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ABSTRAK 
 

Fattatun Nasyithoh, Peran Kepala Sekolah Dalam Mempersiapkan Ujian Akhir 
Nasional Siswa Kelas XII SMK 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2008/2009. 
Skripsi, Program Studi PKK Konsentrasi Tata Boga, Jurusan Teknologi Jasa Dan 
Produksi, Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 1:Dr. Asih 
Kuswardinah, M.Pd, Pembimbing II: Dra. Nur’ aini, M.Pd. 2010. 
Kata Kunci : Peran, Persiapan 
 Permasalahan yang diutarakan adalah bagaimana peran kepala sekolah 
dalam mempersiapkan ujian akhir nasional tahun 2008/2009. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran kepala sekolah dalam 
mempersiapkan Ujian Akhir Nasional tahun 2008/2009, sehingga dapat 
bermanfaat bagi pihak sekolah dan dapat digunakan sebagai refrensi bagi 
penelitian berikutnya. 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan 
Deskriptif Kulitatif yang memberikan gambaran data-data yng berhubungan 
denga peran kepala sekolah dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional. Sumber 
data yang digunakan dalam penelitian ini berdasrkan pada sumber yang ada pada 
SMK 17 Agustus 1945 Semarang yaitu Kepala Sekolah, guru Otomotif, Guru 
Bahasa Indonesi, Guru Bahasa Inggris, Guru Matematika, dan Tata Usaha. Teknik 
pengambilan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, 
dokumentasi. Analisis data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan diolah dan kemudian diseleksi atas dasar 
reliabilitas dan validtasnya. Keabsahan data diperiksa dengan teknik pemeriksaan 
keabsahan data yaitu dengan teknik Triangulasi. 

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang terkumpul, dapat diketahui 
bahwa peran Kepala Sekolah dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional yaitu 
membimbing guru, karyawan, siswa sampai dengan membangun prinsip 
penghargaan dan hukuman yang sistematis. Persiapan yang dilakukan Kepala 
Sekolah sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Nasional berupa penamabahan jam 
tambahan pada mata pelajaran yang diujikan, perlengkapan persyratan 
administrasi kelas XII dan pengadaan guru dari luar sekolah. Setelah dilakukan 
penelitian pada Kepala Sekolah, guru dan karyawan tentang peran kepala sekolah 
dalam mempersiapakan Ujian Akhir Nasional dapat disimpulkan Peran Kepala 
Sekolah sudah menjalankan tugasnya dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari 
peran kepala sekolah sebagi pendidik, manajer, administrator, supervisor, 
pemimpin, pembaharu, dan sebagai pembangkit minat (motivator). Persiapan 
yang dilakukan Kepala sekolah dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional 
berjalan dengan baik, persiapan tersebut berupa penyusunan program kerja, 
alternatif usaha, kegiatan yang disusun pada awal tahun ajaran baru. Adapun saran 
yang dapat diberikan yaitu Ujian Akhir Nasional merupakan tolak ukur 
keberhasilalan siswa dalam proses belajar selama 3 tahun, oleh karena itu 
sebelumnya sekolah mempersiapkam siswa sejak dini, baik fisik maupun mental 
untuk menghadapi Ujian Akhir Nasional agar mendapatkan hasil yang maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Paradigma baru pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 

20 tahun 2003 adalah upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar 

ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan 

global serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa. Indonesia 

melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mensahkan Undang-

undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-

undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1989. Perubahan mendasar yang dicanangkan 

dalam Undang-undang Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah 

demokratisasi dan desentralisasi pendidikan, peran serta masyarakat, tantangan 

globalisasi, kesetaraan dan keseimbangan, jalur pendidikan, dan peserta didik 

(Abu Hadfi Efendi, 2008 ; 1). 

Pelaksanaan pencapaian tujuan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari 

peran berbagai pihak, terutama sekolah atau pihak akademisi disamping peran 

masyarakat. Hal tersebut merupakan salah satu wujud dari disentralisasi 

pendidikan. Reformasi telah membawa dampak terhadap manajemen sekolah 

yang melibatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Pemberdayaan 

masyarakat dan pemerintah daerah akan mendukung pelaksanaan kegiatan 

sekolah demi tercapainya kualitas pendidikan yang baik. Campur tangan 

pemerintah pusat yang bersifat sentralistis pun akan berkurang.  
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Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas, maka 

pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan 

dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan. Dalam hal ini 

termasuk memfasilitasi dan/atau menyediakan pendidik dan/atau guru yang 

seagama dengan peserta didik dan pendidik dan/atau guru untuk mengembangkan 

bakat, minat dan kemampuan peserta didik.  

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah, 

yang pengangkatan, penempatan dan penyebarannya diatur oleh lembaga yang 

mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal . Selain itu 

pemerintah (pusat) atau pemerintah daerah memiliki kewenangan mengeluarkan 

dan mencabut izin bagi semua satuan pendidikan formal maupun non formal, 

sesuai dengan lingkup tugas masing-masing. Dengan adanya desentralisasi 

perizinan akan semakin mendekatkan pelayanan kepada rakyat, sesuai dengan 

tujuan otonomi pemerintahan daerah. 

Kegiatan–kegiatan di sekolah sepenuhnya dipimpin oleh seorang Kepala 

Sekolah. Dalam hal ini, Kepala sekolah bertanggung jawab atas jalannya lembaga 

sekolah dan kegiatannya. Kepala sekolah berada di garda terdepan dan dapat 

diukur keberhasilannya. Pada prinsipnya manajemen sekolah itu sama dengan 

manajemen yang diterapkan di perusahaan. Perbedaannya terdapat pada produk 

akhir yang dihasilkan.  

Hasil manajemen sekolah adalah manusia yang berubah, dari yang tidak 

tahu menjadi tahu, dari yang tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, dari 
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yang tak bisa menjadi bisa. Sedangkan sasaran manajemen perusahaan itu pada 

kualitas produksi benda-benda mati. Jadi, manajemen sekolah berandil kuat pada 

pembentukan kualitas manusia yang merupakan generasi penerus bangsa. 

Jika memperhatikan semakin meluasnya tugas dan fungsi/peran kepala 

sekolah di abad milenium ini maka memang sudah saatnya jabatan kepala sekolah 

berdiri tegak pada satu profesi. Ketika rambu-rambu Penilaian Kinerja Sekolah 

(khususnya SLTP dan SMU) diluncurkan oleh Depdiknas di tahun 2000, 

tanggung jawab kepemimpinan seorang kepala sekolah mengacu pada tiga hal 

yaitu Input, Process, dan Output atau MPK (Masukan, Proses, Keluaran). Dalam 

melaksanakan tugas yang berkaitan dengan komponen proses inilah fungsi/peran 

seorang kepala sekolah sudah semakin meluas dibanding sebelumnya. 

Salah satu indikator  keberhasilan kepala sekolah dalam memimpin 

kegiatan sekolah adalah pencapaian prestasi belajar siswa sesuai dengan target 

dan standar yang telah ditentukan. Hasil evaluasi siswa dapat terlihat dari nilai- 

nilai di buku rapornya. Namun seiring dengan perkembangannya, nilai–nilai yang 

baik di rapor belum dapat menjamin kelulusan siswa. Siswa yang dianggap lulus 

adalah mereka yang memiliki nilai Ujian Akhir Nasional  sama atau diatas nilai 

yang telah distandarkan oleh pemerintah pusat. Meskipun pemerintah 

memberikan alternatif bagi siswa yang tidak lulus untuk mengikuti ujian 

penyetaraan Paket C, namun hal tersebut direspon beragam oleh masyarakat. 

sebagian besar siswa tidak dapat menerima kebijakan tersebut.  

Ujian Akhir Nasional menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian siswa 

kelas III pada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/SMK). Pada saat akan 
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menghadapi UAN, seorang siswa melakukan berbagai cara agar dia dapat lulus 

dan mendapatkan nilai di atas nilai yang telah distandarkan. Persiapan pun  

dilakukan lebih awal. Tidak jarang, banyak siswa yang mengalami sakit dan stress 

pada saat UAN berlangsung dan alhasil, banyak diantara mereka yang mencapai 

nilai di bawah standar.  

