PANDUAN AKSES CBT
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA
1. Pendahuluan
Test

berbasis

komputer

(Computer

diselenggarakan dengan menggunakan

Based

Test/CBT)

merupakan

tes yang

komputer dengan memanfaat kan internet

ataupun smartphone. Tes berbasis komputer ini tidak lagi menggunakan kertas, baik
untuk naskah soal maupun lembar jawaban. Mengingat Situasi Wabah yang di alami
Indonesia beserta Negara Lain, sehingga Kampus Institut Kesehatan Deli Husada
menyediakan Layanan Ujian Berbasis CBT Online untuk Emmudahkan mahasiswa tetap
menjalankan aktivitas akademiknya sehingga tidak mengalami pengunduran akademik.
2. Tata Cara Akses Ujian CBT
a. Aplikasi ini dapat di buka melalui smartphone ataupun laptop, dengan mengakses
Link : http://portal.delihusada.ac.id/ dengan menggunakan aplikasi Mozila
ataupun Crome

Gambar a : Halaman Depan Portal CBT

b. Pada halaman Depan terdapat pilihan system Ujian, untuk dari itu mahasiswa
wajib melihat fakultasnya sebelum masuk kedalam system, karena jika salah
memilih system ujian mengakibatkan Mahasiwa tidak bisa login saat ujian.
Terdapat Menu :


Menu CBT-SERV-01 (Fakultas Kebidanan)



Menu CBT-SERV-02 (Fakultas Keperawatan)



Menu CBT-SERV-03 (Fakultas Kesehatan Masyarakat)



Menu CBT-SERV-04 UMB(Ujian Masuk Siswa Baru)



Menu CBT-SERV-05 (Try Out UKOM)



Menu CBT-SERV-06 (Cadangan)

c. Setelah Memilih Fakultas mahasiswa akan mendapatkan tampilan login
ujian,dimana ada kotak USER dan PASSWORD

Gambar C: Halaman Login Ujian

d. Untuk Masuk Mengikuti Ujian Mahasiswa wajib memiliki USER dan
PASSWORD dimna USER dan PASSWORD adalah NIM/NPM mahasiswa itu
sendri contoh :
USER
: 18122001
PASSWORD : 18122001
Tanpa menggunakan titik
e. Setelah Melakukan Login Mahasiswa akan dapat melihat matakuliah mana yang
sedang aktif untuk ujian, untuk memulai ujian klik tombol kerjakan

Gambar E : Halaman Mahasiswa Untuk melihat matakuliah yang aktif untuk ujian

f. Setelah mengklik tombol kerjakan maka mahasiswa akan di hadapkan ke dalam
soal dan mengerjakan soal

Gambar F : Halaman Tampilan Soal Ujian
g. Setelah selesai mengerjakan soal pada nomor terakhir maka untuk mengumpulkan
jawaban ataupun menutup ujian akan di hadapkan tampilan menyelesaikan ujian

Gambar G : Halaman Mengumpulkan/menyelesaikan ujian

h. Selesai Ujian Berakhir dan hasil bisa di rekap oleh Pihak IT
3. Pertanyaan Yang Sering Muncul


Bagaimana Jika Habis Paket dan mati lampu?
Jawaban : Jika sudah melakukan login dan mulai mengerjakan maka waktu akan
berjalan maka secepat mungkin pinjam paket terdekat kita untuk akses
ulang, tetapi jawaban tidak akan hilang



Bagaimana Jika Halaman Tidak segaja tertutup ataupun terclose?
Jawaban : Jangan Kawatir Jawaban tidak akan hilang silahkan akses ujian ulang
maka anda akan tetap bisa melakukan ujian.



Bagaimana jika saya terlambat mengikuti?
Jawaban : jika terlambat maka ujian masih bisa di lakukan hanya saja ujian
memiliki batas akses misalnya ujian hari ini tanggal 09 april 2020
pukul 08.00 pagi batas akses ujian 09 April 2020 pukul 18.00 maka
lewat tanggal dan waktu itu kamu tidak akan bisa mengerjakan ujian di
matakuliah tersebut, kecuali ada pemberitahuan dari dosen bahwa ujian
it di perpanjang waktunya.

4. Help-Desk
Jika Teman-teman mahasiswa dan dosen terkendala dalam system bisa masukkan group
wa/Tel ke : 081361918725

