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KATA PENGANTAR 
 

Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan rahmat, sehingga makalah ini 

dapat terselesaikan. 

Sebagai seorang pendidik sangat berharap dapat memanfaatkan 

perkembangan Teknologi sebagai sarana yang mampu menunjang proses 

pendidikan di tanah air. 

Realisasi pemikiran penulis ke dalam makalah ini tidak lepas dari 

dorongan dan bantuan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih. 

Penulis menyadari kekurangan yang terkandung dalam makalah ini, oleh 

karena itu penulis mohon maaf atas segala kesalahan yang ada dalam tulisan ini, 

dan besar harapan penulis atas kritik dan pesan dari pembaca untuk memperbaiki 

kesalahan dan kekurangan tersebut. 

Akhirnya dengan segala kelemahan yang ada pada makalah ini, penulis 

tetap berharap agar makalah ini bermanfaat bagi dunia pendidikan kususnya, dan 

masyarakat pada umumnya. 
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ABTRAKSI 
Komputer merupakan robot digital yang jujur, teliti, disiplin, dan 

sabar, serta mampu bekerja keras. Kemampuan yang demikian besar telah 
memikat banyak lini kehidupan sampai pada dunia pendidikan. 

Komputer dapat menjalankan berbagai macam permainan yang 
umumnya disukai anak, termasuk permainan soal digital (soal di komputer ). 
Dengan kemampuan komputer, soal menjadi menarik, belajar tak jauh 
dengan bermain, tanpa disadari minat siswa untuk belajar bertambah.  

Namun untuk memasyarakatkan soal-soal tersebut teramat sulit 
(terutama bagi guru), karena masih mahalnya ilmu pengetahuan dan 
peralatan untuk pengadaan soal digital. 

Penulis mencoba mengurangi kesulitan diatas dengan membuat 
perangkat lunak yang bebas digunakan semua orang, meskipun kemampuan 
perangkat tersebut hanya sebatas program amatir ( dibuat berdasarkan 
pengalaman autodidag seorang guru ).. 

Perangkat lunak tersebut dapat digunakan dalam operasi Windows 
98, Windows 2000, Windows Me, dan Windows Xp.  

Untuk mengoperasikan cukup dibutuhkan kemampuan dasar 
mengoperasikan sistem windows dan editor teks sederhana. 

Soal yang dihasilkan perangkat lunak ini mempunyai beberapa 
kemampuan, yaitu: 

1. Soal dapat bersifat statis (posisi atau jawaban tetap) maupun dinamis 
(posisi atau jawaban berubah).  

2. Mampu membuat soal yang berbasis  konsep, sehingga dapat 
menghasilkan soal yang isinya bervariasi. 

3. Mampu memanfaatkan media gambar, suara, dan vidio. 
4. Mampu membuat soal yang dapat menyampaikan hasil pekerjaan 

siswa usai dikerjakan sebagai umpan balik . 
5. Mampu menampilkan kunci jawaban usai dikerjakan sebagai wujud 

keterbukaan sekaligus menjadi media informasi bagi siswa. 
6. Soal mampu menyimpan data pekerjaan siswa sebagai bahan analisis 

guru untuk menentukan tindakan pada siswa atau kelompok siswa. 
7. Soal yang dibuat mudah didistribusikan dan digunakan dengan tetap 

merahasiakan isi serta jawaban soal.. 
Kelemahan alat ini masih banyak, diantaranya: belum mampu 

mendeteksi kesalahan pengetikan naskah, variabel dan fungsi terbatas, 
hanya mampu mengakses parameter – parameter bertipe Dos, dan beberapa 
kelemahan lainnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

Komputer telah dikenal sebagai peralatan yang mampu dikendalikan 

dengan baik oleh manusia, sehingga banyak aktivitas kehidupan yang melibatkan 

komputer, termasuk kegiatan di bidang pendidikan. 

Permainan merupakan salah satu bentuk program yang dapat dijumpai di 

komputer. Permainan dalam komputer merupakan layanan  yang banyak disukai 

anak-anak, khususnya anak ditingkat dasar dan menengah. 

Materi permainan dapat beraneka ragam, mulai melatih ketrampilan sampai 

menguji kecerdasan seseorang. Begitu pula bentuk permainan juga berbagai 

macam. 

Permainan dalam bentuk soal juga telah ada, tetapi sulit didapat dan dibuat, 

kalaupu ada mahal harganya. 

Bagi seorang pendidik, kesedian alat pendidikan dimasyarakat sangatlah 

membantu, termasuk kesedian soal-soal permainan di komputer. Terlebih ada 

kesempatan yang luas bagi kebanyakan pendidik untuk dapat terlibat menyusun 

soal-soal tersebut.  

Semakin banyak guru yang terlibat menyusun (membuat) soal maka akan 

semakin banyak soal komputer yang beredar dimasyarakat. Masyarakat akan 

mudah memperoleh berbagai jenis soal permaian di komputer, dan pada ujungnya 

diharapkan dapat meningkatkan motivasi anak melalui bermainan soal tersebut..  

Kesejangan harapan untuk memotivasi anak-anak agar dapat leluasa 

bermain dengan soal dan langkanya soal-soal permainan di masyarakat, 

mendorong penulis untuk membuat perangkat lunak membuat soal digital (soal 

permainan di komputer). 

 Perangkat lunak tersebut memerlukan beberapa persyaratan yang tidak 

terlalu sulit, yaitu: 

1. Sistem operasi komputer menggunakan Windows 95, 98, 2000, Me, 

atau Xp. 
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2. Mampu menulis dokumen dengan editor teks (misal: Notepad), dan 

mengoperasikan windows.  

Fasilitas yang ada dalam perangkat lunak tersebut belumlah sempurna, 

tetapi sudah dapat digunakan untuk membuat soal pilihan ganda empat option (A, 

B, C, dan D). Soal yang dihasilkan perangkat ini  bersifat:: 

1. Statis (posisi dan jawaban tetap). 

2. Dinamis (posisi dan jawaban berubah-ubah). 

3. Berbasis konsep (soal ditulis dalam bentuk konsep, pertanyaan dan 

jawaban dapat berubah secara acak) sehingga isi soal dapat 

bervariasi. 

4. Mampu menampilkan jawaban yang benar usai selesai dikerjakan. 

5. Mampu menampilkan prosentase kemampuan mengerjakan setelah 

selesai dikerjakan. 

6. Mampu menyimpan data hasil pekerjaan siswa untuk masing-

masing nomer soal dalam bentuk (B) benar dan salah (S). 

7. Mampu melibatkan gambar, suara, vidio. 
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BAB II 
PERANGKAT LUNAK MEMBUAT SOAL DIGITAL 

2.1 MENYIAPKAN PERANGKAT 

Perangkat lunak membuat soal digital ini, penulis sertakan (memalui 

e-mail guruideal@jawapos.co.id) dengan nama file jawapos.zip. Extract 

file tersebut ke folder tertentu. Misal folder Jawa Pos maka dalam folder 

akan terdapat file-file seperti tampak pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 

Dengan menjalankan file SETUP.EXE maka akan terbentuk folder di drive 

C dengan nama Jawa_Pos yang berisi beberapa file serta folder Data1 dan 

folder Data2 seperti tampak pada tampak Gambar 2.  

 

Gambar 2 



 

< BAB II : Perangkat Lunak Membuat Soal  > 4

Pada Start Menu-Program Files muncul sub menu Jawa_Pos yang berisi 

dua buah menu yaitu Buat_Soal dan Panduan Membuat Soal seperti 

tampak pada Gambar 3. 

 

Gambar 3 

.Menu Panduan Membuat Soal berisi file PDF dari makalah ini, dan 

didalam makalah membahas teknik membuat soal digital. 

 

2.2 PERSIAPAN MEMBUAT SOAL 

Ada beberapa persiapan yang sebaiknya dilakukan, yaitu: 

1. Buatlah sebuah folder dengan nama mengikuti persyaratan sistem 

operasi DOS (tanpa spasi, panjangnya maksimal tujuh karakter) pada 

sebuah drive (misal: C, D, atau lainya) atau didalam folder yang 

diterima sistem DOS. 

