INDONESIAN

KELAS 11 DAN 12

PERSIAPAN
UJIAN
PERSIAPAN UNTUK UJIAN
1. Mulai lebih awal
Mulailah merevisi (mempelajari kembali) sekitar
enam minggu sebelum ujian. Hindari belajar banyak
sekaligus dan begadang – cara-cara itu tidak berguna.
Tidak mungkin menghafal semuanya dalam semalam.

5. Praktikkan teknik-teknik revisi
• Tulis ulang catatan Anda. Langkah ini bagus sekali
untuk menyegarkan ingatan Anda. Pastikan Anda
menulisnya dengan kata-kata sendiri. Kegiatan ini akan
menunjukkan pemahaman Anda akan topik tersebut.

2. Buatlah kerangka waktu
Tandai waktu revisi pada jadwal belajar Anda.
Tetapkan tujuan-tujuan Anda dan tandailah sembari
Anda mencapai tujuan-tujuan itu. Ingatlah untuk tetap
realistis dan menetapkan tujuan yang dapat dicapai.

• Tanyai diri sendiri. Jawab pertanyaan-pertanyaan
Anda dengan keras seolah-olah Anda sedang
menjelaskan jawaban Anda kepada orang lain untuk
pertama kalinya.

3. Buat catatan yang lengkap
Catatan yang Anda buat setiap harinya merupakan
bagian utama dari revisi Anda. Sesudah setiap kelas,
periksalah catatan Anda dan pastikan catatan itu
jelas dan lengkap. Apabila Anda tidak yakin tentang
sesuatu atau jika Anda ketinggalan pelajaran satu
hari, bicarakan dengan para guru dan mintalah
mereka untuk memperjelas bagi Anda.
4. Aturlah waktu dan tempat
Masukkan waktu revisi ke dalam jadwal belajar.
Pastikan Anda punya semua barang yang dibutuhkan
pada awal setiap sesi, termasuk catatan, lembar
informasi yang diberikan dan buku teks.

• Buatlah flash cards [kartu-kartu kecil]. Kartu-kartu
ini bagus sekali untuk belajar definisi, aturan dan
formula. Keluarga Anda juga dapat membantu
dengan melontarkan kuis kepada Anda.
• Ringkaslah tema inti satu per satu. Terus lakukan
ini secara teratur hingga Anda dapat menyelesaikan
tugas ini tanpa melihat catatan asli dan buku Anda.
• Cobalah ujian-ujian yang sudah lampau. Kegiatan
ini akan membantu Anda membiasakan diri dengan
jenis-jenis jawaban yang perlu diberikan.
• Bicarakan dengan para guru. Langkah ini terutama
penting sekali jika Anda bermasalah dalam
memahami sesuatu. Mereka ada untuk membantu
Anda.

education.wa.edu.au.
© Departmen Pendidikan, Western Australia, 2015

