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Kelulusan  dalam  ujian  nasional  tidak  hanya  ditentukan  kesiapan  dan 

kesigapan kita menjawab soal-soal ujian dalam waktu 120 menit. Butuh 

waktu  dan  persiapan  mantap  untuk  dapat  lulus  dengan  hasil  terbaik  . 

Dalam tulisan ini disajikan tips persiapan dan juga tips menghadapi ujian 

di hari H. Kedua puluh lima langkah yang dituliskan berikut merupakan tips 

yang  dapat  Anda  pratikkan  denganmudah.  Tips  tersebut  sebagian 

merupakan  hal-hal  sederhana  yang  kadang  kala  dilupakan.  Langkah-

langkah persiapan ujian ini dibagi menjadi 3 tahap sebagai berikut :

1. Belajar dengan cara terbaik sesuai dengan gaya belajar Anda.

2. Perbanyak berkonsultasi dengan guru mata pelajaran dan berdiskusi 

dengan teman mengenai materi yang Anda rasa belum kuasai.

3. Ikuti kegiatan bimbingan belajar jika memungkinkan dari sisi waktu 

dan biaya.

4. Miliki panduan materi, soal-soal UN tahun sebelumnya, dan prediksi 

soal beserta pembahasannya.

5. Ikuti  program  persiapan  belajar  yang  disiapkan  oleh  sekolah. 

Misalnya, bimbingan belajar sore hari.

6. Ikuti try out yang biasanya dilakukan lembaga bimbingan belajar atau 

Praujian yang biasa di programkan sekolah.

7. Berlatihlah  menyelesaikan  soal-soal  UN  atau  soal  prediksi  UN  dan 

periksa sendiri  jawaban Anda dengan mencocokkan kunci  jawaban 

yang biasanya tersedia.

8. Siapkan  perlengkapan  ujian  yang  Anda  butuhkan,  seperti  pensil, 

mistar, dan penghapus.

9. Jaga kesehatan agar tetap fit dengan berolah raga dan mengonsumsi 

makanan bergizi.

10. Berdoa agar dapat lulu UN dan minta didoakan kepada orang tua dan 

keluarga dekat lainnya.

11. Tiga hari hingga satu hari menjelang hari H kurangi kegiatan belajar 

Anda, cukup mengulangi kembali beberapa materi yang Anda anggap 

perlu.  Bahkan  jika  Anda  sudah  yakin  menguasai  materi  pelajaran, 



hentikan  saja  kegiatan  belajar  Anda dan  manfaatkan  waktu  untuk 

istirahat.

12. Bacalah dan ketahui  dengan jelas aturan-aturan yang diberlakukan 

dalam seperti tata tertib pelaksanaan UN.

13. Perbanyak kegiatan hiburan dan kegiatan bersenang-senang lainnya 

sehingga perasaan Anda menjadi rileks dan tidak terbebani.

14. Pastikan  Anda  mengetahui  jadwal  mata  pelajaran  yang  diujikan 

sehingga Anda betul-betul siap menghadapinya.

15. Periksa  kembali  perlengkapan  belajar  Anda.  Jika  ada  yang  belum 

lengkap segera lengkapi.

16. Pada hari H, tidurlah lebih cepat dari biasanya agar fisik Anda prima 

dan tidak mengantuk saat ujian berlangsung.

17. Siapkan alat tulis menulis yang Anda siapkan pada saat ujian, kartus 

tes, papan pengalas, dan jam tangan (jika ada) sebelum tidur.

18. Bangun  pagi-pagi.  Jangan  lupa  sarapan  dan  meminta  restu  kedua 

orang tua sebelum berangkat ke sekolah.

19. Usahakan tiba di lokasi ujian paling lambat 30 menit sebelum ujian 

dimulai.

20. Jangan lupa membaca doa sebelum memulai menjawab soal.

21. Santai saja, jangan terbebani/tegang pada saat menjawab soal-soal 

ujian.  Tanamkan optimisme dan kepercayaan diri  bahwa Anda bisa 

menjawab  dengan  benar.  Ingat  ketegangan  dapat  membuyarkan 

konsentrasi Anda!

22. Jaga  Lembar  Jawaban  Komputer  Anda  agar  tetap  bersih,  tidak 

terlipat, jangan sama sekali di corat-coret.

23. Kontrol waktu Anda, jangan sampai waktu berakhir tetapi pekerjaan 

Anda belum selesai.  Jika tidak memiliki  jam tangan dan pengawas 

tidak menyampaikan, jangan ragu untuk bertanya kepada pengawas 

mengenai waktu yang masih tersisa.

24. Periksa kembali jawaban dan data diri  Anda sebelum menyerahkan 

LJK ke pengawas. Pastikan bahwa data diri Anda (nama, nomor ujian, 



kode sekolah, dan lainnya) terisi dengan benar. Begitu pula pastikan 

bahwa semua soal telah terjawab.

25. Pastikan LJK Anda telah diterima pengawas sebelum meninggalkan 

ruangan ujian.