2. Masukkan semua file yang akan digunakan kedalam folder tersebut. 

Diantaranya file  

a. file gambar (file dengan exsistensi BMP), ubahlah nama file-

file tersebut dalam bentuk bilangan mulai dari 1 sampai 

sejumlah file gambar yang disertakan. Misal: 1.bmp, 2.bmp, 

3.bmp, dan seterusnya. 

b. file suara (file dengan exsistensi MP3) 

c. file vidio (file dengan exsistensi MPG) 

3. Buat file text (berexsistensi TXT) yang digunakan sebagai tempat 

menulis sumber soal. 

2.3 MENULIS SUMBER SOAL 

File sumber soal bertipe text sehingga dapat diedit menggunakan 

editor text sederhana misalnya Notepad. Sumber soal tidak boleh diberi 
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nama angka, atau hasil.txt karena file-file tersebut kemungkinan digunakan 

program. 

Gambar 4 menunjukan contoh format penulisan sumber soal. 

 

Gambar 4 

Sumber soal ditulis pada file soal.txt dan terdiri dari dua butir soal. Soal 

pertama berupa soal yang statis (jawaban selalu tetap) sedang soal kedua 

berupa soal dinamis (angka berubah secara random terkendali). Secara rinci 

bentuk tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 
Baris pertama pada naskah sumber soal diatas (file:Soal.txt) mengandung 

perintah sebagai berikut:. 

 Kalimat sebelum tanda koma (Jawa Pos) akan tampil sebagai identitas 
penyusun soal (lihat gambar 5). 

 Angka pertama setelah koma pertama jika disi 0 maka urutan soal tetap 
tetapi jika diisi 1 maka urutan soal diacak. 

 Angka kedua setelah koma pertama jika disi 0 maka pilihan soal sesuai 
sumber soal tetapi jika diisi 1 maka pilihan soal diacak. 

 Bilangan terakhir (sampai koma kedua bila ada) menunjukkan jumlah 
file gambar yang disertakan (dalam contoh bernilai 0 berarti tidak ada 
file gambar yang disertakan). Jika bilangan tersebut 3 maka dalam 
folder sumber soal harus ada file 1.bmp, 2.bmp, 3.bmp. 
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Baris kedua pada naskah sumber soal diatas (file:Soal.txt) mengandung 

perintah sebagai berikut:. 

 Jika sebelum koma pertama berupa bilangan maka bilangan tersebut 
menunjukkan waktu rata-rata yang disediakan untuk mengerjakan soal 
dalam satuan menit. Tetapi apabila hurub pertama adalah d maka 
bilangan yang ada sebelum koma menandakan waktu rata-rata yang 
disediakan untuk mengerjakan soal dalam satuan detik ( contoh: d45 
artinya setiap soal 45 detik). 

 Bilangan diantara koma pertama dan kedua menunjukkan jumlah soal 
yang akan diujikan (maksimal sama dengan banyaknya soal). Jika 
angka tersebut tidak ada (seperti gambar 4) maka semua soal diujikan. 

 Bilangan diantara koma kedua dan ketiga menujukkan ukuran hurub 
yang digunakan untuk menulis soal (dalam contoh adalah 16). 

 Angka terakhir jika diisi 0 maka usai mengerjakan kunci tidak 
ditampilkan, tetapi jika disi 1 maka kunci akan ditampilkan. 

 
Blok Soal adalah baris-baris setelah dua baris diatas. Setiap soal 

mempunyai tiga bagian, yaitu: 

 Bagian pengelolaan data soal, pada gambar 4 soal pertama tidak 
menggunakan pengelolaan data sedangkan soal nomor dua yang 
merupakan bagian pengelolaan data adalah: 

A = RND(20)+5 
B = RND(10)+&A 
C = &A*&B 
D = &A + &B 
E = 2*&D 
F = SQRT(&A^2 + &B^2) 

 Bagian penulisan soal, diawali dari baris dengan karakter awal > 
(urutan ganjil) sampai baris sebelum ditemukan tanda > (urutan 
genab). 
Penulisan jawaban diawali dengan satu spasi yang diikuti hurub kecil 
dari option tersebut (yaitu a, b, c, atau d), kemudian karakter titik (.). 
Jawaban yang ditampilkan lebih dari satu baris tetap ditulis dalam satu 
baris dengan karakter penggal ~. Panjang jawaban keseluruhan 
(termasuk kode format penulisan) masing-masing option maksimal 
250 karakter. 

 Baris penulisan kunci jawaban diawali dengan karakter > (urutan 
genab) tepat setelah akhir baris penulisan soal. Angka pertama setelah 
tanda > menunjukkan kunci jawaban soal dengan ketentuan: 

• 0 jika kunci jawaban soal A 
• 1 jika kunci jawaban soal B 
• 2 jika kunci jawaban soal C 
• 3 jika kunci jawaban soal D 

 
Angka kedua setelah kode kunci jawaban belum digunakan tetapi 
harus tetap diisi. 
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 Baris paling akhir sumber soal diakhiri dengan karakter titik (.). 

2.4 MEMBUAT SOAL 

Setelah sumber soal disimpan, jalankan start menu – all program – 

jawa_pos pilihan Buat_soal akan muncul seperti gambar 5 (a). Pilih Ok 

akan muncul dialog seperti gambar 5(b), arahkan dan pilih file tempat 

menyimpan sumber soal, kemudian pilih Open. Sesaat  akan muncul 

penampilan soal yang telah kita buat seperti gambar 5(c), tentu jika struktur 

penulisan sumber soal benar. 

 

Gambar 5 

Jika kita melihat kembali folder tempat soal maka akan muncul file teks 

baru yaitu file-file: 

 File teks dengan karakter pertama I diikuti nama file sumber soal. 
Misalnya file sumber soal Soal.txt maka muncul Isoal.txt. File 
tersebut merupakan file soal yang telah disandikan. 

 File teks dengan nama bilangan mulai 1 sampai sejumlah file gambar 
yang disertakan. Jika soal tidak menyertakan gambar maka file ini 
tidak ada, tetapi jika soal menyertakan 3 file gambar maka akan 
muncul file 1.txt, 2.txt, dan 3.txt . File-file tersebut merupakan file 
gambar yang disandikan. 
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2.5 MENYISIPKAN GAMBAR DALAM SOAL 

Untuk menyertakan gambar dalam soal digunakan kata Gb kemudian 

nomer file gambar lengkap dengan atributnya yang diikuti karakter \ dan 

koordinat pojok kiri atas serta kanan bawah gambar. Penulisan tersebut 

dilakukan pada baris penulisan kunci mulai karakter ke 4. Contoh 

penggalan berikut: 

_RND(A,4,RND(5)) 
SETNO$(0,Sumatera,Jawa,Kalimantan,Sulawesi,Irian 
Jaya) 
>Perhatikan gambar dibawah! 
 Pulau nomer (&A0) adalah pulau ... 
 a. &A$ 
 b. &B$ 
 c. &C$ 
 d. &D$ 
>00Gb1.bmp\0,0,500,193) 

Jika penggalan tersebut dijadikan soal maka akan muncul seperti gambar 6. 

 
Gambar 6 

Gambar yang ditampilkan adalah gambar pada file 1.bmp pada daerah 

persegipanjang dengan koordinat kiri atas (0,0) dan koordinat kanan bawah 

(500,193) 
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2.6 MENYISIPKAN SUARA PADA SOAL 

File suara yang dapat disisipkan pada soal berupa file dengan format MP3. 

Untuk menyertakan suara ke soal digunakan \a\nama_file tanpa exsistensi 

pada baris penulisan kunci mulai karakter ke 4.  

Misalnya: 

>30\a\015005 

Contoh diatas menyebabkan soal meakses suara dari file 015005.MP3. 

Suara dan gambar juga dapat disisipkan sekaligus dalam sebuah soal. 

