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A. PANDUAN PENGERJAAN 

1. Peserta Try Out ASPD bersiap dan berada dalam kondisi online di whatsapp group paling 

lambat 5 menit sebelum Try Out  dimulai (pukul 07.55 WIB). 

2. Peserta Try Out ASPD wajib memastikan kesiapan aplikasi (software) yang menunjang 

pengerjaan soal Try Out ASPD secara online. Peserta Try Out ASPD mengisi identitas pada 

google form secara lengkap dan benar. Adapun cara pengisiannya adalah sebagai berikut : 

a) Peserta mengisikan nomor ujian yang telah diberikan dengan benar 

b) Peserta memilih huruf abjad awal nama lengkapnya  

Contoh : Raisa Andriana 
          Berarti siswa yang bersangkutan memilih abjad R 

3. Peserta Try Out ASPD klik tombol “Berikutnya” dan akan diarahkan ke halaman 

selanjutnya untuk memilih nama lengkapnya. 

4. Peserta Try Out ASPD klik tombol “Berikutnya” dan akan diarahkan ke halaman 

pengerjaan soal Try Out ASPD 

5. Setelah selesai mengerjakan soal mapel pertama, akan ada link untuk mengerjakan soal 

berikutnya. 

 

 
B. TATA TERTIB 

1. Link soal Try Out ASPD akan dibuka pada tanggal 16 Januari 2022 pukul 08.00 – 10.30 

WIB dan tidak ada perpanjangan waktu. 

2. Peserta Try Out ASPD hanya diperbolehkan mengerjakan 1x dari 1 mata pelajaran. Apabila 

Peserta Try Out ASPD mengerjakan soal lebih dari 1x dari 1 mata pelajaran, maka hanya 

pengerjaan pertama yang dianggap sah. 

3. Peserta Try Out ASPD diperbolehkan mengerjakan soal setelah ada instruksi dari panitia 

melalui grup WhatsApp Try Out (pukul 08.00 WIB). 

4. Peserta Try Out ASPD yang telah selesai mengerjakan soal dalam bentuk google form 

menekan tombol submit atau kirim jawaban yang tersedia di dalam form. 

5. Peserta Try Out ASPD dapat mengerjakan soal mata pelajaran berikutnya melalui link yang 

tersedia pada akhir google form. 

6. Selama Try Out ASPD berlangsung, peserta dilarang : 

a. Memanfaatkan fasilitas browser. 

b. Menanyakan jawaban soal kepada siapapun. 

c. Bekerja sama dengan peserta lain. 

d. Memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal. 

e. Memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta 

lain. 


