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DVD Simulasi UNBK SMP/MTs 2019 adalah media belajar yang membantu persiapan peserta
didik dalam menghadapi ujian nasional berbasis komputer (UNBK).

    
    -  Sesuai Kisi-kisi UN 2019 dan memiliki tampilan sesuai UNBK dari Pemerintah.  
    -  Tersedia 10 paket soal per mata pelajaran (B. Indonesia, B. Inggris, Matematika, IPA).  
    -  Setiap paket soal disertai kunci jawaban dan pembahasan.  
    -  Bonus: Video Tutorial sebagai media belajar mandiri bagi peserta didik.  

Petunjuk Penggunaan DVD Simulasi UNBK SMP/MTs 2019

    
    1. Peserta melakukan login pada aplikasi UNBK menggunakan username dan password
yang telah dibagikan (
username
dan 
password 
ada pada kemasan DVD).
 
    2. Peserta mengecek identitas dan mata uji yang tampil di layar monitor.  
    3. Peserta memasukkan token yang diumumkan oleh Proktor (nomor token disertakan pada
kemasan DVD).  
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    4. Peserta mengecek informasi tes yang tampil di layar monitor.  
    5. Peserta mulai mengerjakan tes dengan memilih paket soal sesuai bidang studi yang akan
dikerjakan (B. Indonesia, B. Inggris, Matematika, IPA).   
    6. Waktu mengerjakan setiap mata pelajaran adalah 120 menit.  
    7. Menjawab butir soal dapat dilakukan dengan cara memilih/mengklik pilihan jawaban
menggunakan  mouse.  
    8. Peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan pilihan jawaban yang lain yang
dianggap benar. Jawaban peserta otomatis akan terganti dengan pilihan jawaban yang terakhir.
 
    9. Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kanan layar
monitor. Soal yang belum dijawab dengan kotak warna putih, sedangkan soal yang sudah
dijawab ditandai dengan kotak warna biru dan berisi pilihan jawaban yang sudah dipilih.   
    10. Memastikan mengklik tombol selesai di soal terakhir jika ingin mengakhiri tes sebelum
waktu tes selesai.

Spesifikasi

    -  Kode buku : 0030010190
    -  ISBN  : 0030010190
    -  Penulis : TIM SMART UNBK
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