
 

 

TIPS SUKSES LULUS UTBK 2022 

 

 
(Sumber gambar: Dokumen pribadi/Refina Nuryanti) 

 

Pada Selasa, 29 Maret 2022 pukul 15.00, 

Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi 

(LTMPT) resmi mengumumkan hasil 

Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SNMPTN). Dari 612.049 siswa 

yang mendaftar, sebanyak 120.643 resmi 

diterima pada SNMPTN 2022 dan 491.406 

dinyatakan tidak diterima. Berdasarkan 

angka tersebut dapat diketahui bahwa 

jumlah yang tidak diterima jauh lebih 

banyak dari pada yang diterima. Namun, 

bagi kalian yang tidak diterima jangan putus 

asa dan berkecil hati, karena masih ada 

Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)-

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri (SBMPTN) yang telah dijadwalkan 

dengan 2 gelombang yaitu gelombang I pada 

17-23 Mei 2022 dan gelombang II pada 28 

Mei-3 Juni 2022. 

Untuk kalian pejuang UTBK 2022 yuk, 

persiapkan diri mulai sekarang karena 

UTBK tinggal sebentar lagi. Ini dia tips 

sukses lulus UTBK 2022 untuk kalian 

pejuang UTBK. 

1. Mengetahui Materi UTBK 2022 

Penting banget untuk mengetahui materi apa 

saja yang akan dikeluarkan dalam UTBK 

2022, karena dengan begitu kalian tidak 

akan bingung untuk mulai belajar dari mana 

dan apa saja yang harus dipelajari sudah 

dapat kalian rencanakan. Dikutip dari situs 

LTMPT, materi yang diujikan dalam Tes 

UTBK yaitu: 

1) Tes Potensial Skolastik (TPS) 

2) Bahasa Inggris 

3) Tes Kompetensi Akademik 

(TKA), dimana peserta 

UTBK dapat memilih 

kelompok ujian saintek, 

soshum, atau campuran 

(saintek dan soshum). 

2. Mengatur Jadwal Belajar 

Nah, setelah kalian mengetahui apa saja 

materi UTBK, kalian bisa mulai mengatur 

jadwal belajar. Karena dengan mengatur 

jadwal belajar kalian bisa mengetahui 

berapa banyak sisa waktu yang kalian miliki 

sebelum hari UTBK dan ini juga dapat 

menjadi pengingat kalian untuk dapat 



 

 

mencapai target belajar yang telah kalian 

rencanakan. Belajar dapat dimulai dari 

materi yang kalian merasa belum paham 

sama sekali atau materi yang menurut kalian 

paling sulit. Kalian bisa juga membeli buku-

buku persiapan UTBK atau mengikuti 

lembaga belajar online. 

3. Mengukur Kemampuan Diri 

Setelah belajar materi, penting bagi kalian 

untuk mengukur sudah sejauh mana kalian 

memahami materi tersebut. Kegiatan ini bisa 

kalian lakukan dengan mengerjakan soal-

soal UTBK tahun lalu yang bisa kalian 

dapatkan dari internet atau kalian juga bisa 

membeli kumpulan soal-soal UTBK yang 

sudah dibukukan. Selain itu, kalian juga 

wajib mengikuti Try Out UTBK yang 

banyak diselenggarkan secara online oleh 

lembaga belajar seperti Ruang Guru, Zenius, 

Quipper, dan masih banyak lagi. Banyak 

juga akun-akun belajar di social media yang 

mengadakan Try Out online secara gratis 

yang bisa kalian ikuti. 

4. Evaluasi Kekurangan 

Biasanya setelah kalian mengikuti Try Out 

UTBK, hasil skor kalian akan langsung 

ditunjukkan atau ketika mengerjakan soal-

soal UTBK kalian bisa langsung 

mencocokan dengan kunci jawaban yang 

ada. Setelah mengetahui hasilnya kalian 

dapat mengidentifikasi pada materi apa yang 

mendapatkan skor rendah, sehingga kalian 

bisa mempelajarinya kembali untuk lebih 

memahami materi tersebut. 

Nah, itulah beberapa tips yang wajib kalian 

lakukan. Semoga bisa membantu kalian 

untuk mempersiapakn UTBK mulai dari 

sekarang. Semangat dan sukses selalu untuk 

kalian pejuang UTBK 2022.

 