Contoh menyisipkannya dapat dilihat berikut, 

>00\a\015005\Gb11.bmp\0,0,270,110 

Dari penulisan diatas, jawaban soal adalah A, suara yang diperdengarkan 

berasal dari file 0105005.MP3, gambar yang ditampakkan berasal dari file 

11.BMP dengan koordinat titik sudutnya (0,0) – (270,110). 

Jika hanya ingin memainkan sebagian dari suara maka setelah nama file 

audio diikuti empat parameter dengan pemisah koma, contoh: 

>00\a\015005,1,4,1,2\Gb11.bmp\0,0,270,110 

artinya audio dimainkan mulai ¼ sampai ½ dari keseluruhan file. 

2.7 MENYISIPKAN VIDIO PADA SOAL 

File vidio yang dapat disisipkan pada soal berupa file MPG. Untuk 

menyertakan suara ke soal dinyatakan dengan menulis \v\nama_file tanpa 

exsistensi pada baris kunci soal, tepatnya mulai karakter ke empat.  

Misalnya: 

>10\v\015 

Contoh diatas menyatakan bahwa saat soal ditampilkan akan dimainkan 

vidio dari file 015.MPG. 

Jika hanya ingin memainkan sebagian dari vidio maka setelah nama file 

vidio diikuti empat parameter dengan pemisah koma, contoh:: 

>10\v\015,1,4,1,2 

artinya vidio dimainkan mulai ¼ sampai ½ bagian dari keseluruhan file. 
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BAB III 
PERALATAN MENGOLAH DATA SOAL 

Peralatan  atau perintah yang disampaikan pada bab ini sering digunakan/ 

ditulis pada daerah blok soal  bagean pengolah data, yang merupakan tempat 

penyiapan data yang akan digunakan dalam soal. Keberadaan perintah tersebut 

yang akan banyak berperan dalam bembentuk soal yang dinamis dan variatif, atau 

soal-soal berbasis konsep.. 

3.1 VARIABEL 

Variabel dalam menyusun soal sangat terbatas (hanya 26 buah). Terdapat 

dua jenis variable yaitu: 

3.1.1 Variabel Numerik 

Variabel ini namanya sudah ditetapkan, yaitu A sampai 
dengan Z, dan hanya bisa diisi dengan bilangan. Cara mengisi 
variable numeric dapat melalui operator sama dengan (=). Nama 
variable dan tanda sama dengan tidak boleh ada jarak. Contoh: 

 
A = 12 
B = 25 

arti dari pernyataan diatas adalah mengisi variable A dengan nilai 
12, dan mengisi variable B dengan nilai 25. 

Variabel dapat diisi dengan nilai variable yang lain melalui 
tanda pengenal & yang diletakkan didepan variable pengisi. 
Contoh: 

 
A = &B 

artinya nilai variable A diisi dengan nilai variable B. 
Nilai variabel numeric dapat ditampilkan dalam soal dengan 

operator & yang diletakkan didepan nama variable diikuti sebuah 
angka yang menyatakan jumlah decimalnya. Tetapi jika bagian 
decimal bagian akhir adalah nol maka tidak ditampilkan.Contoh: 

 
A= 12 
B= 18.569 
>Ali mempunyai &A2 cm tali jerami,  
   sedangkan Badu  mempunyai  &B0 
   bungkus kacang goreng. 
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Penggalan naskah soal diatas pada saat dijalankan akan 
menghasilkan bentuk: 

Ali mempunyai 12.00 cm tali jerami,  
sedangkan Badu mempunyai  19 
bungkus kacang goreng. 

Prosedure SET dengan format SET(bil_var,isi…dipisah dengan 
tanda koma) dapat digunakan mengisi variable numerik secara 
bersamaan. Contoh 

SET(0,120,132,123) 
Arinya mengisi nilai A = 120, B = 132, dan C = 123. 

 

3.1.2 Variabel String 

Variabel String hanya bisa diisi dengan kalimat. Variabel 
ini tidak punya nama tetapi disediakan berdasarkan nomor. Ada 
100 nomor yaitu nomor 0 hingga nomor 99. 

Untuk mengisi variable ini dapat dilakukan melalui 
procedure SET$. Contoh: 

 
SET$(A,Ani,Bayu,Jln. Imam Bonjol 12A,Gajah Mada Plaza) 

arti pernyataan diatas mengisi variable string nomor 0 hingga 
nomor 3 sebagai berikut: 
 

nomor 0 (0 diwakili A) diisi Ani 
nomor 1 (1 diwakili B) diisi Bayu 
nomor 2 (2 diwakili C) diisi Jln. Imam Bonjol 12 A 
nomor 3 (3 diwakili D) diisi Gajah Mada Plaza 

 
Perlu diingat A bukanlah nama variable tetapi hanyalah bentuk 
yang mewakili 0, begitu juga hurub-hurub berikutnya akan 
mewakili angka berikutnya. 
 
Sehinga SET$(K,…..) artinya akan mengisi variable string mulai 
nomor 10. 
 

Penulisan isi pariabel string dilakukan dengan tanda & 
didepan variable numeric yang berisi nomor variable string yang 
akan ditampilkan dan diikuti tanda $. Contoh 

 
SET$(A,Ani,Bayu,Jln. Imam Bonjol 2A,Gajah Mada Plaza) 
A= 1 
B= 2 
C= 3 
D= 4 
>&A$ dan &B$ pergi ke &D$ 
  yang ada di &C$ 
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Rangkaian pernyataan pada naskah soal diatas akan menampilkan 
bentuk: 
 

Ani dan Bayu pergi ke Gajah Mada Plaza 
yang ada di Jln. Imam Bonjol 12 A 

Procedure SETNO$ mirip SET$, tetapi mempunyai parameter  
SETNO$(bil_var,isi…..dipisah tanda koma). Contoh : 
         >SETNO$(10,Aku,Kamu,Dia) 
artinya variable string nomor 10 diisi Aku, nomor 11 diisi Kamu, 
adn nomor 12 diisi Dia. 
Jika dalam deretan kalimat yang kita masukkan pada variabel 
menggandung koma, maka koma tersebut harus ditulis ganda. 
Contoh berikut mengisi variabel kesepuluh dengan  kalimat Aku, 
Kamu, dan dia. 

>SETNO$(10,Aku,, Kamu,, dan Dia) 

3.2 OPERATOR ARITMATIKA 

Dalam pengolah data soal kita dapat menggunakan beberapa 

operator aritmatika. Berdasarkan prioritas operasinya operator tersebut 

adalah: 

• ( ……..) pengelompokan 
• ^ perpangkatan bilangan (a ^ b = ab dengan b bilangan 

cacah) 
• * dan / perkalihan dan pembagian 
• + dan - penjumlahan dan pengurangan 

Operator aritmatika hanya dapat dikenakan pada bilangan atau isi variabel. 

Contoh: 

A= 4 
B= 8 
X= &A^2 +&B^2 
Y= &B^2 - &A^2 
Z= 2*(&A*&B) 
>Sebuah segitiga siku-siku mempunyai 
   sisi paling panjang &X0, sedangkan  
   salah satu sisi lainnya adalah &Y0.  
   Maka panjang sisi ketiganya adalah  
   a.  &Z0 

Penggalan diatas jika akan memberikan: 
Sebuah segitiga siku-siku mempunyai  
sisi Paling panjang 80, sedangkan  
salah satu Sisi lainnya adalah 48.  
Maka panjang sisi ketiganya adalah … 
a.  64 
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3.3 PROSEDURE DAN FUNGSI 

3.3.1 Fungsi 
Merupakan proses yang menghasilkan nilai. Nilai yang 

dihasilkan dapat digunakan untuk mengisi variable tertentu. Semua 

fungsi disini mempunyai parameter bilangan. Beberapa macam 

fungsi diantaranya: 

 
• RND(nilai) 

Fungsi menghasilkan sebuah bilangan acak dari 0 sampai 
dengan nilai -1. Contohnya: 

A = RND(9) +1 
Pernyataan diatas akan mengisi A dengan sembarang bilangan 
yang diambil dari  1 sampai 9. 
 

