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1 COMPUTER BASED TEST (CBT) SMBJM UNDIKSHA 

COMPUTER BASED TEST (CBT) SMBJM Undiksha adalah ujian SMBJM yang 

diselenggarakan dengan menggunakkan komputer. Karakteristik dari tes ini sama dengan tes 

tertulis biasanya yaitu menggunakan satu perangkat tes untuk beberapa peserta dengan 

panjang waktu tes yang sama. Perbedaanya terletak pada teknik penyampaian (delivery) butir 

soal yang tidak lagi menggunakan kertas, baik untuk naskah soal maupu lembar jawaban 

soal. Sistem skoring atau koreksi langsung dilakukan oleh komputer. Biasanya peserta bisa 

mengerjakan dan melihat butir soal dari nomor pertama sampai dengan terakhir.Adapun 

langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi CBT SMBJM Undiksha adalah sebagai 

berikut: 

2 LOGIN 

Sebelum mengikuti ujian CBT SMBJM pastikan peserta tes telah menerima nomor 

pendaftara dan nomor pin dari bank. Silahkan login pada aplikasi CBT SMBJM Undiksha 

dengan menggunakan nomor pendaftaran sebagai nomor peserta dannomor pin dari bank 

sebagai password, setelah memasukan nomor peserta dan password tekan tombol login“

” untuk melanjutkan proses.  

 

Gambar 1. Login Sistem   
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3 MULAI TES CBT 

Setelah berhasil login, peserta tes akan berada pada halaman utama aplikasi CBT 

SMBJM Undiksha dengan ciri adanya batas waktu dan tombol mulai pada pojok kiri atas 

halaman.Selanjutnya, silakan tekan tombol mulai “ ”, untuk memulai tes pertama 

CBT SMBJM Undiksha. 

 

Gambar 2. Mulai Tes CBT 

4 LATIHAN TES CBT 

Sebelum memulai tes pertama, peserta akan diijinkan menggunakan fitur latihan pada 

tes CBT SMBJM Undiksha. 

• Pilihlah soal latihan yang akan dikerjakan dengan menekan tombol angka pada 

sebelah kiri tampilan atau yang ditandai dengan persegi A pada gambar dibawah. Soal 

yang sudah terjawab akan otomatis berwarna kuning. 

• Peserta juga dapat menggunakan fitur pindah soal yang berfungsi untuk pindah 

kehalam sebelum atau sesudah halam yang tampil saat ini. Peserta dapat 

menggunakan tombol hijau untuk berpindah halaman. Perta juga dapat menekan 

tombol backspace pada keyboard untuk kembali kehalamn sebelunya, dan menekan 
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tombol space untuk beralih kehalam selanjutnya. Fitur pindah soal ini ditujukan pada 

gambar dibawah yang ditunjukan dengan persegi B. 

• Pilihlah salah satu jawaban yang dianggap paling benardan usahakan semua soal 

dijawab. Gunakan fitur jawab soal dengan menekan tombol A/B/C/D/E pada 

keyboard atau klik tombol A/B/C/D/E pada fitur jawab soal yang ditunjukan dengan 

persegi C pada gambar dibawah. 

• Klik tombol selesai latihan “ ”pada pojok kiri atas halaman untuk 

mengkahiri tahap latihan. 

 

Gambar 3. Latihan Tes CBT 

Ketika tombol mulai “ ” pada halaman utama sudah di klikmaka aplikasi akan 

menghitung mundur waktu, yang dapat dilihat pada fitur batas waktu. Apabila peserta tes 

telah selesai mengerjakan seluruh soal pada tes, peserta dapat menekan tombol selesai “

” untuk mengakhiri tes pada ujian SMBJM. 
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Gambar 4. Selesai Tes CBT 

5 WAKTU HABIS 

Apabila waktu yang diberikan pada aplikasi sudah habis sebelum peserta selesai 

menjawab soal, aplikasi akan otomatis akan menghentikan aktifitas tes dan menampilkan 

halaman seperti pada gambar dibawah. Tekan tombol lanjutkan ke tes berikutnya “

” untuk melanjutkan tes pada tahap selanjutnya. 

 

Gambar 5. Waktu Tes CBT 
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6 KRITIK DAN SARAN 

Kami sangat mengharapkan adanya kritik dan saran dari para pengguna sistem 

ataupun para pembaca panduan ini. Guna untuk meningkatkan kualitas layanan kami kepada 

para pengguna. Jika ada kritik dan saran yang hendak disampaikan harap menghubungi 

bagian Helpdesk kami secara online di alamat https://upttik.undiksha.ac.id/helpdesk/ . 

 

https://upttik.undiksha.ac.id/helpdesk/

