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1. Test dilakukan secara virtual serentak berkala dengan cara mengakses tautan 

https://darussalamgarut.or.id/ujian/ (klik atau copy-paste tautan tersebut di browser 

anda!) 

2. Setiap peserta akan diberikan akses token ujian yang berbeda dari yang lainnya dan 

disampaikan pada pesan informasi tes tulis, yang dimasukkan setelah LOGIN di 

laman tes. 

3. Waktu pengetesan sesuai dengan yang tertera di pesan informasi, tidak lebih juga 

tidak kurang agar soal dapat di akses. 

4. Peserta yang tidak mengikuti tes pada waktu yang telah ditentukan akan dinyatakan 

mengundurkan diri dan tidak diberikan kesempatan di lain waktu. 

5. Waktu tes masing-masing peserta adalah maksimal selama 50 menit, atau sampai 

dengan waktu pengerjaan telah selesai. 

6. Materi tes meliputi: 

Materi Fiqh, Bahasa Indonesia (bagi WNI), Matematika, dan Bahasa Inggris untuk 

kelas Intensif dan Warga Negara Asing (WNA). 

7. Tutorial/cara mengakses laman tes tulis beserta pengerjaan soalnya ada pada 

lembaran berikutnya. 

  

https://darussalamgarut.or.id/ujian/


PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN APLIKASI COMPUTER BASED TEST (CBT) 

PONDOK PESANTREN DARUSSALAM GARUT 

 
Langkah – Langkah pengaksesan dan penggunaan aplikasi: 

>>> (seluruh gambar contoh dalam tampilan computer/pc) <<< 

1. Akses aplikasi tes tulis di tautan https://darussalamgarut.or.id/ujian/ (klik atau copy-paste 

tautan tersebut di browser anda!) 

2. Masukan ID PENDAFTARAN (terdapat pada pesan informasi test tulis) pada username 

dan password contoh: username: 2021-2021 password: 2021-2021) lalu klik login: 
 

-Tampilan login aplikasi- 

 

3. Klik kerjakan pada laman daftar tes, selanjutnya masukan token tes yang sudah di 

berikan oleh operator/pihak panitia pendaftaran pada pesan informasi di laman konfirmasi 

test kemudian klik kerjakan, setelah selesai klik Hentikan Tes maka akan diteruskan ke 

laman konfirmasi. 
 
 

-Tampilan awal aplikasi-

https://darussalamgarut.or.id/ujian/


 

-Tampilan konfirmasi tes dan form token tes- 

 
4. Peserta mengisi soal, nomor urutan soal bisa dikerjakan secara berurutan maupun acak 

dengan cara meng-klik Soal Selanjutnya/nomor soal pada Daftar soal setelah 

memberikan jawabab pada soal, bagi peserta yang merasa ragu akan jawaban yang 

diberikan bisa meng-klik opsi Ragu-ragu agar ada tanda pada soal sehingga 

memungkinkan untuk diperiksa kembali jika masih ada waktu pengerjaan yang tersisa. 
 

-Tampilan laman pengisian soal- 

 

-Tampilan keterangan pengisian soal- 

 
  



5. Pada laman konfirmasi Klik kolom kotak Centang yang tersedia dan klik Hentikan Tes 

apabila peserta sudah mengisi semua soal yang tersedia sedang waktu masih tersisa, 

apabila waktu pengerjaan telah habis maka laman pengerjaan soal tes tulis akan tertutup 

dengan sendirinya tanpa perlu meng-klik Hentikan Tes. 
 

-Tampilan konfirmasi hentikan tes- 

-Tampilan laman konfirmasi hentikan tes yang telah dicentang-



 
Langkah selanjutnya tampilan akan di arahkan ke tampilan utama aplikasi dengan keterangan 

status dan action kosong. 

 

 

 

 

 

 


