
 

1 TES ONLINE 

 

 

PANDUAN PTS I ONLINE (UNTUK SISWA) 

 
1. Soal hanya bisa di akses sesuai dengan jadwal dengan waktu pengerjaan 

sesuai dengan jadwal yang berlaku 

2. Dapatkan link akses soal dari bapak/ibu guru. Tiap materi soal memiliki 

link akses yang berbeda-beda 

3. Diusahakan perangkat sudah login, sehingga apabila halaman di refresh 

data jawaban tidak hilang dan apabila perangkatnya trouble maka bisa 

dilanjutkan dipernagkat lain dan menggunakan email yang sama, maka 

data jawaban sebelumnya tidak hilang (tinggal melanjutkan) 

4. Pastikan submit/kirim setelah semua soal terjawab dan pastikan ada 

notifikasi bahwa data ujian anda sudah masuk. 

5. Browser yang direkomendasikan adalah google chrome dan jika tombol 

Next/Berikutnya tidak muncul, harap lakuakn update browsernya 
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PETUNJUK TEKNIS 

1. Link akan didapatkan melalui WA. Dari link yang di dapatkan dari WA 

tersebut langsung di klik, dan langsung menuju ke halaman soal.  

Dari pesan WA tersebut harap diperhatikan : 

- Materi Soalnya sudah benar? 

- Apakah kelasnya sudah benar? 

- Nama sekolahnya sudah benar? 

Jika sudah benar, maka tinggal klik link yang tertera. 

 

2. Sebelum memasuki ke halaman login, siswa terlebih dahulu membaca 

petunjuk pengerjaan dan tunduk terhadap pakta integritas agar bisa 

melanjutkan mengerjakan soal 

 

 
Centanglah pakta integritas, dan klik berikutnya/next untuk ke halaman 

berikjutnya 



 

3 TES ONLINE 

 

Selanjutnya masukan nomor tes, nama dan password (sesuai dengan data 

kartu peserta)  

 
Untuk pengisian biodata ini harus sesuai dengan data pada kartu tes. 

Urutan data yang dimasukan bisa berbeda-berbeda urutannya. 

Pada pengisian password huruf besar dan kecil berbengaruh, sehingga 

jika password yang dimasukan tidak sesuai data kartu, otomatis akan 

ditolak 
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3. Setelah data yang dimasukan benar, selanjutnya masukan Token sesuai 

dengan informasi sebelumnya 

 

 
 

Salinlah TOKEN yang telah tersedia dengan benar, selanjutnya klik 

berikutnya/Next untuk masuk ke halaman soal 

 

4. Setiap halaman terdapat 10 (sepuluh) soal, dan cara menjawabnya 

cukup klik huruf yang tersedia di bagian bawah soal 
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5. Jika masih ada waktu, siswa bisa memperbaiki jawaban yang ada. Untuk 

pergi ke halaman sebelumnya cukup dengan klik bilah back/sebelumnya 

 

6. Jika soal yang ada sudah terjawab semua, maka siswa bisa mengirim 

data jawabannya dengan klik tombol submit/kirim. Namun sebelum 

mengirim data jawaban, harap diperhatikan notifikasi yang ada pada 

halaman soal tersebut. 

 
7. Setelah klik submit/kirim, maka selanjutnya ada notifikasi bahwa data 

ujian sudah masuk. 

 

8.  Jika notifikasi itu muncul maka data jawaban sudah terikirim 