Problematika Ujian Akhir Nasional menjadi alat evaluasi memunculkan 

berbagai persoalan. Pada tahun 2006 yang lalu, dimana kelulusan siswa 

ditentukan oleh nilai standarisasi UAN mulai diterapkankan, jumlah angka siswa 

yang tidak lulus UAN mencapai angka 100 ribu di seluruh Indonesia. Di Jakarta, 

terdapat 14 sekolah yang persentase kelulusannya hanya 0% (nol persen) dan 

yang lebih parah lagi, ada 1 orang siswa di Sulawesi yang bunuh diri karena 

dirinya tidak lulus Ujian Akhir nasional  Di Jakarta sendiri, terdapat 4 orang siswa 

yang juga melakukan percobaan bunuh diri. Fenomena ini kemudian bertambah 

panas sewaktu para orangtua siswa yang tidak lulus Ujian Akhir Nasional itu 

beramai-ramai mengunjungi Komnas HAM. Mereka menyatakan bahwa Ujian 

Akhir Nasional telah melanggar HAM, dengan argumen bahwa sistem ini masih 

bersifat trial and error dan memunculkan ketidakadilan. (Detikcom, 26 Juni 

2006). Namun demikian, untuk meminimalisir ketidakberhasilan siswa dalam 

Ujian Akhir Nasional, sekolah pun merumuskan program – program yang dapat 

memotivasi siswa untuk belajar dan berlatih serta menambah pengetahuan 

sehingga pada saat Ujian Akhir Nasional berlangsung, siswa menjadi lebih 

berkonsentasi dan menghasilkan nilai yang baik. Dalam hal ini, peran kepala 

sekolah dalam merumuskan program – program tersebut sangat diperlukan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, perumusan masalah penelitian ini 

adalah : “Bagaimanakah peran kepala sekolah dalam mempersiapkan Ujian 

Akhir Nasional siswa kelas XII di SMK 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 

Pelajaran 2008/2009 ?”. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pembatasan masalah pada penelitian 

ini adalah : 

1. Peran Kepala Sekolah 

Peran adalah suatu tindakan atau aktivitas individu sesuai dengan 

status dan kedudukannya dalam suatu masyarakat (Soerjono Soekanto, 2003 : 

245) . Peran kepala sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala 

tindakan atau aktivitas kepala sekolah baik pada saat perencanaan maupun 

pelaksanaan program – program sekolah agar Ujian Akhir Nasional dapat 

berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Adapun indikator dari peran kepala 

sekolah (Sutomo 2005: 79) antara lain : 

a. Peran kepala sekolah sebagai pendidik 

b. Peran kepala sekolah sebagai manajer. 

c. Peran kepala sekolah Sebagai administrator. 

d. Peran kepala sekolah sebagai supervisor 

e. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin 

f. Peran kepala sekolah Sebagai pembaharu 

g. Peran kepala sekolah sebagai pembangkit minat (motivator) 
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2. Persiapan Ujian Akhir Nasional 

Persiapan berasal dari kata dasar “siap” dengan mendapat awalan 

“per-“  dengan akhiran “–an”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

“siap” bertarti tindakan (perencanaan), jadi persiapan adalah proses 

tindakan atau perencanaan yang dilakukan sebelum ujian akhir nasional 

dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi tiga : 1059). 

Perencanaan tersebut meliputi program kerja, kegiatan, sasaran alternatif 

usaha, hambatan. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tujuan pada penelitian ini adalah 

untuk mengetahui peran kepala sekolah dalam mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional siswa kelas XII SMK 17 Agustus 1945 Semarang. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat praktis 

Memberikan masukan dan pengetahuan bagi pihak sekolah mengenai 

persoalan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan manajemen 

sekolah sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara efektif 

dan efisien. 
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2. Manfaat teoritis 

Dapat digunakan sebagai refrensi bagi penelitian berikutnya hingga topik 

terkait tetang peran kepala sekolah dalam mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional dapat diteliti sesuai dengan ketentuan yang  ada. 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Secara garis besar, sistematika skripsi dalam penelitian ini terdiri dari 

3 (tiga) bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir. Secara 

terperinci, bagian – bagian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Bagian awal, terdiri dari Halaman Judul, Halaman Pengesahan, Halaman 

Motto,  Halaman Persembahan, Kata Pengantar, Ringkasan (Summary) 

dan Daftar Isi. 

2. Bagian utama, terdiri dari : 

a. Bab I Pendahuluan berisi Latar Balakang Masalah, Perumusan 

Masalah,  Penegaan Istilah, Tujuan Penelitian dan manfaat Penelitian 

serta Sistematika Penulisan Skripsi. 

b. Bab II Landasan Teori, berisi Landasan – Landasan Teori yang 

menjadi  pedoman bagi penelitian dan pembahasan atau analisis hasil 

penelitian. 

c. Bab III Metodologi Penelitian, berisi tentang populasi, sampel, 

Metode Pengumpulan Data, Sumber Data dan Analisis Data. 

d. Bab IV Pembahasan berisi penjelasan mengenai hasil penelitian. 

e. Bab V Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran. 

3. Bagian Akhir merupakan bagian penutup skripsi, terdiri dari Daftar 

Pustaka dan Lampiran – Lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Peran Kepala Sekolah 

2.1.1 Tinjauan Tentang Peran 

 Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

mempunyai suatu status, peran selalu berkaitan dengan status 

(kedudukan). Setiap orang mempunyai sejumlah status dan diharapkan 

mengisi peran yang sesuai dengan status tersebut, status atau kedudukan 

biasanya didefinisikan sebagai suatu peringkat atau posisi seseorang 

dalam suatu kelompok, atau posisi suatu kelompok dalam hubungannya 

dengan kelompok lainnya (Paul B.. Horton Chester L. Hunt 1987 : 18). 

Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 

memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi. Dalam setiap peran 

ada hak dan kewajiban. Sebagai contoh, seorang yang memiliki 

kedudukan/ posisi sebagai direktur memiliki peran untuk memimpin 

bawahannya dan menugaskan kepada bawahannya untuk melaksanakan 

tugas sebaik– baiknya. Masyarakat terdiri dari berbagai macam 

organisasi baik formal maupun informal, karena itulah seseorang dapat 

memiliki lebih dari satu status dan peran sesuai dengan jumlah organisasi 

yang ia menjadi anggotanya (Soerjono Soekanto, 2003 ; 245). 
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Secara singkat, peran merupakan gambaran tentang pola perilaku 

atau tindakan yang diharapkan diperbuat oleh seseorang atau kelompok 

sesuai dengan kedudukannya yang disandang dalam masyarakat. Dalam 

setiap peran sosial terdapat hak dan kewajiban sebagaimana kedudukan 

seseorang dalam masyarakat. Peran sosial juga berarti seperangkat harapan 

yang dibebankan kepada individu yang menempati status tertentu atau 

perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan statusnya (Tim 

Sosiologi, 2002 ; 18). Dari beberapa pendapat para ahli tentang peran, 

dapat diketahui bahwa Peran adalah gambaran tentang pola perilaku atau 

tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu. 

Menurut Soerjono Soekanto (2003 ; 244), pengertian peran 

memuat hal–hal sebagai berikut : 

a. Peran meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan–peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Peran seseorang dalam organisasi atau masyarakat ataupun 

kelompok sosial lainnya tidak lepas dari perilaku peran. Perilaku peran 

adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran 
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tersebut. Perilaku peran berbeda dari perilaku yang diharapkan, karena 

beberapa alasan antara lain : 

a. Seseorang memandang suatu peran dengan cara yang sama 

sebagaimana orang lain memandangnya. 

b. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu 

merasakan peran tersebut dan tidak semua orang yang mengisi suatu 

peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini 

dapat bertentangan dengan peran lainnya. 

2.2.1 Tinjauan Tentang Kepala Sekolah 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0296 Tahun 

1996 (dalam Sutomo, 2007 : 97) kepala sekolah adalah guru yang 

memperoleh tambahan tugas untuk memimpin penyelenggaraan 

pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Menurut 

keputusan ini masa tugas kepala sekolah adalah 4 (empat) tahun yang 

dapat diperpanjang satu kali masa tugas. Bagi yang sudah menduduki 

jabatan dua kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali 

apabila sudah melewati masa tenggang waktu minimal satu kali masa 

tugas. Bagi mereka yang memiliki prestasi yang sangat baik dapat 

ditugaskan di sekolah lain tanpa tenggang waktu. 

Kepala sekolah bertanggung jawab atas jalannya lembaga sekolah 

dan kegiatannya. Kepala sekolah berada di garda terdepan dan dapat 

diukur  keberhasilannya. Pada prinsipnya manajemen sekolah itu sama 

dengan manajemen yang diterapkan di perusahaan. Perbedaannya terdapat 



11 

 

pada produk akhir yang dihasilkan. Yang dihasilkan oleh manajemen 

sekolah adalah manusia yang berubah. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, 

dari yang tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, dari yang tak bisa 

menjadi bisa. Sedangkan sasaran manajemen perusahaan itu pada kualitas 

produksi benda-benda mati. Jadi, manajemen sekolah berandil kuat pada 

pembentukan kualitas manusia yang merupakan generasi penerus bangsa. 

Kompetensi sosial kepala sekolah memiliki peran/tugas yang 

banyak dan kompleks, yaitu (Sutomo, 2007 : 97) : 

a. Sebagai pendidik : 

1) Kepala sekolah bertugas membimbing guru, yaitu peningkatan 

guru dengan cara membantu pengembang media pembelajaran 

dan pengembangan perangkat pembelajaran guru serta 

mengikutsertakan guru dalam pelatihan sesuai dengan mata 

pelajaran. 

2) Kepala sekolah bertugas membimbing karyawan, yaitu 

memberikan pengarahan dan mengawasi karyawan yang 

berkaitan cengan pelaksanaan tugas lapangan, dan termasuk 

didalamnya pemeliharaan sarana dan prasarana. 

3) Kepala sekolah bertugas membimbing siswa yaitu mengawasi 

jalannya proses belajar mengajar siswa, meningkatkan 

fungsinnya sebagai konselor, meningkatkan kualitas siswa 

dengan memberikan pengarahan yang berkaitan dengan belajar 
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siswa, sehingga siswa memilki motivasi untuk belajar sehingga 

berjalan dengan tertib dan rapi. 

