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PETUNJUK TEKNIS TES SELEKSI MUTASI DARING SEMESTER GENAP 
SMA NEGERI 78 JAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2020/2021 
 
 

A. Pendaftaran Ke Group WA Mutasi SMA 78 2020 

Untuk keperluan pelaksanaan seleksi Mutasi Masuk SMAN 78 Jakarta peserta tes seleksi 

mutasi diwajibkan bergabung ke group WA dengan nomor sesuai ketika mendaftar.  

Link untuk bergabung dengan WA Group Mutasi SMA 78 2020 adalah: 

https://chat.whatsapp.com/E9DqItiHil9CVTwTIflvuG                       

 

B. Jadwal Pelaksanaan         

Tes seleksi mutasi daring dilaksanakan pada: 

Hari  : Rabu, 30 Desember 2020      

Waktu  : 08.00 – 10.00 WIB 

Wawancara secara daring dilaksanakan pada: 

Hari  : Rabu, 30 Desember 2020 

Waku  : 10.30 WIB sampai dengan selesai 

 
C. Tempat pelaksanaan  

Pelaksanaan tes di rumah masing-masing peserta didik, tidak boleh berkumpul di rumah 

salah satu peserta didik ataupun di tempat lainnya. 

 
D. Bentuk Soal, Jumlah Soal, dan Alokasi Waktu 

 

No Mata Pelajaran Bentuk Soal 
Jumlah 

Soal 
Alokasi 
Waktu 

Peminatan MIPA 

1 Matematika Pilihan Ganda 10 

120 menit 
2 Fisika Pilihan Ganda 10 

3 Kimia Pilihan Ganda 10 

4 Biologi Pilihan Ganda 10 

Peminatan Bahasa dan Budaya 

1 Matematika Umum Pilihan Ganda 10 

120 menit 
2 Bahasa dan Sastra Indonesia Pilihan Ganda 10 

3 Bahasa dan Sastra Inggris Pilihan Ganda 10 

5 Antropologi Pilihan Ganda 10 
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E. Seleksi Mutasi 
 

Nilai akhir seleksi mininal 75, yang diperoleh dari Hasil Test = 50% dan nilai rata-rata rapor 

semester terakhir = 50% yang diperingkat dari nilai tertinggi sampai nilai terendah sesuai 

daya tampung yang tersedia. Jika ada nilai yang sama, maka akan diperingkat berdasarkan 

nilai tes seleksi tertulis dengan urutan sbb: 

 

NO Peminatan Bahasa Peminatan MIPA 

1 Matematika Umum Matematika 

2 Bhs dan sastra Indonesia Fisika 

3 Bhs dan Sastra Inggris Kimia 

4 Antropologi Biologi 

5. Hasil Wawancara Hasil Wawancara 

 
 
F. Perangkat Tes Seleksi Mutasi Daring 

Perangkat yang di gunakan untuk tes seleksi mutasi dalam jaringan (daring) adalah sebagai 

berikut: 

1. Sekolah 

Perangkat yang digunakan sekolah adalah: 

Aplikasi CBT online yang terintegrasi dengan Web Sekolah SMA Negeri 78 yang dapat di 

akses oleh peserta didik dari rumah masing-masing.  

2. Peserta didik 

Perangkat yang harus disediakan oleh peserta didik adalah: 

a. Laptop dan HP atau HP dan HP (1 perangkat untuk mengerjakan tes seleksi, 1 

perangkat lagi untuk zoom meeting/Kepengawasan selama tes berlangsung) 

b. Jaringan Internet 

c. Kertas buram/HVS untuk mata pelajaran yang memerlukan perhitungan dalam 

pengerjaannya. 

 
G. Karakteristik Aplikasi CBT 

Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi CBT online dengan karakteristik sebagai berikut: 

1. Soal yang tampil berurut sesuai urutan komposisi tes mutasi untuk masing-masing 

peminatan. 

2. Peserta didik dapat mengerjakan soal berikutnya setelah mengerjakan soal yang sudah 

tampil. 

