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ABSTRAK 
 
 
Nugrahanto, Bagus Hutomo. 2017. Analisis Kesiapan Pelaksanaan Ujian 

Nasional Berbasis Komputer di SMA N 1 Kendal Tahun 2017. Skripsi. 
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan, 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I  Drs. Budiyono,M.S., 
Pembimbing II Prof. Dr. Haryono, M.Psi. 

 
Kata Kunci : Kesiapan, Ujian Nasional, Ujian Nasional Berbasis Komputer 
 
Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini telah memuculkan terobosan-terobosan 
baru dalam sistem pendidikan nasional di Negara kita. Salah satunya adalah ujian 
nasional berbasis komputer (UNBK). Ujian Nasional Berbasis Komputer, yaitu 
sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan komputer sebagai media 
pelaksanaan ujian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesiapan 
sekolah yang akan menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer tahun 2017. 
Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kendal. Penelitian ini 
merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji 
keabsahan data dilakukan dengan triangulasi teknik dan sumber. Teknik analisis 
data meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan 
dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) Fasilitas Laboratorium komputer 
dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan jumlah komputer dengan 
pembangunan satu laboratorium komputer. (2) Siswa percaya diri dan optimis 
terhadap UNBK karena di SMA N 1 Kendal sudah memberikan latihan simulasi 
menggunakan LMS (learning management system) yang serupa dengan UNBK 
resmi. (3) Untuk meningkatkan motivasi peserta didik, Guru memberikan 
treatment dengan implementasi media komputer dalam pembelajaran melalui 
penugasan menggunakan e-learning  (4) Beberapa hal yang mempengaruhi tingkat 
kesiapan sekolah yaitu proses sinkronisasi soal yang terkadang terrhambat pada 
saat pengunduhan soal dari pusat. Saran penelitian yaitu (1) Dalam simulasi 
maupun pelaksanaan UNBK siswa perlu diberi semacam secarik kertas kosong 
untuk menyelesaikan/menjawab soal. (2) Sosialisasi UNBK harus lebih 
ditingkatkan agar siswa, guru dan pihak terkait dapat lebih mendalam memahami 
dan mampu menangani permasalahan di lapangan yang terkadang diluar dari 
penanganan pihak sekolah. (3) Harus ada pelatihan terutama untuk proktor dan 
teknisi, karena baik proktor maupun teknisi memiliki peran yang sangat penting 
dalam kelancaran UNBK. Saran penelitian ditujukan bagi: (1) Infrastruktur 
sekolah kaitannya dengan penyediaan fasilitas kertas kosong yang dibutuhkan 
siswa pada saat simulasi. (2) Bagi siswa hendaknya lebih banyak berlatih 
menggunakan aplikasi simulasi. (3) Bagi guru, hendaknya perlu lebih mendalami 
dan mengikuti sosialisasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 
mengenai UNBK. 

 



xi 
 

ABSTRACT 
 
 
Nugrahanto, Bagus Hutomo. 2017. Analysis of the readiness implementation of 

Computer Based National Exam at SMA N 1 Kendal in 2017. Final 
Project. Curriculum and Education Technology, Faculty of Education, 
Semarang State University. First Advisor Drs. Budiyono, M.S., Second 
Advisor Prof. Dr. Haryono, M.Psi. 

 
Keywords: Readiness, National Exams, Computer Based National Exam 
 
The technological advances today have bring the way for new breakthroughs in 
the national education system in our country. One of them is a computer-based 
national exam. National Computer-Based Exam, which is the national exam 
implementation system by using the computer as a test medium. The purpose of 
this study is to determine the level of school readiness that will face the National 
Computer-Based Examination in 2017. This study was conducted in SMA Negeri 
1 Kendal. This research is a descriptive qualitative research. Data was collected 
by observation, interview, and documentation. The validation of the data was 
done by triangulation of methods and sources. Data analysis techniques included 
data collection, reduction, data presentation and conclusion.  The results showed 
(1) Computer Laboratory facilities from year to year always increase in the 
number of computers proved with the construction of a computer laboratory. (2) 
The students are confident and optimistic about UNBK because SMA N 1 Kendal 
has provided simulation training using LMS (learning management system) which 
is similar to UNBK. (3) To improve the motivation of learners, Teachers provide 
treatment with the implementation of computer media in learning through the 
assignment using e-learning. (4) Some things that affect the level of school 
readiness is the synchronization process may problems that sometimes obstacles 
in the process of downloading questions from the center server. Suggestion of 
research that is (1) In simulation and execution of UNBK students need to be 
given some sort of blank paper to finish / answer the problem. (2) The 
socialization of UNBK should be improved so that the students, teachers and 
related can more deeply understand and be able to handle problems in the field 
that are sometimes outside of the school handling. (3) There should be training 
especially for proctor and technician, because both proctor and technician have a 
very important role in success of UNBK. The research suggestions are aimed to: 
(1) School infrastructure relating to the provision of empty paper facilities that 
students need at the time of simulation. (2) Students should practice more using 
simulation applications. (3) For teachers, need to deeply understand and follow 
socialization to gain a deeper understanding about UNBK. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan senjata yang memiliki kekuatan untuk mengubah 

dunia. Melalui pendidikan manusia diarahkan untuk memberdayakan 

dirinya untuk  dapat berkontribusi bagi lingkungan dan dalam lingkup 

yang lebih luas yaitu bagi Negara. Kemajuan pendidikan diarahkan untuk 

memajukan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), begitu pula 

sebaliknya, perkembangan IPTEK akan berpengaruh terhadap kemajuan 

pendidikan.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat hal yang 

konvensional mulai ditinggalkan. Hal ini menunjukkan bahwa 

operasionalisasi pendidikan harus pula berlandaskan pada perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi agar pendidikan tidak ketinggalan dengan 

pesatnya kemajuan IPTEK. 

Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini telah memuculkan 

terobosan-terobosan baru dalam sistem pendidikan nasional di Negara 

kita. Salah satunya yang banyak menjadi bahan perdebatan adalah adanya 

sistem ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Belum banyak yang 

memahami dan masih terdengar asing bagi sebagian orang, UNBK (Ujian 

Nasional Berbasis Komputer) atau istilah asingnya CBT (Computer 
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Based Test) yaitu sistem pelaksanaan ujian nasional dengan menggunakan 

komputer sebagai media pelaksanaan ujian. 

Berbagai tanggapan mencuat, ada yang setuju namun tidak sedikit 

pula yang kontra terhadap kebijakan pelaksanaan UNBK. Kebijakan 

UNBK berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. Kebijakan UNBK merupakan 

konsekuensi dari kemajuan teknologi yang berpengaruh terhadap 

kemajuan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitas 

pendidikan. Peran serta berbagai pihak seperti guru, siswa, metode 

pembelajaran, media pembelajaran di sekolah  sangat diharapkan untuk 

menunjang sistem yang saling terkait agar pelaksanaan UNBK dapat 

berjalan baik dan memperkecil kendala. 

Perubahan sistem Ujian Nasional telah melewati sejarah yang cukup 

panjang seiring dengan kebutuhan, tuntutan, perkembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Menurut Menteri 

Pendidikan Nasional, Muhamad Nuh (dalam Haryo, 2010) menjelaskan 

bahwa “Ujian Nasional sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka dan 

pada tahun 1971 telah dilaksanakan ujian Negara dimana hanya sedikit 

yang dapat melaluinya”. Kemudian pada tahun 1972-1992 mulai 

diberlakukan ujian sekolah dimana sekolah dipersilahkan untuk 

menentukan kelulusan. Namun, setelah 20 tahun dilaksanakan dan dikaji 

ulang, didapati hasil 100 persen kelulusan. Sehingga mulai tahun 1992-
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2002 diberlakukan Ujian Nasional atau Ebtanas yang parameter aspek 

kelulusan ditentukan berdasarkan nilai ujian nasional dan ujian sekolah. 

Penerapan UNBK dalam sistem pendidikan di Indonesia 

sesungguhnya mulai dilakukan rintisan pada tahun 2015 yang lalu. 

Kebijakan UNBK yang dikeluarkan pemerintah dibidang pendidikan 

dalam aspek evaluasi pendidikan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 

tahun 2015, yaitu kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis 

Komputer (Computer Based Test).  

Sebelumnya Ujian Nasional yang dikenal masyarakat dan sudah 

diterapkan adalah ujian nasional berbasis kertas dan pensil yang 

selanjutnya disebut UNKP istilah asingnya PBT/Paper Based Test atau 

Ujian nasional konvensional, artinya ujian dengan menggunakan banyak 

media, mulai dari pensil, lembar jawab komputer (LJK), penghapus, papan 

ujian, hingga kertas soal berupa lembaran kertas bagi tiap peserta ujian.  

Pada sistem ujian nasional kertas dan pensil (UNKP) ini siswa lebih 

banyak dihadapkan pada berbagai permasalahan terkait dengan teknis 

pengisian LJK, karena hasil dari jawaban yang berupa LJK akan dikoreksi 

oleh sistem komputer. Semakin maju perkembangan teknologi mendorong 

adanya ujian nasional yang tidak hanya pada sistem pengkoreksiannya 

yang menggunakan metode yang terkomputerisasi, namun keseluruhan 

proses ujian mulai dari pendataan siswa hingga pengerjaan soal dan 

menjawab menggunakan media komputer, kehadiran UNBK sebagai 
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jawabannya yang akan menggantikan model ujian konvensional berbasis 

kertas dan pensil dalam beberapa waktu mendatang.  

Kebijakan baru dalam penyelenggaraan ujian nasional berbasis 

komputer belum secara resmi ditetapkan oleh pemerintah dalam proses 

implementasiannya di satuan pendidikan menengah pertama dan atas 

(SMP dan SMA). Maka dari itu implementasi ujian nasional berbasis 

komputer hanya dibatasi pada sekolah-sekolah perintis atau percontohan 

UNBK saja pada tahun pertamanya yang dilaksanakan pada tahun 2015.  

Pendapat tersebut dipertegas oleh Kepala Pusat Penilaian Pendidikan 

pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan “bahwa ujian nasional berbasis komputer hanya dilaksanakan 

pada sekolah-sekolah piloting atau sekolah perintis baik untuk SMP/Mts 

sederajat maupun SMA/SMK/MAK sederajat”. Seiring berjalannya waktu 

semakin banyak sekolah yang mampu menyediakan infrastuktur UNBK 

sejalan dengan hal tersebut jumlah sekolah peserta UNBK semakin banyak 

pada tahun 2017 ini. 

Salah satu hal yang harus menjadi sorotan dalam penyelenggaraan 

UNBK ini adalah faktor ketersediaan sumberdaya pendukung seperti 

ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, teknisi, guru yang 

berkompeten dalam menunjang bidang penyelenggaraan UNBK. Suatu 

sistem yang baru seharusnya dikaji serta disosialisasikan disemua lini yang 

berkaitan dengan penyelenggaraan UNBK untuk memastikan bahwa di 

kota maupun daerah semua siap melaksanakannya. 
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Pada intinya, kesiapan dalam aspek infrastrukur masih pada pokok 

kriteria kelayakan untuk penyelenggaraan ujian nasional berbasis 

komputer pada tahun 2017 ini. Berdasarkan pada kriteria yang disyaratkan 

bagi sekolah dikatagorikan cukup tinggi maka sebab itu sekolah harus 

mensiasati dengan anggaran dana yang ada mampu memenuhi persyaratan 

infrastuktur yang diberikan oleh pemerintah secara nasional. 

Peran UNBK diperlukan karena dianggap lebih  menekan dari sisi 

biaya dan waktu karena segala sesuatu dapat dilakukan memanfaatkan 

bantuan teknologi komputer dapat mempercepat pekerjaan manusia. 

Perbedaan mendasar pada kedua sistem ujian nasional tersebut salah 

satunya adalah pada penggunaan kertas, pada UNKP (PBT) yang 

menggunakan berjuta-juta eksemplar naskah yang akan diditribusaikan ke 

semua sekolah penyelengara, sedangkan UNBK sangat hemat dan 

menekan anggaran dan biaya dalam penggunaan kertas. 

