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Peraih Nilai UN Tertinggi lngin Jadi Dokter
TERKEIUT.

Itulah yang dirasakan Ni

"Saya ingin

Kadek Vani Apriyanti, siswi SMAN 4
Denpasar ketika tahu dtinya diumumkan sebagai peraih nilai tertinggi ujian
nasional (UN) jenjang SMA di Tanah Air.

''"Saya kaget'begitu tahu sebagai

peraih nilai UN tertinggi," ujar Vani s6at

dihubungi, kemarin. Ia meraih nilai

.

rata-rata 9,87.

Vani tidak mendapatkan nilai tersebut tanpa kerja keras. Ia mengaku
belajar secara intensif, baik di lembaga
bimbingan belajar, di sekolah, maupun belajar mandiri sebagai persiapan
menghadapi UN.

"selain ikut bimbingan belajar di
luar sekolah, juga ikut klub UN di sekolah dan belajar kelompok," kata gadis
kelahiran 27 April 1995 itu. Kelompok
belajar yang dia bentuk sejak kelas 2
SMA itu terdiri dari 3 orang sesama teman seliolah, tetapi beda kelas. Selain

.

T'ETRO TV

Ni Kadek VaniApriyanti
Siswi SMAN 4 Denpasar

itu, ia juga belajar sendiri di rumah
rata-rata sampai pukul 22.00. Bahkan
kadang.kadang hingga dini hari pukul
02.00 sampai pukul 03.00.

jadi dokter dan juga

yang ada kegiatan penelitian dan tulismenulis," kata Vaniyang pernah meraih
juara 1 lomba tingkat nasional bidang
scientific atmosphere pada 2012. Ia juga
peraih medali perunggupada Olimpiadb
Sains tingkat nasional di Jak4rta.
- Di mata teman-temannya, Vani dikenal tekun dan disiplin. Pendapat itu
didukung Kepala SMAN 4 Denpasar
Wayan Rika. Ia menyebut remaja penyuka musik Korea itu memiliki prestasi
menonjol. Itu pula sebabnya ia termasuk
dalam klub UN.
Menurut Rikg, program khusus klub
UN menyertakan 20 siswa terbaik SMAN
4 Denpasar. Mereka dipacu untukmeng-

Selepas SMA, putri kedua dari pasangan Ketut Mertawan dan Ni Made
Maryani itu ingin melanjutkan pendidikan ke Fakultas Kedokteran Univer-

besar siswa SMA peraih nilai UN tertinggi, 5 di antara mereka berasal dari

sitas Udayana.

SMAN 4 Denpasar. (RS/E-1)

angkat prestasi selolah.

Alhasil, ketika diumumkan, dari 10

