
 

PANDUAN DAN KISI-KISI TES AKADEMIK TAHAP 1 
PPDB SMA PRADITA DIRGANTARA 

TA 2021/2022 
 

 
I. Gambaran umum 

a. Materi yang akan diteskan adalah Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris 
dengan kisi-kisi terlampir. 

b. Tes akan dilakukan pada tanggal 27 Februari 2021 di Lanud masing-masing, 
gelombang 1 dimulai pukul 06.45 WIB s/d 12.20 WIB dan gelombang 2 dimulai 
pukul 12.45 WIB s/d 18.20 WIB. 

c. Khusus untuk Lanud dengan jumlah peserta lebih dari 50 dapat melaksanakan 
Tes Akademik Tahap 1 dalam 2 gelombang (gelombang 1 dan 2). 

d. Uji Coba dilakukan secara daring pada tanggal 21 dan 24 Februari 2021 pukul 
15.30 – 17.00 WIB (WITA dan WIT menyesuaikan) di rumah masing-masing. 

e. Uji Coba secara daring menggunakan Laptop atau Handphone masing-
masing peserta. 

f. Pelaksanaan Tes Akademik Tahap 1 secara daring menggunakan Laptop atau 
Handphone masing-masing peserta di Lanud dan diawasi oleh Pengawas 
ruang yang sudah ditunjuk oleh Lanud. 

 
II. Syarat Peserta 

a. Lokasi Tes Akademik Tahap 1 sesuai dengan Lanud yang tertera di Kartu Peserta 
Tes. 

b. Peserta Tes wajib menggunakan masker. 
c. Peserta masuk ruang ujian dengan mengikuti protokol kesehatan. 
d. Sebelum memasuki lokasi/ruang ujian, peserta harus dipastikan dalam kondisi 

sehat dan melalui prosedur pemeriksaan Covid-19. 
e. Apabila peserta tidak memenuhi protokol kesehatan Covid-19, maka peserta tidak 

diperkenankan mengikuti tes.  
f. Peserta tes menggunakan seragam OSIS SMP untuk mengikuti Tes Akademik 

Tahap 1. 
 

 
III. Syarat perangkat dan layout ruang 

1. Ruang Peserta Tes Akademik Tahap 1: 
a. Dipilih sedemikian hingga tidak ada gangguan suara dari lingkungan dan 

orang lain tidak dapat masuk ruang, semua jendela dalam ruang ujian harus 
dalam keadaan tertutup tabir/ korden. 

b. Dipilih sedemikian hingga untuk sambungan internet tidak ada masalah. 
Pengawas Ruang memastikan peserta tes telah memiliki koneksi internet 
stabil dan tidak terputus. 

c. Memiliki sirkulasi udara yang baik. 
d. Memiliki sumber listrik yang memadai untuk seluruh peserta tes. 
e. Jarak antar peserta tes minimal 1 meter. 
f. Lay out ruang tes yang direkomendasikan adalah sebagai berikut: 



 

 
 
Keterangan: 

1. Kamera A dan B pada ruang tes  digunakan untuk zoom dengan panitia PPDB 
pusat sehingga  dapat termonitor pelaksaanaan tes akademik 1 dari  pusat. 

2. Ketentuan penamaan zoom adalah kode lanud_nomor ruang_posisi kamera 
(contoh: SMO_01_A, yaitu Lanud Adi Soemarmo, Ruang 01, Kamera A).  

 
2. Kebutuhan jaringan dan hardware 

a. Jaringan internet dengan koneksi kuat (cek speed tes minimal 10 Mbps) dan stabil. 
b. Kuota internet cukup (minimal 8 GB) untuk kebutuhan 

mengerjakan soal dengan menggunakan Laptop/HP. 
c. Spesifikasi Gadget yang digunakan untuk ujian online adalah: 

i. Memiliki koneksivitas dengan fitur minimal jaringan 4G 
ii. Memiliki layar minimal 5” 
iii. Terkoneksi ke Internet dengan kecepatan 4G 

d. headset yang memiliki fitur speaker yang berfungsi dengan baik; 
 

3. Pengawasan Tes: 
a. Pengawas Ruang adalah personel yang ditunjuk oleh Lanud untuk mengawasi 

jalannya Tes Akademik Tahap 1. 
b. Setiap 25 peserta tes minimal diawasi oleh 1 pengawas. 
c. Pengawas menyediakan kertas buram untuk peserta saat tes Matematika, IPA, 

dan Bahasa Inggris. 