Ditinjau secara teoritis beberapa faktor dapat menjadikan UNBK 

sebagai model evaluasi UN secara nasional yang lebih efisien dari segi 

sumber daya maupun pendanaan, namun jika dilihat dari pemahaman awal 

sebagian besar siswa masih belum memahami model ujian nasional 

berbasis komputer ini dilaksanakan. Pemahaman siswa tergolong masih 

kurang mengingat sebelumnya siswa terbiasa menghadapi ujian yang 

menggunakan pensil dan kertas.      
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Pelaksanaan UNBK yang dikelola pemerintah pada tahun 2017 telah 

menetapkan total 30.557 sekolah dari jenjang SMP/MTs sebanyak 11.096 

sekolah, SMK 9829 sekolah, untuk jenjang SMA 9.652 sekolah di seluruh 

Indonesia. Provinsi Jawa Tengah pada UNBK 2017 terdaftar 4.267 

sekolah jenjang SMP/MTs, SMA, SMK/MAK dengan jumlah peserta 

UNBK sebanyak 105.610 siswa. Pelaksanaan UNBK di daerah peneliti 

melaksanakan penelitiannya yaitu di Kabupaten Kendal untuk jenjang 

SMA/MA sudah terlaksana 100 persen pada tahun 2017 dengan jumlah 

peserta UNBK sebanyak 3.971 siswa. 

Tingkat keikutsertaan di Kabupaten Kendal yang sudah 100 persen 

menjadi bukti bahwa antusiasme sekolah dengan didorong oleh 

pemerintah sebagai pengelola kebijakan serius dalam implementasi ujian 

nasional berbasis komputer. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

penelitian pendahuluan, bahwa kondisi sekolah dengan masing-masing 

kemampuan dalam hal infrastruktur menjadi salah satu kemungkinan 

terjadinya hambatan pada pelaksanaan UNBK.  

Salah satu contoh yang ditemukan saat penelitan pendahuluan di 

sekolah adalah jumlah komputer dan laboratorium tidak sebanding dengan 

jumlah peserta didik atau dapat dikatakan tidak sesuai dengan Prosedur 

Operasional Standar (POS) UNBK yaitu sekolah UNBK harus memenuhi 

syarat penggunaan rasio jumlah komputer dengan jumlah peserta didik 

yaitu 1:3. Artinya paling tidak sekolah dapat mengakomodasi kebutuhan 

komputer untuk digunakan pada 3 sesi pelaksanaan UNBK.  
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 SMA N 1 Kendal merupakan sekolah menegah atas yang telah 

menyelenggarakan program UNBK. Berdasarkan hasil observasi, SMA N 

1 Kendal merupakan sekolah favorit di Kabupaten Kendal dan eks rintisan 

sekolah bertaraf internasional (RSBI) ditunjang dengan sarana prasarana 

pendukung yang memadai. Berbagai fasilitas pendukung pembelajaran di 

SMA N 1 Kendal bisa dikatakan memadai dengan adanya fasilitas 

penunjang pembelajaran dari komputer, laptop, liquid crystal display 

(LCD), CCTV, dan jaringan internet yang sudah terpasang di lingkungan 

sekolah. 

Berdasarkan asumsi diatas permasalahan sistem ujian nasional 

model ujian nasional berbasis komputer yang diterapkan atau diujicobakan 

menjadi sistem Ujian Nasional yang diarahkan untuk menggantikan model 

UN konvensional adalah faktor kesiapan siswa yang merupakan faktor 

utama dalam menempuh model ujian yang berbeda dari sebelumnya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kesiapan siswa dalam menghadapi 

Ujian Nasional, mulai dari persiapan mental, fisik, penguasaan terhadap 

materi lebih dari itu pemahaman terhadap media ujian sangatlah penting 

untuk dipersiapkan. 

Dengan latar belakang di atas, sesuai dengan dasar pemikiran, 

peneliti bermaksud mengangkat judul “Analisis Kesiapan Pelaksanaan 

ujian nasional berbasis komputer di SMA Negeri 1 Kendal tahun 2017”.
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan pada penelitian 

ini diantaranya adalah: 

1. Kebijakan penyelenggaraan UNBK hanya diterapkan pada sekolah 

unggulan/perintis. 

2. Banyak pihak belum mengetahui berbagai macam hal yang 

berkaitan dengan UNBK dan perbedaannya dengan ujian nasional 

pensil kertas/UNPK  atau paper based test (PBT). 

3. Kesiapan infrastruktur sekolah SMA N 1 Kendal dalam 

mempersiapkan pelaksanaan UNBK/CBT  belum diketahui. 

4. Kesiapan siswa SMA N 1 Kendal dalam mempersiapkan 

pelaksanaan UNBK/CBT  belum diketahui. 

5. Peran guru sebagai pendidik dalam memberikan arahan dan 

motivasi kepada peserta didik yang akan menghadapi UNBK belum 

diketahui. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut penelitian ini 

difokuskan pada tingkat kesiapan sekolah SMA N 1 Kendal yang akan 

menghadapi Ujian Nasional tahun 2016/2017. Tolok ukur kesiapan  yang 

meliputi faktor infrastruktur sekolah, siswa, guru. 

Hal yang dianalisis dari aspek infrastruktur meliputi tingkat 

ketercapaian sarana prasarana dalam menunjang ujicoba/simulasi yang 
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telah dilaksanakan sebelum UNBK. Analisis dari aspek internal siswa 

meliputi pengetahuan, pengalaman, motivasi serta sarana pendukung siswa 

dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer. Analisis dari aspek 

kesiapan Guru yakni terkait dengan tingkat kemampuan guru dalam 

memotivasi dan memberikan arahan kepada siswa untuk mengatasi 

hambatan yang terjadi. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah 

tersebut, maka dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah kesiapan infrastruktur sekolah SMA N 1 

Kendal dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer 

tahun 2017? 

b. Bagaimanakah kesiapan siswa menghadapi Ujian Nasional 

Berbasis Komputer tahun 2017? 

c. Bagaimanakah kesiapan Guru  SMA N 1 Kendal dalam 

membimbing siswa menghadapi Ujian Nasional Berbasis 

Komputer tahun 2017? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

a. Menganalisis kesiapan Infrastruktur Sekolah SMA N 1 Kendal 

dalam menghadapi Ujian Nasional tahun 2017. 

b. Menganalisi kesiapan Siswa menghadapi Ujian Nasional 

Berbasis Komputer 2017. 

c. Menganalisis kesiapan Guru SMA N 1 Kendal dalam 

membimbing siswa menghadapi Ujian Nasional tahun 2017. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang manfaat yang dapat diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini 

diharapkan memberikan manfaat bagi sekolah dan dunia pendidikan yang 

secara umum dapat dibedakan menjadi:  

 

1.6.1 Manfaat Teoritik  

a) Memberikan informasi empirik terkait dengan analisis kesiapan 

pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer serta bahan 

kajian untuk menganalisis hambatan guna meningkatkan sistem 

yang lebih baik lagi. 
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b) Menambah kajian penulisan terkait analisis kesiapan pelaksanaan 

Ujian Nasional Berbasis Komputer.   

 

1.6.2 Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa, dapat memperkaya pemahaman siswa terhadap Ujian 

Nasional Berbasis Komputer 

b) Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai 

bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan ujian nasional di sekolah 

c) Bagi Universitas, Hasil penelitian ini harapannya dapat menjadi 

referensi baik untuk mahasiswa Universitas Negeri Semarang 

maupun mahasiswa Universitas lain sebagai bahan kajian atau 

untuk penelitian lanjutan. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIK DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1  Deskripsi Teori 

2.1.1 Teori Kesiapan Belajar 

Kesiapan belajar adalah sesuatu yang akan menunjang kesediaan untuk 

memberikan respon atau bereaksi secara positif. Kesiapan timbul dalam diri 

seseorang karena adanya proses belajar dan persiapan yang maksimal. 

Kesiapan belajar akan membuat warga belajar mampu merespon positif dalam 

proses belajar mengajar. Menurut Slameto (2003:113)  makna kesiapan 

adalah: 

“keseluruhan kondisi seseorang yang membuatnya siap untuk 
memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu 
situasi. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi fisik, mental dan 
emosional, kebutuhan-kebutuhan, motif dan tujuan, keterampilan, 
pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari”. 
 
Kondisi tersebut diatas harus benar-benar dalam keadaan maksimal 

untuk dapat menunjang kesiapan individu dalam proses pembelajaran. 

Sedangkan pengertian belajar menurut Djamarah dan Zain (2006:10) adalah 

“proses perubahan perilaku akibat pengalaman dan latihan”. Selain itu 

menurut Arsyad (2010:1) mengemukakan “belajar adalah suatu proses yang 

kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidupnya”. 

Selanjutnya menurut Slameto (2003:2) bahwa “belajar adalah suatu 

proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu 
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perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya”. Menurut 

Djamarah (2002:25), “kesiapan untuk belajar merupakan kondisi diri yang 

telah dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan”. Selanjutnya menurut 

Nasution (2010:179) bahwa “kesiapan belajar adalah kondisi-kondisi kegiatan 

belajar itu sendiri”.  

Pernyataan tersebut menunjukkan sesuatu yang telah dilakukan dan 

ditunjukkan oleh warga belajar sebelum terjadinya proses belajar yang 

diperlukan untuk menunjang terjadinya pembelajaran yang maksimal. Selain 

itu menurut Thorndike (dalam Slameto, 2003:114) lebih lanjut menjelaskan 

bahwa “kesiapan belajar adalah prasyarat untuk belajar berikutnya”. 

Selanjutnya Nurkancana (1986:221) menyatakan bahwa “kesiapan belajar 

dapat diartikan sebagai sejumlah tingkat perkembangan yang harus dicapai 

oleh seseorang untuk dapat menerima suatu pelajaran baru”. Dari beberapa 

pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan belajar adalah keadaan 

yang ditunjukkan oleh warga belajar untuk mendukung tercapainya proses 

belajar yang baik dan optimal.  

Terdapat  beberapa hal yang akan ditunjukkan oleh seseorang ketika 

memiliki kesiapan belajar, seperti yang disampaikan oleh Nasution (2000:179) 

bahwa “kesiapan belajar adalah kondisi-kondisi kegiatan belajar itu sendiri”. 

Tanpa kesiapan atau kesediaan ini, proses belajar tidak akan terjadi. Kondisi 

belajar itu terdiri atas perhatian, motivasi, dan perkembangan kesiapan.  
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2.1.2 Proses Perkembangan Kesiapan  

Dikutip dari Darso (2011) bahwa “perkembangan kesiapan belajar adalah 

suatu perubahan pada diri sesorang yang terjadi akibat pertumbuhan dan 

perkembangan seiring dengan bertambahnya pengalaman belajarnya”. 

Perkembangan kesiapan belajar warga belajar adalah hal yang diharapkan, 

karena perkembangan kesiapan belajar ini merupakan salah satu indikator 

awal keberhasilan belajar.  

Menurut Makmun (2004:78) “perkembangan kesiapan adalah 

perubahan-perubahan yang ditunjukkan oleh individu menuju tingkat 

kematangan (maturity)”. Selain itu menurut Nurkancana (1986:221) bahwa 

“perkembangan kesiapan belajar erat hubungannya dengan kematangan 

belajar, kesiapan untuk menerima pelajaran baru akan tercapai apabila 

seseorang telah mencapai tingkat kematangan tertentu maka orang tersebut 

akan siap untuk menerima pelajaran-pelajaran baru yang akan berdampak 

pada berhasilnya tujuan belajar”. 

 Selain itu menurut Darso (2011) “perkembangan kesiapan belajar juga 

dapat diartikan sebagai kematangan dalam membentuk sifat dan kekuatan 

dalam diri untuk bereaksi dengan cara tertentu”. Selanjutnya menurut Slameto 

(2003:115) “kematangan adalah proses yang menimbulkan perubahan tingkah 

laku sebagai akibat dari pertumbuhan dan perkembangan pengalaman”. 

