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LOGIN UJIAN
Login ujian UKBA atau ujian Bahasa secara umum bisa dilakukan dengan dua cara yaitu:
Cara Pertama : kunjungi halaman : siub.iainpurwokerto.ac.id/ujian
Cara Kedua : kunjungi halaman depan SIUB lalu Klik tombol Login Ujian berwarna Biru

Hasilnya akan sama-sama menuju halaman ujian Bahasa seperti dibawah ini

Masukkan Usename dan password untuk ujian sama seperti username dan password SIUB
lalu klik Login Ujian

Setelah klik Lgin Ujian akan muncul data ujian milik anda, pilihlah jenis ujian yang akan
dikerjakan sesuai jadwal lalu klik kerjakan, pastikan anda tidak salah piih jenis ujian

Setelah klik Kerjakan akan muncul data ujian yang telah dipilih, lalu klik Masuk Ujian,
pastikan anda tidak salah pilih jenis ujian, jika salah pilih segera logout dan hubungi
pengawas

Setelah klik Masuk Ujian akan muncul petunjuk mengerjakan, bacalah dengan bijak dan
teliti, setelah itu centang kotak kecil saya telah membaca dan memahami petunjuk dengan
cermat lalu klik Mulai Mengerjakan

Setelah klik Mulai Mengerjakan, anda telah mulai mengerjakan soal, ada 140 soal (lihat
kotak sebelah kanan) diatasnya ada waktu ujian yang terus berjalan (120 menit) jika
jalannya waktu terlalu cepat segera hubungi pengawas. Di sebelah kiri ada audio berisi soal
listening (soal 1-50) yang harus di klik tombol play ( ) untuk mendengarkannya, dan
dibawahnya ada 4 opsi pilihan jawaban, pilihlah salah satu diantara A-D lalu klik tombol
Berikutnya untuk menuju soal berikutnya atau klik tombol Ragu-ragu jika anda tidak yakin
dengan jawaban anda, lalu klik tombol Berikutnya

Soal yang belum dijawab berwarna merah (kotak soal sebelah kanan) , yang sudah dijawab
akan berubah menjadi hijau, dan yang ragu-ragu berwarna kuning, anda bisa kembali
mengerjakan soal yang belum dijawab dan ragu-ragu dengan meng-klik nomor soal di kotak
soal sebelah kanan.

Jika soal sudah dijawab semua akan berubah menjadi hijau semua, ketika anda akan
mengakhiri ujian, klik soal terakhir yaitu soal No 140 lalu klik tombol selesai, jika tombol
Selesai tidak di klik dan anda langsung logout maka nilai anda tidak akan keluar.

Setelah itu akan muncul dialog selesai ujian seperti pada gambar di bawah, centang “saya
yakin akan menyelesaikan ujian” lalu Klik “Selesai”

Anda telah selesai ujian dan muncul muncul informasi hasil ujian seperti gambar dibawah ini,
nilai ujian anda juga bisa dilihat di akun SIUB anda, setelah semua selesai, silahkan klik
Logout untuk keluar dari halaman ujian Bahasa. Selesai.