 

     

     

     

     

     

PENGAWAS 
 

 

Kamera A 

Kamera B 



 

d. Pengawas memeriksa layout ruang dan perangkat yang ada dalam ruang 
dengan ketentuan seperti yang diberikan di romawi III tentang Syarat perangkat 
dan layout ruang. 

e. Pengawas memberi salam kepada peserta dan mempersilakan peserta 
memasuki ruang tes.  

f. Pengawas wajib membacakan ketentuan-ketentuan (peraturan peserta) 
pelaksanaan Tes Akademik Tahap 1 (terlampir). 

g. Pengawas mengedarkan daftar hadir peserta tes, kemudian peserta 
menandatangani daftar hadir menggunakan alat tulis masing-masing. 

h. Pengawas melakukan dokumentasi pelaksanaan tes dan mengirim bukti 
dokumentasi kepada panitia PPDB pusat.  

i. Pengawas menyampaikan ke peserta bahwa pelaksanaan tes ini direkam 
melalui kamera zoom yang terhubung ke panitia PPDB pusat. 

j. Peserta dengan dipandu pengawas mulai membuka website tes akademik dan 
diteruskan dengan mengerjakan soal tes hingga batas waktu yang ditentukan. 

k. Pengawas menutup sesi pelaksanaan tes sesuai dengan waktu yang diberikan. 
l. Pengawas mengisi Berita Acara pelaksanaan Tes Akademik Tahap 1 melalui 

link: http://bit.ly/berita_acara_smapd  
 
IV. Uji Coba dan Pelaksanaan Tes 

a. Uji Coba 
Pelaksanaan Uji Coba secara daring (21 dan 24 Februari 2021 pukul 15.30 – 
17.00 WIB (WITA dan WIT menyesuaikan) di rumah masing-masing), diatur 
sebagai berikut: 
- Pukul 15.15 WIB: peserta log in di 

https://exam.sma.praditadirgantara.sch.id  
- Pukul 15.30 s.d 16.00 WIB: Peserta mengerjakan soal Matematika 
- Pukul 16.00 s.d 16.30 WIB: Peserta mengerjakan soal IPA 
- Pukul 16.30 s.d 17.00 WIB: Peserta mengerjakan soal Bahasa Inggris 
- Clear cache dan history kemudian restart browser sebelum masuk ke web. 

Disarankan menggunakan browser chrome versi terbaru 
- 20 menit sebelum ujian dimulai harus sudah login. 
- Jika soal belum muncul atau tidak bisa klik jawaban, refresh page dulu. 
- Jika terjadi sesuatu, jangan panik! Pertama, refresh page. Jika tidak bisa 

maka logout kemudian login lagi, jawaban tidak akan hilang. Jika masih tidak 
bisa baru menghubungi panitia melalui group WA. 

- Komunikasi antara Panitia PPDB Pusat, Panitia PPDB Daerah, dan Peserta 
Tes dilakukan melalui group WA. Oleh karena itu peserta tes dimohon selalu 
aktif mengikuti informasi yang diberikan di Group WA. 

  



 

b. Pelaksanaan ujian 
Pelaksanaan ujian secara daring (Sabtu, 27 Februari 2021 mulai pukul 07.00 
WIB), diatur sebagai berikut: 
Gelombang 1: 

WAKTU 
(WIB) 

KEGIATAN KETERANGAN 

06.45-
06.50 

Peserta Masuk 
Ruang Ujian 

Peserta memasuki ruang ujian dengan tertib dan 
menempati tempat duduk yang sudah ditentukan 

06.50- 
07.10 

Pemeriksaan 
Identitas 

Peserta menunjukkan kartu ujian dan kartu 
pelajar kepada pengawas 

07.10- 
07.30 

Persiapan CBT Peserta diminta mempersiapkan laptop atau HP 
untuk mengerjakan tes. Peserta wajib 
memastikan laptop dan HP yang digunakan 
memiliki baterai dan koneksi internet yang cukup. 
Peserta wajib log in melalui link: 
https://exam.sma.praditadirgantara.sch.id 

07.30- 
09.00 

Tes Matematika Peserta mulai mengerjakan soal yang 
disediakan. 

09.00- 
09.10 

Istirahat  

09.10- 
10.40 

Tes IPA Peserta mengerjakan soal yang disediakan. 

