
 

PETUNJUK TEKNIS 

Pelaksanaan Try Out UTBK SBMPTN 2021 

kerja sama MKKS SMA Negeri Kabupaten Lumajang dengan Primagama 

 

Susunan Acara 

No Waktu Kegiatan 

1. 07.00 – 07.10  Siswa dan siswi masuk kelas, berdoa, dan persiapan try out 

2. 07.10 – 07.30  Penjelasan dari pengawas ruang 

3. 07.30-07.50  Pengarahan dari kepala sekolah 

4. 07.50 – 08.00  Log in Try Out hingga Soal TPS Muncul 

5. 08.00 – 08.45  Mengerjakan Soal Try Out TPS 

6. 08.45 – 08.55  Log Out (Istirahat) 

7. 08.55 – 09.00  Log in hingga soal TKA Sainntek/Soshum muncul 

8. 10.00 – 11.30  Mengerjakan Soal Try Out TKA Saintek/Soshum 

9. 11.30  Log out (selesai) 
 

Penjelasan umum untuk peserta sebelum try out berlangsung 

1. Setiap siswa peserta try out harus sudah siap dengan perangkat try out dan 

kelengkapannya, yaitu: 

 Laptop/PC atau ponsel (disarankan perangkat yang sudah berhasil terhubung 

saat trial) dengan power suply terisi penuh. 

 Charger dan/atau powerbank untuk mengantisipasi kehabisan daya saat 

kegiatan berlangsung. 

 Browser yang terinstal adalah versi terbaru (updated), dan perangkat sudah 

terbebas dari beban koneksi yang berpotensi mengganggu koneksi saat try out 

berlangsung (lakukan clear history pada browser Anda) 

 Hapus aplikasi-aplikasi yang menambah beban pada perangkat Anda, sehingga 

memudahkan saat koneksi try out. 

 Pastikan setting tanggal pada perangkat sudah sesuai dengan lokasi dan tanggal 

yang benar. 

 Wifi modem atau paket data internet yang cukup dengan koneksi internet yang 

stabil (jika menggunakan paket data internet, disarankan memilih operator 

seluler yang layanan signalnya bagus dan stabil) 

2. Materi Soal Try Out & Cara Mengerjakan 

A. Tes Potensi Skolastik (TPS) untuk semua peserta, terdiri atas 4 subtes yaitu : 

Subtes Jumlah Soal Waktu Mengerjakan 

 Penalaran umum 15 soal PG 25 menit 

Penalaran kuantitatif 15 soal PG 27,5 menit 

Pengetahuan dan pemahaman umum 25 soal PG 27,5 menit 

Pemahaman bacaan dan menulis 15 soal PG 25 menit 

Total 70 soal PG 105 menit 



 
 

B. Tes Kompetensi Akademik Sain & Teknologi (TKA Saintek), khusus peserta kelompok 

IPA atau lintas jurusan IPS ke IPA 

Subtes Jumlah Soal Waktu Mengerjakan 

Matemaika 20 soal PG 22,5 menit 

Fisika 20 soal PG 22,5 menit 

Kimia 20 soal PG 22,5 menit 

Biologi 20 soal PG 22,5 menit 

Total 80 soal PG 90 menit 

 

C. Tes Kompetensi Akademik Sosial & Humaniora (TKA Soshum), khusus peserta 

kelompok IPS & Bahasa atau lintas jurusan dari IPA ke IPS & Bahasa. 

Subtes Jumlah Soal Waktu Mengerjakan 

Sejarah 20 soal PG 22,5 menit 

Geografi 20 soal PG 22,5 menit 

Sosiologi 20 soal PG 22,5 menit 

Ekonomi 20 soal PG 22,5 menit 

Total 80 soal PG 90 menit 

 

D. Setelah selesai mengerjakan setiap subtes akan muncul kata ‘TUNTAS’ dan muncul 

angka yang menunjukan nilai sementara (bukan nilai sebenarnya), karena nilai 

sebenarnya akan diolah menggunakan metode Item Response Theory (IRT) setelah 

dibandingkan dengan nilai semua peserta. 

E. Jika di tengah-tengah mengerjakan soal subtes waktu telah habis, maka jawaban 

otomatis akan tersimpan di server dan nilai akan muncul, kemudian segera beralih 

mengerjakan soal subtes berikutnya. 

F. Jika mengerjakan soal subtes telah selesai tetapi waktu belum habis, maka klik 

‘SELESAI’ untuk kemudian beralih mengerjakan soal subtes yang lain agar jawaban 

tersimpan dan nilai akan muncul. 

G. Di akhir waktu akan muncul kata ‘TUNTAS’ untuk setiap subtes dan nilai sementara 

akan muncul, maka peserta dipersilahkan log out atau close browser. Try out telah 

selesai. 

 

=== Selamat Mengerjakan === 