Perkembangan kesiapan akan diperoleh warga belajar ketika dua aspek 

kesiapan belajar sebelumnya benar-benar mampu diaplikasikan oleh warga 

belajar. 



15 
 

 Dikutip dari Syah (1997:60) menyatakan bahwa “perkembangan 

kesiapan belajar salah satunya berkaitan langsung dengan perkembangan 

kognitif siswa yakni perkembangan fungsi intelektual atau proses 

perkembangan kemampuan atau kecerdasan otak siswa”. Jadi perkembangan 

kesiapan yang dimiliki oleh warga belajar terlihat pada tercapainya tujuan 

pembelajaran pada kompetensi belajarnya. Berdasarkan pendapat-pendapat di 

atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan kesiapan adalah perubahan-

perubahan tingkah laku dan pemahaman yang ditunjukkan oleh warga belajar 

setelah mampu menerima pelajaran dengan baik. 

 

2.1.3 Pembelajaran Sekolah Menengah Atas 

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, jelas bahwa pendidikan di 

setiap jenjang, termasuk Sekolah Menengah Atas (SMA) harus 

diselenggarakan secara sistematis guna mencapai tujuan yang diharapkan. Hal 

tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik sehingga 

mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun dan berinteraksi dengan 

masyarakat.  

Berdasarkan penelitian di Harvard University Amerika Serikat (Ali 

Ibrahim Akbar, 2000) menyatakan bahwa “ternyata kesuksesan seseorang 

tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard 

skill) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft 

skill)”. Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20 

persen oleh hard skill dan sisanya 80 persen oleh soft skill. Bahkan tokoh-
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tokoh dunia sukses karena mempunyai soft skill yang lebih besar daripada 

hard skill. Hal ini mengisyaratkan bahwa mutu pendidikan karakter peserta 

didik sangat penting untuk ditingkatkan. 

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter 

kepada warga sekolah yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atau 

kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa (YME), diri sendiri, sesama makhluk hidup, 

lingkungan, maupun kebangsaan sehingga menjadi manusia seutuhnya.  

 Dalam pendidikan karakter di sekolah, semua komponen pemangku 

kebijakan (stakeholders) harus dilibatkan, termasuk komponen-komponen 

pendidikan itu sendiri, yaitu isi kurikulum, proses pembelajaran dan penilaian, 

kualitas hubungan, penanganan atau pengelolaan mata pelajaran, pengelolaan 

sekolah, pelaksanaan aktivitas atau kegiatan ko-kurikuler, pemberdayaan 

sarana prasarana, pembiayaan, dan etos kerja seluruh warga dan lingkungan 

sekolah. 

Segala sesuatu yang dilakukan Guru, yang mampu mempengaruhi 

karakter peserta didik merupakan pendidikan karakter. Pendidik membantu 

membentuk watak peserta didik. Hal tersebut mencakup keteladanan 

bagaimana perilaku seorang Guru, cara pendidik berbicara atau 

menyampaikan materi, bagaimana pendidik bertoleransi, dan berbagai hal 

terkait lainnya. 

Pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam pembelajaran pada 

setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang berkaitan dengan norma atau 
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nilai-nilai pada setiap mata pelajaran perlu dikembangkan, dieksplisitkan, 

dikaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, 

pembelajaran nilai-nilai karakter tidak hanya pada tataran kognitif, tetapi 

menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata dalam kehidupan peserta 

didik sehari-hari di masyarakat. 

Pendidikan karakter secara terpadu di dalam pembelajaran adalah 

pengenalan nilai-nilai, fasilitasi diperolehnya kesadaran akan pentingnya nilai-

nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah laku peserta didik 

sehari-hari melalui proses pembelajaran, baik yang berlangsung di dalam 

maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. 

Pembentukan karakter tidak dapat dilakukan secara instan namun 

memerlukan proses yang panjang dan berkesinambungan agar nilai-nilai yang 

akan dikembangkan dapat terinternalisasi pada diri peserta didik. 

Perkembangan nilai-nilai tersebut perlu dipantau dan diukur sesuai dengan 

deskripsi nilai-nilai yang sudah disusun. Pendidikan karakter yang 

dikembangkan melalui pembelajaran menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari proses pembelajaran secara keseluruhan. Oleh karena itu, pendidikan 

karakter yang diintegrasikan pada kegiatan pembelajaran perlu dirumuskan 

dalam perencanaan pembelajaran yaitu pada silabus dan RPP agar terarah dan 

terukur serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 
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2.1.3.1 Penilaian Pembelajaran SMA 

Hasil belajar adalah kompetensi yang dicapai peserta didik setelah melalui 

proses pembelajaran. Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan yang 

terlefleksi pada cara berfikir, bertindak dan berperilaku. Selaras dengan 

Taxonomy Bloom, kompetensi memiliki tiga domain yaitu  kognitif, afektif 

dan psikomotorik, ketiganya menjadi objek penilaian hasil belajar. 

Dikutip dari PP. No. 19 tahun 2005 pasal 64 ayat 1 menjelaskan bahwa 

“penilaian hasil belajar dilakukan melalui ulangan harian ( UH ) ulangan 

tengah semester, ulangan semester dan ulangan kenaikan kelas”. Pada tingkat 

SMA sekolah menetapkan ulangan harian ( UH ) dilakukan minimal dua kali 

dalam satu semester disamping ulangan tengah semester dan ulangan 

semester. Pada masing-masing tahapan tersebut penilaian dilakukan lengkap 

untuk ketiga aspeknya. 

Penilaian ranah kognitif mengacu kepada Kompetensi Dasar dan 

indikator yang dirumuskan Guru berdasarkan pesan/amanat yang terkandung 

pada setiap Kompetensi Dasar. Kompetensi Dasar yang sudah tuntas pada 

ujian tahap pertama ( UH 1 ) tidak diujikan lagi pada ujian tahap kedua 

(Med.smt dan atau UH 2), artinya setiap Guru telah merencanakan KD  

tentang apa saja yang akan di ujikan pada UH 1, di tengah Semester, di UH 2 

dan di ujian semester dapat diuji kembali semua kompetensi pada semester 

tersebut.  

Instrumen yang digunakan untuk penilaian kognitif bisa dalam bentuk 

ujian tertulis atau paper and pencil test dalam bentuk tes tertulis, ujian lisan 
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atau praktik, dan dapat juga digunakan alternatif assesment, dalam bentuk 

penilaian portofolio, penilaian kinerja, penilaian proyek dan sebagainya. 

Kedua jenis penilaian masing-massing punya kelemahan dan keunggulan yang 

saling melengkapi.  

Penilaian paper and pencil test merupakan jenis penilaian yang sudah 

terbiasa digunakan Guru, terutama tes objektif, kurang sejiwa dengan KTSP 

yang berbasiskan filsafat konstruktivistik, menuntut anak untuk 

mengkonstruksi sendiri pengetahuan sebagai hasil belajar mereka.  Kelemahan 

penilaian yang mengunakan instrumen tes objektif di SMA ditanggulangi 

dengan mengoperasionalkan konsep mixing assesment, artinya tes objektif dan 

tes uraian (essay) dioperasionalkan bersamaan dengan cara, siswa 

menjelaskan alasan sesuai konsep kenapa memilih opsi tersebut. 

Mixing assesment adalah sebuah bentuk reinvention ( modifikasi ) dari 

bentuk tes yang sudah biasa dilakukan Guru, guna meminimalisir sisi lemah 

tes objektif seperti, siswa bisa berkonpromi dalam jarak yang cukup jauh, 

menggunakan pola menerka atau memperkirakan dengan tanpa menganalisis 

soal, mengingat-ingat dengan tidak memahami konsep dan lain sebagainya. 

Konsep mixing assesment sementara ini sangat signifikan digunakan untuk 

mengukur ketertacapaian kompetensi.  

Dalam penskoran objektif berkontribusi 40 % dan alasan ( esay ) 60%. 

Apabila objektifnya benar skornya 40 dan alasan ( essay ) maksimal 60 dan 

apa bila objektif salah skornya 0 dan alasan tidak dinilai. Sebelum sebuah 

instrumen tes dioperasionalkan terlebih dahulu dilakukan validasi oleh Guru 
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mata pelajaran sejenis ( MGBS ) dengan konsep uji silang. Jika si A 

menyusun soal untuk kelas X maka divalidasi oleh si B yang menyusun soal 

kelas XI dan soal yang di susun si B di validasi oleh si C yang menyusun soal 

kelas XII dan seterusnya. 

Ulangan Harian ( UH ) menjadi kewenangan penuh Guru mata 

pelajaran, sedangkan ulangan Tengah Semester, ulangan Semester dan Naik 

Kelas menjadi kewenangan lembaga. Hal ini sesuai dengan ketentuan PP No. 

19 pasal 63 dan 64. Oleh karenanya SMA Negeri 1 Batang Anai menetapkan 

kontribusi masing-masing nilai ulangan untuk menetapkan nilai rapor. Nilai 

UH berkontribusi 60 %, nilai ujian Tengah semester 25 % dan nilai ujian 

Semester/Naik Kelas 15 %. Penilaian afektif atau sikap dilakukan dengan 

menggunakan dua acuan yakni sikap dengan acuan norma/nilai dan sikap 

sebagai hasil belajar. Kedua acuan ini digabung menjadi satu dan 

diaplikasikan dalam bentuk pedoman penilaian sikap.  

 

2.1.4 Pengertian Penilaian 

Mengutip dari PP.No 19 tahun 2005 bahwa “Penilaian adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil 

belajar peserta didik”. Menurut Arikunto (2009) “penilaian adalah mengambil 

suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk”. Untuk dapat 

melakukan penilaian perlu melakukan pengukuran terlebih dahulu, sedangkan 

pengukuran tidak akan mempunyai makna yang berarti tanpa dilakukan 

penilaian. Menurut Sudijono (2006) “penilaian berarti menilai sesuatu”. 
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Sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap 

sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, 

sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan sebagainya”. Jadi penilaian itu sifatnya 

adalah kualitatif. 

Penilaian didefinisikan sebagai proses pengumpulan informasi tentang 

kinerja siswa, untuk digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan. 

Selanjutnya, Black dan William (Rasyid, 2007) mendefinisikan “penilaian 

sebagai semua aktifitas yang dilakukan oleh guru dan siswa untuk menilai diri 

mereka sendiri, yang memberikan informasi untuk digunakan sebagai umpan 

balik untuk memodifikasi aktivitas belajar dan mengajar”. 

Menurut Rasyid dan Mansur (2007) mendefiniskan penilaian 

sebagai berikut: 

“Penilaian adalah proses pengumpulan informasi atau data yang 
digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelajaran. 
Pembelajaran yang dimaksud mencakup siswa, kurikulum, program, 
dan kebijakan. Proses penilaian meliputi pengumpulan bukti-bukti 
tentang pencapaian belajar peserta didik. Bukti ini tidak selalu 
diperoleh melaui tes saja, tetapi juga bisa dikumpulkan melalui 
pengamatan atau laporan diri”. 

 
Menurut Linn & Gronlund (Koyan, 2011) “penilaian (assesment) 

adalah istilah umum yang melibatkan semua rangkaian prosedur yang 

digunakan untuk mendapatkan informasi tentang hasil belajar peserta didik 

(misalnya: observasi, skala bertingkat tentang kinerja, tes tertulis) dan 

pelaksanaan penilaian mengenai kemajuan belajar peserta didik”. 

Pada Permendiknas No 20 tahun 2007 tentang standar penilaian 

dijelaskan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan 
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informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian tidak 

sekedar pengumpulan data siswa, tetapi juga pengolahannya untuk 

memperoleh gambaran proses dan hasil belajar siswa. Penilaian tidak sekedar 

memberi soal siswa kemudian selesai, tetapi guru harus menindaklanjutinya 

untuk kepentingan pembelajaran. 

Jadi dapat disimpulkan penilaian merupakan suatu proses 

memberikan atau menentukan nilai yang bersifat kualitatif terhadap hasil 

belajar tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. 

