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Persiapan perangkat laptop yang digunakan 

1. Pelaksanaan ujian menggunakan browser google chrome yang sudah terupdate 
ke versi terbaru. 
- cara update google chrome  :  
https://inet.detik.com/tips-dan-trik/d-4792610/cara-update-google-chrome-di-
ponsel-dan-pc-dengan-mudah-  

2. Pastikan waktu yang ada diperangkat versi “Asia/Jakarta” atau +7 UTC dan 
terupdate otomatis. 
cara update waktu otomatis di laptop : 
http://munirarber.blogspot.com/2013/12/singkronisasi-jam-update-waktu-
otomatis.html 
 
jika link ini tidak bisa, boleh mencari cara yang lebih mudah via google. 
 
 

3. Untuk kenyamanan selama ujian, diharapkan perangkat laptop untuk di matikan / 
non aktifkan mode SLEEP. 
cara mematikan sleep di laptop : https://tukarpikiran.net/cara-mematikan-mode-
sleep-pada-windows-10/ 
 

4. Sistem Ujian adalah pengurangan waktu dari waktu sesuai dengan jadwal. 
Kendala yang menyebabkan seperti : 

• Mati laptop karena listik padam / habis baterai  

• Koneksi tiba-tiba terputus / hilang signal 
Dapat mengurangi sisa waktu yang ada karena sifatnya mandiri. Oleh 
karena itu diharapkan untuk menyediakan perangkat / koneksi alternative. 
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Tata Cara pelaksanaan Pretest / Postest Sekolah  
 

1. Seluruh siswa untuk dapat membuka link yang dikirimkan via group Kelas. 

2. Link akan dikirim 30 menit sebelum ujian dimulai. 

3. Siswa melakukan login mulai dari 15 menit sebelum jadwal ujian. 

4. Login dengan akun siswa yang telah dibagikan. 

5. Masuk ke dalam pelajaran yang akan diujiankan dan pilih link Pretest / Postest 

6. Setelah menunjukkan waktu sesuai maka siswa dapat mulai mengerjakan soal 

7. Waktu yang diberikan sesuai dengan jadwal yang diberitahukan pada jadwal 

ujian yang telah dibagikan. Setiap siswa yang terlambat melakukan login hanya 

mendapatkan siswa waktu dari sesi tersebut. 

8. Setiap Siswa tetap wajib memantau Pretest / Postest selama ujian, untuk 

mengetahui update info perubahan soal jika ada terjadi perubahan soal. 

9. Jika terjadi kendala saat login atau soal salah, dapat melapor melalui group kelas 

yang hanya dibuka 20 menit saat dimulai Pretes/Postest. 

10. Setelah ujian selesai setiap sesinya, siswa wajib memantau group sampai 

Tim Materikulasi SMAN 10 Fajar Harapan melakukan Update laporan 

jawaban masuk ke dalam server. Jika ada nama siswa yang dianggap tidak 

masuk jawaban ke dalam server, maka WAJIB segera menghubungi TIM Teknis 

Aplikasi via WA yang telah di berikan pada bagian kendala. 

11. Jangan melakukan Hapus Riwayat / History pada google Chrome tanpa 

perintah dari TIM Materikulasi SMAN 10 Fajar Harapan. 
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Kendala Teknis yang terjadi saat gladi 
1. Tidak bisa login 

a. Penanda waktu pada perangkat belum dilakukan setting seperti yang 
telah disarankan pada point 2 konfigurasi perangkat. 

b. Saat login tidak memilih kode soal yang seperti diarahakan pada group, 
maka lihat lebih detail tentang pengumuman di group 
 

2. Bisa login tapi tidak bisa menjawab soal 
a. Saat melakukan login dan memulai, sudah diluar waktu ujian. 

 
 

3. Tidak dapat memilih jawaban 
a. Pastikan bahwa chrome yang ada diperangkat telah terupdate. Ikuti 

petunjuk point 1 konfigurasi perangkat. 
b. Pastikan bahwa Riwayat / history google chrome telah di hapus. 

 
4. Status login sedang mengirim ke server 

a. Pastikan perangkat kalian terhubung dengan jaringan internet yang stabil 
b. Pindah ke jaringan internet yang lebih stabil 
c. Jangan menggunakan jaringan internet yang banyak digunakan orang 