• ABS(nilai) 
ABS menghasilkan nilai absolute (positif) dari nilai. 
Contoh: 

A = 2^3 
B = ABS(&A - 10) 

Nilai A berisi 8 dan B akan berisi 2. 
 

• INT(nilai) 
INT menghasilkan bilangan bulat dari pembulatan nilai. 
Contoh: 
 A = 25/4 
 B = INT(&A) 
Nilai dari B adalah 6 karena 6 merupakan hasil pembulatan 
hasil perhitungan) dari 25/4 = 6.25 
 

• COS(nilai) 
COS menghasilkan nilai trigonometri cosinus dari sudut nilai. 
Nilai dalam satuan derajad. 
 

• SIN(nilai) 
SIN menghasilkan nilai trigonometri sinus dari sudut nilai. 
Nilai dalam satuan derajad. 
 

• TAN(nilai) 
TAN menghasilkan nilai trigonometri tangen dari sudut nilai. 
Nilai dalam satuan derajad. 
 

• ARCTAN(nilai) 



 

< BAB III : Peralatan Mengolah Data  Soal  > 14

ARCTAN menghasilkan invers nilai trigonometri tangen dari 
nilai. Sudut yang dihasilkan bersatuan derajad. 
 

• ARCSIN(nilai) 
ARCSIN  menghasilkan invers nilai trigonometri sinus dari 
nilai. Sudut yang dihasilkan bersatuan derajad. 
 

• ARCCOS(nilai) 
ARCCOS menghasilkan invers nilai trigonometri cosinus dari 
nilai. Sudut yang dihasilkan bersatuan derajad. 
 

• EXP(nilai) 
EXP menghasilkan nilai ℮ nilai .  
 

• EXP10(nilai) 
EXP10 menghasilkan nilai 10 nilai . 
Contoh:   

A = EXP(5) 
B = EXP(2) 
C = &A + &B 

Pernyataan diatas akan mengisi A dengan 105 dan B 
dengan 102 dan nilai didalam C adalah 100100. 
 

• LN(nilai) 
LN  menghasilkan nilai logaritma dari nilai dengan bilangan 
pokok ℮ . LN(nilai) = elog(nilai) 
 

• EXPXY(a,b) 
EXPXY mengembalikan nilai ab dengan a>0. 
 

• SQRT(nilai) 
SQRT menghasilkan nilai akar kuadrat dari nilai. Nilai tidak 
boleh negatif. 
 

• PRIMA(nilai) 
PRIMA menghasilkan bilangan prima ke nilai. Nilai  
maksimal 100. 
Contoh: 

A = EXPXY(27,(1/3)) 
B = SQRT(10) 
C =  PRIMA(4) 
>Nila A = &A0, B = &B3, dan C = &C0 

Penggalan pernyataan diatas akan menghasilkan bentuk: 
Nila A = 3, B = 2,162, dan C = 7 
 

• MIN(nilai1,nilai2,nilai3,…) 
MIN menghasilkan nilai paling kecil dari nilai yang ditulis 
dalam kurung. 
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• MAX(nilai1,nilai2,nilai3,…) 
MAX menghasilkan nilai paling besar dari nilai yang ditulis 
dalam kurung. 
 

• NOM(x,nilai1,nilai2,nilai3,…) 
NOM menghasilkan nilai yang berada pada urutan ke x setelah 
diurutkan dari besar ke kecil. 
Contoh: 

A = MIN(3,8,6,5,-4) 
B = MAX(3,8,6,5,-4) 
C = NOM(3, 3,8,6,5,-4) 
>Nila A = &A0, B = &B3, dan C = &C0 

Penggalan pernyataan diatas akan menghasilkan bentuk: 
Nila A = -4, B = 8, dan C = 5 
 

• MOD(x,y) 
MOD menghasilkan sisa pembagian dari x oleh y, range  x dan 
y bilangan asli. 
 

• IF(a,b,x,y,z) 
IF menghasilkan nilai x jika  a>b, menghasilkan y jika a=b, 
dan menghasilkan z jika a<b. 
Contoh: 

A = 14 
B = 3 
C = MOD(&A,&B) 
D = IF(&A,&B,0,1,2) 
E = IF(&C,&B,0,1,2) 
F = IF(&A,14,0,1,2) 
SET$(A,lebih besar,sama dengan,lebih kecil) 
>A = &A0, B = &B3, dan C = &C0 
   A &D$ B 
   C &E$ B 
   A &F$ 14 

Penggalan pernyataan diatas akan menghasilkan bentuk: 
A = 14, B = 3.000, dan C = 2 
A lebih besar B 
C lebih kecil B 
A sama dengan 14 

3.3.2 Procedure  
Merupakan proses yang tidak menghasilkan nilai. Tetapi 

akibat proses tersebut tersebut nilai variable kemungkinan bisa 

berubah. Beberapa procedure yang disediakan adalah: 

 
• _RND(var,cacah,Fc()) 

Merupakan procedure yang mengisi variable var dan variable 
berikutnya sebanyak cacah dengan nilai acak yang berbeda. 
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Nilai acak tersebut berupa bilangan yang dihasilkan oleh 
fungsi Fc(). 
Contoh: 
 _RND(C,3, RND(8)) 
akan mengisi variable C, D, dan E dengan bilangan acak yang 
berbeda dari 0 hingga 7 yang dihasilkan fingsi RND(8). 
Fungsi Fc harus mampu menghasilkan bilangan bulat yang 
berbeda sebanyak cacah, jika gagal maka komputer akan 
macet. 
 

• SORT(var,cacah) 
Merupakan procedure yang mengatur ulang isi var dan 
berikutnya sejumlah cacah, sedemikian sehingga nilainya urut 
ke atas. 
Contoh: 
 SQRT(C,3) 
akan mengatur isi variable C, D, dan E sehinga nilai yang 
dikandungnya menjadi urut dari kecil ke besar. 
 

• LRIK(var,var_ke,cacah) 
Merupakan procedure yang digunakan mengisi variable 
sebanyak cacah variable, mulai var dengan isi variable nomor 
var_ke dan nomor berikutnya. 
Contoh: 
 _RND(G,4,RND(8)) 
 _LRIK(A,6, 4) 
pernyataan diatas sama dengan A= &G, B=&H, C=&I, D=&J. 
 

• FIIL(var,cacah,isian) 
Merupakan procedure yang digunakan mengisi variable 
sebanyak cacah variable, mulai var dengan isi sesuai isian-
nya. Jika dalam rumus isian terdapat _x_ maka akan diisi 
sebagai nilai penghitung mulai 1 sampai cacah. 
Contoh: 
 _FILL(A,4,2*_x_+1) 
pernyataan diatas sama dengan A= 1, B= 3, C= 5, D= 7. 
 

• JWB(var,cacah,Range) 
Merupakan procedure yang digunakan mengisi variable 
sebanyak cacah variable, setealh var dengan isi disekitar nilai 
var dengan selisih setengah Range. 
Contoh: 
 JWB(A,20) 
pernyataan diatas sama dengan akan mengisi B sampai D 
dengan nilai sekitar 4 ± 10. Nilai A sampai D tidak ada yang 
sama. Range harus mampu menyediakan minimal 3 bilangan 
bulat yang berbeda. 
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• _FAP(Var_bil,jumlah) 
Menentukan factor prima dari Var_bil sebanyak jumlah, 
jumlah factor prima yang diperoleh maksimal ditempatkan 
pada var_bil+jumlah, dan hasillnya ditempatkan mulai var_bil 
kemudian variable berikutnya. 
 

• _FAB(Var_bil,jumlah) 
Menentukan factor dari Var_bil sebanyak jumlah. 
 

• _PCP(Var_bil,bil,pembagi) 
Menghasilkan format pecahan campuran, bulat di var_bil, 
pecahan sisa di variable berikutnya (pembilang dan 
penyebutnya). 
 

