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Cara Belajar Efektif Menghadapi Ujian Nasional
  

Ujian Nasional memang bukan lagi penentu utama kelulusan siswa dari sekolah menengah
pertama ataupun menengah atas. Tapi, bukan berarti untuk menghadapinya tidak
membutuhkan persiapan. Karena sukses Ujian Nasional tetap menjadi harapan kita semua.

  

Berikut beberapa tips cara belajar efektif sebagai persiapan guna menghadapi Ujian Nasional
(UN).

    
    -  Pahami  pokok bahasan dari rangkuman materi.   
    -  Buat catatan ringkas dari materi yang sudah dipelajari. Kita bisa menggunakan teknik min
dmap
dengan tulisan, gambar, atau warna yang menarik untuk membantu kita dalam memahami
materi tersebut. 
 
    -  Kenali kata-kata kunci. Ini penting agar kita bisa memahami materi sekaligus
mengingatnya. Kita bisa menggunakan singkatan-singkatan yang mudah diingat.   
    -  Latih kemampuan menyelesaikan soal. Untuk mengukur kemampuan, kita bisa
melatihnya dengan cara mengerjakan soal-soal. Dengan belajar mengerjakan soal ujian yang
pernah diujikan, kita akan terbiasa dengan pola-pola soal yang keluar. Setelah selesai
mengerjakan, kita bisa mencocokkannya dengan kunci jawaban, dan bisa kembali
mengevaluasi serta meningkatkan kemampuan di soal-soal yang jawabannya masih salah.
 
    -  Berlatih mengerjakan soal prediksi UN. Setelah kita berlatih mengerjakan latihan-latihan
soal terdahulu, kini saatnya kita berlatih mengondisikan suasana belajar seolah-olah tengah
mengerjakan soal UN yang sesungguhnya. Beri waktu sesuai durasi waktu UN yang
sesungguhnya. Setelah selesai, kita bisa melihat hasilnya dan mengevaluasinya.   

  

Itulah beberapa cara belajar efektif untuk menghadapi Ujian Nasional. Kita bisa menggunakan
buku-buku persiapan Ujian Nasional dari Penerbit Erlangga sebagai teman yang cocok untuk
mendampingi kita dalam persiapan menghadapi Ujian Nasional.

  

Buku SPM Plus US/M Kisi-Kisi 2017 untuk SD/MI juga bisa Anda pilih sebagai teman belajar
untuk putra-putri Anda. Dengan rangkuman materi per SKL, latihan UN terdahulu, serta prediksi
UN, buku-buku persiapan UN tersebut telah terbukti mampu mengantarkan para siswa sukses
menghadapi Ujian Nasional.
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  Jadi, tunggu apalagi? Yuk, segera dapatkan  buku-buku UN Penerbit Erlangga di toko buku
kesayangan Anda atau kunjungi website www.bukuerlangga.com untuk melakukan pemesanan
online.

  

 2 / 2


