
Bikin Soal CBT (Computer Based Test, Tes Berbasis Komputer) 

 

Era teknologi, segala sesuatunya menuntut menggunakan perangkat-perangkat mutakhir, termasuk dalam 

masalah ujian atau tes. Tes berbasis computer sangat efektif. Selain soal dan jawaban diacak, hasil tesnya pun 

bisa langsung diketahui.  

Untuk membuat soal CBT, untuk soal yang berupa rumus harus diubah menjadi bentuk gambar agar bisa 

dimasukkan dalam aplikasi CBT, karena hanya ada 2 pilihan, yaitu teks atau gambar.  Jika equation dicopy 

sebagai teks, aplikasi CBT tidak bisa menerimanya atau membacanya. Ini yang kami ketahui saat ini. 

Salah satu cara untuk membuat soal berupa gambar adalah menggunakan equation editor: 

1… MATH MAGIC, penampakannya adalah 

 

2…. MATHTYPE, dengan penampakan: 

 

 

Untuk ngedownload 

aplikasinya, tanyakan aja 

sama mbah google, atau 

coba buka link di blog 

kami. 



 

Akan kita coba menggunakan MATHMAGIC, 

 Buka aplikasi Mathmagic-nya. 

 Ketik soal yang diinginkan, misalnya soal no. 9 (nomor soal tidak diketik, karena akan 

diacak computer). Untuk menegakkan huruf, pilih style, lalu klik Text. Atau ikon Bold dan 

Italic. 

 

 
 

 

 Simpan di folder khusus, misalnya: Soal Ujian Sekolah Matematika. Simpan dengan nama file: 

9 dan pilih format yang diinginkan (JPG, BMP, PNG, dll) 

 
 

 

 



 

 Hapus semua, kemudian kita ketik jawaban A. Simpan dengan nama file: 9a atau 9A. 

 
 

 

 Setelah disimpan, edit untuk jawaban B dan SAVE AS dengan nama 9b, demikian seterusnya 

untuk jawaban C, D, dan E. Juga soal-soal yang lainnya. 

  
 

Ingat! 

Pilih SAVE AS, 

jangan Save. 

Jika di Save, maka 

akan menindih dan 

menghapus file 

sebelumnya. 

Kelebihan 

MathMagic adalah, 

Variasi dari bentuk 

simbol-simbolnya 

yang buanyak amat, 

sehingga sangat 

mencukupi untuk 

menulis rumus 

Matematika, Fisika,  

Kimia, dan berbagai 

bidang ilmu lainnya. 



 

 

Soal siap dihidangkan: 

 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 
 

E. 
 

 

     Pembahasan soal tersebut, download aja: Persamaan garis singgung sekutu 2 lingkaran, di blog 

 

Sekali ketik dan simpan, soal siap diupload ke aplikasi CBT, tanpa perlu kerja ganda. Yaitu mengetik soal di 

Ms. Word kemudian mengeditnya ke format gambar dengan aplikasi Paint  dan yang semisal, habis itu 

upload ke aplikasi CBT.  

Kan ada tim IT nya? Jawabnya: Jika bisa dipermudah kenapa dipersulit? Dan berpahala mempermudah 

urusan. 
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Untuk hasil gambar yang 

lebih jelas dan tidak 

pecah, tinggal mengatur 

ukuran huruf sebelum 

disimpan, contoh ini 

berukuran 12 pt. 


