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CARA TEPAT MEMPERSIAPKAN 
UJIAN AKHIR SEMESTER

Sesi ini membahas tentang bagaimana para mahasiswa dapat
mempersiapkan Ujian Akhir Semester (UAS) dengan baik.

Apa yang dimaksud dengan UAS, apayang perlu dipersiapkan, 
hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan, dan bagaimana strategi

mengikuti UAS agar sukses?

Itulah materi yang perlu didiskusikan pada sesi ini



• UAS atau Ujian Akhir Semester 
adalah penilaian pencapaian
kompetensi atau hasil belajar
mahasiswa dalam suatu mata
kuliah. 

• Soal UAS berbentuk pilihan ganda
(tes objektif), atau esai. 

• Materi UAS bersumber dari
konsep-konsep penting seluruh
modul/BMP mata kuliah

Apa yang 
dimaksud
dengan UAS? 



• Pelajari dan kuasai konsep-konsep penting
dalam modul/BMP mata kuliah yang diujikan. 
Bagi yang sudah merekam hasil baca, pelajari
rekaman hasil baca Anda

• Hindari membaca sekaligus semua modul/BMP 
saat-saat menjelang UAS. 
Hal ini akan membuat panik dan tidak percaya
diri. Mengapa? Karena begitu banyak hal yang 
harus dipelajari dan dipahami dalam satu
waktu.

Apa saja yang 
harus dipersiapkan
agar dapat
mengikuti UAS 
dengan sukses?



• Berlatih mengenali dan mengerjakan soal
dengan menggunakan Latihan Mandiri
yang dapat di unduh pada website UT 

• Persiapkan alat-alat tulis: balpoin, pensil
2B, rautan pensil, penghapus, Kartu Tanda
Peserta Ujian (KTPU), KTP/SIM, kartu
mahasiswa dan kalkulator atau kamus
untuk ujian mata kuliah yang 
membolehkan penggunaan kalkulator dan
kamus. 

• Istirahat yang cukup agar dapat mengikuti
ujian dengan prima. 

• Tiba di tempat ujian paling lambat 30 
menit sebelum ujian dilaksanakan.

lanjutan

Apa saja yang 
harus dipersiapkan
agar dapat
mengikuti UAS 
dengan sukses?



• Bangun kepercayaan diri bahwa Anda
mampu mengerjakan UAS dengan baik. 

• Mulailah membaca dengan cermat soal
demi soal, kemudian jawablah pada soal
yang Anda yakin benar jawabannya

• Kerjakan dulu soal yang mudah dan Anda
yakin dapat menjawabnya. 

• Baca ulang soal yang belum terjawab
dengan cermat

Bagaimana
strategi
mengerjakan soal
UAS? 



• Cek kembali keterisian dan kebenaran
seluruh soal yang telah Anda kerjakan

• Hindari selama UAS dari hal-hal yang 
menyebabkan Anda gagal ujian karena
mendapat hukuman, yaitu: 
o Menggunakan joki yang mengakibatkan

semua mata kuliah semester itu terkena
hukuman E 

o Mencontek atau bekerja sama, termasuk
membocorkan jawaban soal kepada
teman (hukuman E-H)

o Hindari penggunaan handphone saat
ujian

Apa yang harus
diperhatikan dalam
mengikuti UAS? 



sekian

Pusat Riset & Inovasi

Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh

Oleh: trini Prastati, ernik yuliana, kartono