4) Mengikuti perkembangan iptek ; Mengikuti perkembangan iptek 

meliputi pengadaan fasilitas teknologi informasi dan komunikas, 

mengikuti perkembangan informasi teknologi. 

b. Sebagai manajer : 

1) Kepala sekolah bertugas menyusun program sekolah. 

2) Menyusun pengorganisasian sekolah ; menyusun struktur 

organisasi sekolah, membuat  tugas dan penjelasan tugas (job 

description) masing-masing bidang. 

c. Sebagai administrator : 

1) Kepala sekolah bertugas mengelola kesiswaan ; mengatur, 

mengkoordinir, dan mengontrol program kerja serta 

pelaksaanaan program kerja kesiswaan. 

2) Kepala sekolah bertugas mengelola sarana dan prasarana; 

merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana yang 

belum tersedia  serta   merencanakan perawatan sarana dan 

prasarana yang di gunakan. 

d. Sebagai supervisor : 

1) Menyusun program supervisi pendidikan. 

2) Memanfaatkan hasil hasil supervisi. 

e. Sebagai pemimpin : 
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1) Menyusun dan mensosialisasikan visi dan misi suatu program 

sekolah. 

2) Mengambil keputusan dengan melakukan komunikasi. 

f. Sebagai pembaharu : 

1) Kepala sekolah bertugas mencari dan melakukan pembaharuan 

dalam berbagai aspek dengan mendorong guru staf dan orang 

tua untuk memahami. 

2) Memberikan dukungan terhadap pembaharuan yang ditawarkan. 

g. Sebagai pembangkit minat (motivator) : 

1) Mengubah lingkungan kerja dan suasana kerja. 

2) Membangun prinsip penghargaan dan hukuman (reward and 

punishment)  yang sistemik. 

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah 

kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan–tujuan 

sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Karena itulah, 

kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja 

(Sutomo, 2007 : 98).  

Fungsi dan peran kepala sekolah diatur dengan Kepmendikbud 

No. 0489/U/1992. Seorang kepala sekolah mempunyai tugas :  

a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan.  

b. Membina kesiswaan. 

c. Melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga 

kependidikan lainnya. 



14 

 

d. Menyelenggarakan administrasi sekolah.  

e. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan 

sarana prasarana. 

f. Melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan 

masyarakat.  

Keberhasilan kepemimpinan (Sutomo  2007 : 83) pada hakikatnya 

berkatan dengan tingkat kepedulian seorang pimpinan terhadap dua 

orientasi, yaitu apa yang telah dicapai oleh organisasi (organization 

achivement) dan pembinaan terhadap organisasi (organization 

maintenance). Agar lebih jauh mengetahui atau mengevaluasi keberhasilan 

seorang pemimpin melalui dua macam pendekatan tersebut, secara ringkas 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

a. Prestasi Organisasi (organization achievement)  

Melalui pendekatan ini keberhasilan pimpinan dapat dikaji 

dengan melakukan pengamatan terhadap produk yang dihasilkan oleh 

proses transformasi kepemimpinan seperti : penampilan kelompok, 

tercapainya tujuan kelompok, pertumbuhan kelompok, kemajuan 

kelompok menghadapi krisis, bahwa merasa puas terhadap pemimpin, 

bawaan merasa bertanggung jawab terhadap tujuan kelompok, 

kesejahteraan psikologis dan perkembangan anggota kelompok, 

bawahan tetap mendukung keduddukan dan jabatan pemimpin. 
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b. Pembinaan (Organization maintence) ; dapat diartikan melalui 

pengamatan terhadap sikap bawahan dan orientasi pemimpin  terhadap 

bawahan : 

1) Sikap bawahan terhadap pemimpin ; Sikap ini meliputi kepuasan, 

penghormatan, kekaguman, kepatuhan dan kesetiaan. Alat yang 

dipakai adalah kuesioner atau interview. 

2) Berkaitan dengan sikap bawahan terhadap pimpinan ; Aspek 

prilaku yang diajadikan indikator meliiputi : ketidakhadiran, 

pergantian dengan mendadak, keluhan, pengaduan tehadap 

pimpinan yang lebih atas, permintaan pindah, kemnduran, 

pemogokan liar, peristiwa-peristiwa sabotase terhadap 

perklengkapan dan fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjukan bawahan tidak puas dan sikpa permusuhan terhadap 

pimpinan mereka. 

3) Sikap pemimpin terhadap bawahan, dapat dirasakan oleh para 

bawahan atau pengamatan dari luar seperti : Apakah pemimpin 

meningkatkan ras kebersamaan kelompok seperti : kerjasama 

kelompok, motivasi kelompok, pemecahan masalah, pengambilan 

keputusan dan pemecahan konvlik diantara anggota. Apakah 

pemimpin memeberikan bantuan efisiensi demi spesialisasi 

peranan, kegiatan orientasi, akumulasi sumber dan kesiapan 

kelompok menghadapi perubahan dan krisis. Apakah pimpinan 

melakukan perbaikan terhadap kualitas hdup kerja, menciptakan 
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ketrampilan bawahan dan membantu pertumbuhan dan 

perkembangan psikologi bawahan. 

Kepala sekolah dalam jabatannya itu berfungsi sebagai Edukator, 

Manajer, Administrator, Supervisor (dibuatkan akronim fungsinya : 

EMAS). Dalam menjalankan tugas dan peranannya tersebut kepala 

mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah di tetapkan serta program 

kerja yang telah disusun agar tugas dan peranya berjalan dengan baik, 

sehingga berimbas kepada komponen manajemen sekolah yang lain seperti 

Guru, Tata Usaha, Siswa dan sebagainya. 

 

2.2 Tinjauan Tentang Ujian Akhir Nasional 

2.2.1 Ujian Akhir Nasional 

Ujian Akhir Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar 

pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan pada beberapa mata pelajaran 

yang dianggap “penting”, walaupun masih ada perdebatan tentang mengapa 

mata pelajaran itu yang penting dan apakah itu berarti yang lain tidak penting 

(Ngadirin, Artikel : 2004).  

Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menerapkan Ujian 

Akhir Nasional sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan. Menurut 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir 

Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 disebutkan bahwa tujuan Ujian Akhir 

Nasional adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik 

melalui pemberian tes pada siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan 
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sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu bertujuan untuk mengukur mutu 

pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di 

tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah. 

Ujian Akhir Nasional berfungsi sebagai alat pengendali mutu 

pendidikan secara nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara 

nasional, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi.  

2.2.2 Ujian Akhir Nasional Sebagai Alat Evaluasi Pendidikan 

Evaluasi seharusnya dapat memberikan gambaran tentang 

pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 

tahun 2003. Evaluasi seharusnya mampu memberikan informasi tentang 

sejauh mana kesehatan peserta didik. Evaluasi harus mampu memberikan tiga 

informasi penting yaitu penempatan, mastery, dan diagnosis (McNeil dalam 

Ngadirin, 2004). Penempatan berkaitan dengan pada level belajar yang mana 

seorang anak dapat ditempatkan sehingga dapat menantang tetapi tidak 

frustasi.  Mastery berkaitan dengan apakah anak sudah memiliki pengetahuan 

dan kemampuan yang cukup untuk menuju ke tingkat berikutnya. Diagnosis 

berkaitan dengan pada bagian mana yang dirasa sulit oleh anak. 

Menurut Ralph Tyler (dalam Suharsimi Arikunto, 2003), evaluasi 

merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, 

dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, 

bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Sedangkan menurut Prof..Drs. 
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Anas Sudijono (1996 : 5) evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai 

sesuatu yang mencakup pengukuran dan penilaian. Untuk dapat menentukan 

nilai dari sesuatu yang sedang dinilai, dilakukan pengukuran, dan wujud dari 

pengukuran itu adalah pengujian, dan pengujian inilah yang dalam dunia 

pendidikan dikenal dengan istilah tes. 

Menurut Anas Sudjiono (1996 : 8) secara umum, evaluasi sebagai 

suatu tindakan atau proses yang yang memiliki fungsi pokok yaitu (1) 

mengukur kemajuan, (2) menunjang penyusunan rencana, dan (3) 

memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Apabila tujuan yang 

telah dirumuskan itu direncanakan dengan evaluasi yang berkesinambungan 

akan dapat dipantau, tahapan manakah yang sudah dapat diselesaikan dan 

mana pula tahapan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. 

Menurut Anas sudjiono (1996 : 9) ada dua macam kemungkinan 

hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, yaitu : (1) hasil evaluasi itu 

ternyata menggembirakan, sehingga dapat memberikan rasa lega bagi 

evaluator, sebab tujuan yang telah ditentukan dapa dicapai sesuai dengan 

yang direncanakan; (2) hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan atau 

bahkan menghawatirkan, dengan alasan bahwa berdasar hasil evaluasi 

ternyata dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan, hambatan atau 

kendala, sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Evaluasi 

yang dilaksanakan secara berkesinambungan, akan membuka peluang bagi 

evaluator untuk membuat perkiraan (estimation), apakah tujuan yang telah 

dirumuskan akan dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan atau tidak.  
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Apabila berdasar data hasil evaluasi itu diperkirakan bahwa tujuan 

tidak akan dapat dicapai sesuai dengan rencana, maka evaluator akan 

berusaha untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebabnya, serta 

mencari dan menemukan jalan keluar atau cara-cara pemecahannya.  

