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Tes Thntut Persiapan
Lebih Komprehensif
Peningkatan Kualitas Kurangi Risiko DO di ITS

BANDUNG,KOMPAS-
Modelbaru ujian Seleksi
Nasional MasukPerguruan
TinggiNegeri (SNMPTN)
yangmengikutsertakan tes
potensi akademik menun-
tut lulusan SMA/sederajat
mempersiapkan diri lebih
komprehensif. Siswamera-
sa mayoritas persiapan ini
tetap diperoleh dari bim-
bingan belajar,bukan seko-
lah.

PondraAdhisatya (17),siswake-
las XII SMAN3 Kota Bandung, di-
temui di sela-selaberlatih soalSN-
MPTN dengan rekan-rekannya,
mengatakan, dirinya sudah tahu
bahwa tahun ini SNMPTN meng-
ikutsertakantespotensiakademik
(TPA). Informasi ini didapatnya
dari bimbingan belajar dan sebagi-
an kecilguru. Iamengaku tidakada
persiapan khusus untuk mengha-
dapi TPAini.

''Ya, seadanya saja. Soalnya ini
kan lebih mengukur bagaimana
potensi kita, tidak bisa baku (soal-
nya);' ucapnya.

Meskipun demikian, baginya,
TPAbukan hal asing. Sebab, lem-
baga bimbingan belajar yang di-
ikutinya dalam beberapa bulan
terakhir intensif memberikan la-
tihanTPA selain mata pelajaran
lain yang akan diujikan di SN-
MPTN. Ia pun sudah mencicipi
TPA pada seleksi-seleksi jalur
mandiri, salah satunya Ujian
Masuk Universitas Gadjah Ma-
da.

"Dijalur khusus Institut Tekno-
logi Bandung, itu (TPA)juga ada.
Namanya tes skolastik. Tapi, ini
susah banget. Butuh persiapan le-
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Siswa kelas XII SMAN 3 Kota Bandung, meski libur, menyempatkan diri datang ke kantin sekolah untuk bel-
ajar kelompok sebagai persiapan mengikuti Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Se-
lasa (2/6). Perubahan model tes SNMPTN tahun ini menuntut siswa memiliki persiapan lebih komprehensif.

bih," kata Ghikary Muhammad
(17),siswa yang sudah diterima di
JurusanAkuntansi Universitas In-
donesia lewat jalur Seleksi Masuk
UI.

TPA mengujikan tiga macam
kemampuan pribadi peserta, yaitu
kemampuan verbal, kuantitatif,
dan penalaran. Mata uji aspek ver-
bal, misalnya, tes nomor berseri,
aritmetika, dan logika aritmetika.
Aspek penalaran antara lain beru-
pa mata uji logikaformal dan ana-
lisis spasial. Adapun pada verbal,
jenis tesnya berupa persamaan ka-
ta, tes lawan kata, dan analisis ver-
bal.

"Kalau mau dieari, contoh-con-
toh TPAjuga ada dijualdi toko-to-
ko buku. Tetapi, kami sudah dapat
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dari bimbingan belajar;' ujar Pon-
dra.

Endro Septianto (17), siswa
SMAN 3, mengatakan, untuk
menghadapi SNMPTN tahun ini
perlu ada persiapan lebih kompre-
hensif dan matang. Persiapan ini,
ucapnya, tidak didapat dari seko-
lah."Sekolahlebih utamakan ujian
nasional;' kata siswa yang meng-
aku sedikit bergantung pada bim-
bingan belajar untuk persiapan
SNMPTNini.

Mahasiswa "drop out"
Ketua SNMPTN Panitia Lokal

BandungAdang Surahman menu-
turkan, model tes SNMPTNtahun
ini lebih baik dari sebelumnya.
TPA menguji kecerdasan alamiah
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siswa,bukan sekadar aspekpenge-
tahuan. "Tidak perlu persiapan
khusus. BelajarTPAmalah buang-
buang energi. Sudah dipelajari ma-
lah tidak keluar. Tes ini tidak ter-
kontanllnasi bimbingan belajar;'
ucap Waki!Rektor Bidang Akade-
mik ITB ini.

Ia pun meyakini,dengan model
tes yang lebih baik, mutu calon
mahasiswa yang dihasilkan lebih
tinggi. Dengan sendirinya, hal itu
akan mengurangi risiko muncul-
nya kasus mahasiswa yang keluar
(drop autjDO) karena persoalan
akademis. Ia menjelaskan, persen-
tase mahasiswa drop autdi ITB sa-
at ini adalah 1,6persen tiap tahun
dari sekitar 3.000 mahasiswa per
angkatan. (JON)" .
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