 

2.1.4.1 Fungsi Penilaian 

Menurut Koyan (2011), fungsi evaluasi dapat berupa: (1) penempatan yang 

tepat, (2) pemberian umpan balik, (3) diagnosis kesulitan belajar, dan (4) 

penentuan kenaikan tingkat atau kelulusan pendidikan pada jenjang 

pendidikan tertentu. 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Arikunto (2009), fungsi 

penilaian adalah sebagai berikut. 

a. Penilaian berfungsi selektif 

Dengan cara mengadakan beberapa penilaian guru mempunyai cara 

untuk mengadakan seleksi atau penilaian terhadap siswanya. Penilaian 

itu sendiri mempunyai berbagai tujuan antara lain: 

1) Untuk memilih siswa yang dapat diterima disekolah tertentu. 

2)  Untuk memilih siswa yang dapat naik ke kelas atau tingkat 

berikutnya. 
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3) Untuk memilih siswa yang seharusnya mendapat beasiswa. 

4)  Untuk memilih siswa yang sudah berhak meninggalkan sekolah, 

dan sebagainya. 

b.   Penilaian berfungsi diagnostik 

Apabila alat yang digunakan dalam penilaian cukup memenuhi 

persyaratan, maka dengan melihat hasilnya, guru akan mengetahui 

kelemahan siswa. Disamping itu, diketahui pula sebab dan alasan 

terhadap kelemahan itu. Jadi dengan mengadakan penilaian, sebenarnya 

guru mengadakan diagnosis kepada siswa tentang kebaikan dan 

kelemahannya. Dengan diketahuinya kelemahan ini akan lebih mudah 

dicari cara untuk mengatasi. 

c.       Penilaian berfungsi sebagai penempatan 

Sistem baru yang kini banyak dipopulerkan di negara barat, 

adalah sistem belajar sendiri (self learning). Belajar sendiri dapat 

dilakukan dengan cara mempelajari sebuah paket belajar, baik itu 

berbentuk modul atau paket belajar lain. Sebagai alasan dari timbulnya 

sistem ini adalah adanya pengakuan yang besar terhadap kemampuan 

individual.  

Setiap siswa sejak lahirnya telah membawa kemampuan sendiri-

sendiri sehingga pelajaran akan lebih efektif apabila disesuaikan dengan 

pembawaan yang ada. Akan tetapi disebabkan karena keterbatasan 

sarana dan tenaga, pendidikan yang bersifat individual kadang-kadang 
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sukar sekali dilaksanakan. Pendekatan yang lebih bersifat melayani 

perbedaan kemampuan adalah pengajaran secara kelompok.  

Untuk dapat menentukan dengan pasti dikelompok mana seorang 

siswa harus ditempatkan, digunakan untuk penilaian. Sekelompok siswa 

yang mempunyai hasil penilaian yang sama, akan berada dalam 

kelompok yang sama dalam belajar. 

d.  Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan 

    Fungsi keempat dari penilaian ini dimaksudkan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana suatu program berhasil diterapkan. 

Keberhasilan program ditentukan oleh, beberapa faktor yaitu faktor 

guru, metode mengajar, kurikulum, sarana, dan sistem administrasi. 

 

2.1.4.2 Tujuan Penilaian 

 Menurut Koyan (2011) “tujuan utama untuk melakukan asesmen atau 

evaluasi dalam proses pembelajaran adalah untuk memperoleh informasi 

yang akurat mengenai tingkat pencapaian proses pembelajaran”.  

Menurut Kellough dan Kellough (di kutip oleh Rasyid, 2007) 

“mengidentifikasi tujuan penilaian adalah untuk: (1) membantu belajar 

siswa, (2) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, (3) menilai 

efektivitas strategi pengajaran, (4) menilai dan meningkatkan efektivitas 

program kurikulum, (5) menilai dan meningkatkan efektivitas pengajaran, 

(6) menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan, dan (7) 

komunikasi dan melibatkan orang tua siswa. 



25 
 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Weeden, Winter, & 

Broadfoot (dikutip oleh Rasyid, 2007) mengklasifikasi tujuan penilaian 

dalam empat hal, yaitu untuk diagnostik (untuk mengidentifikasi kinerja 

siswa), formatif (untuk membantu belajar siswa), sumatif (untuk reviu, 

transfer, dan sertifikasi), dan evaluatif (untuk melihat bagaimana kinerja 

guru atau institusi). 

 

2.1.4.3 Prinsip Penilaian 

Pada Permendiknas No 20 tahun 2007 juga disebutkan bahwa penilaian 

hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a.    Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan 

kemampuan yang diukur. 

b.    Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang 

jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. 

c.    Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta 

didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang 

agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.  

d.    Terpadu, berarti penilaian oleh guru merupakan salah satu komponen 

yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. 

e.    Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar 

pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang 

berkepentingan. 
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f.    Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh guru 

mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai 

teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan 

kemampuan peserta didik. 

g.   Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap 

dengan mengikuti langkah-langkah baku. 

h.  Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian 

kompetensi yang ditetapkan. 

i.    Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari 

segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 

 

2.1.4.4  Aspek-aspek Penilaian 

Menurut Sudijono (2006) disebutkan bahwa: 

“Salah satu prinsip dasar yang harus senantiasa diperhatikan dan 
dipegangi dalam rangka evaluasi hasil belajar adalah prinsip 
kebulatan, dengan prinsip mana evaluator dalam melaksanakan 
evaluasi hasil belajar dituntut untuk mengevaluasi secara 
menyeluruh terhadap peserta didik baik dari segi pemahamannya 
terhadap materi atau bahan pelajaran yang telah diberikan (aspek 
kognitif), maupun dari segi penghayatan (aspek afektif) dan 
pengalamannya (aspek psikomotor)”. 
 
 

1) Aspek Kognitif 

Ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Bloom, 

 Menurut Bloom (dikutip oleh Sudijono, 2006)  “segala upaya yang 
menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. 
Dalam ranah kognitif itu terdapat enam jenjang proses  berpikir, 
mulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling 
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tinggi. keenam jenjang dimaksud adalah: (1) 
pengetahuan/hafalan/ingatan (knowledge), (2) pemahaman 
(comprehension), (3) penerapan (application), (4) Analisis 
(analysis), (5) Sintesis (synthesis) dan (6) penilaian (evaluation)”. 

 
Pengetahuan (knowledge) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, 

istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya, tanpa mengharapkan 

kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini adalah 

merupakan proses berpikir yang paling rendah. 

Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk 

mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. 

Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat 

melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami 

sesuatu apabila seseorang dapat memberikan penjelasan atau memberi 

uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya 

sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang 

setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. 

Penerapan atau aplikasi (application) adalah kesangggupan 

seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara 

ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan 

sebagainya, dalam situasi yang baru dan kongkret. Aplikasi atau 

penerapan ini merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi ketimbang 

pemahaman. 

Analisis (analysis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci 

atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang 
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lebih kecil dan mampu memahami hubungan diantara bagian-bagian atau 

faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor yang lainnya. jenjang analisis 

adalah setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang aplikasi. 

Sintesis (synthesis) adalah kemampuan berpikir yang merupakan 

kebalikan dari proses berpikir analisis. Sintesis merupakan suatu proses 

memadukan bagian-bagian atau unsur-unsur secara logis, sehingga 

menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. 

Jenjang sintesis kedudukannya setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang 

analisis. 

Penilaian/penghargaan/evaluasi (evaluation) adalah merupakan 

jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut Taksonomi 

Bloom. Penilaian atau evaluasi di sini merupakan kemampuan seseorang 

untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai atau ide, 

misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan 

mampu memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan-patokan 

atau kriteria yang ada. 

Keenam jenjang berpikir pada ranah kognitif ini bersifat kontinum 

dan overlap (tumpang tindih), di mana ranah yang lebih tinggi meliputi 

semua ranah yang ada dibawahnya. 
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2.1.4.5  Aspek Non Kognitif 

a. Ranah Afektif 

Menurut David R. Krathwohl (di kutip oleh Sudijono, 2006) 

“ranah afektif adalah ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Ciri-ciri 

hasil belajar afektif akan tampak pada peserta didik dalam berbagai 

tingkah laku”. Ranah afektif ini oleh Krathwohl (di kutip oleh Sudijono, 

2006) “kawan-kawan ditaksonomi menjadi lebih rinci lagi ke dalam lima 

jenjang yaitu: (1) receiving, (2) responding, (3) valuing, (4) organization, 

dan (5) characterization by a value or value complex”. 

Receiving atau attenting (menerima atau memperhatikan) adalah 

kepekaan seseorang dalam menerima rangsangan (stimulus) dari luar yang 

datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain. 

Termasuk dalam jenjang ini misalnya adalah kesadaran dan keinginan 

untuk menerima stimulus, mengontrol dan menyeleksi gejala-gejala atau 

rangsangan yang datang dari luar. Receiving atau attenting juga sering 

diberi pengertian sebagai kemauan untuk memperhatikan suatu kegiatan 

atau suatu obyek. Pada jenjang ini peserta didik dibina agar mereka 

bersedia menerima nilai atau nilai-nilai yang diajarkan kepada mereka, dan 

mereka mau menggabungkan diri ke dalam nilai itu atau mengidentikkan 

diri dengan nilai itu. Contoh hasil belajar afektif jenjang 

receiving misalnya, peserta didik menyadari bahwa disiplin wajib 

ditegakkan, sifat malas dan tidak berdisiplin harus disingkirkan. 
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Responding (menanggapi) mengandung arti adanya partisipasi 

aktif. Jadi kemampuan menanggapi adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk mengikutsertakan dirinya secara aktif dalam fenomena 

tertentu dan membuat reaksi terhadapnya dengan salah satu cara. Jenjang 

ini setingkat lebih tinggi ketimbang jenjang receiving. Contoh hasil belajar 

afektif jenjang responding misalnya, peserta didik tumbuh hasratnya untuk 

mempelajari lebih jauh atau menggali lebih dalam lagi mengenai 

kedisiplinan. 

Valuing (menilai atau menghargai) artinya memberikan nilai atau 

memberikan penghargaan terhadap suatu kegiatan atau obyek, sehingga 

apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian 

atau penyesalan. Valuing merupakan tingkatan afektif yang lebih tinggi 

lagi dari pada receiving dan responding. Dalam kaitan dengan proses 

belajar mengajar, peserta didik di sini tidak hanya mau menerima nilai 

yang diajarkan tetapi mereka telah berkemampuan untuk menilai konsep 

atau fenomena, yaitu baik atau buruk. Bila suatu ajaran yang telah mampu 

mereka nilai dan telah mampu untuk mengatakan “itu adalah baik”, maka 

ini berarti bahwa peserta didik telah menjalani proses penilaian. Nilai itu 

telah mulai dicamkan (internalized) dalam dirinya. Dengan demikian 

maka nilai tersebut telah stabil dalam diri peserta didik. Contoh hasil 

belajar afektif jenjang valuing misalnya, tumbuhnya kemauan yang kuat 

pada diri peserta didik untuk berlaku disiplin, baik di sekolah, di rumah 

maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 
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Organization (mengatur atau mengorganisasikan) artinya 

mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih 

umum dan diterima secara universal, yang membawa kepada perbaikan 

secara umum. Mengatur atau mengorganisasikan merupakan 

pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi, termasuk di 

dalamnya hubungan satu nilai dengan nilai lain, pemantapan dan prioritas 

nilai yang telah dimilikinya. Contoh hasil belajar afektif 

jenjang organization misalnya, peserta didik mendukung penegakan 

disiplin nasional. Mengatur atau mengorganisasikan ini merupakan jenjang 

sikap atau nilai yang lebih tinggi lagi ketimbang receiving, responding, 

dan valuing. 

