CARA AKSES TOEFL Online
1. Silakan akses layanan online kami melalui laman online.edubright.co.id dan maka Anda kan melihat gambar
seperti di bawah ini:
Silakan klik ikon ini maka
Anda akan mengarah ke
daftar tes TOEFL online
kami.

2. Kemudian, Anda akan melihat daftar tes online TOEFL pBT kami seperti pada gambar di bawah ini:

Klik pada paket soal dan
server berdasarkan pesan
singkat yang kami
kirimkan.

3. Setelah itu laman akan bersiap untuk memuat paket soal TOEFL Anda seperti pada gambar di bawah:

Mohon tunggu hingga
proses pemuatan
mencapai 100%

Dalam proses pemuatan ini, lama pemuatan bergantung kepada kecepatan layanan internet Anda. Kami
sarankan Anda mengambil paket yang sudah termasuk pulsa internet IDR 50.000 untuk mengatasi lamanya
proses pemuatan pada bagian listening.
Bagian tes listening adalah bagian tes yang memiliki proses pemuatan paling lama meningat terdapat
rekaman audio yang membuat proses pemuatan terkesan lebih lama dibandingkan bagian tes lainnya. Proses
pemuatan biasanya membutuhkan waktu 10 (sepuluh) hingga 15 (lima belas menit).

4. Setelah proses pemuatan selesai, maka Anda akan melihat laman otentikasi yang mengahruskan Anda untuk
memasukkan User ID dan Password Anda.

5. Kemudian Anda diharuskan untuk mengisikan User ID dan Password yang telah kami kirimkan kepada Anda
melalui pesan singkat.

Masukkan nama
pengguna, kata kunci
kemudia klik OK untuk
memulai tes Anda.

6. Pada laman berikutnya Anda akan melihat formulir online dimana Anda diwajibkan untuk mengisikan data
diri Anda pada formulir online tersebut.

Masukan nama lengkap,
nomor tes (User ID),
tempat lahir, tanggal
lahir, jenis kelamin,
alamat domisili, nomor
telepon, dan email Anda
kemudian kliks START
untuk memulai tes Anda.

Pastikan Anda mengisi keseluruhan kolom mengingat identitas sertifikat dan score report Anda berdasarkan
atas kebenaran data diri yang Anda masukkan pada formulir online kami ini.

7. Anda akan melihat halaman awal disertai suara penyambutan. Pastikan Anda dapat menedengarkan audio
penyambutan kami terutama pada bagian listening.
Silakan sesuaikan volume
suara Anda. Pastikan
Anda dapat mendengar
audio kami.

Klik CONTINUE untuk
melihat tata aturan tes.
Anda dapat langsung
melewatinya jika perlu.

8. Pastikan bagi Anda yang baru pertama kami mengakses tes TOEFL untuk membaca dan mendengarkan detil
petunjuk pengerjaan tes TOEFL ini

Klik NEXT untuk memulai
tes Anda pada nomor 1.

9. Setelah itu klik NEXT untuk segera memulai tes TOEFL Anda.

Perhatikan waktu tes
Anda.

Perhatikan audio tes
listening Anda.

KLIK pada salah satu
pilihan jawaban
berdasarkan audio yang
Anda dengarkan.

Klik NEXT untuk
melanjutkan ke soal
berikutnya.

Pada bagian A TOEFL, Anda akan mendengarkan 30 nomor audio percakapan pendek. Pastikan Anda focus
kepada pembicara kedua kemudian dengarkan pertanyaan dan cari jawaban yang memiliki makna sama
dengan yang diutarakan oleh pembicara kedua.

10. Pada part B, Anda akan diminta untuk mendengarkan dialog panjang kemudian diikuti 4 hingga 5 butir soal.
Pastikan Anda mendengarkan baik-baik instruksi yang diperdengarkan.

Klik NEXT untuk
melanjutkan ke soal
berikutnya.

11. Setelah Anda mengklik NEXT Anda akan menuju ke laman yang berisi audio untuk 4 hingga 5 pertanyaan
berikutnya. Pastikan Anda mendengarkan dengan baik dan memahaminya.
12.
Dengarkan baik-baik audio
pada bagian ini.

Klik NEXT untuk
melanjutkan ke soal
berikutnya.

13. Kemudian akan muncul pertanyaan berdasarkan audio percakapan panjang yang telah diperdengarkan tadi.

Dengarkan baik-baik
pertanyaannya.

Klik pada salah satu
jawaban yang benar.

Klik NEXT untuk
melanjutkan ke soal
berikutnya.

Lanjutkan hingga Anda mencapai nomor 50. Maka, tes TOEFL listening Andapun akan berakhir. Periksa nilai
Anda pada kolom User Score untuk mengetahui jumlah betul Anda.

14. Tes Andapun berakhir. Klik submit untuk mengunggah hasil tes Anda.

Klik SUBMIT untuk
mengumpulkan ahsil tes
Anda.

15. Jika Anda melihat gambar di bawah ini, maka ada satu atau beberapa nomor pada tes Anda yang
terlewatkan. Silakan klik NO untuk kembali ke soal yang Anda lewatkan atau klik YES untuk langsung
mengumpulkan hasil tes Anda.

16. Hasil Andapun akan terlihat pada table yang tersedia.

Klik FINISH untuk
menutup peramba dan
silakan kerjakan tes
Structure dan Reading
Anda.

17. Akses tes Structure Anda dengan cara yang sama.

18. Perhatikan intruksi yang ada dengan seksama.

Klik NEXT untuk memulai
tes Anda.

19. Pada soal nomor 1 – 15 Anda diminta untuk mencari jawaban yang benar untuk melengkapi kalimat.

Titik-titik inilah yang
harus Anda lengkapi
Pilih salah satu jawaban
yang tepat untuk
melengkapi kalimat di
atas.

20. Begitu juga dengan soal nomor 16 – 40 dimana Anda harus mencari kesalahan pada kalimat ini.

21. Pada soal Reading bacalah teks yang tersedia kemudian terdapat soal pilihan ganda pada akhir teks yang
telah Anda baca.

Demikian cara akses tes TOEFL online kami. Jika Anda masih memiliki kesulitan silakan hubungi layanan
konsumen kami melalui chat maupun telepon selama jam kerja.