10.40- 
10.50 

Istirahat  

10.50- 
12.20 

Tes Bhs. Inggris Peserta mengerjakan soal yang disediakan. 
Peserta menggunakan headset untuk soal 
listening 

 Catatan: 
1. Jika peserta terlambat log in lebih dari 30 menit pada salah satu bidang tes, 

maka peserta akan dialihkan pada gelombang 2. 
2. Jika karena force majeure peserta tidak dapat mengikuti gelombang 1 

maupun 2, maka panitia menyediakan tes susulan maksimal tanggal 2 Maret 
2021. 
 

 Gelombang 2 (khusus untuk lanud yang jumlah pesertanya lebih dari 50): 
WAKTU 
(WIB) 

KEGIATAN KETERANGAN 

12.45-
12.50 

Peserta Masuk 
Ruang Ujian 

Peserta memasuki ruang ujian dengan tertib dan 
menempati tempat duduk yang sudah ditentukan 



 

12.50- 
13.10 

Pemeriksaan 
Identitas 

Peserta menunjukkan kartu ujian dan kartu 
pelajar kepada pengawas 

13.10- 
13.30 

Persiapan CBT Peserta diminta mempersiapkan laptop atau HP 
untuk mengerjakan tes. Peserta wajib 
memastikan laptop dan HP yang digunakan 
memiliki baterai dan koneksi internet yang cukup. 
Peserta wajib log in melalui link: 
https://exam.sma.praditadirgantara.sch.id 

13.30- 
15.00 

Tes Matematika Peserta mulai mengerjakan soal yang 
disediakan. 

15.00- 
15.10 

Istirahat  

15.10- 
16.40 

Tes IPA Peserta mengerjakan soal yang disediakan. 

16.40- 
16.50 

Istirahat  

16.50- 
18.20 

Tes Bhs. Inggris Peserta mengerjakan soal yang disediakan. 
Peserta menggunakan headset untuk soal 
listening 

 
 
V. Untuk masuk ke halaman ujian klik Menu Seleksi Daerah 

 
 
 
 
 
 
 



 

● Pilih salah satu mata pelajaran ujian 

 
● Lalu lembar ujian akan ditampilkan. Untuk mengisi ujian isi jawaban di kolom yang 

telah disediakan, lalu klik salah satu radio button dengan pilihan Saya Yakin atau 
Saya Ragu 

 

● Jika sudah mengisi jawaban dari pertanyaan akan muncul tombol  
untuk lanjut ke soal berikutnya 

 
 
 
 



 

● Jika soal telah dijawab pada akhir soal akan muncul button  

 
● Klik button tersebut lalu akan muncul pesan konfirmasi jawaban untuk 

dikumpulkan. Jika sudah yakin ingin dikumpulkan klik “Kumpulkan” 

 

 
 

  





 

 
VII. Lampiran 

TATA TERTIB PENGAWAS TES AKADEMIK PPDB 
SMA PRADITA DIRGANTARA 

TA  2021/2022 
  

A.   Sebelum Tes 
1. Pengawas Ruang hadir di lokasi pelaksanaan tes 1 (satu) jam sebelum ujian 

dimulai. 
2. Pengawas Ruang memeriksa kesiapan ruang tes, meliputi kebersihan meja, 

laci dan tempat duduk, roll kabel untuk peserta tes, dan memastikan dalam 
tiap ruangan telah terpasang 2 kamera yang terhubung ke zoom dengan 
panitia PPDB pusat. 

3. Pengawas Ruang mempersilakan peserta untuk memasuki ruang tes 
dengan menunjukkan kartu peserta, identitas, dan menempati tempat duduk 
yang telah ditentukan. 

4. Pengawas Ruang memastikan setiap peserta tidak membawa tas, buku 
atau catatan, kalkulator, dan smart watch ke dalam ruang tes. Perlengkapan 
yang boleh dibawa ke dalam ruang tes yaitu laptop atau handphone untuk 
tes, headset/earphone, dan alat tulis, serta botol minum. 

5. Pengawas Ruang memastikan peserta membawa laptop atau handphone 
untuk tes dengan daya baterai 100%. 

6. Pengawas Ruang membacakan tata tertib peserta tes. 
7. Pengawas Ruang mengedarkan daftar hadir dan meminta peserta ujian 

menandatangani daftar hadir menggunakan alat tulis masing-masing. 
8. Pengawas Ruang memastikan peserta login ke sistem tes akademik dengan 

username dan password yang benar. 
  

