 5 

} 

(beri jarak 1 spasi untuk soal selanjutnya) 

Contoh penulisan soal di Notepad 



 

Gambar 3.90. Format penulisan soal di notepad 

 

Pilih file format “Missing word format”.  

 

Gambar 3.91. Format Import Soal 

 

Pada bagian General, pilih kategori yang akan digunakan untuk mengelompokkan soal 

tersebut, kemudian upload file soal yang telah dibuat sebelumnya. 



 

Gambar 3.92. Upload file soal untuk import  

Setelah itu tekan tombol “Import”. Jika berhasil maka akan muncul seperti berikut ini. 

 

Gambar 3.93. Tampilan soal setelah diimport 

 

 

Kemudian tekan tombol continue untuk melanjutkan dan menyimpan soal tersebut ke bank 

soal di Cyber. 

 

Selanjutnya memasukkan soal-soal ke Quiz yang sebelumnnya sudah dibuat.  

Langkah – langkahnya sebagai berikut. 

Buka atau tekan Quiz yang sudah dibuat di halaman course, kemudian pilih “Edit quiz”. Maka 

akan tampil seperti berikut: 



 

Gambar 3.94. Edit Quiz untuk memasukkan soal/pertanyaan 

 Pilih Add  

 

Gambar 3.95. Add soal/pertanyaan quiz 

Pilih "Question Bank Content"  

 

Gambar 3.96. Memasukkan soal/pertanyaan melalui question bank 



Beri tanda centang (V) pertanyaan yang dipilih dan ingin dimasukkan, kemudian tekan 

tombol “Add selected questions to the quiz”. 

 

Gambar 3.100. Memilih soal/ pertanyaan untuk Quiz 

Tampilan soal dari Qustion Bank 

 

 

Gambar 3.101. Tampilan soal/pertanyaan Quiz  

 


