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7 Alasan Kenapa Harus Ikut Tryout Sebelum
Mengikuti CPNS ataupun SBMPTN

Oleh Adi Sumaryadi

Halo teman-teman semua, sebentar lagi akan ada rekrutmen CPNS lagi, atau yang ingin coba
lagi SBMPTN tahun depan karena tahun ini belum kesampaian, ada baiknya kalian ikut yang
namanya Tryout. Emang penting? menurut saya sangat penting, yuk simak 7 alasan kenapa
Tryout itu penting.

Halo teman-teman semua, sebentar lagi akan ada rekrutmen CPNS lagi, atau yang ingin coba lagi
SBMPTN tahun depan karena tahun ini belum kesampaian, ada baiknya kalian ikut yang namanya
Tryout. Emang penting? menurut saya sangat penting, yuk simak 7 alasan kenapa Tryout itu
penting.

Melatih Mental Sebelum Tes1.
Mental dalam menghadapi ujian atau tes masuk, apakah itu penerimaan CPNS ataupun
SBMPTN, atau hanya ujian sekolah dan di kampus memang benar-benar diuji, tidak sedikit
yang memiliki wawasan luas tetapi ambruk saat ujian, karena mental yang tidak siap. Mental
yang "strong" dalam menghadapi ujian tentu bukan sesuatu yang dapat mudah untuk
dibentuk, tetapi butuh latihan. Salah satunya adalah dengan melakukan tryout atau ujicoba
soal. Pasanglah waktu yang kalian targetkan, latih terus sampai mental kita benar-benar siap.
 
Membiasakan Diri Melakukan Tes2.
Bisa karena biasa, pepatah itu sangat cocok sekali dengan nomor kedua ini. Artinya, semakin
kita membiasakan diri untuk mengerjakan soal, kemungkinan kita untuk mendapatkan hasil
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maksimal saat mengerjakan soal ujian yang sesungguhnya akan terasa mudah, hal ini karena
terbiasa untuk mengerjakan berbagai tipe soal. 
 
Tryout Sekarang Mudah3.
Jaman dulu, untuk ikut tryout CPNS atau tryout SBMPTN sangatlah sulit, kita harus memilih
tempat bimbel yang tepat, apalagi yang di pinggiran, harus jalan jauh ke kota. Adanya
internet, membuat tryout menjadi mudah karena bisa tryout online SBMPTN ataupun tryout
online CPNS, salah satunya bisa ditemukan di TRYOUT.ID.
 
Menambah Wawasan dan Direktori Soal4.
Saking seringnya membuka soal dan banyaknya soal yang disediakan, kita pastinya akan
bertambah wawasan, jangan lupa untuk melihat pembahasannya bila ada, jadi kita benar-
benar paham, selain itu, membaca buku atau sumber yang relevan akan semakin
meningkatkan wawasan kita.
 
Mendapatkan Gambaran Ujian5.
Ujian CPNS seperti apa yah? SBMPTN seperti apa yah? nah dengan ikut tryout, kalian bisa
mendapatkan gambaran bagaimana nanti bila ujian sebenarnya dilakukan, walaupun ada
beberapa teknis yang berbeda tetapi secara umum kalian sudah bisa dapatkan, jadi tidak
kanget dan semaput.
 
Meningkatkan Kepercayaan Diri6.
Karena seringnya kita mengerjakan soal, bahkan setelah diulang beberapakali kita bisa
mengerjakan soal-soal tryout, maka kepercayaan diri kita akan meningkat. Kita menyebutnya
Pede, pede itu perlu, karena dengan kepercayaan diri yang baik, kita akan optimis dalam
mengerjakan ujian, tetapi tetap jangan kepedean.
 
Tryout Menunjukan Kalau Kita Serius7.
Tryout itu salah satu bukti bila kita serius akan ikut ujian, latihan terus latihan terus adalah
tanda kalau kita memang serius menatap ujian. Sering dengar orang mau menikah latihan
mengucapkan akad nikah? kira-kira seperti itu, supaya lancar dan supaya orang tau kalau
kalian serius mau menikah.

Begitu teman-teman, mengikuti tryout memang tidak menjamin sepenuhnya kita akan lulus, karena
bisa saja kita sedang kurang fit sehingga sulit konsentrasi saat ujian atau memang ada faktor lain
yang menjadi penentu, tapi, tryout adalah ikhtiar kita supaya mendapatkan hasil yang maksimal,
karena memaksimalkan ikhtiar adalah kunci dari sebuah kesuksesan, tentu dibarengi dengan doa
dan berprasangka baik bahwa Allah akan memberikan yang terbaik.
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