3. Soal yang sudah dkerjakan tidak dapat dibuka Kembali. 

4. Aplikasi akan tertutup otomatis  ketika waktu yang diberikan telah habis. 

 
H. Pengawas 

Pengawas dalam tes seleksi mutasi masuk SMA N 78 Jakarta adalah: 

1. Guru yang ditunjuk sebagai pengawas sebagai pengawas 1. 

2. Orang Tua/Wali Peserta didik sebagai pengawas 2, yang melakukan pengawasan 

langsung di rumah masing-masing menggunakan aplikasi zoom meeting. 
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I. Wawancara 

Pewawancara dalam tes seleksi mutasi masuk SMA Negeri 78 Jakarta adalah guru yang 

ditugaskan oleh kepala sekolah sebagai panitia. Wawancara dilakukan melalui video call 

dengan aplikasi WA. 

 
 
J. Prosedur Pelaksanaan Tes Seleksi Mutasi Daring 
 

1. Pukul 07.30 WIB, Panitia tes seleksi mutasi masuk SMA Negeri 78 Jakarta menghubungi 

Pengawas 1, peserta didik dan orang tua.wali peserta didik (Pengawas 2) melalui WA 

group agar mempersiapkan diri untuk pelaksanaan tes sekaligus mengirim link zoom 

meeting melalui WA Group; 

2. Pukul 07.30 – 07.45 WIB, pengawas 1 dan pengawas 2 bergabung ke zoom meeting. 

3. Pukul 07.45 WIB, pengawas 1, pengawas 2, dan peserta didik melakukan video 

conference untuk menyampaikan tata tertib dan doa bersama; 

4. Pukul 07.55 WIB, admin memberikan link tes selesksi mutase daring kepada peserta didik 

melalui WA Group atau zoom meeting. 

5. Pukul 08.00 s.d 10.00 WIB tes seleksi mutasi daring berlangsung. 

1) Peserta tes masuk melalui link yang diberikan admin dan login dengan memasukan 

nama lengkap, Kelas, Asal Sekolah, NISN dan email. 

2) Pengawas 1  melakukan pantauan melalui orang tua/wali peserta didik (pengawas 2) 

melalui zoom meeting. 

3) Admin memantau berlangsungnya tes dan membantu peserta tes yang mengalami 

kendala log in. 

6. Pukul 09.55 WIB admin memberikan link daftar hadir dan berita acara tes seleksi mutase 

daring melalui WA Group ataupun zoom meeting. 

7. Setelah tes seleksi mutasi Daring selesai: 

1) Admin menonaktifkan soal tes dan mendownload hasil tes 

2) Pengawas 1 mengingatkan kepada Pengawas 2 dan peserta tes seleksi mutasi 

daring untuk mengisi daftar hadir dan berita acara serta mengingatkan peserta didik 

untuk melakukan sesi wawancara pada pukul 10.30 WIB. 

3) Peserta tes seleksi mutasi daring mengisi daftar hadir dan berita acara melalui 

Google Form yang telah disediakan panitia. 

8. Pukul 10.30 WIB Peserta tes seleksi melakukan sesi wawancara melalui video call WA. 

Peserta diharapkan menunggu panggilan dari pewawancara. 

9. Pewawancara akan menghubungi peserta tes seleksi ke nomor WA yang sudah terdaftar 

di Group WA Mutasi SMA 78 2020. 

10. Jika nomor yang dihubungi tidak tersambung maka dianggap tidak ikut wawancara. 
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K. Tata Tertib Pengawas 

1. Pengawas 1 memastikan pengawas 2(orang tua/wali beserta peserta didik) telah 

bergabung dalam zoom meeting 15 menit sebelum tes seleksi mutasi daring dimulai. 

2. Pengawas memastikan peserta tes seleksi mutasi Daring sudah siap 15 menit sebelum 

tes dimulai. 

