
 

 

PANDUAN APLIKASI UJIAN ONLINE 

CBT-SMPN2KALIPURO 
 

1. Pelaksanaan Ujian Online  

• Ujian dilaksanakan secara online, di mana siswa mengerjakan soal ujian dengan HP/smartphone, 

Laptop, ataupun PC (Personal Computer) di rumah mereka masing-masing. 

• Aplikasi Browser support Ujian Online :  

a. CBT-SMPN2KALIPURO untuk yang menggunakan HP Android, Iphone 

b. GOOGLE Chrome untuk yang menggunakan PC, Laptop 

• Tes akan dibuka berdasarkan pada jadwal Mata Pelajaran yang sudah terjadwal. 

• Peserta bisa menentukan sendiri saat mulai mengerjakan, tapi tetap dibatasi waktu. 

• Satu hari harus menyelesaikan 2 mapel sesuai jadwal. 

• Token akan dirilis setiap pukul 07.00 - 15.00 WIB yang akan tersebar melalui Whatsapp (WA) 

Group Kelas. 

• Waktu Pengerjaan tercantum pada aplikasi dan apabila waktu habis, maka aplikasi akan otomatis 

tertutup. 

• Untuk Simulasi Nilai akan ditampilkan. 

 

2. Langkah Pertama  

Buka Browser Google Chrome untuk yang 

menggunakan Laptop atau PC kemudian ketikkan 

alamat: smpn2kalipuro.sch.id lalu klik untuk 

memulai ujian, maka otomatis link akan diarahkan 

pada Halaman Login Peserta Aplikasi Ujian Online. 

 

 
 

 

 

 

 

Atau juga bisa dengan Klik Aplikasi CBT-

SMPN2KALIPURO pada Android/ Iphone 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Halaman Login Peserta 

Berikut ini adalah halaman Login Peserta Tes 

 

 

 
 

Peserta memasukkan Username dan Password 

yang telah diberikan sebelumnya kepada Peserta 

 

4. Halaman Utama Peserta Tes 

Setelah memasukkan username dan password, 

akan mucul tampilan utama peserta tes yang 

menampilkan Daftar Tes yang dapat dikerjakan 

oleh Peserta 

 

 
Untuk memilih Tes yang akan dikerjakan, Peserta 

memilih tombol Kerjakan dan kemudian akan 

muncul detail tes yang akan dikerjakan 

 

5. Melaksanakan Tes 

Untuk memulai mengerjakan Tes, Peserta harus 

memasukkan Token yang akan dibagikan di Group 

WA masing-masing kelas dan pilih Mulai. Maka 

akan muncul soal yang akan dikerjakan oleh 

Peserta. 

 

 
 

a. Pilihan Ganda 

Peserta bisa mengklik opsi Jawaban yang 

menurut anda benar. 

 

 
 

 

 



 

 

b. Bank Soal 

Peserta bisa mengklik Bank Soal untuk 

memindahkan soal. 

 
 

6. Menghentikan Tes 

Untuk menghentikan Tes yang sedang dikerjakan, 

pilih tombol Selesaikan. 

 

 
 

Setelah di klik, maka akan muncul Konfirmasi Tes 

yang akan menampilkan jawaban yang belum 

dijawab  

 

 
 

Setelah itu Centang dan klik tombol Hentikan Tes 

untuk mengakhiri. Halaman akan berganti ke 

Halaman Utama. 

 

 

  


