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• Ujian Nasional (Unas, UN, UAN) merupakan salah satu faktor 
yang mempengaruhi kelulusan siswa SMK

• Unas digunakan untuk mengukur apakah siswa SMK mampu 
menguasai materi yang diajarkan selama tiga tahun agar bisa 
siap untuk bekerja atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi.

• Unas dijadikan sebagai evaluasi bagi siswa, sekolah, 
pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan

• Untuk sukses Unas diperlukan usaha keras dari siswa, guru, 
sekolah dan pemerintah

• Unas bukanlah hantu atau momok yang menakutkan bagi 
Siswa, Guru dan Sekolah

• Unas menjadi Kontroversi ???
• Bagaimana nasib Unas ke depan ???
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Standar Pendidikan

Kualitas pendidikan ditentukan oleh banyak faktor diantaranya 
adalah

• Sumber Daya Manusia (Tenaga Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan)

• Proses Pembelajaran
• Kurikulum
• Sarana dan Prasarana
• Pendanaan
• Manajemen Sekolah
• Kultur Sekolah
• Partnership
• Lulusan
• Peserta Didik
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Standar Pendidikan

• Keberhasilan Unas ditentukan oleh banyak faktor
• Tidak ada siswa bodoh karena gagal Unas, melainkan 

kurangnya optimalisasi sumber daya yang ada
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Karakteristik Siswa SMK

• Siswa SMK merupakan anak yang menginjak remaja biasanya 
menyukai tantangan

• Anak remaja biasanya lebih dekat dengan teman daripada 
orang tua atau gurunya

• Mulai suka merahasiakan sesuatu hal kepada orang yang lebih 
tua (orang tua dan guru)

• Lebih sensitif
• Anak remaja biasanya kurang fokus
• Kurang bisa memprioritaskan masalah yang dihadapi
• Kurang tanggap terhadap nasehat
• Lebih senang mengulangi kesalahan
• Kurang inisiatif
• Mudah emosi
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Sikap Guru & Ortu

• Menerima apa adanya siswa yang menginjak remaja teapi 
mengarahkan ke hal-hal yang positif

• Membantu mengurangi nervous siswa, bangun kepercayaan 
dirinya

• Membantu mengurangi permasalahan yang dihadapi

• Memahami siswa yang sedang berproses

• Ikut menyiapakan apa yang diperlukan menjelang ujian
• Membangun suasana yang kondusif
• Memotivasi agar tetap yakin dengan kemampuan yang dimiliki
• Bersabar
• Memberi tauladan dan berdoa
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Kiat Sukses Unas

1. Kesiapan Akademik

• Mencari dan mempelajari kisi-kisi soal ujian

• Mencari dan mempelajari soal-soal ujian tahun 

sebelumnya

• Memprediksi unas tahun berikutnya dengan data-data 

unas tahun-tahun sebelumnya

• Latihan membuat soal-soal berkaitan dengan kisi-kisi 

soal yang ada

• Latihan mengerjakan soal

• Melakukan benchmark (tryout) penguasaan materi 
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Kiat Sukses Unas

2. Kesiapan Strategi

• Strategi penguasaan materi yang akan diujikan

• Strategi pengerjaan soal

• Strategi manajemen waktu

• Strategi memilih jawaban soal pilihan berganda

• Strategi lainnya
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Tips Sukses UNas

3. Kesiapan Teknik

• Teknik membaca soal

• Teknik pengerjaan dengan benar dan singkat

• Teknik manajemen waktu yang baik

• Teknik pengisian lembar jawab yang tepat, aman dan 

benar
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Tips Sukses UNas

4. Kesiapan Psikologis

• Yakinkan siswa bahwa mereka mampu mengerjakan 

ujian dengan baik karena persiapannya sudah matang

• Kondisikan mahasiswa untuk tenang dalam 

mengerjakan soal-soal Unas

• Baca soal dengan seksama

• Berdoa dan berusaha…
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Pada Saat Ujian

• Datang lebih awal
• Bawalah semua alat tulis yang dibutuhkan (pensil 2B, 

pulpen, kalkulator, kamus, jam (tangan), penghapus, 
tip ex, penggaris, dan lain-lainnya. Perlengkapan ini 
akan membantumu untuk tetap konsentrasi selama 
mengerjakan ujian.