Menurut Anas sudjiono (1996 : 10) secara khusus fungsi evaluasi 

dalam dunia pendidikan dapat ditilik dari tiga segi, yaitu (1) segi psikologis, 

(2) segi didaktik, dan (3) segi administratif. Secara psikologis, kegiatan 

evaluasi dalam bidang pendidikan disekolah dapat disoroti dari dua sisi, yaitu 

dari sisi peserta didik dan sisi pendidik. 

Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan 

memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal 

kapasitas dan status dirinya masing-masing. Dengan dilakukan evaluasi 

terhadap hasil belajar siswa maka siswa akan mengetahui apakah diri nya 

termasuk siswa yang berkemampuan tinggi, berkemampuan rata-rata, ataukah 

berkemampuan rendah. Bagi peserta didik evaluasi pendidikan (khususnya 

hasil belajar akan dapat memberikan dorongan (motivasi) kepada mereka 

untuk dapat memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan prestasinya. 

Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian atau 

ketetapan hati kepada diri pendidik tersebut, sejauh mana usaha yang telah 

dilakukan selama ini telah membawa hasil, sehingga ia secara psikologis 

memiliki pedoman atau pegangan batin yang pasti guna menentukan langkah 

apa saja yang dipandang perlu dilakukan. 
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Pencapaian tujuan pembelajaran yang berupa prestasi belajar 

merupakan hasil dari kegiatan belajar mengajar. Bagi seorang siswa, nilai 

merupakan sesuatu yang sangat penting karena nilai merupakan cermin dari 

keberhasilan belajar. Secara garis besar, nilai mempunyai 4 (empat) fungsi, 

yaitu (Suharsimi Arikunto 2003 : 247) : 

a. Fungsi instruksional : pemberian nilai merupakan suatu pekerjaan yang 

bertujuan untuk memberikan suatu umpan balik (feed back) yang 

mencerminkan seberapa jauh seorang siswa telah mencapai tujuan yang 

ditetapkan dalam pengajaran atau sistem instruksional). 

b. Fungsi informatif : pemberian nilai siswa kepada orang tuanya 

mempunyai arti bahwa orang tua siswa tersebut menjadi tahu akan 

kemajuan dan prestasi putra putrinya di sekolah. Catatan ini akan sangat 

breguna, terutama bagi oarng tuanya yang ikut serta menyadari tujuan 

sekolah dan perkembangan putranya. 

c. Fungsi membimbing : pemberian nilai kepada siswa memiliki arti yang 

sangat besar bagi pekerjaan bimbingan. Catatan lengkap yang mencakup 

tingkat (rating) dalam kepribadian siswa serta sifat – sifat yang 

berhubungan dengan rasa sosial akan sangat membantu siswa dalam 

pengarahannya sebagai pribadi seutuhnya. 

d. Fungsi administratif, mencakup menentukan kenaikan dan kelulusan 

siswa, memindahkan atau menempatkan siswa, memberikan beasiswa, 

memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar dan memberi 
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gambaran tentang prestasi siswa lulusan kepada para calon pemakai 

tenaga.  

Evaluasi harus mampu menjawab semua informasi tentang tingkat 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pendidikan yang diarahkan untuk 

melahirkan tenaga cerdas yang mampu bekerja dan tenaga kerja yang cerdas 

tidak dapat diukur hanya dengan tes belaka. Untuk itu evaluasi harus mampu 

menjawab kecerdasan peserta didik sekaligus kemampuannya dalam bekerja.  

Sistem evaluasi yang lebih banyak berbentuk tes obyektif akan 

membuat peserta didik mengejar kemampuan kognitif dan bahkan dapat 

dicapai dengan cara mengafal saja. Artinya anak yang lulus ujian dalam 

bentuk tes obyektif belum berarti bahwa anak tersebut cerdas apalagi terampil 

bekerja, karena cukup dengan menghafal walaupun tidak mengerti maka dia 

dapat mengerjakan tes. Sebagai konsekuensinya harus dikembangkan sistem 

evaluasi yang dapat menjawab semua kemampuan yang dipelajari dan 

diperoleh selama mengikuti pendidikan. Selain itu pendidikan harus mampu 

membedakan antara anak yang mengikuti pendidikan dengan anak yang tidak 

mengikuti pendidikan. Dengan kata lain evaluasi tidak bisa dilakukan hanya 

pada saat tertentu, tetapi harus dilakukan secara komperehensif atau 

menyeluruh dengan beragam bentuk dan dilakukan secara terus menerus dan 

berkelanjutan. 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Max Darsono (2001 : 111) prinsip 

evaluasi belajar mengandung dua aspek kegiatan yaitu : pengukuran dan 

penilain. Pengukuran berarti proses identifikasi besar kecilnya gejala, baik 
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dengan alat yang ditera maupun tidak. Mengukur hasil belajar termasuk 

dalam pengukuran psikologis, ada beberpa prinsip yang harus diperhatikan. 

Prinsip tersebut antara lain : 

a. Pengukuran psikologis bersifat tidak langsung (indirect) berarti untuk 

mengukur gejala hasil belajar perlu diungkapkan terlebih dahulu dengan 

alat yang disebut tes. 

b. Hasil pengukuran psikologis dipengaruhi oleh jenis instrumennya 

(tesnya). Oleh karena itu ntuk mendapatkan hasil ukur yang obyektif 

diperlukan alat yang valid dan reliabel. 

c. Hasil pengukuran psikologis diwarnai oleh kondisi orang yang diukur. 

Hal ini mengandung konsekuensi bahwa pengukuran hasil belajar itu 

perlu dilakukan dengan cermat, khususnya pda saat pengukuran hasil 

belajar berlangsung. 

Jelas bahwa dalam evaluasi hasil belajar perlu diperhatikan prinsip 

dalam pengukuran, pelaksanaanya dan pengolahan hasilnya. Menyusun tes 

hasil belajar yang baik memerlukan pemikiran yang cermat, karena kegiatan 

ini berkaitan denagan beberpa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu.  

Hal-hal yang dimaksud adalah prinsip dasar, bentuk, dan tipe tes 

serta validitas dan reliabilitas. Adapun prinsip-prinsip dasar pengukuran tes 

hasil belajar adalah sebagai berikut : 

a. Mengukur secara jelas hasil belajar. 

b. Mengukur sampel representatif dan hasil belajar mata pelajaran yang 

disajikan. 
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c. Mencek tipe item dengan kegunaan tertentu intuk memperoleh hasil 

belajar yang diinginkan. 

d. Didesain sesuai dengan kegunaan tertentu untuk memperoleh hasil yang 

didinginkan. 

e. Dibuat seriabel mungkin, sehingga selanjutnya dapat diuji validasinya. 

f. Digunakan untuk mengetahui cara belajar siswa dan cara mengajar guru 

(T. Raka Joni dalam Max Darsono, 2001 : 112). 

2.2.3 Persiapan Ujian Akhir Nasional  

Persiapan berasal dari kata dasar “siap” dengan mendapat awalan 

“per-“  dengan akhiran “–an”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “siap” 

bertarti tindakan (perencanaan), jadi persiapan Ujian Akhir Nasional adalah 

proses tindakan atau perencanaan yang dilakukan sebelum ujian akhir 

nasional dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi tiga : 1059).  

Menurut Fattah dalam Sutomo, (2005:12) perencanaan pendidikan 

adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu 

tertentu (sesuai dengan jenjang waktu perencanaan) agar penyelenggaraan 

sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan 

lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalama 

konteks pendidikan di Indonesia, model perencanaan pendidikan yang 

digunakan adalah mengadopsi PPBS (planning, programming, budgeting 

system) yang disebut SP4 (Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan 

Penganggaran). Esensi dari model ini adalah sebagai berikut (Suria Sumantri 

dalam Sutomo 2005 : 13) : 
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a. Memerinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap 

tujuan yang hendak dicapai. 

b. Mencari alternatif yang relevan, cara yang berbeda-beda untuk mencapai 

tujuan. 

c. Membayarkan biaya total dari setiap alternatif, baik yang biaya  langsung 

ataupun tidak langsung, biaya telah lewat atau biaya yang akan datang, 

baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uang. 

d. Memberikan gambaran tentang efektivitas setiap alternatif dan 

bagaimana alternatif itu mencapai tujuan. 

e. Membandingkan dan menganalisis alternatif tersebut, yaitu mencari 

kombinasi yang memerikan afektivitas yang paling besar dari sumber 

yang ada dalam pencapaian tujuan.  

Menurut Sondang P. Siagian (1992 : 50), perencanaan adalah usaha 

sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang 

tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu 

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Salah satu alasan utama menempatkan perencanaan sebagai 

fungsi organik menejerial yang pertama karena perencanaan merupakan 

langkah konkret yang pertama harus diambil dalam usaha pencapaian tujuan. 

Artinya perencanaan sebagai usaha konkret langkah-langkah yang harus 

ditempuh yang dasarnya telah diletakan dalam strategi organisasi, sehingga 

memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi menejemen lainnya. 
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Perencanaan bertujuan memberi pegangan bagi manajer agar 

mengetahui arah yang hendak dituju, mengurangi dampak perubahan , 

mengurangi pemborosan dan kesia-siaan, menetapkan acuan untuk 

memudahkan pengawasan serta menunjang koordinasi. Perencanaan disususn 

dengan pertimbangan dari hasil penelitian, observasi maupun argumentasi, 

tetapi secara jelas bahwa perencanana adalah penjabaran setrategi awal dasar 

organisasi yang bersangkutan. Penyususnan program tersebut haruslah 

menyeluruh, artinya harus menyangkut semua aspek dan 

memberdayagunakannya. 

