
Panduan berisi cara siswa mengerjakan
paket soal pada Asesmen A, Asesmen B, 
Asesmen C dan Tugas

Cara Siswa
Mengerjakan





1. Lakukan login pada PTO di pto.study.id 

menggunakan NIKS dan password

2.  Untuk mengakses Asesmen A, pada beranda

pilih Asesmen A. Atau klik Asesmen A pada 

kolom sebelah kiri



3. Pilih folder guru terkait yang akan dikerjakan

Asesmennya

Sebagai contoh

4. Pilih Asesmen yang dibuat oleh guru terkait

dengan klik Mulai/Resume



5. Klik Mulai setelah memahami keterangan

tryout yang akan dikerjakan

Tampilan saat mengerjakan soal



6. Saat telah selesai mengerjakan dan tiba pada 

nomor terakhir, klik selesai

7. Siswa dapat mengecek kembali tryout yang telah telah dikerjakan

dengan klik Periksa Jawaban. Dan dapat menyelesaikan tryout dengan

klik Selesai/kumpulkan



Tryout/Asesmen A telah berhasil dikerjakan dan dikumpulkan, maka

akan muncul halaman seperti diatas. Klik OK





Sama seperti mengerjakan Asesmen A, setelah melakukan login maka

pilih Asesmen B



2. Pilih folder guru terkait yang akan dikerjakan

Asesmennya



3. Pilih Asesmen yang dibuat oleh guru terkait

dengan klik Lanjut



4. Pada Asesmen B, Siswa dapat memilih jenis soal mana yang dikerjakan terlebih

dahulu. Klik Pilihan Ganda jika ingin mengerjakan jenis pilihan ganda terlebih dahulu, 

dan klik Essay jika ingin mengerjakan jenis soal essay terlebih dahulu



Merupakan contoh

tampilan jika

memilih pilihan

ganda terlebih

dahulu

5. Klik Kumpulkan saat telah selesai mengerjakan bagian

jenis soal terpilih, untuk kemudian melanjutkan ke jenis soal

yang lain. Akan muncul konfirmasi seperti diatas. Klik

periksa ulang jika ingin memeriksa Kembali, dan klik Lanjut

essay untuk berganti ke jenis soal berikutnya



6. Kerjakan soal hingga tuntas. Jangan lupa untuk klik

Jawab setiap kali selesai menginput jawaban. Karena 

jawaban tidak akan tersimpan tanpa klik jawab.

7. Setelah soal telah terjawab semuanya, klik kumpulkan



8. Akan muncul konfirmasi. Klik periksa lagi untuk

memeriksa Kembali jawaban, dan klik

selesai/kumpulkan untuk menyelesaikan Asesmen.

9. Klik OK





Sama seperti sebelumnya, setelah melakukan login maka pilih

Asesmen C



2. Pilih folder guru terkait yang akan

dikerjakan Asesmennya



3. Pilih Asesmen yang dibuat oleh guru 

terkait dengan klik Kerjakan



4. Klik Mulai, setelah

memahami keterangan tryout 

yang akan dikerjakan

5. Pada Asesmen C terdapat ujian dalam beberapa sub paket bahasan yang disebut KD. Jumlah KD 

dapat beragam sesuai keputusan guru.

Klik kerjakan untuk mulai mengerjakan KD pertama



6. siswa dapat Kembali untuk memeriksa ulang jawaban dengan klik Kembali, Saya mau

periksa ulang. Maupun ingin langsung melanjutkan mengerjakan soal berikutnya dengan

klik OK Lanjut



6. Kerjakan soal hingga tuntas pada KD terkait. Setelah selesai, Siswa dapat memeriksa Kembali 

jawabannya dengan klik Tidak, Saya mau periksa ulang. Atau menyelesaikan KD tersebut dengan klik Ya, 

Saya sudah selesai, untuk melanjutkan ke KD berikutnya.



7. Klik kerjakan untuk memulai mengerjakan KD berikutnya. 

Selanjutnya akan sama, hanya perlu untuk mengikuti rangkaian

ujian hingga KD terakhir.

8. Siswa dapat memeriksa Kembali jawabannya dengan klik

Kembali, Saya mau periksa ulang. Atau menyelesaikan KD 

tersebut dengan klik OK Lanjut



9. Ketika rangkaian Asesmen C telah berakhir, maka akan muncul halaman seperti diatas. 

Klik beranda untuk Kembali ke beranda PTO.





1. Untuk mengerjakan tugas, sama seperti sebelumnya maka

setelah melakukan login maka pilih Tugas



2. Akan muncul daftar tugas tugas dari beragam guru berbeda. Yang 

berwarna hijau menandakan bahwa tugas telah dikerjakan. Sebaliknya, yang 

berwarna merah menandakan bahwa tugas tersebut belum dikerjakan. Maka, 

siswa dapat klik lanjut untuk mengerjakan tugas tersebut.



3. Tampilan di samping akan muncul setelah siswa meng-

klik lanjut untuk mengerjakan tugas. Pilih file tugas yang 

telah disiapkan sebelumnya, dengan klik Choose File. 

Pastikan file tersebut sesuai dengan format yang 

ditentukan.

4. Setelah file telah dipilih, klik upload file untuk

mengumpulkan tugas

5. Klik OK