Characterization by a Value or Value Complex (karakterisasi 

dengan suatu nilai atau komplek nilai) yakni keterpaduan semua sistem 

nilai yang telah dimiliki seseorang, yang mempengaruhi pola kepribadian 

dan tingkah lakunya. Pada tahap tersebut proses internalisasi nilai telah 

menempati tempat tertinggi dalam suatu hierarki nilai. Nilai itu telah 

tertanam secara konsisten pada sistemnya dan telah mempengaruhi 

emosinya. Ini adalah merupakan tingkatan afektif tertinggi, karena sikap 

batin peserta didik telah benar-benar bijaksana. Ia telah memiliki filosofi 

kehidupan yang lebih baik. Jadi pada jenjang ini peserta didik telah 

memiliki sistem nilai yang mengontrol tingkah lakunya untuk suatu waktu 

yang cukup lama, sehingga membentuk karakteristik “pola hidup” tingkah 

lakunya menetap, konsisten dan dapat diramalkan. Contoh hasil belajar 
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afektif pada jenjang ini adalah siswa telah memiliki kebulatan sikap 

wujudnya peserta didik menjadikan perintah Tuhan sebagai pegangan 

hidupnya dalam hal yang menyangkut kedisiplinan, baik kedisiplinan di 

sekolah, di rumah maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

b.   Ranah Psikomotor 

Menurut Sudijono (2006) “ranah psikomotor adalah ranah yang berkaitan 

dengan keterampilan (skill) atau kemampuan bertindak setelah seseorang 

menerima pengalaman belajar tertentu”. Hasil belajar ranah psikomotor 

dikemukakan oleh Simpson (Sudijono, 2006) yang menyatakan bahwa 

“hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan (skill) dan 

kemampuan bertindak individu”.  Hasil belajar psikomotor ini sebenarnya 

merupakan kelanjutan dari hasil belajar kognitif (memahami sesuatu) dan 

hasil belajar afektif (yang baru tampak dalam kecenderungan-

kecenderungan untuk berperilaku). Hasil belajar kognitif dan hasil belajar 

afektif akan menjadi hasil belajar psikomotor apabila peserta didik telah 

menunjukkan perilaku atau perbuatan tertentu sesuai dengan makna yang 

terkandung dalam ranah kognitif dan ranah afektifnya. 

 

2.1.5 Pengertian Tes 

Menurut Bambang Subali (2012:01) “ tes merupakan metode pengukuran 

yang menggunakan alat ukur berbentuk satu set pertanyaan yang 

mengukur sampel tingkah laku”. Linn dan Gronlund dalam (Sudaryono, 

2012:101) mendefinisikan “test is an instrument of systematic procedure 
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for measuring a semple of behavior by posing a set of qustions in a 

uniform manner.” Yang diartikan bahwa tes adalah alat dalam prosedur 

yang sistematis untuk mengukur sikap dengan memberikan satu set 

pertanyaan. Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa pengertian tes 

dalam dunia pendidikan adalah prosedur yang sistematis sekaligus alat 

untuk mengukur prestasi belajar, dan sikap siswa terhadap tujuan yang 

telah ditetapkan. 

 

2.1.6 Klasifikasi Tes 

Tim Puslitbang menggolongkan tes menjadi dua golongan yaitu tes 

prestasi belajar, dan tes hasil belajar. Tes prestasi belajar yang hendak 

diukur adalah kemampuan siswa dalam menguasai pelajaran yang telah 

diberikan kepadanya, sedangkan tes hasil belajar meliputi aspek 

pembentukan watak seorang siswa. Eko Putro Widyoko (2014:51-64) 

membedakan bentuk tes yang didasarkan pada: 1) pelaksanaan, 2) sistem 

penskoran, 3) waktu pelaksanaan, 4) tujuan pelaksanaan, dan 5) sasaran 

atau objek yang akan diukur. 

 

2.1.6.1 Klasifikasi Tes Berdasarkan Pelaksanaan 

Bentuk tes berdasarkan pelaksanaannya dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu 

Paper Based Test (PBT), Oral Based Test (OBT), dan Computer Based 

Test (CBT). Paper Based Test (PBT) atau yang banyak dikenal sebagai tes 

tertulis ini adalah bentuk tes yang menggunakan kertas dan tulisan sebagai 
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alat bantu utama baik untuk menyediakan soal tes maupun jawaban tes. 

Dalam pelaksanaanya tes ini menggunakan soal tertulis dan menjawabnya 

juga harus tertulis.  

Kelebihan tes bentuk tertulis adalah dapat dilaksanakan secara 

serentak dengan jumlah peserta tes yang banyak, siswa relatif memiliki 

kebebasan untuk menjawab soal, sehingga secara psikologis lebih merasa 

percaya diri dan tidak terikat, objektivitas lebih tinggi dibandingkan tes 

lisan. Selain kelebihan yang ada, tes bentuk ini juga memiliki kelemahan 

yaitu membutuhkan waktu banyak pada proses koreksinya, sehingga 

dalam menyampaikan hasil tes harus menunggu cukup lama. Misalnya 

pengumuman hasil Ujuan Nasional selama ini selalu menunggu 2 – 3 

bulan setelah pelaksanaan Ujian Nasional selesai, resiko kecurangan 

tergolong tinggi, sehingga hasil tes tidak mampu menggambarkan 

kemampuan peserta yang sebenarnya, resiko salah pemahaman soal bagi 

peserta cukup tinggi apabila penggunaan bahasa kurang tegas dan lugas. 

Oral Based Test sering disebut juga dengan tes lisan atau tes 

wawancara yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara tatap muka 

dan berbicara secara langsung antara penguji dan yang diuji. Berdasarkan 

persiapan dan cara bertanyanya, tes lisan dibedakan menjadi tes lisan 

bebas dan tes lisan berpedoman. Tes lisan bebas dalam penyampaian 

pertanyaan tidak menggunakan pedoman tertentu, sedangkan tes lisan 

berpedoman menggunakan pedoman yang sudah disusun terlebih dahulu.  
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Beberapa kelebihan tes lisan dibandingkan tes tertulis adalah 

minimnya kesalahan peserta dalam memahami pertanyaan, karena dapat 

menanyakan secara langsung apabila kurang paham dengan pertanyaanya, 

hasil tes dapat segera diketahui, penguji dapat sekaligus mengukur 

kemampuan berkomunikasi peserta, dan dapat dikatakan tingkat 

kecurangan hampir tidak ada. Adapun kekurangan dibalik kelebihan tes 

lisan, adalah membutuhkan waktu lama dalam proses pelaksanaannya, 

memungkinkan terjadinya subjektivitas penguji dalam menyampaikan 

pertanyaan apabila dalam penyampaiannya menggunakan cara, bahasa, 

atau ekspresi yang berbeda, dan peserta tes dengan kemampuan dan 

keberanian berkomunikasi rendah dapat mengganggu kelancaran 

menjawab pertanyaan sehingga mengganggu kelancaran proses tes. 

 Computer Based Test (CBT) atau tes berbasis komputer sesuai 

dengan namanya dalam pelaksanaannya menggunakan bantuan fungsi 

komputer. Pada tes ini dalam penyampaian soalnya menggunakan 

komputer, begitu juga dalam menjawab dan mengoreksinya. Tes berbasis 

komputer dilakukan dengan menggunakan software komputer yang 

nantinya digunakan untuk menyajikan soal tes, menampung respon peserta 

terhadap tes dan kemudian disimpan dan dianaisis secara elektronis. 

Terdapat pula ujian menggunakan komputer yang langsung tersambung 

dengan jaringan internet yang sering disebut online test. 

 Dibandingkan dengan model PBT dan OBT, ujian berbasis 

komputer atau CBT memiliki kelebihan, antara lain jika dibandingkan tes 
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tertulis, dalam tes ini peserta dapat segera mengetahui hasil tes, jika 

dibandingkan dengan tes lisan, tes ini dapat dilaksanakan serentak dengan 

peserta banyak dengan waktu yang relatif singkat, siswa merasa lebih 

bebas dan percaya diri dalam mengerjakan soal, mengurangi terjadinya 

kecurangan dalam pelaksanaan tes, karena setiap peserta akan mendapat 

soal yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang sama, dan ujian berbasis 

komputer atau CBT lebih obyektif dibandingkan dengan PBT dan OBT, 

karena soal diberikan langsung oleh komputer dan dikoreksi juga oleh 

komputer.  

Ujian berbasis komputer juga memiliki kekurangan terutama jika 

dilakukan secara online, yaitu resiko salah pemahaman soal bagi peserta 

cukup tinggi apabila penggunaan bahasa kurang tegas dan lugas, resiko 

kerusakan sistem dapat terjadi dan menghambat keberlangsungan tes 

tinggi terutama jika terdapat serangan hacker, sniffing maupun serangan 

dalam jaringan lainnya dan dengan peserta yang banyak  jika tidak 

diimbangi dengan kapasitas bandwidth dapat menyebabkan kelambatan 

sistem dan mengganggu keberlangsungan tes. 

 

2.1.6.2  Klasifikasi Tes Berdasarkan Sistem Penskoran 

Berdasarkan sistem penskorannya kategori jenis tes dikategorikan menjadi 

dua jenis yaitu tes objektif dan tes subjektif. Tes objektif adalah tes yang 

jika dilakukan dan diperiksa oleh siapapun hasilnya akan tetap sama dan 

skor tes hanya dapat ditentukan oleh jawaban yang diberikan peserta tes, 
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berarti pada tes objektif penskorannya bersifat objektif atau hanya dapat 

dipengaruhi oleh jawaban atau respon peserta tes. Akan lebih objektif lagi 

apabila penskoran dilakukan dengan berbantuan komputer. Pada umumnya 

tes objektif berbentuk pilihan ganda, benar salah, dan menjodohkan, 

namun tidak menutup kemungkinan berbentuk uraian.  

Tes objektif dapat berbentuk uraian apabila jawabannya sudah 

pasti dan hanya satu jawaban yang benar. Misalnya pada mata pelajaran 

matematika, fisika, kimia maupun yang berkaitan dengan ilmu eksak 

lainnya. Kelebihan yang dimiliki tes objektif antara lain lebih mewakili isi 

dan luas bahan, lebih cepat dalam pemeriksaan jawaban, dapat diperiksa 

oleh orang lain asalkan sesuai kunci jawaban yang disediakan, tidak 

terdapat unsur subjektifitas yang mempengaruhi proses pemeriksaan dan 

penskoran. Sedangkan kelemahan tes objektif adalah perlu persiapan yang 

lebih sulit dibandingkan tes subjektif, butir soalnya cenderung hanya 

mengingat kembali namun tidak dapat mengukur kemampuan berpikir 

peserta, peserta tes hanya berspekulasi atau tidak secara serius memikirnya 

dalam menjawab soal, tingkat kecurangan dan kerjasama antar siswa lebih 

besar.  

Tes subjektif adalah tes yang perolehan skornya dipengaruhi oleh 

jawaban peserta dan pemberi skor. Jawaban yang sama dapat berbeda 

skornya jika pemberi skornya berbeda. Beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi perolehan skor adalah ketidak konsistenan penilai, hallo 
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effect atau kesan penilai terhadap peserta tes, pengaruh urutan 

pemeriksaan, dan bentuk tulisan dan bahasa dari jawaban peserta tes.  

Tes subjektif memiliki lima kelebihan, yaitu diantarannya dapat 

digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir, menganalisis, 

mengaplikasikan, mengevaluasi peserta tes, lebih memotivasi peserta tes 

untuk belajar, mudah disiapkan, disusun dan tidak memerlukan banyak 

waktu dalam mempersiapkannya, sulit bagi peserta tes menjawab tes 

berdasarkan spekulasi, mendorong peserta tes untuk berani 

mengungkapkan pendapat dan membantu meningkatkan kemampuan 

menyusun kata, peserta mendapatkan kesempatan untuk mengutarakan 

maksudnya dengan bahasa dan caranya sendiri.  

Kelemahan tes subjektif adalah reliabilitas tes rendah, memerlukan 

waktu lebih banyak dan lebih sulit dalam memeriksanya, jawaban peserta 

tes yang kurang memahami materi kadang kadang disertai hal hal yang 

tidak berkaitan dengan bahan tes, dan kemampuan menyatakan pikiran 

menjadi tulisan menjadi hal paling penting dalam membedakan prestasi 

belajar siswa. 

