Panduan Singkat Tes Tulis Beasiswa Merdeka Belajar
menggunakan E-Learning IIK Bhakti Wiyata
Sebelum Anda memulai, untuk kelancaran proses ujian mohon diperhatikan :
1. Jadwal Tes Tulis adalah: Senin, 6 Juni 2022 (08.00 – 10.00 WIB)
2. Materi Ujian : Matematika, IPA (Biologi/Fisika/Kimia), Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
3. - Ujian Tulis Online menggunakan link https://moodle.iik.ac.id
- Peserta Tes Tulis Online wajib mengakses link https://moodle.iik.ac.id, dan login sesuai
dengan Username dan Password pribadi masing-masing.
- Username : pemkot22_NIK (diterima diakun pendaftaran beasiswa), contoh
pemkot22_506256707030002
- Password : password tes (diterima diakun pendaftaran beasiswa).
4. Upayakan sinyal / koneksi Anda baik dan stabil. Bila perlu pindah lokasi atau pindah provider
untuk mendapatkan sinyal / koneksi yang baik.
5. Pastikan kuota internet Anda cukup, setidaknya tersisa 50 MB.
6. Kami lebih menyarankan Anda menggunakan Laptop / Komputer Desktop atau perangkat lain
dengan layar lebar dalam melakukan ujian, daripada menggunakan HP / Smartphone yang
layarnya lebih kecil dan terbatas.
7. Bila Anda menggunakan browser, sangat disarankan Anda menggunakan Google Chrome atau
Firefox versi terbaru.
8. Tutup aplikasi lain yang mengambil koneksi internet terus menerus, selama proses ujian
berlangsung. Misalnya streaming spotify / soundcloud, download aplikasi, update aplikasi,
membuka game dan lain sebagainya. Bila perlu, restart HP / Laptop Anda sebelum melakukan
ujian, untuk meminimalisir aplikasi lain berjalan di background.
9. Hindari membuka aplikasi lain saat ujian berlangsung. Misalnya membuka email, membuka
browser untuk mengakses halaman lain, membuka whatsapp,
10. Bila koneksi Anda terputus saat melakukan ujian, bila Anda masih memiliki waktu tersisa, Anda
dapat melanjutkan kembali dengan cara tutup browser terlebih dahulu, lalu ulangi membuka
moodle kembali dan menuju ujian yang tadi terputus.
11. Saat Anda melakukan ujian, bila Anda menggunakan mouse, hati-hati dalam melakukan scroll
mouse. Bila fokus mouse Anda masih pada jawaban pilihan ganda, saat Anda melakukan scroll,
jawaban Anda dapat berubah.
12. Setelah mengerjakan semua soal dalam 1 (satu) halaman, untuk lanjut ke halaman berikutnya
maka klik "Next Page"
13. Sebelum klik “Next Page” maka pastikan semua soal di halaman terisi semua, dikarenakan
Anda tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya. Soal yang tidak terjawab maka akan
mempengaruhi nilai seleksi.
14. Bila quiz Anda memiliki timer, hindari mengakhiri ujian di akhir timer. Upayakan Anda
mengakhiri ujian, paling lambat 5 menit sebelum timer berakhir.
15. Akhiri quiz Anda dengan klik FINISH ATTEMPT lalu SUBMIT ALL.
16. Terdapat menu Belajar ISI QUIZ/UJIAN yang dapat Anda gunakan untuk melakukan ujicoba.
Silahkan gunakan ini untuk menguji perangkat Anda dan memastikan Anda paham bagaimana
melakukan
quiz/ujian
di
E-Learning
IIK
BW.
Ujicoba tes dapat dilakukan pada Minggu, 5 Juni 2022 (14.00-15.00 WIB)
17. Apabila mengalami kendala saat melakukan Test Tulis harap segera menghubungi admin via
whatsapp ke nomor berikut:
Admin 1: 0822 3086 8898
Admin 2: 0857 1717 1735
Admin 3: 0857 1717 1728
18. Pengumuman seleksi tes tulis akan ditampilkan di halaman website Pemerintah Kota Kediri
https://beasiswa.kedirikota.go.id/ pada Kamis, 9 Juni 2022.

Setelah Anda siap, arahkan alamat browser Anda ke

https://moodle.iik.ac.id

Mulai login dengan klik link login

Masukkan user id dan password yang telah diinformasikan. Bila ada kendala, silahkan hubungi admin
pendaftaran kami di:

Bila sudah berhasil login, Anda akan dibawa ke halaman dashboard dibawah in