• Tenang dan percaya diri. Ingatkan dirimu bahwa 
kamu sudah siap sedia dan akan mengerjakan ujian 
dengan baik.

• Bersantailah tapi tetap waspada.
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Pada Saat Ujian

• Duduk sesuai dengan nomor kursi yang disediakan atau
kalau boleh memilih, pilihlah tempat yang nyaman untuk
mengerjakan ujian. Pertahankan posisi duduk tegak.

• Preview soal-soal ujian terlebih dulu
• Luangkan 10% dari keseluruhan waktu ujian untuk

membaca soal-soal ujian secara mendalam, tandai kata-
kata kunci dan putuskan berapa waktu yang diperlukan
untuk menjawab masing-masing soal. Rencanakan untuk
mengerjakan soal yang mudah dulu, baru soal yang tersulit. 
Ketika kamu membaca soal-soal, catat juga ide-ide yang 
muncul yang akan digunakan sebagai jawaban.
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Pada Saat Ujian

• Mulai dengan menjawab pertanyaan yang mudah, kemudian dengan
soal-soal yang memiliki nilai tertinggi. Pertanyaan terakhir yang 
seharusnya kamu kerjakan adalah:
- soal paling sulit
- yang membutuhkan waktu lama 
- memiliki bobot nilai terkecil (jika ada bobot)

• Soal pilihan ganda, ketahuilah jawaban yang harus dipilih/ditebak. 
• Abaikan jawaban yang yang sudah pasti salah. Tebaklah selalu suatu

pilihan jawaban ketika tidak ada hukuman pengurangan nilai, atau ketika
tidak ada pilihan jawaban yang dapat diabaikan. Jangan menebak suatu
pilihan jawaban ketika kamu tidak mengetahui secara pasti dan ketika
hukuman pengurangan nilai digunakan. Karena pilihan pertama akan
jawabanmu biasanya benar, jangan menggantinya kecuali bila kamu
yakin akan koreksi yang kamu lakukan.
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Pada Saat Ujian

• Untuk soal ujian esai, pikirkan dulu jawaban sebelum
menulis pada lembar jawaban.
Buat kerangka jawaban singkat untuk esai dengan mencatat
dulu beberapa ide yang ingin kamu tulis. Kemudian nomori
ide-ide tersebut untuk mengurutkan mana yang hendak
kamu diskusikan dulu.

• Jawab langsung pada poin utamanya.
Tulis kalimat pokokmu pada kalimat pertama. Gunakan
paragraf pertama sebagai overview esaimu. Gunakan
paragraf-paragraf selanjutnya untuk mendiskusikan poin-
poin utama secara mendetil. Dukung poinmu dengan
informasi spesifik, contoh, atau kutipan dari bacaan atau
catatanmu.
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Pada Saat Ujian

• Gunakan 10% waktu ujian untuk memeriksa ulang jawaban.
Periksa jawaban; hindari keinginan untuk segera
meninggalkan kelas segera setelah menjawab semua soal-
soal ujian. 

• Periksa lagi bahwa anda telah menyelesaikan semua
pertanyaan. Baca ulang jawaban dan periksa ejaan, struktur
bahasa dan tanda baca. Untuk jawaban matematika, 
periksa bila ada kecerobohan (misalnya salah meletakkan
desimal).

• Analisis hasil ujian. Setiap ujian dapat membantu dalam
mempersiapkan diri untuk ujian selanjutnya. Putuskan
strategi mana yang sesuai denganmu. Tentukan strategi
mana yang tidak berhasil dan ubahlah. Gunakan kertas
ujian sebelumnya ketika belajar untuk ujian akhir.
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Gambar manajemen operasi dan produksi
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