3. Pengawas 2 (orang tua/wali) wajib mengaktifkan kamera selama tes seleksi mutasi 

daring berlangsung. 

4. Pengawas memastikan peserta tes seleksi mutasi Daring mengerjakan tes dengan jujur. 

5. Pengawas memastikan peserta tes seleksi mutasi Daring mengerjakan tes di rumah 

masing-masing. 

6. Pengawas 2 bersama peserta didik wajib mengisi google form daftar hadir dan berita 

acara setelah tes seleksi mutasi daring berakhir. 

7. Pengawas dilarang memberi isyarat, petunjuk dan bantuan apapun kepada peserta 

berkaitan dengan jawaban dari soal yang diujikan. 

 

L. Tata Tertib Peserta Tes Seleksi Mutasi Daring 

1. Peserta tes seleksi mutasi Daring mempersiapkan perangkat  lima belas (15) menit 

sebelum tes seleksi mutasi dimulai di rumah masing-masing (Laptop, Jaringan / Kuota 

internet, Seperangkat Headset dll). 

2. Peserta tes seleksi mutasi Daring menggunakan seragam sekolah sesuai harinya. 

3. Peserta tes seleksi mutasi Daring berdoa sebelum dan sesudah mengejakan tes. 

4. Peserta tes seleksi mutasi Daring mengisi daftar hadir dan berita acara setelah 

mengerjakan tes melalui google form yang diberikan panitia. 

5. Peserta tes seleksi mutasi Daring wajib mengikuti jadwal tes seleksi mutasi Daring sesuai 

jadwal dan apabila ada keterlambatan login maka tidak akan diberikan perpanjangan 

waktu pengerjaan. 

6. Sistem tes seleksi mutasi Daring akan menutup otomatis jika waktu yang disediakan 

sesuai jadwal habis waktu pengerjaannya. 

7. Peserta tes seleksi mutasi Daring yang sudah selesai mengerjakan tes wajib klik Selesai. 

8. Peserta tes seleksi mutasi Daring yang kehabisan waktu maka sistem akan menutup 

secara otomatis. 

9. Sistem tes mutasi daringakan mengunci sistemnya sehingga ujian hanya dapat dilakukan 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

10. Peserta yang mengalami kendala log in dapat menghubungi pengawas 1 di zoom meeting 

atau menghubungi admin melalui WA group yang telah dibuat.  

11. Peserta tes seleksi mutasi Daring dalam pengawasan PA (Pengawas 1)  melalui video 

conference  menggunakan aplikasi zoom meeting dan oleh orang tua/wali peserta didik 

(Pengawas 2) di rumah masing-masing. 
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12. Peserta tes seleksi mutasi Daring mengutamakan pendidikan karakter maka dihimbau 

untuk:  

a. Tidak berkumpul di suatu tempat secara bersamaan;  

b. Tidak menanyakan jawaban soal kepada siapa pun dengan cara apapun;  

c. Tidak memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;  

d. Tidak melakukan browsing / mencari jawaban soal melalui daring;  

e. Menggantikan atau digantikan oleh orang lain. 

 

M. Tata Tertib Wawancara 

1. Peserta tes seleksi mutasi wajib mengikuti wawancara sesuai jadwal yang telah 

ditentukan. 

2. Peserta tes seleksi mutasi mempersiapkan perangkat berupa HP dan jaringan internet 

untuk wawancara dengan aplikasi WA. 

3. Peserta tes seleksi mutasi  menggunakan seragam sekolah sesuai harinya. 

4. Peserta tes mutasi harus menjaga etika selama wawancara berlangsung. 

 
N. Sanksi 

Peserta seleksi mutasi yang terbukti melakukan kecurangan secara administrasi ataupun 

pada saat pelaksanaan tes seleksi mutasi daring akan didiskualifikasi. 

 
 
 
Jakarta, 28 Desember 2020 
Kepala Sekolah, 
 
Ttd 
 
 
Hj. Umairoh, S.Pd., MM 
NIP 196305211985032004 


