
CARA IMPORT SOAL KE SCHOOLOGY FORMAT BLACKBOARD 
 
How to import the question for online test on Schoology. Meneruskan bahasan tentang Schoology dan 
postingan keempat ini akan kita bahas  bagaimana mengimpor soal ke Schoology. Bagi para guru yang 
menggunakan LMS sebagai media pembelajaran tentunya akan merasa sangat terbantu, apalagi bila kita 
memanfaatkannya untuk tes atau ulangan harian online. Tes dapat dilakukan kapan saja dan dimana 
saja, lengkap dengan kunci jawaban maupun pembahasan soal yang telah dikerjakan plus analisa soal 
yang lengkap. Satu keunggulan Schoology yang tidak didapatkan pada Edmodo adalah tampilan tes 
online dilengkapi dengan tampilan waktu lamanya pengerjaan, sehingga siswa atau yang mengikuti tes 
online dapat memantau waktu yang tersisa sebelum quiz tertutup sendiri karena waktunya telahhabis. 
 
Salah satu jenis tes yang paling mudah dan sering digunakan adalah Multiple Choice alias Pilihan 
Ganda. Membuat soal multiple choice dalam jumlah sedikit mungkin tidak akan menjadi masalah dari 
segi waktu, tetapi bagaimana jika soal yang kita buat berjumlah puluhan bahkan ratusan? Tentu akan 
sangat melelahkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama, apalagi jika soal yang sedang dibuat tiba-
tiba koneksi internetnya terputus maka resiko kehilangan soal pasti terjadi. Sebagai solusinya kita bisa 
membuat soal terlebih dahulu secara offline baru kemudian soal tersebut diimport ke Schoology. 
 
Format yang didukung untuk import soal di Schoology memang terbatas hanya pada Blackboard dan 
Edmastery, tidak sebanyak yang disediakan Moodle. Namun jangan khawatir karena cukup banyak 
website atau aplikasi  yang berfungsi sebagai generator soal format Blackboard. Jadi tahap pertama 
dalam melakukan impor soal ke Schoology adalah membuat bentuk soal yang sesuai dengan format 
yang disediakan Schoology, pada postingan ini yang digunakan format Blackboard. Langkah-langkahnya 
sebagai berikut: 
 

1. Siapkan soal yang akan diimpor, kita bisa menggunakan Notepad atau editor lainnya. Soal 
pilihan ganda dibuat dengan format seperti di bawah ini. Berikantanda * pada opsi jawaban yang 
benar. 
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2. Buka halaman http://lyceum.algonquincollege.com/quizgenerator/ sebagai generator format tes 
yang sudah dibuat. Untuk petunjuknya tinggal baca apa yang disebutkan pada 
bagian Instruction dan Basic Information. Untuk melihat contoh format penulisan dengan soal pilihan 
ganda, pilih Multiple Choice pada bagian Create sample question. 
 

 
 

3. Beri nama kuiz pada Quiz Name lalu salin soal yang sudah dibuat pada Notepad tadi kebagian kolom 
kosong yang luas di bawah Quiz Name, tentu saja caranya sudah pada tahukan? Tinggal copy and 
paste. :) Kemudianpilih Generate Test Question. 

 
 
4. Jika kemudian pada bagian soal muncul warna latar belakang berwarna merah, itu artinya ada 
masalah pada penulisan soal. Cek kembali dan sesuaikan dengan format yang sudah dibahas tadi. 
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Jika penulisan soal sudah sesuai dengan formatnya, hasil Generate menunjukkan seluruh bagian soal 
berlatar belakang warna hijau seperti di bawah ini. Itu artinya soal yang kita buat sudah OKE dan tinggal 
lanjutkan kelangkah selanjutnya. 
 

 
 
5. Pilih Download Question Pool dan hasilnya berupa file berekstensi .zip yang akan di-import ke 

Schoology. Jangan lupa lokasi file hasil download tadi disimpan. 
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Selesai sudah tahap pertama membuat soal untuk dimport ke Schoology, tahap kedua dilanjutkan pada 
postingan berikutnya. 

 

CARA IMPORT SOAL KE SCHOOLOGY FORMAT BLACKBOARD (BAGIAN 2) 

 

How to import quiz with Blackboard format to Schoology. Melanjutkan postingan sebelumnya tentang 
bagaimana cara import soal tes ke Schoology, jika pada tahap pertama adalah bagaimana cara membuat 
soal dengan format yang sesuai, pada tahap kedua adalah bagaimana cara melakukan import soalnya. 
Mari kita bahas bersama! 
 
1. Login ke Schoology dan pilih Course, dalam hal ini saya memilih LAN: XI karena soal yang saya buat 
untuk tes pelajaran LAN kelas XI. Lalu pilih Test/Qiuzes! 
 

   
 

2. Pilih Add Test/Quiz kemudian isi data nama quiz, tanggal pelaksanaan, kategori dan keterangan 
lainnya. 
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3. Pada menu Add Question pilih Import Test/Quiz kemudian akan terbuka kotak dialog pilih 
format Blackboard 7.1-9.0. 
 

 
 
4. Pilih lokasi file soal format Blackboard hasil download (yang berupa file .zip) dengan menekan tombol 
seperti yang terlihat di bawah ini! 
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5. Jika filenya sudah muncul tinggal pilih Import. 
 

 
 
6.  Jika import berhasil, soal-soalnya akan terlihat pada menu tab Question. 
 

 
 
7. Untuk pengaturan lebih lanjut pilih menu tab Settings! 

  
 

Intructions untuk menuliskan petunjuk pengerjaan soal 
Availability untuk menentukan jangka waktu ketersediaan soal bisa diakses siswa 
Time Limit untuk mengatur batas lamanya waktu pengerjaan soal 
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Attempt Limit untuk mengatur batas percobaan mengikuti quiz 
Randomize Order untuk mengacak soal sehingga tiap siswa mendapatkan urutans oal yang berbeda  
Paging untuk menampilkan quiz menjadi beberapa halaman 
Question Review untuk membolehkan siswa mereview hasil tesnya 
Resumable untuk membolehkan siswa berhenti sejenak mengerjakan soal 
View Submissions untuk membolehkan siswa melihat nilai hasil tes mereka setelah selesai 
mengerjakan tes. 
 
8. Menu tab Preview untuk melihat tampilan quiz sebagai percobaan sebelum dipublish untuk siswa. 
Caranya setelah tab Preview terbuka, pilih Begin Test/Quiz maka tampilan quiz muncul. 

  
 

 
 

 
9. Menu tab Result untuk melihat hasil tes siswa dan yang sedang mengerjakan tes. 
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10. Menu tab Comments untuk melihat komentar-komentar terhadap quiz yang dibuat. 
 
Demikianlah tuntas sudah cara import soal ke Schoology dengan format Blackboard. Smoga postingan 
ini membantu rekan-rekan guru untuk terus berkarya mengembangkan media pembelajaran bagi siswa 
dan kita bisa terus up to date, tergerak dengan hal-hal baru untuk membuat pembelajaran bagi siswa 
semakin menarik. Selamat mencoba! 

 