1. Manfaat dan kelemahan perencanaan 

Menurut T. Hani Handoko (2003:81) Perencanaan mempunyai 

banyak manfaat antara lain ; (1) Membantu manajemen untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan lingkungan, (2) 

Membantu dalam kristalisasi persesuaiam pada masalah-masalah utama, 

(3) memungkinkan manajer untuk memehami keseluruhan gambaran 

opersai lebih jelas, (4) Membantu penempatan tanggung jawab lebih 

cepat, (5) Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, (6) 

Memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara berbagai bagian 

organisasi, (7) Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dsn lebih mudah 

dipahami, (8) Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, (9) 

Menghemat waktu, usaha dan dana. 

Perencanaan juga memiliki kelemahan antara lain : (1) 

Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada 
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kontribusi nyata, (2) Perncanaan cenderung menunda kegiatan, (3) 

Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif 

dan berinovasi, (4) Kadang-kadang hasil yang lebih baik didapat oleh 

penyelesaian situasional inividu dan penanganan setiap masalah pada 

saat masalah tersebut terjadi, (5) rencana-rencana yang diikuti cara yang 

tidak konsisten. 

2. Tahap-Tahap Dasar Perencanaan 

Menurut T. Hani Handoko (2003:79) dasar perencanaan pada 

dasarnya melalui tahap sebagai berikut : 

a. Menetapkan Tujuan atau Serangkaian Tujuan 

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan 

atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan 

tujuan yang jelas, organisasi akan mengunakan sumber dayanya 

secara tidak efektif. 

b. Merumuskan Keadaan Saat Ini 

Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang 

hendak dicapai atau sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian 

tujuan, adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut 

waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini 

dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana 

kegitan lebih lanjut. 
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c. Mengidentifikasi Segala Kemudahan dan Hambatan 

Segala kekuatan dan hambatan perlu diidentufikasi untuk mengukur 

kemampuan  organisasi dalam mencapai tujuan. 

d. Mengembangkan Rencana atau Serangkaian Kegiatan untuk 

Mencapai Tujuan 

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi 

pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, 

penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik 

(paling memasukan) diantara berbagai alternatif yang ada. 

3. Bentuk-Bentuk perencanaan 

Menurut Hamdan Mansyur (1989:79) ada beberapa bentuk perencanaan 

yang terbagi atas : 

a. Berdasarkan ukuran luasnya : 

1) Perencanaan setrategi adalah : perencanaan yang dilaksanakan 

pada seluruh unit organisasi, yang mencapai tujuan organisasi 

secara keseluruhan. 

2) Perencanaan operasional adalah rencana yang menggambarkan 

rincian bagaimana cara mencapai tujuan umum organisasi 

melalui unit-unit pelaksana. Rencana operasional sendiri 

terbagi dalam 2 macam yaitu 1) Rencana sekali pakai adalah 

serangkaian kegiatan terperinci yang memungkinkan tidak 

berulang dalam bentuk yang sama diwaktu mendatang. 2) 

Rencana tetap adalah kebijakan, prosedur dan aturan. Rencana 
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tetap ini sekali ditetapkan akan terus diterapkan sampai perlu 

diubah (modifikasi) atau dihapus. 

b. Berdasarkan waktu 

1) Rencana Jangka Pendek adalah rencana yang dijalankan hanya 

dalam jangka satu tahun. 

2) Rencana Jangka Panjang adalah rencana yang yang akan 

dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun atau lebih. 

c. Berdasarkan kekhasannya 

1) Rencana Spesifik merupakan rencana yang ditentukan khusus 

sehingga tidak memberi peluang untuk interpretasi diri. 

2) Rencana Direksional adalah suatu rencana manajemen yang 

bersifat fleksibel. 

d. Penyusunan rencana 

Menurut Sondang P. Siagian (1992 : 51) salah satu cara 

yang paling lumrah dikemukakan dalam penyusunan suatu rencana 

adalah dengan mengatakan bahwa perencanaan berarti mencari dan 

menemukan jawaban terhadap pertanyaan, yaitu : Apa, Dimana, 

Bilamana, Bagaimana, Siapa, Mengapa, (SIABIDIBA). Pengalaman 

menunjukan bahwa ditemukan jawaban yangmenyakinkan terhadap 

keenam pertanyaan tersbut akan berakibat pada tersusunnya rencan 

yang baik. 

1) Pertanyaan “apa” 

Pada dasarnya pertanyaan “apa” menyatakan tiga hal, 

yaitu apa yang akan dikerjakan, sumber dana dan daya apa yang 

dibutuhkan, sarana dan prasarana apa yang diperlukan. Separti 



29 

 

diketahui dalam setiap organisasi terdapat beraneka ragam 

kegiatan yang dilaksanakan. Berbagai ragam aneka ragam aneka 

kegiatan itu dapat digolongkan menjadi 1) Kegiatan pokok 

adalah rangkaian aktivitas yang secara langsung diajukan pada 

pencapaian tujuan organisasi. 2) Kegiatan penunjang adalah 

berbagai aktivitas yang mendukung usaha pencapaian tujuan. 3) 

Kegiatan periferal adalah kegiatan yang tidak menunjang usaha 

pencapaian tujuan secara langsung, akan tetapi sering tidak bisa 

dihindarkan. 

Merencanakan “apa” juga berarti menentukan sarana 

dan prasarana, kerja yang dibutuhkan agar berbagai kegiatan 

yang diidentifakasikan terselenggara dengan baik. 

2) Pertanyaan “dimana” 

Pertanyaan “dimana” berkaitan dengan pemanfaat 

lokasi atau tempat berlangsungnya kegiatan. Dalam menentukan 

lokasi, ada empat hal yang harus dipertimbangkan, yaitu : 1) 

Efisiensi, artinya segala tempat kerja yang dimiliki oleh 

organisasi dimanfaatkan semaksimal mungkin. 2) Aksesabilitas, 

artinya lokasi tersebut tergantung pada jenis kegiatan 

diselenggarakan. 3) Sarana dan prasarana yang diperlukan 

dalam kegiatan. 4) Tersedianya tenaga kerja yang memenuhi 

berbagai persyaratan guna menjamin terlaksananya tugas 

ddengan tingkat efisiensi, evektifitas dan produktifitas yang 

tinggi. 
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3) Pertanyaan “bilamana” 

Pertanyaan “bilamana” lebih dikaitkan dengan 

kemampuan manajer untuk memilih waktu yang tepat untuk 

melakukan hal-hal tertentu. Pentingnya jawaban terhadap 

pertanyaan “bilamana” ini terlihat pada dua hal : 1) Waktu 

adalah salah satu komoditi yang sangat berharga yang mungkin 

dimiliki oleh suatu organisasi. 2) Pemilikan sense of timing 

(kemampuan memilih waktu) yang tepat. 

4) Pertanyaan “bagaimana” 

Kejelasan jawaban terhadap pertanyaan ”bagaimana” 

mempunyai dua makna yang sangat penting : 1) Untuk 

Kepentingan Operasional, artinya perlu kejelasan tentang 

teknik-teknik pelaksanaan tugas untuk dijadikan pegangan oleh 

para pelaksana kegiatan operaional. 2) Untuk Kepentingan 

Koordinasi, artinya peraturan permainan harus jelas terlihat 

bahwa terlepas dari adanya pembagian tugas diantara orang-

orang atau antara satuan-satuan kerja dalam organisasi, 

semuanya harus bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat. 

Dengan kata lain keberhasilan seseorang atau satuan kerja 

menyelasaikan tugasnya juga sangat tergantung pada 

keberhasilan orang atau satuan kerja yang lain. 

5) Pertanyaan “siapa” 

Jawaban terhadap pertanyaan “siapa” harus berakibat 

pada adanya kejelasan tentang seluruh kebijaknanaan dibidang 
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ketenaga kerjaan yang ada pada dasrnya seluruh kebijakan 

dibidang ketenaga kerjaan yang pada dasarnya berarti 

menggambarkan pola manajemen sumber daya manusia dalam 

organisasi yang bersngkutan. Pola manajemen itu idealnya 

meliputi : 1) Analisis kebutuhan tenaga kerja untuk kurun waktu 

tertentu berlakunya rencana dengan segala persyaratan, baik 

dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. 2) Metode dan teknik 

pengadaan tenaga kerja yang akan digunakan antara lain deng 

pemanfaatan semua saluran dan jaringan rekruitmen yang 

tersedia. 3) Metode dan teknik seleksi. 4) Kebijaksanaan 

pengupahan dan pengajian dengan mempertimbangkan berbagai 

hal seperti kemampuan organisasi, jenis pekerjaan, dan lain 

sebagainya. 5) Penempatan yang rasional dan objektif 

berdasarkan berbagai kriteria. 6) Pola pembinaan karier dengan 

berbagai teknik. 7) Kebijaksanaan tentang pemutusan hubungan 

kerja baik karena tindakan disiplin, adanya yang berhenti 

dengan hormat atau permintaan sendiri, meninggal maupun 

karena pemensiunan. Dapat dikatakan secara aksiomatik bahwa 

tanpa terjawabnya pertanyaan “siapa” dengan baik, jawaban-

jawaban terhadap semua pertanyaan yang lain tidak akan ada 

artinya. 
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6) Pertanyaan “mengapa” 

Pertanyaan “mengapa” berarti melihat secara sangat 

teliti apakah dalam rencana yang disusun terdapat kelemahan-

kelemahan atau tidak. Maksudnya adalah agar jangan sampai 

rencana yang tercantum namun tidak sesuai dengan apa yang 

telah direncana. 