B. Saat Pelaksanaan Ujian 
1. Pengawas Ruang mempersilakan peserta untuk mulai mengerjakan soal. 
2. Pengawas Ruang mengingatkan peserta agar memperhatikan petunjuk cara 

menjawab soal. 
3. Pengawas Ruang memastikan pelaksanaan tes berlangsung dengan tertib 

dan jujur. 
4. Pengawas Ruang berkoordinasi dengan panitia pusat jika terjadi kendala 

saat pelaksanaan tes. 
5. Apabila terdapat peserta yang terbukti mencontek, misalnya membawa 

catatan materi tes, melihat atau menerima jawaban dari peserta lainnya, 
memberi jawaban kepada peserta lain, maka pengawas WAJIB mencatat 
nama peserta tersebut dan mengeluarkan (log out) akun peserta dari system 
tes akademik. Selanjutnya Pengawas Ruang mencatat kejadian tersebut 
dalam Berita Acara dan melaporkan nama peserta yang melakukan 
kecurangan kepada panitia pusat. 

6. Pengawas  Ruang mengingatkan peserta untuk selalu memperhatikan 



 

waktu pelaksanaan tes yang terdapat dalam sistem tes akademik. 
7. Pengawas Ruang menyampaikan kepada peserta untuk submit jawaban 

ketika waktu tes telah selesai. 
8. Setiap selesai satu sesi tes, peserta dapat diberikan waktu istirahat 10 menit. 

  
C.   Setelah Selesai Tes 

1. Pengawas Ruang mempersilakan peserta untuk log out akun dari sistem tes 
akademik. 

2. Pengawas Ruang mempersilakan peserta meninggalkan ruang ujian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

TATA TERTIB PESERTA TES AKADEMIK 1 PPDB 
SMA PRADITA DIRGANTARA 

TA 2021/2022 
  

1. Peserta hadir ke lanud 1 (satu) jam sebelum tes dimulai. 
2. Peserta mengumpulkan tas dan perlengkapan pribadi di tempat yang telah 

disediakan oleh panitia. 
3. Peserta memasuki ruangan 45 menit sebelum ujian dimulai dan  menempati 

tempat duduk yang telah ditentukan. 
4. Peserta meletakkan laptop atau handprone, charger, dan headset di ruang tes 

masing-masing. Peserta yang menggunakan HP sebagai media untuk tethering 
internet, maka HP wajib diletakkan di atas meja supaya mudah terlihat oleh 
pengawas. 

5. Peserta membuka website : http://exam.sma.praditadirgantara.sch.id , kemudian 
log in menggunakan akun dan password masing-masing. 

6. Peserta memastikan laptop atau handphone memiliki daya baterai 100%. 
7. Peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah 

mendapatkan izin dari panitia daerah, tanpa diberikan perpanjangan waktu. 
8. Peserta tidak diizinkan membawa buku/materi ujian, kalkulator, smartwatch, dan 

makanan ke dalam ruang ujian. 
9. Peserta mengisi daftar hadir yang disediakan oleh pengawas. 
10. Peserta mulai mengerjakan soal setelah dipersilahkan oleh pengawas. 
11. Selama tes berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan 

pengawasan dari pengawas ruang tes. 
12. Selama tes berlangsung, peserta dilarang: 

a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun; 
b. bekerja sama dengan peserta lain; 
c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal; 
d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat 

pekerjaan peserta lain; 
e. menggantikan atau digantikan oleh orang lain. 

13. Peserta mengirimkan (submit) jawaban sebelum waktu tes berakhir. 
14. Peserta meninggalkan ruangan setelah tes berakhir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

KISI-KISI TES AKADEMIK 1 DAN 2 
PPDB SMA PRADITA DIRGANTARA 

TA 2021/2022 
 

Jenjang Pendidikan               : SMP 
Mata Pelajaran                       : Matematika 
Kelas                                        : VII, VIII, IX 
  
MATERI POKOK MATEMATIKA 

1. Bilangan, sub materi: 
a. Operasi Bilangan Bulat 
b. Perbandingan 
c.  Operasi Bilangan Berpangkat 
d. Bilangan Bentuk Akar 
e. Pola Barisan Bilangan 
f.   Barisan dan Deret 