 

2.1.6.3 Klasifikasi Tes  Berdasarkan Waktu Pelaksanaan 

Berdasarkan waktu pelaksanaanya tes dapat dibedakan menjadi dua, yaitu 

pretest dan post test, serta tes formatif dan tes sumatif. Pretest adalah tes 

yang dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta 

tentang materi yang akan dipelajari. Sedangkan post test adalah tes yang 
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diberikan untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pembelajaran dan 

penguasaan siswa terhadap materi yang telah dipelajari.  

Tes Formatif adalah tes yang dilaksanakan setelah siswa 

menyelesaikan satu unit atau topik pembelajaran. Tujuannya untuk 

mengetahui tingkat kemajuan belajar siswa tentang topik pembelajaran 

tertentu. Tes Sumatif adalah tes yang dilakukan setiap akhir pembelajaran 

atau akhir satuan waktu yang didalamnya mencakup lebih dari satu topik 

pembelajaran seperti Ujian tengah semester atau Ujian akhir semester. 

 

2.1.6.4 Klasifikasi Tes Berdasarkan Tujuan  

Berdasarkan tujuannya tes dibedakan menjadi tes seleksi, tes penempatan, 

dan tes diagnosis. Tes seleksi merupakan tes yang hasilnya menjadi dasar 

pertimbangan untuk mengambil keputusan diterima atau tidaknya dalam 

suatu proses seleksi. Tes penempatan adalah tes yang hasilnya berfungsi 

untuk menentukan kelompok mana yang paling tepat untuk ditempati oleh 

peserta tes. Tes diagnosis adalah tes yang dipakai untuk menemukan 

penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. 

 

2.1.6.5 Klasifikasi Tes Berdasarkan Sasaran atau Objek Yang Diukur 

Berdasarkan objek yang akan diukur, tes dibedakan menjadi enam macam, 

yaitu tes kepribadian, tes bakat, tes intelegensi, tes sikap, tes minat, dan tes 

prestasi. Tes kepribadian adalah tes yang digunakan untuk mengukur 

kepribadian seseorang, bisa berupa kreativitas, kedisiplinan, kemampuan 
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khusus, dan lain sebagainya. Tes bakat yaitu tes yang digunakan untuk 

mengukur atau mengetahui bakat seseorang.  

Tes intelegensi adalah tes yang digunakan untuk mengadakan 

estimasi dan perkiraan mengenai tingkat intelektual seseorang. Tes sikap 

adalah tes yang dipakai untuk mengukur minat seseorang terhadap sesuatu. 

Tes minat merupakan tes yang berfungsi untuk mengukur minat seseorang 

terhadap sesuatu. Tes prestasi adalah tes yang diberikan untuk mengetahui 

tingkat pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. 

 

2.1.7 Pengertian Ujian Nasional 

Dalam sistem pendidikan nasional yang tertulis pada peraturan pemerintah 

nomor 13 tahun 2015 pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa “ujian nasional 

bertujuan untuk menilai pencapaian komptensi lulusan secara nasional 

pada mata pelajaran tertentu dan dilakukan dalam bentuk ujian nasional”. 

Berdasarkan proses evaluasi ini akan diperoleh data yang dapat menjadi 

acuan dalam penentuan kebijakan berkaitan dengan dunia pendidikan 

seperti perubahan kurikulum dan kebijakan kebijakan pendidikan lainnya. 

Begitu pula dalam pelaksanaan program program pendidikan nasional 

selanjutnya dengan harapan mendapat hasil yang lebih baik.  

Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2003 

menyatakan bahwa dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan secara 

nasional perlu dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas 

penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
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Dinyatakan lebih lanjut dalam pasal 58 ayat 2 bahwa “evaluasi dilakukan 

oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan dan 

sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.  

Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagai perubahan kedua dari PP No.19 tahun 2005 tentang 

standar nasional pendidikan. Pasal 63 ayat (1) tertulis: Penilaian 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas 

penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan 

pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh Pemerintah. Peraturan 

Pemerintah No. 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 

63 ayat (1) poin (a) diartikan sebagai evaluasi pendidikan yang 

diselenggarakan secara berkala, menyeluruh, transparan dan sistematik 

oleh pendidik atau Guru pada mata diklat dan Kompetensi Dasar tertentu 

untuk mengetahui pencapaian Standar Nasional Pendidikan peserta didik.  

Dalam praktiknya sering kita dengar sebagai Ulangan Harian. 

Sementara pada poin (b) dinyatakan bahwa UTS, UAS, Uji Kompetensi 

adalah evaluasi pendidikan untuk mengetahui pencapian Standar Nasional 

Pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu Satuan Pendidikan secara 

berkala, menyeluruh, transparan dan sistematik. Peraturan Pemerintah No. 

13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 63 ayat (1) 

butir (c) dinyatakan bahwa Ujian Nasional adalah evaluasi pendidikan 

yang diselenggarakan secara berkala, menyeluruh, transparan dan 
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sistematik oleh pemerintah dalam rangka menilai pencapaian standar 

nasional pendidikan. 

 

2.1.8 Ujian Nasional Berbasis Komputer 

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berdampak pada 

pemanfaatannya dalam bidang pendidikan secara luas, pada kesempatan 

kali ini yang menjadi fokus pembahasan adalah fungsi TIK sebagai media 

untuk melaksanakan Ujian Nasional yang dilaksanakan secara 

terkomputerisasi menggunakan media utama komputer oleh setiap siswa 

serentak dalam skala Nasional. Meskipun masih banyak kendala dalam 

penyelenggaraannya secara Nasional, namun diharapkan UNBK akan 

lebih banyak memberikan dampak positif dari penyelenggaraan Ujian 

Nasional. 

Ujian nasional berbasis komputer secara umum diartikan sebagai 

evaluasi pembelajaran dalam bentuk tes prestasi belajar yang 

diselenggarakan oleh pemerintah pusat untuk mengetahui pencapaian 

peserta didik pada mata pelajaran tertentu yang telah dilaksanakan sesuai 

waktu yang ditentukan dengan bantuan fungsi-fungsi seperangkat 

komputer. Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau istilah 

asingnya Computer Based Test (CBT) adalah sistem pelaksanaan ujian 

nasional dengan menggunakan komputer sebagai media ujiannya.  

Dalam pelaksanaannya, UNBK berbeda dengan sistem ujian nasional 

berbasis pensil dan kertas atau Paper Based Test (PBT) yang selama 
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bertahun-tahun sudah berjalan. Perbedaan mendasar antara ujian nasional 

berbasis komputer dan ujian nasional berbasis pensil dan kertas adalah 

pada media ujian yang digunakan, jika dalam UNKP masih menggunakan 

lembar jawab dan mengisinya dengan pensil, pada UNBK yang digunakan 

adalah komputer sebagai media untuk ujian nasional. 

Penyelenggaraan UNBK pertama kali dilaksanakan pada tahun 

2014 secara online dan terbatas di SMP Indonesia Singapura dan SMP 

Indonesia Kuala Lumpur (SIKL). Hasil penyelenggaraan UNBK pada 

kedua sekolah tersebut cukup menggembirakan dan semakin mendorong 

untuk meningkatkan literasi siswa terhadap TIK (Teknologi Informasi dan 

Komunikasi). Selanjutnya secara bertahap pada tahun 2015 dilaksanakan 

rintisan UNBK dengan mengikutsertakan sebanyak 556 sekolah yang 

terdiri dari 42 SMP/MTs, 135 SMA/MA, dan 379 SMK di 29 Provinsi dan 

Luar Negeri. Pada tahun 2016 dilaksanakan UNBK dengan 

mengikutsertakan sebanyak 4382 sekolah yang tediri dari 984 SMP/MTs, 

1298 SMA/MA, dan 2100 SMK. 

Peraturan Pemerintah nomer 13 tahun 2015 tentang standar nasional 

pendidikan pasal 63 ayat 1 mengatur penilaian pendidikan jenjang dasar 

dan menengah dan fokus pada penilaian hasil belajar yang meliputi 

penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan 

pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilanjutkan pada 

pasal 66 yang berisikan tentang pelaksanaan penilaian pendidikan oleh 

pemerintah yaitu ujian nasional. Peraturan pemerintah diatas 



44 
 

mengindikasikan bahwa ujian nasional harus dilakukan, namun tidak 

dijelaskan proses dan sistem penilaiannya. 

Permendikbud RI Nomor 5 tahun 2015 adalah peraturan selanjutnya 

yang menjelaskan sistem ujian nasional. Tertera pada pasal 20 

Permendikbud No. 5 Th 2015 bahwa pelaksanaan ujian nasional pada 

tingkat sekolah menengah dan sederajat dilakukan dengan sistem Paper 

Based Test dan Computer Based Test. Peraturan di atas menggambarkan 

pelaksanaan ujian nasional tahun 2015 menggunakan sistem lembar jawab 

kertas dan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer. 

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

nomor 5 tahun 2015 inilah yang menjadi dasar kebijakan pelaksanaan 

Ujian Nasional Berbasis Komputer. Peraturan tentang prosedur 

penyelenggaraan ujian tahun 2017 ditetapkan melalui BSNP Nomor 0043 

tahun 2017. Petunjuk teknis pelaksaan Ujian Nasional Berbasis Komputer 

ditetapkan melalui BSNP Nomor 0032 Tahun 2015 yang berisikan 

persiapan, pra ujian, pelaksanaan ujian, penanganan masalah, dan jadwal 

pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer. 

Penyelenggaraan UNBK saat ini menggunakan sistem semi-online 

yaitu soal dikirim dari server pusat secara online melalui jaringan 

(sinkronisasi) ke server lokal (sekolah), kemudian ujian siswa dilayani 

oleh server lokal (sekolah) secara offline. Selanjutnya hasil ujian dikirim 

kembali dari server lokal (sekolah) ke server pusat secara online/upload 

hasil jawaban dari siswa.  
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Menurut peraturan BSNP 0043/BNSP/I/2017 tentang Prosedur 

Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian nasional Tahun Pelajaran 

2014/2015 ujian nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian 

pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB, 

SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi 

mata pelajaran tertentu. Sedangkan menurut H. A. R. Tilaar (2006:24) 

“ujian nasional adalah upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat 

pendidikan secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional 

pendidikan”. Hasil dari ujian nasional yang diselenggarakan oleh Negara 

adalah upaya pemetaan masalah pendidikan dalam rangka menyusun 

kebijakan pendidikan nasional”.  

Menurut peraturan BSNP 0043/BNSP/I/2017 tentang Prosedur 

Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 

2014/2015 Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer Based Test, 

CBT) yang selanjutnya disebut UNBK adalah sistem ujian yang digunakan 

dalam UN dengan menggunakan sistem komputer. Jadi ujian nasional 

berbasis komputer adalah kegiatan pengukuran dan penilaian pencapaian 

standar kompetensi lulusan SMP/MTs, SMPLB,SMA/MA/SMAK/SMTK, 

SMALB, SMK/MAK secara nasional meliputi mata pelajaran tertentu 

yang menggunakan teknologi komputer atau sistem komputer dalam teknis 

pelaksanaan ujiannya. 
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2.1.8.1  Latar Belakang Ujian Nasional Berbasis Komputer  

Ujian nasional berbasis komputer adalah salah satu alternatif yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kelemahan ujian nasional berbasis kertas. 

Adapun kelemahan dari ujian nasional berbasis kertas menurut 

PUSPENDIK (2015:5) Ujian nasional berbasis kertas mempunyai 

kelemahan, diantaranya (1) bentuk soal yang digunakan pada saat ujian 

sulit untuk dibuat bervariasi; (2) tampilan soal terbatas, hanya dua 

dimensi; (3) diperlukan kertas dengan jumlah yang sangat banyak sampai 

berjuta-juta eksemplar dan biaya penggandaan yang cukup besar; (4) 

pengamanan kerahasiaan soal relatif sulit dan memerlukan biaya cukup 

besar; (5) pengolahan hasil atau proses koreksi soal memerlukan waktu 

yang relatif lama.  

