
 

 

 

 

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PAS 1 ONLINE/DARING BAGI PESERTA 

TAHUN AJARAN 2021/2022 

       

1. Peserta mempersiapkan diri dengan mempelajari materi yang sudah disampaikan 

guru mapel.       

2. Peserta mengikuti PAS 1 sesuai dengan jadwal (terdiri dari Daring di Sekolah dan 

Daring di Rumah).       

3. Daring di Sekolah: pengerjaan di sekolah, memakai seragam sesuai ketentuan, 

mengedepankan prokes, membawa gawai yang terkoneksi internet dan charger 

(power bank), hand sanitizer, alat tulis, dan masker cadangan.    

4. Daring di Rumah: pengerjaan di rumah, mandiri. Apabila ada kendala dengan gawai, 

kuota, atau koneksi boleh datang ke sekolah dan mengerjakan di ruang komputer 

dengan menyiapkan Email aktif dan password.   

5. Pastikan gawai, kuota, dan koneksi internet memadai selama pelaksanaan PAS 1 

(29 November 2021 – 04 Desember 2021) serta memastikan akun google masih 

aktif. 

6. Peserta PAS I yang Daring di Sekolah, link soal akan dibagikan oleh Panitia PAS I di 

WAG Kelas Sehat. Dan TOKEN soal akan dibagikan oleh Pengawas di ruang 

masing-masing.       

7. Peserta PAS I yang daring  di Rumah,  link soal akan dibagikan oleh Panitia PAS I di 

WAG Kelas Sehat.        

8. Link akan dibagikan 5 menit sebelum dimulai dan ditutup sesuai jadwal. 

9. Peserta PAS 1 membuka link GOOGLE FORM yang sudah dikirim oleh Panitia PAS 

1 melalui WAG KELAS SEHAT sesuai jadwal hari/tanggal dan waktu.   

10. Peserta PAS 1 mengisi identitas pada bagian 1 yang berisi Nama, No Absen, Kelas 

dalam link google form, kemudian mengerjakan soal PAS 1 pada bagian selanjutnya. 

11. Durasi waktu untuk mapel B. Indonesia, B Inggris, IPA dan Matematika 120 menit, 

mapel yang lain 90 menit.       

12. Kehadiran peserta didasarkan pada nilai yang masuk pada download spreadsheet 

googleform (jika peserta sudah mengerjakan dan muncul nilai maka dianggap hadir). 

13. Gunakan waktu yang tersedia secara maksimal, peserta yang terlalu cepat 

mengerjakan (kurang dari 20 menit) dan hasilnya kurang dari KKM dianggap belum 

mengikuti PAS 1 (akan dihubungi guru mapel secara langsung). 

 

 

Bawen, 25 November 2021 

Ketua Panitia PAS I 
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