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SURAT EDARAN 
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Tentang 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
Test TOEFA dan TOAFL Online 

 

Kepada Yang Terhormat : 

 

Mahasiswa Tahun akademik 2016/2017  

Di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb., 

 

Menindaklanjuti surat edaran Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor : B-

392/Un.05/II.4/HM.01/03/2020 tentang Tindaklanjut Kebijakan Akademik dan Non Akademik 

Pencegahan Penyebaran Virus Corona, maka dengan ini Pusat Pengembangan Bahasa sebagai pelaksana 

teknis kegiatan Test Toefa dan Toafl bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan 

Standar Operasional Prosedur test secara online sebagai berikut :  

   

I.  Pendaftaran Tes TOEFA/TOAFL  
 

Mahasiswa yang akan mengikuti ujian TOEFA atau TOAFL secara online  dapat mengikuti 

beberapa tahapan di bawah ini: 

 

1. Lakukan pendaftaran ujian TOEFA/TOAFL pada halaman https//:lc.uinsgd.ac.id dengan login 

terlebih dahulu. 

2. Pilih menu “test & course”.  

Halaman ini akan menampilkan pilihan ujian, Ujian TOEFA dan Ujian TOAFL.  

 

 
Gambar 1. Halaman Test & Course 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Pilih ujian yang akan diikuti.  

4. Setelah memilih materi test, pilih salah satu jadwal dan kelas yang akan muncul ketika peserta 

sudah menceklis salah satu materi test (toefa atau Toafl).  

5. Setelah selesai memilih materi test dan jadwal ujian, tekan tombol “Daftar”.  

6. Informasi mengenai jadwal dan kelas ujian yang telah dipilih dapat dilihat pada tabel informasi 

tes yang tersimpan pada akun masing-masing seperti pada gambar 2. 

 

 

 

 
 

Gambar 2. Tabel tes yang diikuti 

 

7. Peserta test dapat melaksanakan kegiatan test ditempat masing-masing dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

 

- Peserta terlebih dahulu telah mendaftarkan sebagai peserta test melalui  

  pendaftaran online dan mendapkan akun  untuk akses selanjutnya. 

- Alat yang wajib digunakan bagi peserta test adalah laptop yang mempunyai fasilitas  

  Webcame  

II. Cara Mendaftar 

 

 

 

 

Syarat mengikuti ujian Toefa dan Toafl online : 

 

1. Peserta test terlebih dahulu telah melakukan pendaftaran online melalui situs  

    lc.uinsgd.ac.id/register. 

2. Peserta diharuskan menghubungi petugas admin lc apabila telah mendaftarkan diri  

    sebagai peserta test dengan jadwal yang telah ditentukan untuk kemudian akan  

    dibuatkan absensi peserta test oleh admin IT Language Center. 

3. Peserta test diharapkan men download aplikasi zoom untuk dapat berkomunikasi dan  

    mendapat arahan dari pengawas test dan atau admin IT 

4. Peserta test menggunakan laptop denhgan fasilitas webcame agar dapat dipantau  

    langsung oleh pengawas test secara online. 

5. Untuk materi Test Listening (Bahasa Inggris) dan atau ‘Istima (Bahasa Arab) peserta  

    diharapkan menggunakan headset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Materi Test  

 

Test TOEFA : 

 

- Listening skills: Bagian ini mengukur kemampuan peserta dalam memahami percakapan bahasa 

Inggris dalam konteks akademik, seperti diskusi dan pertemuan kelas dengan menggunakan 

headset. 

- Structure and Grammar: Bagian ini mengukur kemampuan peserta dalam memahami struktur 

kalimat dan penggunaan English Grammar yang tepat.  

- Reading Skill: Bagian ini mengukur kemampuan peserta dalam membaca dan memahami teks 

akademik dalam bahasa Inggris. 

 

Test TOAFL : 

 

- Maharatul Istima’: Bagian ini mengukur kemampuan peserta dalam memahami percakapan 

bahasa Arab dalam konteks akademik, seperti diskusi dan pertemuan kelas. 

- Qawa'id: Bagian ini mengukur kemampuan peserta dalam memahami struktur kalimat dan 

penggunaan qawa'id yang tepat.  

- Maharatul Qira'at: Bagian ini mengukur kemampuan peserta dalam membaca dan memahami 

teks akademik dalam bahasa Arab. 

 

 IV. Waktu Pelaksanaan 
 

Ujian TOEFA dan TOAFL dilaksanakan setiap hari kerja pukul 09.00-11.00 dan 13.00-15.30. .     

  

V. Pengawas Test Online  

 

Pengawas test akan memantau peserta test melalui jaringan internet secara online dan     akan 

memberikan arahan   terkait   teknis   pelaksanaan   test   melalui webcame untuk     memastikan peserta  

adalah benar peserta test sesuai dengan data yang telah diinput,     serta menggunakan aplikasi zoom untuk 

memberikan pengarahan kepada peserta test. 

 

VI. Skor dan Sertifikat Test 
 

1. Peserta akan mendapatkan skor hasil test secara langsung setelah test selesai dilaksanakan. 

2. Peserta akan mendapatkan sertifikat hasil test berupa soft file yang dapat diakses oleh     peserta   

    test dengan membuka menu cek sertifikat pada situs lc.uinsgd.ac.id/register serta  dapat  

   discreenshoot  sebagai bukti telah mengikuti test Toefa atau Toafl dan dapat  diperlihatakan  

    kepada jurusan sebagai syarat mengikuti ujian skripsi/munaqosah.  
 

 

Demikian surat edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima 

kasih. 

 

 Wassalamu’alaikum Wr Wb., 
 

       Bandung, 31 Maret 2020 

       Pusat Pengembangan Bahasa 

       K e t u a, 
 
 

 

       Dr. H. Abdul Kodir, M.Ag. 

       NIP. : 196011221989031001 
Tembusan disampaikan kepada : 

1. Yth. Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

2. Yth. Para Wakil Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

3. Yth. Para Kepala Biro UIN Sunan Gunung Djati Bandung; 

4. Yth. Para Dekan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 

 

 

 

 

 

 



 

 