Pada intinya adalah ujian nasional berbasis komputer dilakukan 

guna untuk menekan biaya pengeluaran terhadap pelaksanaan ujian 

nasional dalam segi aplikasi UNBK pada implementasinya. Jika ditinjau 

lebih lanjut ujian menggunakan media pensil dan kertas lebih kompleks 

ditinjau dari proses pencetakkan soal, penggandaan soal, pencetakkan 

lembar jawab siswa dan proses pendistribusian soal yang membutuhkan 

biaya yang relatif tidak sedikit. Maka dari itu salah satu alternatif 

pemecahan masalahnya adalah dengan menggunakan atau memanfaatkan 

teknologi komputer dan informasi untuk mengatasi permasalahan tersebut 

yang diaplikasikan pada UNBK tersebut.  
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Bentuk pemanfaatan teknologi komputer dan informasi ini 

adalah dengan menerapkan bentuk ujian nasional berbasis komputer 

Sebenarnya tahap uji coba ujian nasional berbasis komputer ini telah 

dilakukan sejak tahun 2014 silam. Puspendik (2015:6) pada tahun 2014 

Puspendik mulai menggunakan komputer dalam penyelenggaraan UN 

SMP di dua sekolah Indonesia di luar negeri, yaitu Singapura dan Kuala 

Lumpur.  

Selain hal tersebut juga telah dilakukan ujicoba di beberapa 

sekolah dan studi untuk membandingkan hasil ujian dengan 

menggunakan PBT dan CBT. Hasil studi menunjukkan ujian dengan 

menggunakan komputer (CBT) dapat digunakan pada peserta didik di 

Indonesia. Untuk itu tentu saja persyaratan dari segi hardware,software 

dan brainware perlu dipenuhi. Semua hal penunjang UNBK harus 

memiliki standar kualifikasi yang dipenuhi agar proses dan 

pelaksanaannya dapat berjalan lancar. 

 

2.1.8.2 Tujuan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)  

Tujuan adalah sesuatu yang hendak dicapai dengan segala bentuk upaya. 

Menurut UU Sisdiknas no 20 tahun 2013 secara umum adanya ujian 

nasional bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan 

secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam rangka pencapaian 

standar nasional pendidikan. Ujian nasional sebagai salah satu alat 

evaluasi belajar siswa yang digunakan untuk mengukur tingkat 
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ketercapaian komptensi siswa yang ditinjau dari beberapa mata pelajaran 

yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran.  

Tokoh pendidikan Nasional Anies R. Baswedan memaparkan 

dalam konferensi pers tanggal 23 Januari di Jakarta (Kemdikbud, 2015) 

bahwa ujian nasional berbasis komputer memiliki beberapa keunggulan 

atau manfaat diantaranya: 

a. Meningkatkan mutu, fleksibilitas dan kehandalan ujian 

nasional. 

b.  Memperlancar proses pengadaan ujian nasional. 

 c.  Hasil yang lebih cepat dan detail kepada siswa, orangtua dan 

sekolah. 

 

2.1.8.3 Persyaratan UNBK 

Secara lebih spesifik mengenai tugas pokok dan fungsi dari proktor dan 

teknisi berdasarkan hasil studi dokumen Peraturan BNSP Nomor 

0043/P/BNSP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar 

Penyelenggaran Ujian nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 yang berisi 

mengenai hal-hal yang terkait dengan penyelenggaraan Ujian nasional. 

Salah satunya adalah tugas pokok proktor dan teknisi seperti pada tabel 

berikut. 
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Tabel 2.1 Tugas Proktor pra UNBK 

Jenis Kegiatan Tugas Proktor 

Sebelum 
Pelaksanaan 
Ujian 

a. Proktor mengecek dan memastikan semua server 
lokal terhubung dengan internet 3 (tiga) minggu 
sebelum pelaksanaan UN CBT; 

b. Proktor   mengecek   IP   komputer   peserta   
seluruhnya   sudah dijadikan statik 3 (tiga) minggu 
sebelum pelaksanaan UN CBT; 

c.   Proktor memastikan seluruh komputer peserta dapat 
mengakses server   lokal   atau   sebaliknya   3   
(tiga)   minggu   sebelum pelaksanaan UN CBT; 

d.  Proktor menginstall aplikasi Virtual Box di setiap 
server lokal 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan 
UN CBT; 

e.  Proktor mengcopy dan merename file Virtual 
Machine (.vdi) ke salah     satu     server     lokal     
dengan     format     nama     file 
CBT_UN2017_SERVER[nomorserver]_”x64”.VD
I3    (tiga) minggu sebelum pelaksanaan UN CBT; 

f.  Proktor membuat virtual machine (VM) dari file vdi 
yang telah dicopy dan memastikan VM bekerja 
dengan sempurna 3 (tiga) minggu sebelum 
pelaksanaan UN CBT; 

g.  Proktor mengirimkan serial number server yang akan 
digunakan untuk sinkronisasi butir soal UN CBT 1 
(satu) minggu; 

h. Proktor dengan dibantu teknisi melakukan 
sinkronisasi butir soal menggunakan CBTSync yang 
terdapat dalam Virtual Machine beberapa hari 
sebelum pelaksanaan UN CBT 2 (dua) minggu 
sebelum pelaksanaan UN CBT; 

i.  Proktor mengisi, menandatangani, dan menyerahkan 
berita acara sinkronisasi kepada Panitia UN CBT 
Tingkat Satuan Pendidikan; 
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Sebagaimana yang dipersyaratkan oleh PUSPENDIK Secara 

spesifik kriteria persyaratan infrastruktur dan spesifikasinya dijelaskan 

berdasarkan hasil studi dokumentasi dari Manual UNBK 2017 dari 

Puspendik sarana dan prasarana yang dibutuhkan UNBK adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 Kriteria Persyaratan Fasilitas UNBK 

No. Jenis Jumlah Persyaratan Spesifikasi 
1. Komputer 

server 
Sekolah 

Menyesuaik
an 

Satu server 
lokal, yang 
akan diakses 
oleh 
maksimal 40 
komputer 
peserta. 

1. OS : 64 bit dengan 
Windows server 
8/Linux 

2. Processor : Xeon 
atau i5 64 bit  

3. RAM : minimsl 8 
GB 

4. Networking : LAN 
csrd 2 bush 

5. Jenis : 
PC/Tower/Desktop 
dan bukan laptop  

6. Port : 80 bisa diakses 
iis 

7. Cadangan : minimal 
server (spek setara) 

2.  Komputer 
client atau 
peserta  

Sesuai 
jumlah 
peserta ujian 

Jumlah 
komputer 
peserta 
memenuhi 
kriteria 
penggunaan 
degan rasio 
1:3 

1. OS : Windows XP 
terinstall       .NET 
Framework 3.5 

2.  Processor : 
Pentium 4 

3. RAM : Minimum 
512 MB 

4. Networking : LAN 
wire 

5. Jenis    :  
PC/Tower/Desktop  
/ Laptop     
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2.1.8.4  Kesiapan Siswa Menghadapi UNBK 

Dalam Pasal 1 ayat 4 UU RI No. 20 tahun 2013 Mengenai sistem 

pendidikan nasional tertera peserta didik atau siswa adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses 

pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Siswa 

diidentifikasikan sebagai anak usia jenjang pendidikan dasar dan 

menengah yang mana masih diperlukan bimbingan dalam usahanya untuk 

mengembangkan diri dibidang yang dia minati. 

Menurut Dalyono (2005:52) “kesiapan adalah kondisi dimana 

terdapat kemampuan yang cukup baik secara fisik maupun mental. 

Kesiapan fisik berarti memiliki kesehatan dan tenaga yang baik, 

sedangkan kesiapan mental adalah memiliki minat dan motivasi yang baik 

untuk melakukan suatu kegiatan”. Kematangan psikologis dan spiritual 

adalah yang mana seseorang memiliki keyakinan tinggi dalam keadaan 

sadar, dapat dikatakan seseorang yang siap mempraktikan keahlian khusus 

yang dikuasai dalam kehidupan bahwa dia sudah mencapai kematangan 

keterampilan (skill). Sedangkan menurut Tohirin (2006:136) bahwa 

“kesiapan adalah kesediaan untuk memberi reaksi atau respon”.  

Sejalan dengan yang diutarakan Slameto (2013:14) bahwa “kesiapan 

merupakan keseluruhan kondisi yang mencakup tiga aspek, yaitu Kondisi 

Fisik, Mental dan Emosional, Motif atau Tujuan,dan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dipelajari, siap untuk memberi respon dengan cara 

tertentu terhadap suatu kecenderungan”. Begitu pula dengan definisi 
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kesiapan adalah tingkatan atau keadaan yang harus dicapai dalam proses 

perkembangan perorangan pada tingkatan pertumbuhan mental, fisik, 

sosial dan emosional. Definisi kesiapan diatas diartikan sebagai kondisi 

fisik, mental, emosional, didukung dengan pengetahuan dan keterampilan 

untuk menanggapi sebuah kejadian atau melakukan suatu kegiatan. Dapat 

dikatakan bahwa seseorang memiliki kesiapan yang baik jika fisik, mental, 

emosional dan kemampuan, serta faktor pendukung lainnya baik. 

Dikutip dari Dalyono (2009:51) menyatakan bahwa “belajar 

memiliki lima prinsip yang saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu 

kematangan jasmani dan rohani, memiliki kesiapan, memahami tujuan, 

memiliki kesungguhan, tes, ulangan dan latihan. Dilanjutkan oleh Nyayu 

Khodijah (2014:58) yang menggolongkan “faktor yang mempengaruhi 

belajar menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal atau 

lingkungan”. 

Menurut Muhibbin Syah (2013:130) faktor internal adalah faktor 

yang berasal dari diri pembelajar sendiri dan meliputi 2 aspek, yakni 1) 

aspek fisiologi dan, 2) aspek psikologi, seperti penjelasan berikut ini: 

1) Aspek fisiologi (jasmani) 

Aspek fisiologi adalah aspek jasmani, tingkat kebugaran fisik 

pembelajar dalam mengikuti proses pembelajaran. Apabila kondisi 

fisik pembelajar kurang baik atau sakit maka ditakutkan menurunkan 

kualitas pemahaman mengenai materi yang dipelajari. Berkaitan 

dengan proses tes, maka peserta tes tidak dapat berpikir secara 
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maksimal sehingga hasil tes yang didapat tidak mewakili kondisi 

peserta yang sebenarnya jika kondisi fisik peserta sedang tidak baik. 

2) Aspek psikologi (mental) 

Menurut Patimah Ahmad (2013) “Mental atau psikologis dalam dunia 

pendidikan adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat 

mempengaruhi proses pembelajaran”. Maka kesiapan mental atau 

kesiapan psikologis adalah kondisi siap tidak siapnya mental atau 

psikologis seseorang dalam menghadapi proses pembelajaran. 

Komponen yang dapat mempengaruhi psikologis atau mental adalah 

kecerdasan/pengetahuan, minat, motivasi, sikap dan bakat. Kecerdasan 

atau Pengetahuan adalah tingkat kemampuan berpikir siswa dalam 

merespon sebuah rangsangan. Kecerdasan juga dapat disesuaikan 

dengan bidang yang diinginkan, misalnya kecerdasan seorang siswa 

dalam bidang ilmu pengetahuan alam. 

Mengutip dari Muhibbin Syah (2013:133) menyatakan “bakat 

secara umum adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang 

untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang”. Slameto 

(2010:57) menyatakan bahwa “bakat adalah kemampuan untuk belajar, 

bakat adalah sesuatu yang akan menjadi kecakapan yang nyata apabila 

dilatih”. Proses pengubahan bakat menjadi kemampuan atau 

kecakapan akan tercapai dan sangat dipengaruhi oleh kecerdasan, 

minat, motivasi, dan sikap seseorang terhadap bakatnya. Sedangkan 

kemampuan sendiri didefinisikan sebagai kapasitas seseorang untuk 
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melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan kemampuan sendiri 

dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu kemampuan fisik, kemampuan 

intelektual, dan kesesuaian kemampuan pekerjaan. 

