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MODUL UTAMA 

1. Sign In/Login 

Sign In/Login adalah berupa proses pintu masuk bagi user untuk mengakses system. 

Untuk masuk ke halaman administrator, User dapat mengakses halaman login dengan 

mengunjungi link  sebagai berikut : http://sakti.latbangdjogja.web.id/admin/dashboard Klik menu 

SAKTI – ABI, user akan diarahkan ke tampilan 1.1 

 

 

Gambar 1.1 

 

 

1.1 Klik kolom Nama User, Masukan Nama User  

1.2 Klik kolom Password, Masukan Password 

1.3 Klik tombol Masuk, User akan diarahkan ke halaman seperti yang terlihat pada gambar 1.2 



 

 

Gambar 1.2 

2. Tambah Soal 

Management Soal merupakan halaman yang berfungsi untuk menambah, mengubah, menghapus, 

dan melihat management soal. 

 

2.1 Search 

Klik kolom Search, ketik kolom jika user ingin mencari daftar Management Soal yang user 

inginkan. Lalu klik tombol Search maka pencarian Management Soal akan ditemukan, tampilan 

kolom search halaman terlihat pada gambar 2.1 (Note : Pencarian hanya bisa berdasarkan Judul soal yang sudah 

ada) 

2.1.1  Klik kolom ketik disini, lalu ketik Judul soal management soal yang user inginkan. 

2.1.2 Klik kolom Pilih Keyword, lalu ketik Keyword yang ada 

2.1.3 Klik tombol Kategory, pilih salah satu Kategori yang ada 

2.1.4 Klik tombol Level, pilih salah satu Level yang ada 

2.1.5 Klik tombol search, maka pencarian akan ditemukan 



 

 

Gambar 2.1 

 

 

2.2 Detail 

Klik tombol Detail, dihalaman detail sendiri berfungsi menampilkan detail soal. Klik tombol 

Kembali jika user ingin kembali ke halaman sebelumnya, atau klik tombol Ubah jika user ingin 

mengubah/mengedit soal yang ada. 

 

Gambar 2.2 

 



 

 

2.3  Ubah 

 

 

Gambar 2.3 

 

Dihalaman Ubah user bisa mengubah Soal yang ada, dihalaman Ubah sendiri terdapat berbagai 

macam kolom-kolom Soal sebagai berikut : 

 

• Judul Soal, Jawaban A, Jawaban B, Jawaban C, Jawaban D, Pilih Jawaban, Nama Kategori, Kata 

Kunci dan Level.  

 

 



 

 

 

Gambar 2.4 

 

2.3.1 Klik kolom Judul Soal, klik tombol Insert yang ada tanda panah bawah maka akan 

muncul popup, tampilan terlihat pada gambar 2.3.1 jika user ingin memasukan gambar 

soal atau file lainnya 

2.3.2 Klik Ok jika user ingin menyimpan Soal atau klik Cancel jika user ingin membatalkan 

Soal  

• Untuk kolom lainya seperti Jawaban A,B,C dan D sama seperti kolom judul Soal diatas 

2.3.3 Lalu klik tombol Pilih Jawaban, pilih salah satu tombol yang ada 

2.3.4 Klik Nama Kategori, pilih salah satu pilihan yang ada 

2.3.5 Klik kolom Nama Kategori, klik tags kata kunci, A,B,C dan D atau 1,2,3 dan 4 atau bisa 

juga pilihan yang sudah ada di kolom Nama Kategori 



 

2.3.6 Klik kolom Level, pilih salah satu pilihan level yang tersedia 

2.3.7 Klik tombol Simpan, jika user ingin menyimpan Soal yang sudah di input atau klik tombol 

Kembali jika user ingin kembali ke halaman sebelumnya 

 

 

Gambar 2.3.1 

 

2.4  Hapus 

Di Halaman Hapus User bisa menghapus daftar – daftar Management Soal yang ada, jika user 

ingin menghapus daftar Pelatihan klik Ya, dan jika ingin membatalkan menghapus klik Tidak. 

Tampilan halaman terlihat pada gambar 2.4 

 



 

 

Gambar 2.4 

 

2.5  Tambah Data 

Klik tombol Tambah Pelatihan jika user ingin menambahkan pelatihan, tampilan halaman 

terlihat pada gambar 2.5  

 

 

Gambar 2.5 



 

2.5.1 Klik kolom Judul Soal, klik tombol Insert yang ada tanda panah bawah maka akan muncul 

popup, tampilan terlihat pada gambar 2.3.1 jika user ingin memasukan gambar soal atau 

file lainnya 

2.5.2 Klik Ok jika user ingin menyimpan Soal atau klik Cancel jika user ingin membatalkan 

Soal  

 

 

Gambar 2.6 

• Untuk kolom lainya seperti Jawaban A,B,C dan D sama seperti kolom judul Soal diatas 