• AKR(Varbil,pang_akar) 
Menghasilkan penyederhanaan bentuk akar. Bulat di Varbil, 
dan sisanya pada variable berikutnya. 
 

• BKU(Varbil,bilangan) 
Mengubah kebentuk baku bilangan di varbil dan eksponen di 
variable berikutnya. 
 

• For(cacah,kumpulan perintah dipisah tanda ;) 
•  
• IIF(a,b,perintah jika a>b,perintah jika a=b,perintah jika 

a<b) 
Perintah dapat lebih dari satu dipisah dengan titik koma (;). 
 

• GO(nama_subrutin) 
Menjalankan subrutin nama_subrutin 
 

• SUB(nama_subrutin) 
Subrutin ini diakiri dengan BACK() 
 

• BACK() 
Akhir penulisan sub rutin. 
 
Perhatikan penggalan berikut: 
 

SUB(RJWB1) 
_RND(A,4,RND(4)+&Z) 
E =IF(&A,&Z,&E,0,&E) 
E = IF(&B,&Z,&E,1,&E) 
E = IF(&C,&Z,&E,2,&E) 
E = IF(&D,&Z,&E,3,&E) 
BACK() 
SETNO$(0,Pasal 35,Pasal 36,Pasal 36A,Pasal 36B,Pasal 36C) 
SETNO$(5,[fs1]Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah 
Putih) 
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SETNO$(6,[fs1]Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia) 
SETNO$(7,[fs1]Lambang Negara ialah Garuda Pancasila 
dengan) 
X = 7 
SETNO$(7,&X$~[fs1]semboyan "Bhinneka Tunggal Ika") 
SETNO$(8,[fs1]Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya) 
SETNO$(9,[fs1]Ketentuan lebih lanjut tentang Bendera) 
X = 9 
SETNO$(9,&X$,, Bahasa,,~[fs1]dan Lambang Negara,, serta) 
SETNO$(9,&X$ Lagu Kebangsaan~[fs1]diatur dengan undang-
undang) 
_RND(P,5,RND(5)) 
X = &T+5 
SETNO$(20,&P$ berbunyi:~&X$) 
X = &Q + 5 
SETNO$(21,&Q$ berbunyi:~&X$) 
X = &R + 5 
SETNO$(22,&R$ berbunyi:~&X$) 
X = &S + 5 
SETNO$(23,&S$ berbunyi:~&X$) 
Z = 20 
GO(RJWB1) 
>Pasal-pasal berikut terdapat pada UUD Negara RI 1945. 
 Pasal dibawah yang [fs1]salah [fs0] adalah ... 
 a. &A$ 
 b. &B$ 
 c. &C$ 
 d. &D$ 
>&E00 

Jika dijalankan akan menghasilkan tampilan seperti gambar 7  

 
Gambar 7 
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3.4 PENGARAH @ 

Pengarah @ berfungsi mengarahkan pembuatan soal. Bentuk 

pengarah ini adalah: 

@Jum_soal,Jum_pakei 

perintah diatas akan mengambil sebanyak Jum_pakei soal dari Jum_soal 

yang disediaka.  

Penulisan pengarah ini diletakkan di awal blok soal, dan harus ada 

Jum_soal yang disediakan (setelah pengarah). 

Contoh: 

@2,1 
_RND(A,2,RND(50)+50) 
C=&A+&B 
>[clred]&A0 + &B0 = ... 
A=&C 
JWB(A,40) 
 a.  &A0 
 b.  &B0 
 c.  &C0 
 d.  &D0 
>00 
_RND(A,2,RND(100)+70) 
C=&A+&B 
E=&A+&C 
>[clred]&C0 - &A0 = .... 
A=&B 
JWB(A,40) 
 a.  &A0 
 b.  &B0 
 c.  &C0 
 d.  &E0 
>00 

Pernyataan @2,1 pada soal tersebut akan mengakibatkan dua 
soal yang ditulis dibaris berikutnya akan diambil satu soal secara 
acak.
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BAB IV 
FORMAT PENULISAN SOAL 

Format penulisan disini berisi teknik atau sandi yang digunakan untuk mengatur 

tampilan soal pada saat dijalankan. 

4.1 MENGATUR WARNA TULISAN 

Jika tanpa diatur, penulisan setiap baris soal dilakukan 

menggunakan warna hitam tebal. Warna tersebut dapat diubah 

menggunakan tanda-tanda berikut. 

4.1.1 Menggunakan [cl…] 

Setelah penulisan [cl…] akan mengubah hasil tampilan pada 
soal berwarna … (sesuai isi dari titik-titik). Adapun kode yang 
diperbolehkan mengisi adalah sebagai berikut: 

  
• Aqua • Black • blue • dkgray 

• fuchsia • gray • green • lime 

• ltgray • maroon • navy • olive 

• purple • red • silver • teal 

• white • yellow   

Cotoh: 

>The following things belong to household 
   [clred]equipment [clblack]... 
  a.  Axe, hoe, hammer 
  b.  Blender, mixer, rice cooker 
  c.  computer, radio, TV 
  d.  Thermometer, stethoscope, scissors 
>10 

Pernyataan soal tersebut akan mengubah warna tampilan 
equipment menjadi warna merah. Tampilannya sebagai berikut: 
 

The following things belong to household equipment ... 
 a.  Axe, hoe, hammer 
 b.  Blender, mixer, rice cooker 
 c.  computer, radio, TV 
 d.  Thermometer, stethoscope, scissors 
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4.1.2 Menggunakan [rgbr,g,b] 

Format penulisan ini, kata [rgb adalah harus ada, sedangkan 
r, g, dan b merupakan bilangan 0 sampai 255. Bilangan r 
menggambarkan komposisi warna merah, bilang g merupakan 
komposisi warna hijau, dan yang terakhir adalah komposisi warna 
biru. 
Contoh: 

>[rgb90,24,170](1)  What about going to a picnic? 
   [rgb90,24,170](2)  Where will we go? 
   [rgb90,24,170](3)  That’s great! 
   [rgb90,24,170](4)  Tommorrow is Sunday, isn’t it? 
   [rgb90,24,170](5)  Yes, what’s the matter? 
   [rgb90,24,170](6)  Serang Beach. 
   The correct arrangement is .... 
   a.  (4)-(5)-(1)-(3)-(2)-(6) 
   b.  (4)-(5)-(1)-(2)-(3)-(6) 
   c.  (4)-(5)-(1)-(6)-(2)-(3) 
   d.  (2)-(6)-(4)-(5)-(1)-(3) 
>00 

Pernyataan [rgb90,24,170] pada penggalan soal diatas akan 
menyebabkan warna tulisan dibelakangnya berubah benjadi warna 
komposisi merah 90, hijau 24, dan biru 170. Hasilnya seperti 
berikut: 
 

(1)  What about going to a picnic? 
(2)  Where will we go? 
(3)  That’s great! 
(4)  Tommorrow is Sunday, isn’t it? 
(5)  Yes, what’s the matter? 
(6)  Serang Beach. 
The correct arrangement is .... 
 a.  (4)-(5)-(1)-(3)-(2)-(6) 
 b.  (4)-(5)-(1)-(2)-(3)-(6) 
 c.  (4)-(5)-(1)-(6)-(2)-(3) 
 d.  (2)-(6)-(4)-(5)-(1)-(3) 

4.2 MENGATUR SYTE TULISAN 

Disini hanya sedikit style penulisan yang dapat digunakan. Untuk 

menggunakannya digunaka kode kode berikut: 

4.2.1 Menggunakan [fs..] 

Titik-titik dapat diisi angka  0 sampai  7, dan karakter minus 
(-).  Makna angka adalah sebagai berikut: 

1 untuk penulisan hurub tebal 
2 untuk penulisan hurub miring 
4 untuk penulisan hurub bergaris bawah 
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sehingga untuk angka  hasil penjumlaan ketiga bentuk akan 
menghasilkan penulisan hurub yang angka angkanya dijumlahkan. 
Jadi [fs6] untuk penulisan hurub miring yang bergaris bawah 
(6=2+1). 
Penulisan [fs-] digunakan untuk penulisan hurup yang dicoret. 
Untuk membuat penulisan normal gunakan [fs0]. 
 

