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PENILAIAN AKHIR TAHUN ONLINE 

TANGGAL 3  - 11 JUNI 2020 

TAHUN PELAJARAN 2019 – 2020 

 

A. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun Online 

1. Peserta ujian sudah mempersiapkan perangkat pribadi masing – masing 

2. Proktor dibantu wali kelas memastikan peserta ujian siap mengikuti Penilaian   

Akhir Tahun online 

3. Siswa melakukan absen online pukul dimulai 07.00 dipandu wali kelas dan 

proktor 

4. Proktor memberi informasi  kepada pengawas jika ujian sudah bisa dimulai 

5. Peserta membuka halaman soal yang diujikan pada Penilaian Akhir Tahun online 

melalui web browser. 

6. Peserta mengisi identitas dan mata pelajaran yang sedang berlangsung 

7. Peserta mengerjakan mata pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

Penyelenggara Penilaian Akhir Tahun Online SMK Negeri 9 Kota Bekasi; 

8. Soal dengan bentuk pilihan ganda sebanyak 30 nomor dengan waktu mengerjakan 

setiap mata pelajaran adalah 60 menit; 90 Menit untuk pelajaran Matematika dan 

Fisika 

9. Peserta menjawab butir soal dapat dilakukan dengan cara memilih/mengklik opsi 

jawaban  

10. Peserta dapat mengubah opsi jawaban dengan cara memilih/mengklik option 

jawaban lain yang dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan 

pilihan jawaban yang terakhir. 

11. Peserta dapat memeriksa kembali kelengkapan jawaban yang sudah dijawab pada 

daftar soal dihalaman konfirmasi jawaban sebelum peserta menyelesaikan mata 

pelajaran yang diujikan. 



 

 

 

 

12. Memastikan mengklik tombol selesai di soal terakhir jika ingin mengakhiri tes 

sebelum waktu tes selesai.; 

13. Aplikasi akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir. 

14. Proktor membuat berita acara, rekap absen dan nilai siswa 

 

B. Tata Tertib Peserta Penilaian Akhir Tahun Online 

1. Mengikuti Penilaian Akhir Tahun online sesuai dengan jadwal yang sudah 

ditentukan; 

2. Bagi yang terlambat mengikuti hanya diperkenankan mengikuti Penilaian Akhir 

Tahun online setelah mendapat izin dari proktor pelaksana Penilaian Akhir Tahun 

online, tanpa diberi perpanjangan waktu; 

3. Siswa dilarang menggunakan alat komunikasi elektronik dan kalkulator pada saat 

Penilaian Akhir Tahun online berlangsung; 

4. Mengisi daftar hadir dengan berkoordinasi dengan wali kelas. 

5. Selama pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun online, siswa memakai baju seragam 

sekolah sesuai harinya tidak diperkenankan menggunakan celana pendek/rok 

pendek 

6. Selama Penilaian Akhir Tahun online berlangsung, peserta Penilaian Akhir Tahun 

online hanya dapat menyelesaikan ujian dengan izin dan pengawasan dari proktor; 

7. Bagi siswa yang menghentikan ujian dan tidak kembali melanjutkan ujian sampai 

waktu tes berakhir, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti Penilaian Akhir 

Tahun online pada mata pelajaran yang terkait; 

8. Peserta Penilaian Akhir Tahun online yang telah selesai mengerjakan soal 

sebelum waktu ujian selesai, diperbolehkan menyelesaikan ujian; 

9. Peserta Penilaian Akhir Tahun online berhenti mengerjakan soal setelah waktu 

ujian berakhir; 

 

 

 

 

 



 

10. Selama Penilaian Akhir Tahun online berlangsung, peserta Penilaian Akhir Tahun 

online dilarang: 

a. Menanyakan jawaban soal kepada siapa pun; 

b. Bekerjasama dengan peserta lain; 

c. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal; 

d. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat 

pekerjaan peserta lain; 

e. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain. 

f. Meminimize aplikasi dan melakukan googling pada halaman google.com 

atau brainly.com 

g. Melakukam inspect halaman pada web browser 

h. Menggunakan perangkat lain ( Komputer/ PC/Tablet / HP ) dengan tujuan 

menyontek / Berbuat curang 

11. Jika panitia Penilaian Akhir Tahun online SMKN 9 Kota Bekasi menemukan 

kecurangan oleh siswa/i dalam pengerjaan Penilaian Akhir Tahun online, maka 

ujian dianggap gagal dan siswa dianggap tidak mengikuti Penilaian Akhir Tahun. 
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