Sesuai dengan kedudukannya yang disandang dalam masyarakat. Dalam 

setiap peran sosial terdapat hak dan kewajiban sebagaimana kedudukan 

seseorang dalam masyarakat. Peran sosial juga berarti seperangkat 

harapan yang dibebankan kepada individu yang menempati status 

tertentu atau perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan 

statusnya (Tim Sosiologi, 2002 ; 18). Dari beberapa pendapat para ahli 

tentang peran, dapat diketahui bahwa Peran adalah gambaran tentang 

pola perilaku atau tindakan yang diharapkan dari seseorang dalam suatu 

status tertentu. 

Menurut Soerjono Soekanto (2003 ; 244), pengertian peran 

memuat hal–hal sebagai berikut : 

d. Peran meliputi norma–norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini 

merupakan rangkaian peraturan–peraturan yang membimbing 

seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 

e. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 
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f. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting 

bagi struktur sosial masyarakat. 

Peran seseorang dalam organisasi atau masyarakat ataupun 

kelompok sosial lainnya tidak lepas dari perilaku peran. Perilaku peran 

adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran 

tersebut. Perilaku peran berbeda dari perilaku yang diharapkan, karena 

beberapa alasan antara lain : 

c. Seseorang memandang suatu peran dengan cara yang sama 

sebagaimana orang lain memandangnya. 

d. Sifat kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana orang itu 

merasakan peran tersebut dan tidak semua orang yang mengisi suatu 

peran merasa sama terikatnya kepada peran tersebut, karena hal ini 

dapat bertentangan dengan peran lainnya. 

2.2.2 Tinjauan Tentang Kepala Sekolah 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0296 

Tahun 1996 (dalam Sutomo, 2007 : 97) kepala sekolah adalah guru yang 

memperoleh tambahan tugas untuk memimpin penyelenggaraan 

pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Menurut 

keputusan ini masa tugas kepala sekolah adalah 4 (empat) tahun yang 

dapat diperpanjang satu kali masa tugas. Bagi yang sudah menduduki 

jabatan dua kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali 

apabila sudah melewati masa tenggang waktu minimal satu kali masa 
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tugas. Bagi mereka yang memiliki prestasi yang sangat baik dapat 

ditugaskan di sekolah lain tanpa tenggang waktu. 

Kepala sekolah bertanggung jawab atas jalannya lembaga 

sekolah dan kegiatannya. Kepala sekolah berada di garda terdepan dan 

dapat diukur  keberhasilannya. Pada prinsipnya manajemen sekolah itu 

sama dengan manajemen yang diterapkan di perusahaan. Perbedaannya 

terdapat pada produk akhir yang dihasilkan. Yang dihasilkan oleh 

manajemen sekolah adalah manusia yang berubah. Dari yang tidak tahu 

menjadi tahu, dari yang tidak berpengalaman menjadi berpengalaman, 

dari yang tak bisa menjadi bisa. Sedangkan sasaran manajemen 

perusahaan itu pada kualitas produksi benda-benda mati. Jadi, 

manajemen sekolah berandil kuat pada pembentukan kualitas manusia 

yang merupakan generasi penerus bangsa. 

Kompetensi sosial kepala sekolah memiliki peran/tugas yang 

banyak dan kompleks, yaitu (Sutomo, 2007 : 97) : 

h. Sebagai pendidik : 

1) Kepala sekolah bertugas membimbing guru, yaitu peningkatan 

guru dengan cara membantu pengembang media pembelajaran 

dan pengembangan perangkat pembelajaran guru serta 

mengikutsertakan guru dalam pelatihan sesuai dengan mata 

pelajaran. 

2) Kepala sekolah bertugas membimbing karyawan, yaitu 

memberikan pengarahan dan mengawasi karyawan yang 
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berkaitan cengan pelaksanaan tugas lapangan, dan termasuk 

didalamnya pemeliharaan sarana dan prasarana. 

3) Kepala sekolah bertugas membimbing siswa yaitu mengawasi 

jalannya proses belajar mengajar siswa, meningkatkan 

fungsinnya sebagai konselor, meningkatkan kualitas siswa 

dengan memberikan pengarahan yang berkaitan dengan belajar 

siswa, sehingga siswa memilki motivasi untuk belajar sehingga 

berjalan dengan tertib dan rapi. 

4) Mengikuti perkembangan iptek ; Mengikuti perkembangan iptek 

meliputi pengadaan fasilitas teknologi informasi dan komunikas, 

mengikuti perkembangan informasi teknologi. 

i. Sebagai manajer : 

1) Kepala sekolah bertugas menyusun program sekolah. 

2) Menyusun pengorganisasian sekolah ; menyusun struktur 

organisasi sekolah, membuat  tugas dan penjelasan tugas (job 

description) masing-masing bidang. 

j. Sebagai administrator : 

1) Kepala sekolah bertugas mengelola kesiswaan ; mengatur, 

mengkoordinir, dan mengontrol program kerja serta 

pelaksaanaan program kerja kesiswaan. 

2) Kepala sekolah bertugas mengelola sarana dan prasarana; 

merencanakan dan mengadakan sarana dan prasarana yang 
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belum tersedia  serta   merencanakan perawatan sarana dan 

prasarana yang di gunakan. 

k. Sebagai supervisor : 

1) Menyusun program supervisi pendidikan. 

2) Memanfaatkan hasil hasil supervisi. 

l. Sebagai pemimpin  

1) Menyusun dan mensosialisasikan visi dan misi suatu program 

sekolah. 

2) Mengambil keputusan dengan melakukan komunikasi. 

m. Sebagai pembaharu : 

1) Kepala sekolah bertugas mencari dan melakukan pembaharuan 

dalam berbagai aspek dengan mendorong guru staf dan orang 

tua untuk memahami. 

2) Memberikan dukungan terhadap pembaharuan yang ditawarkan. 

n. Sebagai pembangkit minat (motivator) : 

1) Mengubah lingkungan kerja dan suasana kerja. 

2) Membangun prinsip penghargaan dan hukuman (reward and 

punishment)  yang sistemik. 

Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah 

kebijakan sekolah yang akan menentukan bagaimana tujuan–tujuan 

sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Karena itulah, 

kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja 

(Sutomo, 2007 : 98).  
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Fungsi dan peran kepala sekolah diatur dengan Kepmendikbud 

No. 0489/U/1992. Seorang kepala sekolah mempunyai tugas :  

d. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan.  

e. Membina kesiswaan. 

f. Melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga 

kependidikan lainnya. 

g. Menyelenggarakan administrasi sekolah.  

h. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan 

sarana prasarana. 

i. Melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan 

masyarakat.  

Keberhasilan kepemimpinan (Sutomo  2007 : 83) pada 

hakikatnya berkatan dengan tingkat kepedulian seorang pimpinan 

terhadap dua orientasi, yaitu apa yang telah dicapai oleh organisasi 

(organization achivement) dan pembinaan terhadap organisasi 

(organization maintenance). Agar lebih jauh mengetahui atau 

mengevaluasi keberhasilan seorang pemimpin melalui dua macam 

pendekatan tersebut, secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut : 

c. Prestasi Organisasi (organization achievement)  

Melalui pendekatan ini keberhasilan pimpinan dapat dikaji 

dengan melakukan pengamatan terhadap produk yang dihasilkan 

oleh proses transformasi kepemimpinan seperti : penampilan 

kelompok, tercapainya tujuan kelompok, pertumbuhan kelompok, 
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kemajuan kelompok menghadapi krisis, bahwa merasa puas terhadap 

pemimpin, bawaan merasa bertanggung jawab terhadap tujuan 

kelompok, kesejahteraan psikologis dan perkembangan anggota 

kelompok, bawahan tetap mendukung keduddukan dan jabatan 

pemimpin. 

d. Pembinaan (Organization maintence) ; dapat diartikan melalui 

pengamatan terhadap sikap bawahan dan orientasi pemimpin  

terhadap bawahan : 

1) Sikap bawahan terhadap pemimpin ; Sikap ini meliputi kepuasan, 

penghormatan, kekaguman, kepatuhan dan kesetiaan. Alat yang 

dipakai adalah kuesioner atau interview. 

2) Berkaitan dengan sikap bawahan terhadap pimpinan ; Aspek 

prilaku yang diajadikan indikator meliiputi : ketidakhadiran, 

pergantian dengan mendadak, keluhan, pengaduan tehadap 

pimpinan yang lebih atas, permintaan pindah, kemnduran, 

pemogokan liar, peristiwa-peristiwa sabotase terhadap 

perklengkapan dan fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjukan bawahan tidak puas dan sikpa permusuhan terhadap 

pimpinan mereka. 