SET$(A, fs1,fs2,fs3,fs-) 
A=RND(4) 
>[&A$]Tahukah anda, apa style penulisan ini  
   a.  hurub tebal 
   b.  hurub miring 
   c.  hurub bergaris bawah 
   d.  hurub yang dicoret 
>&A00 

Penggalan soal diatas akan menampilkan bentuk soal yang acak 
dari empat macam pertanyaan, yaitu: 
Jika  A=0 maka hurubnya tebal 
  A=1 maka hurubnya miring 
  A=2 maka hurubnya bergaris bawah 
  A=3 maka hurubnya dicoret 
Kunci pada soal ditulis >&A00 karena nilai A ditentukan secara 
acak dan digunakan sebagai kunci jawaban. Jenis ini merupakan 
soal dengan kunci dinamis. 
Salah satu kemungkinan dari soal yang ditampilkan adalah: 

Tahukah anda, apa style penulisan ini … 
 a.  hurub tebal 
 b.  hurub miring 
 c.  hurub bergaris bawah 
 d.  hurub yang dicoret 

4.2.2 Menggunakan [=..] dan [>..] 
Titik-titik diisi sebuah karakter dan diikuti tulisan yang akan 

dikenai kode tersebut. [=..] akan menyebabkan adanya garis 
mendatar pada posisi nilai ascii karakter dikurangi 41 dari atas 
tulisan kebawah. 

[>..] sama seperti diatas, tetapi garis yang dibuat berupa 
panah ke arah kanan. 

Kode ascci karakter milai hurub A = 41,     B = 42, … dan 
seterusnya (coba lihat lampiran buku ini). 

4.2.3 Menggunakan [#..] 

Titik-titik diisi dengan angka dua digit yang menujukkan 
tulisan setelah kode tersebut akan mulai ditulis pada jarak nilai 
angka tersebut dalam dot (titik) dari posisi paling kiri. 
Contoh: 

>[clblue]Tia[#80]: Look. The man always works hard there 
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   [clblue]Adi[#80]: Yes, I know. [=SWhat a diligent man he is]. 
   The uperline words expression is about .... 
   a.  Certainty 
   b.  Afraid 
   c.  Possibility 
   d.  Admiration 
>30 

 
Penggalan soal diatas akan menampilkan bentuk penulisan sebagai 
berikut: 
 

Tia : Look. The man always works hard there 
Adi : Yes, I know. What a diligent man he is. 
The uperline words expression is about .... 
 a.  Certainty 
 b.  Afraid 
 c.  Possibility 
 d.  Admiration 

4.3 MENULIS INDEK, PANGKAT, AKAR, PECAHAN DAN 
ELEMEN VECTOR DUA DIMENSI.  

Menulis indek digunakan [i..], titik-titik akan ditulis dalam format 

indek. Menulis pangkat digunakan [p..], penulisan akar digunakan [v..]. 

Titik-titik akan ditulis dalam format pangkat atau didalam tanda akar. 

Contoh: 
>a[_10p1] dan a[p2] adalah akar-akar persamaan 
   ku_10adrat. Maka bentuk bentuk persamaan   
   ku_10adrat tersebut kemungkinan adalah … 
   a._10  x[p2] - (a[i1]+a[i2])x + a[i1].a[i2] = 0 
   b._10 x[p2] + (a[i1]+a[i2])x + a[i1].a[i2] = 0 
   c._10  x[p2] - (a[i1]+a[i2])x - a[i1].a[i2] = 0 
   d._10 x[p2] + (a[i1]+a[i2])x - a[i1].a[i2] = 0 

 
penulisan diatas akan menghasilkan bentuk: 

   a1 dan a2  adalah akar-akar persamaan 
   kuadrat. Maka bentuk bentuk persamaan   
   kuadrat tersebut kemungkinan adalah … 
   a.  x2 - (a1+a2)x + a1.a2 = 0 
   b.  x2 + (a1+a2)x + a1.a2 = 0 
   c.  x2 - (a1+a2)x - a1.a2 = 0 
   d.  x2 + (a1+a2)x - a1.a2 = 0 

 
Penulisan pecahan digunakan [/pembilang/penyebut], sedangkan 

untuk vector dua dimensi digunakan [(vx(vy]. Pembilang atau vx 

merupakan kalimat bagian atas, dan penyebut atau vy adalah kalimat yang 

ada dibagian bawah. 
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Contoh:  

>Titik A([ / -1 /3 ], 2 ) didilatasikan [( -3 ( 4 ] 
    me_20nghasilkan …. 

bentuk diatas akan menghasilkan 

Titik A(  
3
1−

, 2 ) didilatasikan [ 






−
4
3

 

menghasilkan …. 

Dari dua contoh diatas tampak tanda _20 artinya jarak baris 

berikutnya adal 20 titik (dot). Yang harus diperhatikan adalah penulisan 

tanda itu berada mulai karakter ke empat (4) dan diikuti angka dua digit.  

4.4 MENGATUR PENULISAN BARIS BERIKUTNYA 
Digunakan karakter _ (garis bawah) diikuti angka dua digit yang 

akan digunakan untuk mementukan penulisan baris berikutnya. Tanda 

tersebut harus ditulis pada karekter keempat (4). 

Tulisan yang ditampilkan terpenggal pada baris berikutnya 
digunakan penghubung karakter “~”. 

4.5 MENGATUR JENIS DAN UKURAN HURUB 
Untuk memilih hurub lain pada suatu baris penulisan digunakan 

[fn…] , dengan ... diisi nama font yang akan digunakan. Standart font pada 
program ini adalah Time Roman. Pengaturan nama font tersebut hanya 
berlaku pada karakter setelah tanda tanda itu ada dalam satu baris. 

Sedangkan untuk menulis sebuah karakter dari font Simbol 
digunakan [$..] ... diisi karakter biasa sebuah symbol atau [@..] dengan ... 
diisi nilai ascii dari karakter symbol tersebut. Daftar karakter symbol dapat 
dilihat pada lampiran. Sedangkan [%..] digunakan untuk menulis karakter 
dengan nilai ascii ... .[fz..] digunakan untuk mengubah ukuran hurub ke .... 
Contoh: 

>Jika [$p] = 3.14 [@222] luas lingkaran 
   adalah …. 
   a.[fnArial Black]  ini arial black 
   b. [fnArial]  ini arial saja 
   c. [fnArial narrow]  kalau ini arial narrow 
   d.  ini asli times roman 

 
Bentuk diatas akan menghasilakan penulisan sebagai berikut: 

   Jika π = 3.14 ⇒ luas lingkaran 
   adalah …. 
   a.   ini arial black 
   b.   ini arial saja 
   c.   kalau ini arial narrow 
   d.   ini asli times roman
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BAB V 
MENJALANKAN SOAL 

Sebelum menjalankan soal yang telah .dibuat, sebaiknya kita menyiapkan folder 

tersendiri untuk masing-masing soal dari folder sumber soalnya, agar kerahasian 

sumber soal tidak dapat dikenali orang lain. Dari folder sumber soal yang kita 

salin ke dalam folder baru tersebut diantaranya: 

 Semua file baru yang dihasilkan oleh proses pembuatan soal, yaitu: 

• File yang namanya sama dengan nama sumber soal tetapi 
mempunyai karakter awal I 

• File – file text yang namanya berupa bilangan, mulai 1 dampai 
sejumlah file yang disertakan. Misal soal menyertakan 4 file 
gambar maka file-file text yang dipindahkan adalah 1.txt, 2.txt, 
3.txt, dan 4.txt. 

 
 Semua file suara dan vidio yang kita gunakan dalam soal. 

File yang dapat digunakan untuk mengeksekusi soal adalah file SOAL.EXE atau 

SOAL1.EXE , kedua file ada fada folder Jawa_Pos\Data2 (lihat gambar 2). 

