


































1. Isi kolom Username dengan nama sesuai kartu identitas yang dikirim ke email 
UPT Bahasa dengan menggunakan huruf kecil, tanpa spasi.  Kemudian
tambahkan angka 03 diujung nama. Contoh budidoremi03 (contoh)

2. Pada kolom password isi dengan rni111rsm (contoh)

3. Login



Jika peserta berhasil login maka tampilan layar komputer akan seperti dibawah ini

Pada tahap ini, silahkan klik “End tour” 



Kemudian klik tulisan “JUELT VERSI 2”



Kemudian klik “End tour” untuk kedua kalinya



Perhatikan tanda centang yang ada pada sesi Listening Comprehension dan Structure 
Test maupun Written Expression test. Ketiga sesi memiliki tanda centang namun pada
sesi listening tanda centangnya berwarna merah terang sedangkan di sesi lain tanda
centang berwarna merah abu. Tugas peserta tes adalah mengerjakan sesi yang 
berwarna merah terang. 



Saat sebuah sesi diklik maka akan muncul ccontoh soal dan cara menjawabnya. 
Setelah selesai membaca silahkan klik “Attempt quiz now”



Ketika peserta tes sudah memilih “attempt quiz now” maka akan muncul tampilan
seperti dibawah:

Kemudian silahkan klik “start attempt”. Pada saat start attempt sudah diklik maka soal
akan muncul dan waktu akan mulai berjalan. Ketika peserta belum selesai
mengerjakan soal namun waktu sudah habis maka system akan secara otomatis
menutup soal. 



Keterangan sisa waktu ada dipojok kanan bawah, seperti berikut:



Ketika sudah selesai mengerjakan soal, klik “submit all and finish”



Klik lagi untuk kedua kalinya



Pada tahap ini peserta akan mengetahui berapa jumah soal yang dijawab benar per 
jumlah soal.

Kemudian untuk mengerjakan sesi selanjutnya silahkan klik “back to the course”



Jika 1 sesi sudah dikerjakan maka diujung sesi tersebut akan muncul tanda centang
kecil berwarna biru

Selanjutnya peserta mengerjakan sesi yang berwarna merah terang. Persis seperti
langkah sebelumnya.



Kemudian, jika peserta sudah mengerjakan semua sesi, di layar yang sama peserta
dapat melihat skor tes masing-masing dengan kill pilihan “grades” di sebelah kiri
layar.



Contoh:



Good luck!

Salam UPT Bahasa Universitas Jambi