 

2.2 Penelitian Yang Relevan 

Hasil penelitian yang relevan merupakan uraian sistematis tentang hasil-

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang relevan sesuai 

dengan substansi yang diteliti. Penelitian  yang relevan dengan penelitian ini 

antara lain sebagai berikut: 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sheila Miranda Puspita yang 

berjudul “Komparasi Penggunaan ujian berbasis komputer/ CBT  dan ujian 

pensil dan kertas/PBT terhadap motivasi dan prestasi belajar larutan 

elektrolit non elektrolit untuk peserta didik kelas X semester 2 SMA Negeri 

3 Magelang tahun ajaran 2012/2013”. Penelitian di atas menggunakan 

metode penelitian eksperimen dengan murid kelas X semester 2 IPA 1 

sebagai sampelnya. Penelitian di atas dilaksanakan di SMA Negeri 3 

Magelang pada tahun ajaran 2012/2013 dengan hasil bahwa pelaksanaan tes 

dengan model CBT lebih efektif dibandingkan dengan model PBT.  

Hasil penelitian Fitiyati yang berjudul “Komparasi Penggunaan CBT 

dan PBT Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Hidrokarbin Untuk Peserta 

Didik Kelas X Semester 2 SMA Negeri 1 Muntilan Tahun Ajaran 

2012/2013”. Penelitian di atas menggunakan metode penelitian eksperimen 

dengan murid kelas X semester 2 IPA 1 sebagai sampelnya. Penelitian di 

atas dilaksanakan di SMA Negeri 1 Muntilan pada tahun ajaran 2012/2013 
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dengan pernyataan hasil bahwa motivasi siswa untuk belajar dan mengikuti 

tes dengan model CBT lebih baik dibandingkan model PBT. Hasil penelitian 

Agus Santoso dkk dengan judul pengembangan model sistem ujian 

berdasarkan Computerized Adabtive Testing sebagai upaya efisiensi 

penyelenggaraan ujian universitas terbuka. Jenis penelitian di atas adalah 

penelitian pengembangan guna mengembengkan sistem CAT. Penelitian 

dilaksanakan di pusat pengujian dan pusat komputer Universitas Terbuka 

Pondok Cabe, Tanggerang, Banten.  

Penelitian di atas menyebutkan bahwa tes berbasis komputer lebih 

90% lebih efisien sebagai sistem penilaian. Penelitian Widya Iswara yang 

berjudul Test Online/Computer Based Test (CBT): Terobosan Baru 

Pelaksanaan Tes Pada Balai Diklat Keagamaan Semarang. Penelitian di atas 

dilaksanakan pada 5 Mei 2014 di gedung F2 kampus BDK Semarang, 

diberikan kepada kelas kepala MI angkatan 5 yang berjumlah 30 orang. 

Penelitian di atas mengindikasikan CBT dapat mengurangi kecurangan dan 

mengikuti kaidah keterpaduan dalam prinsip pelaksanaan tes. 

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Nurhidayat dengan judul 

“Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer atau Computer Based 

Test (CBT) di SMA Negeri 1 Wonosari. Penelitian ini menyoroti 

implementasi UNBK di tingkat SMA.  

Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) implementasi 

ujian nasional berbasis komputer atau Computer Based Test (CBT) di SMA 

N 1 Wonosari secara rinci antara lain: (a) tahap persiapan meliputi kegiatan 
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sosialisasi UN CBT, pendataan sekolah, verifikasi infrastruktur, penetapan 

sekolah, penetapan jadwal UN CBT, (2) tahap pengelolaan yang dilakukan 

meliputi kegiatan pengelolaan personalia UN CBT di SMA N 1 Wonosari, 

pengelolaan sarana dan prasarana UN CBT di SMA N 1 Wonosari, 

pengelolaan peserta didik UN CBT di SMA N 1 Wonosari dan pengelolaan 

sistem UN CBT.  

Selanjutnya (c) tahap pelaksanaan yang dilakukan meliputi kegiatan 

pelaksanaan pra ujian, pelaksanaan ujian resmi dan pengolahan hasil 

pengerjaan siswa. (2) hambatan pelaksanaan UN CBT di SMA N 1 

Wonosari ada 2 kelompok yaitu hambatan teknis dan non teknis. Hambatan 

teknis antara lain terjadi pemadaman listrik, kekurangan ruang untuk ruang 

server sekolah, spesifikasi komputer server sekolah tidak sesuai dengan 

kriteria persyaratan UNBK  dan siswa yang mengikuti ujian susulan. 

Hambatan non teknis adalah mental peserta didik yang terganggu karena 

dijadikan bahan ujicoba dalam pelaksanaan UN CBT pada tahun 2015. 

Tindakan pemecahan masalah teknis sebagai berikut: (a) menyediakan 

suplai daya listrik cadangan yang berasal dari UPS, (b) perombakan ruang 

baca perpustakaan menjadi ruang khusus untuk server sekolah, (c) 

melakukan pengadaan dan perbaikan pada perangkat hardware komputer 

server yang kurang sesuai dengan kriteria persyaratan, (d) mendaftarkan 

untuk mengikuti ujian susulan UN CBT. Tindakan pemecahan masalah non 

teknis adalah melakukan pembinaan rutin dengan mengadakan latihan UN 

CBT pada siswa. 
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Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Edy Marhatta 

Sofyan dengan judul penelitian “Kesiapan Pelaksanaan Ujian Nasional 

Berbasis Komputer Bagi Siswa Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik SMK N 2 Yogyakarta.  

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui kesiapan internal 

siswa SMK N 2 Yogyakarta program keahlian Teknik Instalasi Tenaga 

Listrik terhadap pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer, (2) 

mengetahui kesiapan eksternal siswa SMK N 2 Yogyakarta program 

keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik terhadap pelaksanaan Ujian 

Nasional Berbasis Komputer.  

Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan. Objek penelitian ini 

adalah Ujian Nasional Berbasis Komputer yang dilaksanakan di SMK 

Negeri 2 Yogyakarta program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik. 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI TITL 1, XI TITL 2, XI TITL 3, 

dan XI TITL 4 Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik di SMK 

Negeri 2 Yogyakarta. Jumlah subjek yang diambil pada penelitian ini 

sebanyak 116 siswa. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah 

kuesioner. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

kuantitatif. 

Hasil penelitian diketahui bahwa : (1) Sebagian siswa program 

keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK N 2 Yogyakarta (54,31%) 

menyatakan cukup siap secara internal untuk mengikuti ujian nasional 

berbasis komputer, (2) Sebagian siswa program keahlian Teknik Instalasi 
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tenaga Listrik SMK N 2 Yogyakarta (70,69%) menyatakan cukup siap 

secara eksternal untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Ujian nasional berbasis komputer (UNBK) adalah pengembangan dari 

kemajuan teknologi dalam pendidikan. Kemajuan teknologi yang hampir 

merambah semua aspek kehidupan dengan pesat berdampak pada kemajuan 

sistem pendidikan. Adanya fasilitas teknologi dapat membantu meringankan 

tugas manusia, namun seberapa efektifkah peran Ujian Nasional Berbasis 

Komputer (UNBK) dalam menggantikan peran UN Konvensional/tulis, 

mengingat juga UNBK hanya diterapkan di sekolah-sekolah yang sudah 

baik dalam hal fasilitas. Sedangkan UN konvensional akan masih terus 

diterapkan di sekolah yang memang fasilitas komputer dan infrastruktur 

sekolahnya belum sanggup untuk menyelenggarakan sistem UN berbasis 

komputer. 

Berdasarakan penelitian awal, penerapan ujian berbasis komputer 

sudah dilaksanakan sejak tahun 2015. Pelaksanaan ujian nasional berbasis 

komputer di SMA N 1 Kendal tidak mulus dan tentu saja terdapat kendala 

dari segi teknis terutama terkait infrastruktur sekolah. Peran infrastruktur 

sekolah sangat penting karena dapat menunjang guru untuk memaksimalkan 

pembelajaran terutama untuk mendukung peserta didik agar tidak terhambat 

dalam ujian nasional berbasis komputer. 
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Penelitian ini akan mengukur kesiapan sekolah dalam pelaksanaan 

Ujian Nasional Berbasis Komputer (Computer Based Test). Penelitian akan 

lebih difokuskan untuk mengukur kesiapan infrastruktur, siswa dan guru 

dalam menghadapi Ujian Nasional Berbasis Komputer. Agar lebih mudah 

dalam memahami, berikut digambarkan bagan dari kerangka berpikir 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah disajikan, dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini terfokus pada analisis dari faktor 

kesiapan infrastuktur sekolah, siswa dan guru. Ditinjau dari aspek-

aspeknya dapat disimpulkan bahwa 

1) Aspek Infrastruktur 

Dari hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan di SMA N 

1 Kendal sudah cukup memiliki pengalaman dalam 

penyelenggaran UNBK. Hal tersebut dibuktikan, tahun 2017 

merupakan  tahun ketiga artinya sudah sejak awal rintisan 

kebijakan UNBK di SMA N 1 Kendal sudah menerapkannya. 

Fasilitas Laboratorium komputer dari tahun ke tahun selalu 

mengalami peningkatan jumlah komputer. Artinya pada tahun 

2017 ini SMA N 1 Kendal lebih siap melaksanakan UNBK dari 

tahun sebelumnya. 

2) Aspek Kesiapan Siswa 

Persiapan siswa sebelum/pra UNBK di SMA N 1 Kendal dapat 

dibedakan menjadi 2 jenis kegiatan. Kegiatan pertama yaitu 

simulasi UNBK, kegiatan ini diselenggarakan oleh pemerintah 
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pusat. Kegiatan simulasi  tersebut lebih ditujukan untuk menguji 

sistem yang dibuat oleh pemerintah dan tidak ditujukan khusus 

untuk menguji soal dan simulasi yang serius. Di SMA N 1 Kendal 

simulasi UNBK dari pemerintah diadakan 4 kali sebelum UNBK 

dan simulasi yang terakhir merupakan gladi bersih dari UNBK. 

 Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan mayoritas 

siswa percaya diri dan optimis terhadap UNBK tahun 2017. Bagi 

siswa kelas XII SMA N 1 Kendal ujian menggunakan media 

komputer bukanlah hal yang asing bagi siswa, karena di SMA N 1 

Kendal sudah memberikan latihan simulasi menggunakan LMS 

(learning management system) yang serupa dengan UNBK resmi. 

Begitu pula ujian sekolah di SMA N 1 Kendal menggunakan ujian 

berbasis komputer yang mirip dengan UNBK. 

3) Aspek Kesiapan Guru 

Untuk meningkatkan pemahaman, membuka wawasan dan 

meningkatkan motivasi siswa menghadapi UNBK, Guru 

memberikan treatment bagi siswa dengan media komputer dalam 

pembelajaran. Cara yang digunakan yaitu dengan menyisipkan 

penggunaan komputer dalam pembelajaran. Misalnya setelah guru 

mengajar dan siswa mendapatkan materi, siswa diharuskan untuk 

mempresentasikan materi melalui media komputer atau penugasan 

menggunakan e-learning, selain melatih mental siswa untuk tampil 
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di depan umum juga akan membuat siswa terbiasa/paham dengan 

dunia komputer. 

 

6.2 Saran 

Terkait hasil penelitian dan pembahasan serta simpulan yang telah 

disajikan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut: 

(1) Untuk infrastruktur sekolah, kaitannya dengan penyediaan 

fasilitas kertas kosong yang dibutuhkan siswa pada saat 

simulasi. 

(2) Bagi siswa hendaknya lebih banyak berlatih menggunakan 

aplikasi simulasi. 

(3) Bagi guru, hendaknya perlu lebih mendalami dan mengikuti 

sosialisasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih 

mendalam. 
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