5.1 MENDISTRIBUSIKAN SOAL 

Buat folder distribusi dan masukkan ke dalam folder tersebut adalah: 

 Folder-folder soal yang ingin didistribusikan. 
  File SOAL.EXE, SOAL1.EXE, SOAL.CFG. 

Periksa pada masing-masing folder soal keberadaan file Hasil.txt, jika ada 

sebaiknya dihilangkan, kecuali anda masih memerlukan. 

File hasil.txt berisi informasi nilai siswa yang pernah mengerjakan soal 

yang terletak didalam folder tersebut. Format data yang disimpan dalam file 

hasil.txt seperti contoh berikut:  

2 7e 6875 BBBBBBBBBSBBSSKK 
3 7e 4375 BBBBSBSBBSSSKKKK 
3 7e 6875 BBBBBBBBBBBSSSKK 
4 7e 6875 BBBBBBBBBBBSSKKK 
5 7e 5000 BBBBSBSBBSBSSKKK 
5 7e 7500 BBBBBBBBBBBBSSKK 
6 7e 7500 BBBBSBBBBBBBBSSK 
9 7e 5625 BBBBSBSBBSBBSSKK 
 

kolom pertama dan kedua menyatakan identitas siswa, kolom ketiga 
prosentase nilai yang dicapai siswa dikali 100, sedang kolom terakhir 
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komposisi jawaban siswa untuk masing-masing soal (B = benar, S = 
salah, K = tidak dikerjakan) 

 

File SOAL.CFG yang ada pada folder distribusi merupakan file text yang 

harus berisi satu baris. Isi file tersebut berupa tempat penyimpanan data 

hasil pekerjaan siswa yang mengerjakan soal-soal.  

Isi file soal.cfg  dapat diganti menggunakan editor text dengan tetap 

menjaga keberadaannya sebagai file text satu baris. Berikut ini contoh isian 

pada file tersebut: 

 

 

 

 

 

Contoh bentuk data yang disimpan dalam file yang ditunjuk oleh soal.cfg 

adalah sebagai berikut: 

LV1\ILEVEL1.TXT 01 7c    625 SSSSSSSBSSSSSSSS 
LV3\ILEVEL3.TXT 01 7e   5000 SSSBSSBBSBBB 
EVL\IEvaluasi.txt 10 7e   1875 SSSSSBSSSSSBSSBS 
LV3\ILEVEL3.TXT 02 7e   5000 SSSBSSBBSBBB 

 
Kolom pertama menyatakan soal yang dikerjakan lengkap dengan 

foldernya, kolom kedua dan ketiga berisi identitas siswa, kolom ketiga 

prosentase nilai siswa dikali 100, kolom terakhir komposisi jawaban siswa 

untuk masing-masing soal (B = benar, S = salah, K = tidak dikerjakan). 

Proses penyimpanan data hanya terjadi jika soal dijalankan menggunakan 

file SOAL1.EXE. 

5.2 MENJALANKAN SOAL 

Menjalankan soal dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

 Klik kanan pada file soal.exe atau soal1.exe kemudian buat 
shortcutnya. 

 Gantu nama shortcut tersebut agar mudah dikenali isi dan tujuan 
soal. 

 Clik kanan pada shortcut dan pilih properti akan muncul dialog 
gambar 8. Tambahkan parameter pada Target yang berupa file soal 
yang akan dijalankan lengkap dengan posisinya. (pada contoh file 

Isi file Keterangan 
KumNil.txt Disimpan pada file KumNil.txt di folder yang 

sama dengan file soal1.exe 
C:\daftar.txt Disimpan pada file daftar.txt di direktori C: 
Hasil\daftar.txt Disimpan pada direktori tempat file soal1.exe 

dengan folder hasil dan file daftar.txt. 
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yang akan dijalankan adalah isoal.txt di dalam folder 
C:\Jw_Pos\Latihan_1) 

 

 
Gambar 8 

 Tekan Ok dan coba jalankan. Shortcat tersebut sudah siap 
diletakkan dimana saja dalam komputer . 

 

 

Gambar 9 
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Pada saat soal sijalankan menggunakan Soal1.exe maka akan ditampilkan  

identitas siswa yang mampu lebih cepat menduduki rannking pertama 

sampai ke sepuluh, kemudian siswa diminta melengkapi identitas diri.. 

Contohnya  tampak pada gambar 9 (dalam contoh hanya ditampilkan 3, 

kemungkinan yang mengerjakan baru mereka atau yang lain mendapat nol, 

dan yang mendapat nol tidak pernah ditampilkan). 

Data yang ditampilkan diambil dari file hasil.txt yang terletak pada folder 

tempat soal, sehingga pada saat data ini tidak lagi ditampilkan maka file 

hasil.txt harus dihapus atau dipindahkan dari folder soal. 

Identitas nomor maupun kelas harus diisi kemudian tekan next tetapi jika 

ingin membatalkan pilih tombol selesai. 

Apabila menggunakan Soal.exe akan langsung menuju penampilan soal. 

 

Gambar 10 

Beberapa hal yang perlu diketahui saat mengerjakan, yaitu: 

 Kotak-kotak kecil tepat dibawah identitas pembuat soal  merupakan 
tombol-tombol soal (posisi tombol soal). Jumlah kotak sama dengan 
jumlah soal. 

 
 Soal yang tampil ditandai munculnya bingkai hitam di tombol soal  

Untuk menampilkan soal yang lain dapat dilakukan dengan 
memindah bingkai hitam menggunakan tombol panah, atau meng-
clik salah tombol soal lainya. 
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 Memilih jawaban dapat dilakukan dengan menombol hurub a, b, c, 
atau d pada keyboard atau meng-clik hurub A, B, C, atau D di panel 
jawab. Jawaban dapat diganti dengan memilih jawaban lain, tetapi 
tidak bisa dikosongkan lagi. 

 
 Tombol soal akan berubah warna dan terisi jawaban yang dipilih 

seperti gambar 11. 
 

 Untuk memperdengarkan kembali suara, atau vidio yang selesai 
diputar dapat dilakukan dengan menombol lagi tombol soal. 

 
 Indikator  sisa waktu terus berkurang dan akan dihentikan 

pemberian jawaban jika waktu telah habis. 
 

 Gunakan tombol selesai jika tidak ingin menghabiskan waktu yang 
disediakan. 

 

 
Gambar 11 

Pada saat soal ditutup maka kemungkinan kunci ditampilkan Atau tidak 

tergantus setting penulisan soal tersebut. 

Contoh penampilan kunci soal pada saat soal dihentikan pengerjaannya 

dapat dilihat pada gambar 12. Pada kondisi seperti gambar 12, siswa masih 

dapat melihat atau mencocokkan jawabannya untuk lembar-lembar soal 

lainnya dengan cara memindah bingkai hitam di tombol soal (seperti 

menampilkan soal saat mengerjakan). 
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Gambar 12 

Gunakan tombol Exit untuk keluar dari tampilan seperti gambar 12, 

berikutnya akan muncul laporan hasil penggerjaan siswa seperti gambar 13 

(Jika soal diset agar tidak menampilkan kunci maka setelah tombol selesai 

akan muncul seperti gambar 13). 

 

Gambar 13 

Tekan tombol Ok untuk mengakiri halaman ini.
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BAB VI 
PENUTUP 

 

6.1 MENGGANTI LOGO TUTWURI DAN GAMBAR 

PENGAWAS 

Gambar Logo Tutwuri maupun gambar Pengawas yang muncul setiap 

menit selama 10 detik dapat dilakukan dengan menambah kode pada baris 

pertama.  

Gambar 13 merupakan contoh tampilan yang telah dimodifikasi tampilan 

gambar tutwuri-nya. 