3) Sikap pemimpin terhadap bawahan, dapat dirasakan oleh para 

bawahan atau pengamatan dari luar seperti : Apakah pemimpin 

meningkatkan ras kebersamaan kelompok seperti : kerjasama 

kelompok, motivasi kelompok, pemecahan masalah, pengambilan 
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keputusan dan pemecahan konvlik diantara anggota. Apakah 

pemimpin memeberikan bantuan efisiensi demi spesialisasi 

peranan, kegiatan orientasi, akumulasi sumber dan kesiapan 

kelompok menghadapi perubahan dan krisis. Apakah pimpinan 

melakukan perbaikan terhadap kualitas hdup kerja, menciptakan 

ketrampilan bawahan dan membantu pertumbuhan dan 

perkembangan psikologi bawahan. 

Kepala sekolah dalam jabatannya itu berfungsi sebagai Edukator, 

Manajer, Administrator, Supervisor (dibuatkan akronim fungsinya : 

EMAS). Dalam menjalankan tugas dan peranannya tersebut kepala 

mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah di tetapkan serta program 

kerja yang telah disusun agar tugas dan peranya berjalan dengan baik, 

sehingga berimbas kepada komponen manajemen sekolah yang lain seperti 

Guru, Tata Usaha, Siswa dan sebagainya. 

 

2.3 Tinjauan Tentang Ujian Akhir Nasional 

2.2.4 Ujian Akhir Nasional 

Ujian Akhir Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi belajar 

pada akhir tahun pelajaran yang diterapkan pada beberapa mata pelajaran 

yang dianggap “penting”, walaupun masih ada perdebatan tentang mengapa 

mata pelajaran itu yang penting dan apakah itu berarti yang lain tidak penting 

(Ngadirin, Artikel : 2004).  
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Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk menerapkan Ujian 

Akhir Nasional sebagai salah satu bentuk evaluasi pendidikan. Menurut 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 tentang Ujian Akhir 

Nasional Tahun Pelajaran 2003/2004 disebutkan bahwa tujuan Ujian Akhir 

Nasional adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik 

melalui pemberian tes pada siswa sekolah lanjutan tingkat pertama dan 

sekolah lanjutan tingkat atas. Selain itu bertujuan untuk mengukur mutu 

pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di 

tingkat nasional, provinsi, kabupaten, sampai tingkat sekolah. 

Ujian Akhir Nasional berfungsi sebagai alat pengendali mutu 

pendidikan secara nasional, pendorong peningkatan mutu pendidikan secara 

nasional, bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik, dan sebagai 

bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan pada jenjang pendidikan yang 

lebih tinggi.  

2.2.5 Ujian Akhir Nasional Sebagai Alat Evaluasi Pendidikan 

Evaluasi seharusnya dapat memberikan gambaran tentang 

pencapaian tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 

tahun 2003. Evaluasi seharusnya mampu memberikan informasi tentang 

sejauh mana kesehatan peserta didik. Evaluasi harus mampu memberikan tiga 

informasi penting yaitu penempatan, mastery, dan diagnosis (McNeil dalam 

Ngadirin, 2004). Penempatan berkaitan dengan pada level belajar yang mana 

seorang anak dapat ditempatkan sehingga dapat menantang tetapi tidak 

frustasi.  Mastery berkaitan dengan apakah anak sudah memiliki pengetahuan 
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dan kemampuan yang cukup untuk menuju ke tingkat berikutnya. Diagnosis 

berkaitan dengan pada bagian mana yang dirasa sulit oleh anak. 

Menurut Ralph Tyler (dalam Suharsimi Arikunto, 2003), evaluasi 

merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, 

dalam hal apa dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika belum, 

bagaimana yang belum dan apa sebabnya. Sedangkan menurut Prof..Drs. 

Anas Sudijono (1996 : 5) evaluasi adalah kegiatan atau proses untuk menilai 

sesuatu yang mencakup pengukuran dan penilaian. Untuk dapat menentukan 

nilai dari sesuatu yang sedang dinilai, dilakukan pengukuran, dan wujud dari 

pengukuran itu adalah pengujian, dan pengujian inilah yang dalam dunia 

pendidikan dikenal dengan istilah tes. 

Menurut Anas Sudjiono (1996 : 8) secara umum, evaluasi sebagai 

suatu tindakan atau proses yang yang memiliki fungsi pokok yaitu (1) 

mengukur kemajuan, (2) menunjang penyusunan rencana, dan (3) 

memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Apabila tujuan yang 

telah dirumuskan itu direncanakan dengan evaluasi yang berkesinambungan 

akan dapat dipantau, tahapan manakah yang sudah dapat diselesaikan dan 

mana pula tahapan yang mengalami kendala dalam pelaksanaannya. 

Menurut Anas sudjiono (1996 : 9) ada dua macam kemungkinan 

hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi, yaitu : (1) hasil evaluasi itu 

ternyata menggembirakan, sehingga dapat memberikan rasa lega bagi 

evaluator, sebab tujuan yang telah ditentukan dapa dicapai sesuai dengan 

yang direncanakan; (2) hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan atau 
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bahkan menghawatirkan, dengan alasan bahwa berdasar hasil evaluasi 

ternyata dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan, hambatan atau 

kendala, sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Evaluasi 

yang dilaksanakan secara berkesinambungan, akan membuka peluang bagi 

evaluator untuk membuat perkiraan (estimation), apakah tujuan yang telah 

dirumuskan akan dapat dicapai pada waktu yang telah ditentukan atau tidak.  

Apabila berdasar data hasil evaluasi itu diperkirakan bahwa tujuan 

tidak akan dapat dicapai sesuai dengan rencana, maka evaluator akan 

berusaha untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebabnya, serta 

mencari dan menemukan jalan keluar atau cara-cara pemecahannya.  

Menurut Anas sudjiono (1996 : 10) secara khusus fungsi evaluasi 

dalam dunia pendidikan dapat ditilik dari tiga segi, yaitu (1) segi psikologis, 

(2) segi didaktik, dan (3) segi administratif. Secara psikologis, kegiatan 

evaluasi dalam bidang pendidikan disekolah dapat disoroti dari dua sisi, yaitu 

dari sisi peserta didik dan sisi pendidik. 

Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan 

memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal 

kapasitas dan status dirinya masing-masing. Dengan dilakukan evaluasi 

terhadap hasil belajar siswa maka siswa akan mengetahui apakah diri nya 

termasuk siswa yang berkemampuan tinggi, berkemampuan rata-rata, ataukah 

berkemampuan rendah. Bagi peserta didik evaluasi pendidikan (khususnya 

hasil belajar akan dapat memberikan dorongan (motivasi) kepada mereka 

untuk dapat memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan prestasinya. 
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Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian atau 

ketetapan hati kepada diri pendidik tersebut, sejauh mana usaha yang telah 

dilakukan selama ini telah membawa hasil, sehingga ia secara psikologis 

memiliki pedoman atau pegangan batin yang pasti guna menentukan langkah 

apa saja yang dipandang perlu dilakukan. 

Pencapaian tujuan pembelajaran yang berupa prestasi belajar 

merupakan hasil dari kegiatan belajar mengajar. Bagi seorang siswa, nilai 

merupakan sesuatu yang sangat penting karena nilai merupakan cermin dari 

keberhasilan belajar. Secara garis besar, nilai mempunyai 4 (empat) fungsi, 

yaitu (Suharsimi Arikunto 2003 : 247) : 

e. Fungsi instruksional : pemberian nilai merupakan suatu pekerjaan 

yang bertujuan untuk memberikan suatu umpan balik (feed back) 

yang mencerminkan seberapa jauh seorang siswa telah mencapai 

tujuan yang ditetapkan dalam pengajaran atau sistem instruksional). 

f. Fungsi informatif : pemberian nilai siswa kepada orang tuanya 

mempunyai arti bahwa orang tua siswa tersebut menjadi tahu akan 

kemajuan dan prestasi putra putrinya di sekolah. Catatan ini akan 

sangat breguna, terutama bagi oarng tuanya yang ikut serta 

menyadari tujuan sekolah dan perkembangan putranya. 

g. Fungsi membimbing : pemberian nilai kepada siswa memiliki arti 

yang sangat besar bagi pekerjaan bimbingan. Catatan lengkap yang 

mencakup tingkat (rating) dalam kepribadian siswa serta sifat – sifat 
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yang berhubungan dengan rasa sosial akan sangat membantu siswa 

dalam pengarahannya sebagai pribadi seutuhnya. 

h. Fungsi administratif, mencakup menentukan kenaikan dan kelulusan 

siswa, memindahkan atau menempatkan siswa, memberikan 

beasiswa, memberikan rekomendasi untuk melanjutkan belajar dan 

memberi gambaran tentang prestasi siswa lulusan kepada para calon 

pemakai tenaga.  

Evaluasi harus mampu menjawab semua informasi tentang tingkat 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Pendidikan yang diarahkan untuk 

melahirkan tenaga cerdas yang mampu bekerja dan tenaga kerja yang cerdas 

tidak dapat diukur hanya dengan tes belaka. Untuk itu evaluasi harus mampu 

menjawab kecerdasan peserta didik sekaligus kemampuannya dalam bekerja.  

