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Beranda

Pilih tombol ini untuk 
mengisi angket EDS



Komponen Angket EDS…

Standar Mutu Posisi & Jumlah Pertanyaan

Nomor Pertanyaan

Pertanyaan

Pilihan 
Jawaban

Navigasi Angket

Tahapan VerVal



Navigasi Proses Pengisian Angket EDS

Untuk keluar dari 
proses pengisian 
angket dan 
menyimpan hasil 
jawaban sementara.

Untuk kembali ke 
pertanyaan sebelumnya.

Untuk ke pertanyaan 
berikutnya.
Jangan lupas pastikan 
Anda telah 
memberikan jawaban 
yang sesuai.



Jenis-Jenis Pilihan Jawaban…

• Pilihan berbentuk bulatan
• Hanya 1 jawaban yang dapat 

dipilih

Pilihan Tunggal Pilihan Berganda

• Pilihan berbentuk kotak
• Dapat memilih lebih dari 1 

jawaban
• Jika memilih “tidak ada jawaban 

yang sesuai” maka semua pilihan 
jawaban di atasnya akan 
otomatis tidak dipilih



Jenis-Jenis Pilihan Jawaban…

• Pilihan berbentuk isian
• Hanya dapat diisi dengan angka
• Hanya terdapat di Angket EDS 

Kepala Sekolah

Isian Angka



Anda harus menjawab semua pertanyaan…

Notifikasi “harus menjawab terlebih dahulu” akan 
muncul jika Anda menekan tombol “Lanjut” tetapi 
belum memilih jawaban yang tersedia



Pertanyaan Terakhir

Pertanyaan terakhir, Anda dapat langsung mengakhir 
angket dengan menekan tombol “Simpan” 
atau dapat mengkoreksi kembali jawaban dengan memiliki “ke 
langkah sebelumnya”.
Kami akan menampilkan kembali jawaban yang telah Anda pilih 
untuk kemudian Anda dapat koreksi.



Tanda Anda telah menyelesaikan Angket EDS…



Anda tidak selalu memiliki kewajiban Pengisian 
Angket EDS…

Di Sekolah Induk tersebut pun yang 
berkewajiban adalah:
• Guru
• Kepala Sekolah
Untuk selain di atas akan menerima 
informasi permohonan maaf tidak bisa 
mengakses.

Pelaksanaan kewajiban pengisian Angket EDS hanya 
dilaksanakan untuk jenjang Sekolah Induk:
• SD
• SLTP
• SLTA
Untuk jenjang selain di atas hanya akan melihat 3 tahapan, tanpa tahapan 
Angket EDS.



Pengumuman pengisian Data Rinci PTK…
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