2.5.3 Lalu klik tombol Pilih Jawaban, pilih salah satu tombol yang ada 

2.5.4 Klik Nama Kategori, pilih salah satu pilihan yang ada 

2.5.5 Klik kolom Nama Kategori, klik tags kata kunci, A,B,C dan D atau 1,2,3 dan 4 atau bisa 

juga pilihan yang sudah ada di kolom Nama Kategori 

2.5.6 Klik kolom Level, pilih salah satu pilihan level yang tersedia 

2.5.7 Klik tombol Simpan, jika user ingin menyimpan Soal yang sudah di input atau klik tombol 

Kembali jika user ingin kembali ke halaman sebelumnya 



 

 
Gambar 2.7 

 

3. Manajemen Soal 

Halaman Test berfungsi untuk mengacak dan mengunduh lembar soal jawaban 

 



 

 

Gambar 3.1 

 

3.1 Test Pelatihan 

3.1.1  Klik kolom Pilih Pelatihan, pilih salah satu pelatihan yang ada 

3.1.2  Klik kolom Angkatan, pilih salah satu Angakatan yang ada 

3.1.3  Klik tombol Simpan, jika user ingin menyimpan soal Test Pelatihan. User akan diarahkan ke 

halaman Edit Test Pelatihan, tampilan terlihat pada gambar 3.2 

3.1.4  Klik Form Petunjuk Pemakaian, isi form atau bisa juga klik tombol standar yang berwarna 

hijau tua 

3.1.5  Klik tombol Simpan, maka otomastis data akan ditambahkan ke list test pelatihan  



 

 

 

Gambar 3.2 

3.1.6  Klik tombol Soal Terpilih atau Cari Soal, pilih dan klik pilihan yang tersedia 

3.1.7  Klik soal yang terpilih lalu klik tombol Hapus Terpilih, jika user ingin menghapus 

soal yang terpilih atau klik tombol Acak Soal jika user ingin mengacak Soal yang ada 

3.1.8 Klik Kembali jika user ingin kembali ke halaman sebelumnya 



 

 

Gambar 3.3 

3.2  Detail 

3.2.1  Klik tombol Detail, user akan diarahkan ke halaman Test list detail. Tampilan halaman 

terlihat pada gambar 3.5 

 

Gambar 3.4 



 

  

Gambar 3.5 

 

3.2.1  Klik tab Pre Test atau Post Test, pilih salah satu tombol yang ada. Ketik jumlah acak yang 

diinginkan. Centang Acak Soal dan/atau Acak Jawaban. Klik tombol Acak. Tampilan 

halaman terlihat pada gambar 3.6 

 

 

Gambar 3.6 

 



 

3.2.2  jika user ingin melihat detail dari Lembar Soal atau Klik tombol Action jika user ingin 

mengunduh Soal, Jawaban, dan Kunci Jawaban yang ada di dalam List Soal Pre Test/Post 

Test. Tampilan halaman terlihat pada gambar 3.7 

 

Gambar 3.7 

 

3.2.3  Klik tombaol Custom Acak Soal untuk memilih soal mana yang ingin diacak maupun yang 

tidak ingin diacak seperti gambar 3.8. Secara bawaan, semua soal akan dicentang yang 

berarti akan diacak semua. Klik untuk menghilangkan centang. 

 

3.2.4  Klik tombol Kembali, jika user ingin kembali ke halaman sebelumnya 

 

 

3.3  Ubah 



 

Dihalaman Ubah user bisa mengubah kolom Nama AJK, Pelatihan, Pelatihan, Angkatan, 

Petunjuk Pemakaian, Soal Terpilin atau Cari Soal, kolom Kategori, Kata Kunci, Level dan 

tombol Cari keterangan yang ada : 

 

Gambar 3.7 

 

3.3.1  Klik kolom Petunjuk Pemakaian, user dapat mengubah kolom yang ada 

3.3.2  Klik tombol Soal Terpilih atau kolom Cari Soal 

3.3.3. Klik kolom Kategori, jika user ingin mengubah Kategori yang ada 

3.3.4. Klik kolom Kata Kunci, jika user ingin mengubah Kata Kunci yang ada 

3.3.5  Klik kolom Level, pilih salah satu Level yang ada 

3.3.6  Klik tombol Cari jika user ingin mencari hasil pencarian yang sudah dipilih 

3.3.7  Klik tombol Kembali, jika user ingin Kembali ke halaman sebelumnya 

 



 

 

Gambar 3.8 

 

3.4  Hapus 

Di Halaman Hapus User bisa menghapus daftar – daftar Test Pelatihan yang ada, jika user ingin 

menghapus daftar Pelatihan klik Ya, dan jika ingin membatalkan menghapus klik Tidak. 

Tampilan halaman terlihat pada gambar 3.9 

 

Gambar 3.9 