 

Gambar 14 

Bentuk mengganti gambar bawaan tersebut misalnya: 

Gunawan Susilo,111,0,105,120,225\157,167,275,288 

Akan mengganti gambar pengawas dengan gambar pada daerah persegi 

(0,105,120,225) yang ada pada file 1.BMP. Sedang gambar Tut Wuri akan 

diganti dengan gambar pada daerah persegi (157,167,275,288) dari file 

1.BMP. 
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Gambar tersebut dapat diganti salah satu saja, yaitu dengan 

membiarkan yang lain kosong. Contoh kita ingin mengganti pengawas saja 

maka dapat ditulis: 

Gunawan Susilo,111,0,105,120,225 

Atau mengganti logonya saja, ditulis: 

 Gunawan Susilo,111,\157,167,275,288 
 

6.2 KELEMAHAN PERANGKAT LUNAK MEMBUAT SOAL 

Beberapa kelemahan dan kekurangan dari program untuk membuat soal 

digital ini. Diantaranya adalah: 

 Variabel, fungsi, dan procedure terbatas oleh karena itu harus hati-hati 

dalam penerapannya. 

 Jumlah soal maksimal yang dapat dibuat adalah 1000 butir.. 

 Jumlah baris sumber soal maksimal 10000 baris. 

 Tidak memiliki fasilitas pendeteksi kesalahan penulisan sumber soal, 

maka dalam menulis sumber soal harus ekstra cermat. 

 Belum mampu mengakomudasi semua jenis file gambar, audio, dan 

video maka konversikan format-format yang ada ke format yang 

diterima oleh program ini. 

 Masih tergantung pada system operasi lama dalam hal ini system DOS. 

 Tidak memiliki pengendalian program jika terjadi kesalahan/ ketidah 

valid-an data soal, sehingga jika terjadi kemacetan di computer anda 

lakukan ctrl-alt-del untuk menghentikan faksa program ini. 

 Dan hal-hal yang lainnya, misal variable hanya berjenis global, tidak 

mampu menciptakan fungsi atau procedure sendiri, dan lainnya.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 

1.  BIODATA PENULIS 
1. Nama Lengkap dan Gelar : Drs. Gunawan Susilo 

2. Jenis Kelamin : Laki – Laki 

3. NIP : 132 230 215 

4. NUPTK : 513 774 264 220 000 3 

5. Pangkat/ Golongan : Penata/ IIIC 

6. Pekrjaan/ Jabatan : Guru/ - 

7. Instansi : SMP Negeri 1 Gandusari 

8. Bidang Keahlian : Guru Matematika 

9. Alamat dan Telp. Kantor : Jalan Kelud No. 1, Ds. Semen, Kec. 

Gandusari, Kab. Blitar, Kode Pos 

66187, Telp. (0342) 692 089 

10. Alamat dan Telp. Rumah/ 

Hp 

: Dusun Pagergunung Rt 04, Rw, 01, 

Ds. Pagergunung, Kec. Kesamben, 

Kab. Blitar, Hp 081 334 203 082 

11. Pengalaman penelitian dan karya lainnya dalam 3 tahun terakhir yang 

relevan dengan bidangnya : CD Kumpulan Karya Digital Tahun 2006 

12. Pengalaman mengikuti lomba karya ilmiah : Lomba Inovasi 

Pembelajaran tahun 2008 yang diselenggarakan oleh LPMP Jawa 

Timur. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Blitar, 5 Januari 2009 

Yang membuat pernyataan 

 

                      ttd 
 
 

Drs. Gunawan Susilo 

Nip. 132 230 215 
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2.  DAFTAR NILAI ASCII DAN KARAKTER SIMBOL 
Desimal Time Roman Simbol 

32     
33 ! ! 
34 " ∀ 
35 # # 
36 $ ∃ 
37 % % 
38 & & 
39 ' ∋ 
40 ( ( 
41 ) ) 
42 * ∗ 
43 + + 
44 , , 
45 - − 
46 . . 
47 / / 
48 0 0 
49 1 1 
50 2 2 
51 3 3 
52 4 4 
53 5 5 
54 6 6 
55 7 7 
56 8 8 
57 9 9 
58 : : 
59 ; ; 
60 < < 
61 = = 
62 > > 
63 ? ? 
64 @ ≅ 
65 A Α 
66 B Β 
67 C Χ 
68 D ∆ 
69 E Ε 
70 F Φ 
71 G Γ 
72 H Η 
73 I Ι 
74 J ϑ 
75 K Κ 
76 L Λ 

 
 
 

Desimal Time Roman Simbol 
77 M Μ 
78 N Ν 
79 O Ο 
80 P Π 
81 Q Θ 
82 R Ρ 
83 S Σ 
84 T Τ 
85 U Υ 
86 V ς 
87 W Ω 
88 X Ξ 
89 Y Ψ 
90 Z Ζ 
91 [ [ 
92 \ ∴ 
93 ] ] 
94 ^ ⊥ 
95 _ _ 
96 `  
97 a α 
98 b β 
99 c χ 

100 d δ 
101 e ε 
102 f φ 
103 g γ 
104 h η 
105 i ι 
106 j ϕ 
107 k κ 
108 l λ 
109 m µ 
110 n ν 
111 o ο 
112 p π 
113 q θ 
114 r ρ 
115 s σ 
116 t τ 
117 u υ 
118 v ϖ 
119 w ω 
120 x ξ 
121 y ψ 
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Desimal Time Roman Simbol 
122 z ζ 
123 { { 
124 | | 
125 } } 
126 ~ ∼ 
127 �  
128 €  
129 �  
130 ‚  
131 ƒ  
132 „  
133 …  
134 †  
135 ‡  
136 ˆ  
137 ‰  
138 Š  
139 ‹  
140 Œ  
141 �  
142 Ž  
143 �  
144 �  
145 ‘  
146 ’  
147 “  
148 ”  
149 •  
150 –  
151 —  
152 ˜  
153 ™  
154 š  
155 ›  
156 œ  
157 �  
158 ž  
159 Ÿ  
160    
161 ¡ ϒ 
162 ¢ ′ 
163 £ ≤ 
164 ¤ ⁄ 
165 ¥ ∞ 
166 ¦ ƒ 
167 § ♣ 
168 ¨ ♦ 
169 © ♥ 
170 ª ♠ 
171 « ↔ 
172 ¬ ← 

Desimal Time Roman Simbol 
173   
174 ® → 
175 ¯ ↓ 
176 ° ° 
177 ± ± 
178 ² ″ 
179 ³ ≥ 
180 ´ × 
181 µ ∝ 
182 ¶ ∂ 
183 · • 
184 ¸ ÷ 
185 ¹ ≠ 
186 º ≡ 
187 » ≈ 
188 ¼ … 
189 ½  
190 ¾  
191 ¿ ↵ 
192 À ℵ 
193 Á ℑ 
194 Â ℜ 
195 Ã ℘ 
196 Ä ⊗ 
197 Å ⊕ 
198 Æ ∅ 
199 Ç ∩ 
200 È ∪ 
201 É ⊃ 
202 Ê ⊇ 
203 Ë ⊄ 
204 Ì ⊂ 
205 Í ⊆ 
206 Î ∈ 
207 Ï ∉ 
208 Ð ∠ 
209 Ñ ∇ 
210 Ò  
211 Ó  
212 Ô  
213 Õ ∏ 
214 Ö √ 
215 × ⋅ 
216 Ø ¬ 
217 Ù ∧ 
218 Ú ∨ 
219 Û ⇔ 
220 Ü ⇐ 
221 Ý ⇑ 
222 Þ ⇒ 
223 ß ⇓ 
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Desimal Time Roman Simbol 
224 à ◊ 
225 á 〈 
226 â  
227 ã  
228 ä  
229 å ∑ 
230 æ  
231 ç  
232 è  
233 é  
234 ê  
235 ë  
236 ì  
237 í  
238 î  
239 ï  

 
 

Desimal Time Roman Simbol 
240 ð  
241 ñ 〉 
242 ò ∫ 
243 ó ⌠ 
244 ô  
245 õ ⌡ 
246 ö  
247 ÷  
248 ø  
249 ù  
250 ú  
251 û  
252 ü  
253 ý  
254 þ  
255 ÿ  
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