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Panduan Penggunaan Aplikasi USBN 

(Ujian Sekolah Berstandar Nasional) 

Operator Guru Pembuat Soal 

 

 

 

Aplikasi USBN (Ujian Sekolah Berstandar Nasional Berbasis Komputer) 

adalah  sistem pelaksanaan Ujian Akhir bagi Madrasah dengan 

menggunakan media komputer, yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. 

Pada buku ini akan dijelaskan tahapan penggunaan aplikasi USBN 

operator guru pembuat soal, mulai dari installasi aplikasi dan penggunaan 

aplikasi. 

Untuk memaksimalkan dalam penggunaan aplikasi USBN, spesifikasi 

hardware server proktor disarankan menggunakan spesifikasi min. 

Prosesor core I5, Memory RAM 8GB, Hardisk 500GB, Koneksi jaringan 

internet/LAN dan dipastikan sudah terhubung/koneksi dengan jaringan 

untuk dapat mengakses Aplikasi online, sedangkan untuk aplikasi offline 

cukup terhubung dengan jaringan local, Kecuali saat proses sinkronisasi 

harus terhubung dengan internet. 

1. Tahapan Penggunaan Aplikasi 

1.1. Login Aplikasi 

Kemudian proktor madrasah silahkan masukan IP VDI yang tampil 

di user proktor silahkan masukan IP tersebut di browser pengguna, 

berikut tampilan halaman menu di bawah ini. 
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tampilan awal yang muncul pada aplikasi tersebut adalah form login, 

kemudian login menggunakan username dan password yang telah di 

tambahkan sebelumnya oleh operator proktor di madrasah tersebut. 

Berikut tampilan halaman menu di bawah ini 

  

Tahapan login aplikasi USBN: 

1) Masukan username pengguna 

2) Masukan password pengguna 

3) Kemudian klik login atau tekan tombol enter pada kyboard pengguna 

4) Selanjutnya jika pengguna lupa password silahkan “klik disini” untuk 

mereset password kemudian masukan username dan password yang 

terdaftar di aplikasi PDUM sesuai data app online. 
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2.2. Input Soal USBN 

Langkah pertama user guru adalah input soal ujian USBN ada dua 

cara input soal yang pertama input soal satu satu di menu data soal, 

yang kedua upload data soal melalui format word yang telah di 

tentukan, sehingga menginput ke aplikasi hanya mengupload format 

tersebut. Berikut tampilan halaman menu di bawah ini 

2.2.1. Input Data Soal 

Menu ini menjelaskan tahapan input soal secara manual satu 

persatu pada aplikasi USBN, operator guru menginput soal 

sesuai mata pelajaran yang di tambahkan oleh user proktor. 

Berikut tampilan halaman menu di bawah ini 
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Langkah-langkah input data soal : 

1) Klik menu bank soal 

2) Kemudian klik sub menu data soal 

3) Untuk menambahkan data soal baru klik tombol tambah baru, maka 

akan tampil halaman form sebagai berikut 

 

4) Pilih jenjang madrasah dan penjurusan soal yang akan di inputkan 

5) Pilih jenis soal dan tingkat kesukaran soal 

6) Kemudian pilih validitas soal 



USBN Madrasah|2019 

5 
 

 

7) Kemudian silahkan isi soal yang akan di inputkan 

8) Lalu isi opsi jawaban soal dari A sampai E untuk jenjang MA dan A 

sampai D untuk jenjang MTs dan MI 

9) Selanjutnya ceklist salah satu kunci jawaban dari soal tersebut 

 

10) Pilih tahun ajaran dan level kognitif 

11) Pilih KI KD dari soal tersebut 

12) Selanjutnya silahkan isi indikator dan materi soal yang ditambahkan 
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13) Klik simpan untuk menyimpan soal tersebut 

2.2.2. Upload Soal 

Cara input soal selanjutnya yaitu mengupload soal dalam bentuk 

.zip dengan cara mengisi pada form format .doc Format .zip 

adalah kompresi dari save as format doc ke tipe Web Page, 

berkas yang dikompres adalah file .html dan folder. Berikut 

tampilan halaman menu di bawah ini. 

 

Langkah-langkah upload soal USBN: 

1) Klik menu bank soal 

2) Kemudian klik sub menu upload soal 

3) Selanjutnya klik upload baru untuk menambahkan data soal, maka 

akan tampil halaman form sebagai berikut 
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4) unduh terlebih dahulu format soal yang sudah di sediakan kemudian 

isi sesuai format dan tidak di perkenankan merubah format soal 

tersebut 

5) pilih jenjang madrasah dan penjurusan soal terebut 

6) Kemudian upload kembali format yang sudah di uduh tadi dan file 

yang di upload adalah harus format .zip. Format .zip adalah kompresi 

dari save as format doc ke tipe Web Page, berkas yang dikompres 

adalah file .html dan folder. Kemudian upload kembali format yang 

sudah di uduh tadi dan file yang di upload adalah harus format .zip. 

Format .zip adalah kompresi dari save as format doc ke tipe Web Page, 

berkas yang dikompres adalah file .html dan folder. 
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Langkah-langkah menjadikan format .zip dari format .doc : 

 

➢ Klik save as kemudian pilih format web page, filtered 

➢ Kemudian klik save 

 

➢ Tampilan setelah di simpan menjadi type web page akan menjadi type 

.html dan folder 
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➢ Kemudian klik Add to archive…. 2 file tersebut type .html dan folder secara 

bersamaan 

 

➢ Selanjutnya pilih format menjadi .ZIP 

➢ Kemudian klik OK 
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Dan selanjutnya file yg bertype .Zip tersebut soal yang di upload pada menu 

upload soal 

7) Selanjutnya jika upload data soal sudah sesuai dan yakin benar klik 

tombol   Simpan 

 

2.3. Pemilihan Soal Ujian USBN 

Setelah user guru telah selesai input soal, selanjutnya user 

melakukan pemilihan soal yang akan di tampilkan ke peserta USBN, 

pada menu ini lah tugas guru memilih dan mengecek kembali soal 

soal yang telah di inputkan tadi. Berikut tampilan halaman menu 

dibawah ini. 
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Langkah-langkah pemilihan soal :  

1) Klik menu pemilihan soal 

2) Kemudian klik tombol pencarian,  

 

 

3) Berikut adalah salah satu contoh soal yang telah di input 

4) Kemudian pada tabel info terdapat ifo tentang, kunci jawaban , 

jenjang soal , nama soal mata pelajaran , tingkat 
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kesukaran soal , nama kelompok soal , 

nama pembuat soal , dan tanggal inputan soal  

5) Kemudian silahkan ceklis untuk pemilihan soal, soal yang di ceklis 

berarti soal yang sudah fix yang akan di tampilkan pada ujian USBN 

6) Kemudian untuk menampilkan soal pada halaman peserta USBN klik 

tombol jumlah soal, maka akan tampil halaman sebagai berikut 

 

7) Berikut adalah salah satu contoh soal pada tampilan peserta, klik salah 

satu jawaban dari soal tersebut 

8) Tampilan tersebut berupa soal yang sudah di jawab 

9) Kemudian klik tombol OK untuk melanjutkan ke soal berikutnya 

10) Selanjutnya tombol ragu-ragu dan lanjut berfungsi sebagai tanda 

bahwa soal yang di pilih belum yakin benar dan siswa bisa kembali 

ke soal tersebut 

11) Dan jika soal tersebut perlu di edit kembali silahkan klik tombol “Edit 

Kembali” maka akan di arahkan ke halaman edit soal 