2. Aljabar, sub materi: 
a. Bentuk Aljabar 
b. Persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel 
c.  Himpunan 
d. Relasi atau Fungsi 
e. Persamaan garis lurus 
f.   Sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua variabel 

3. Geometri dan Pengukuran, sub materi: 
a. Garis dan Sudut 
b. Segitiga dan segiempat 
c.  Teorema Phytagoras 
d. Lingkaran 
e. Bangun ruang sisi datar 
f.   Bangun ruang sisi lengkung 
g. Kesebangunan dan Kekongruenan 

4. Statistika dan Peluang, sub materi: 
a. Penyajian data 
b. Ukuran pemusatan data 
c.  Titik/ruang sample dan peluang 

  
Keterangan: 

1. Soal tes akademik tahap 1 mata pelajaran matematika terdiri dari 40 soal 
berbentuk pilihan ganda. Soal menggunakan bahasa inggris (30-40%) dan 
bahasa Indonesia (60%). 

2. Soal tes akademik tahap 2 mata pelajaran matematika terdiri dari 40 soal 
berbentuk pilihan ganda. Soal menggunakan bahasa inggris (75%) dan bahasa 
Indonesia (25%). 

 
 
 
 

 
  



 

KISI-KISI TES AKADEMIK 1 DAN 2 
PPDB SMA PRADITA DIRGANTARA 

TA 2021/2022 
  

Jenjang Pendidikan               : SMP 
Mata Pelajaran                       : IPA 
Kelas                                        : VII, VIII, IX 
  
MATERI POKOK FISIKA: 

1. Besaran dan Pengukuran 
2. Suhu dan Kalor 
3. Usaha dan Energi 
4. Tata Surya 
5. Gerak Lurus 
6. Tekanan 
7. Getaran dan Gelombang 
8. Cahaya dan Alat Optik (Cermin dan Mata) 
9. Listrik Statis 
10. Listrik Dinamis 
11. Kemagnetan dan Induksi Elektromagnetik 

  
MATERI POKOK BIOLOGI: 

1. Klasifikasi Makhluk Hidup 
2. Sistem Organisasi Kehidupan 
3. Interaksi Makhluk Hidup dengan Lingkungannya 
4. Pencemaran Lingkungan 
5. Struktur dan Fungsi Tumbuhan 
6. Sistem Pencernaan Manusia 
7. Sistem Peredaran Darah Manusia 
8. Sistem Pernapasan Manusia 
9. Sistem Ekskresi Manusia 
10. Bioteknologi 
11. Perkembangbiakan Tumbuhan dan Hewan 
12. Teknologi Ramah Lingkungan 
13. Pewarisan Sifat 
14. Sistem Reproduksi Manusia 
  

MATERI POKOK KIMIA: 
1. Zat dan karakteristiknya 
2. Pencemaran Lingkungan 
3. Perubahan Iklim 
4. Zat Pencernaan pada Manusia 
5. Zat Aditif dan Zat Adiktif 
6. Proses dan Produk Teknologi Ramah Lingkungan 

  
Keterangan: 

1. Soal tes akademik tahap 1 mata pelajaran IPA terdiri dari 40 soal berbentuk pilihan 
ganda. Soal menggunakan bahasa inggris (30-40%) dan bahasa Indonesia (60%). 

2. Soal tes akademik tahap 2 mata pelajaran IPA terdiri dari 40 soal berbentuk pilihan 
ganda. Soal menggunakan bahasa inggris (75%) dan bahasa Indonesia (25%). 

  



 

KISI-KISI TES AKADEMIK 1 DAN 2 
PPDB SMA PRADITA DIRGANTARA 

TA 2021/2022 
  

Jenjang Pendidikan               : SMP 
Mata Pelajaran                       : Bahasa Inggris 
Kelas                                        : VII, VIII, IX 
  
MATERI POKOK BAHASA INGGRIS 

1. Interactional Conversation (Listening) 
2. Recount text 
3. Narrative Text 
4. Report text 
5. Descriptive Text 
6. Procedure text 
7. Songs 
8. Announcement 
9. Invitation letter 
10. Personal letter 

  
Keterangan: 

1. Soal tes akademik tahap 1 mata pelajaran bahasa inggris terdiri dari 40 soal pilihan 
ganda (30 reading dan 10 listening). 

2. Soal tes akademik tahap 2 mata pelajaran bahasa inggris terdiri dari soal Reading 
(40 soal), Listening (40 soal), Writing (1 soal), Speaking (4 soal). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