Sistem evaluasi yang lebih banyak berbentuk tes obyektif akan 

membuat peserta didik mengejar kemampuan kognitif dan bahkan dapat 

dicapai dengan cara mengafal saja. Artinya anak yang lulus ujian dalam 

bentuk tes obyektif belum berarti bahwa anak tersebut cerdas apalagi terampil 

bekerja, karena cukup dengan menghafal walaupun tidak mengerti maka dia 

dapat mengerjakan tes. Sebagai konsekuensinya harus dikembangkan sistem 

evaluasi yang dapat menjawab semua kemampuan yang dipelajari dan 

diperoleh selama mengikuti pendidikan. Selain itu pendidikan harus mampu 

membedakan antara anak yang mengikuti pendidikan dengan anak yang tidak 

mengikuti pendidikan. Dengan kata lain evaluasi tidak bisa dilakukan hanya 

pada saat tertentu, tetapi harus dilakukan secara komperehensif atau 
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menyeluruh dengan beragam bentuk dan dilakukan secara terus menerus dan 

berkelanjutan. 

Menurut Sutrisno Hadi dalam Max Darsono (2001 : 111) prinsip 

evaluasi belajar mengandung dua aspek kegiatan yaitu : pengukuran dan 

penilain. Pengukuran berarti proses identifikasi besar kecilnya gejala, baik 

dengan alat yang ditera maupun tidak. Mengukur hasil belajar termasuk 

dalam pengukuran psikologis, ada beberpa prinsip yang harus diperhatikan. 

Prinsip tersebut antara lain : 

e. Pengukuran psikologis bersifat tidak langsung (indirect) berarti untuk 

mengukur gejala hasil belajar perlu diungkapkan terlebih dahulu dengan 

alat yang disebut tes. 

f. Hasil pengukuran psikologis dipengaruhi oleh jenis instrumennya (tesnya). 

Oleh karena itu ntuk mendapatkan hasil ukur yang obyektif diperlukan alat 

yang valid dan reliabel. 

g. Hasil pengukuran psikologis diwarnai oleh kondisi orang yang diukur. Hal 

ini mengandung konsekuensi bahwa pengukuran hasil belajar itu perlu 

dilakukan dengan cermat, khususnya pda saat pengukuran hasil belajar 

berlangsung. 

Jelas bahwa dalam evaluasi hasil belajar perlu diperhatikan prinsip 

dalam pengukuran, pelaksanaanya dan pengolahan hasilnya. Menyusun tes 

hasil belajar yang baik memerlukan pemikiran yang cermat, karena kegiatan 

ini berkaitan denagan beberpa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu.  
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Hal-hal yang dimaksud adalah prinsip dasar, bentuk, dan tipe tes 

serta validitas dan reliabilitas. Adapun prinsip-prinsip dasar pengukuran tes 

hasil belajar adalah sebagai berikut : 

g. Mengukur secara jelas hasil belajar. 

h. Mengukur sampel representatif dan hasil belajar mata pelajaran yang 

disajikan. 

i. Mencek tipe item dengan kegunaan tertentu intuk memperoleh hasil 

belajar yang diinginkan. 

j. Didesain sesuai dengan kegunaan tertentu untuk memperoleh hasil yang 

didinginkan. 

k. Dibuat seriabel mungkin, sehingga selanjutnya dapat diuji validasinya. 

l. Digunakan untuk mengetahui cara belajar siswa dan cara mengajar guru 

(T. Raka Joni dalam Max Darsono, 2001 : 112). 

 

2.2.6 Persiapan Ujian Akhir Nasional  

Persiapan berasal dari kata dasar “siap” dengan mendapat awalan 

“per-“  dengan akhiran “–an”. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia “siap” 

bertarti tindakan (perencanaan), jadi persiapan Ujian Akhir Nasional adalah 

proses tindakan atau perencanaan yang dilakukan sebelum ujian akhir 

nasional dilaksanakan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi tiga : 1059).  

Menurut Fattah dalam Sutomo, (2005:12) perencanaan pendidikan 

adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama waktu 

tertentu (sesuai dengan jenjang waktu perencanaan) agar penyelenggaraan 

sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien serta menghasilkan 
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lulusan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalama 

konteks pendidikan di Indonesia, model perencanaan pendidikan yang 

digunakan adalah mengadopsi PPBS (planing, programming, budgeting 

system) yang disebut SP4 (Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan 

Penganggaran). Esensi dari model ini adalah sebagai berikut (Suria Sumantri 

dalam Sutomo 2005 : 13) : 

f. Memerinci secara cermat dan menganalisis secara sistematik terhadap 

tujuan yang hendak dicapai. 

g. Mencari alternatif yang relevan, cara yang berbeda-beda untuk mencapai 

tujuan. 

h. Membayarkan biaya total dari setiap alternatif, baik yang biaya  langsung 

ataupun tidak langsung, biaya telah lewat atau biaya yang akan datang, 

baik biaya yang berupa uang maupun biaya yang tidak berupa uang. 

i. Memberikan gambaran tentang efektivitas setiap alternatif dan 

bagaimana alternatif itu mencapai tujuan. 

j. Membandingkan dan menganalisis alternatif tersebut, yaitu mencari 

kombinasi yang memerikan afektivitas yang paling besar dari sumber 

yang ada dalam pencapaian tujuan.  

Menurut Sondang P. Siagian (1992 : 50), perencanaan adalah usaha 

sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang 

tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu 

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Salah satu alasan utama menempatkan perencanaan sebagai 
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fungsi organik menejerial yang pertama karena perencanaan merupakan 

langkah konkret yang pertama harus diambil dalam usaha pencapaian tujuan. 

Artinya perencanaan sebagai usaha konkret langkah-langkah yang harus 

ditempuh yang dasarnya telah diletakan dalam strategi organisasi, sehingga 

memegang peranan lebih dibanding fungsi-fungsi menejemen lainnya. 

Perencanaan bertujuan memberi pegangan bagi manajer agar 

mengetahui arah yang hendak dituju, mengurangi dampak perubahan , 

mengurangi pemborosan dan kesia-siaan, menetapkan acuan untuk 

memudahkan pengawasan serta menunjang koordinasi. Perencanaan disususn 

dengan pertimbangan dari hasil penelitian, observasi maupun argumentasi, 

tetapi secara jelas bahwa perencanana adalah penjabaran setrategi awal dasar 

organisasi yang bersangkutan. Penyususnan program tersebut haruslah 

menyeluruh, artinya harus menyangkut semua aspek dan 

memberdayagunakannya. 

4. Manfaat dan kelemahan perencanaan 

Menurut T. Hani Handoko (2003:81) Perencanaan mempunyai 

banyak manfaat antara lain ; (1) Membantu manajemen untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan perubahan lingkungan, (2) 

Membantu dalam kristalisasi persesuaiam pada masalah-masalah utama, 

(3) memungkinkan manajer untuk memehami keseluruhan gambaran 

opersai lebih jelas, (4) Membantu penempatan tanggung jawab lebih 

cepat, (5) Memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, (6) 

Memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara berbagai bagian 
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organisasi, (7) Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dsn lebih mudah 

dipahami, (8) Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, (9) 

Menghemat waktu, usaha dan dana. 

Perencanaan juga memiliki kelemahan antara lain : (1) 

Pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada 

kontribusi nyata, (2) Perncanaan cenderung menunda kegiatan, (3) 

Perencanaan mungkin terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif 

dan berinovasi, (4) Kadang-kadang hasil yang lebih baik didapat oleh 

penyelesaian situasional inividu dan penanganan setiap masalah pada 

saat masalah tersebut terjadi, (5) rencana-rencana yang diikuti cara yang 

tidak konsisten. 

5. Tahap-Tahap Dasar Perencanaan 

Menurut T. Hani Handoko (2003:79) dasar perencanaan pada 

dasarnya melalui tahap sebagai berikut : 

1. Menetapkan Tujuan atau Serangkaian Tujuan 

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang 

keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa 

rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan mengunakan sumber 

dayanya secara tidak efektif. 

2. Merumuskan Keadaan Saat Ini 

Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang 

hendak dicapai atau sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian 

tujuan, adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut 
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waktu yang akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini 

dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana 

kegitan lebih lanjut. 

3. Mengidentifikasi Segala Kemudahan dan Hambatan 

Segala kekuatan dan hambatan perlu diidentufikasi untuk 

mengukur kemampuan  organisasi dalam mencapai tujuan. 

4. Mengembangkan Rencana atau Serangkaian Kegiatan untuk Mencapai 

Tujuan 

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi 

pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, 

penilaian alternatif-alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik 

(paling memasukan) diantara berbagai alternatif yang ada. 

6. Bentuk-Bentuk perencanaan 

Menurut Hamdan Mansyur (1989:79) ada beberapa bentuk perencanaan 

yang terbagi atas : 

e. Berdasarkan ukuran luasnya : 

1) Perencanaan setrategi adalah : perencanaan yang dilaksanakan 

pada seluruh unit organisasi, yang mencapai tujuan organisasi 

secara keseluruhan. 

2) Perencanaan operasional adalah rencana yang menggambarkan 

rincian bagaimana cara mencapai tujuan umum organisasi 

melalui unit-unit pelaksana. Rencana operasional sendiri terbagi 

dalam 2 macam yaitu 1) Rencana sekali pakai adalah 

serangkaian kegiatan terperinci yang memungkinkan tidak 
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berulang dalam bentuk yang sama diwaktu mendatang. 2) 

Rencana tetap adalah kebijakan, prosedur dan aturan. Rencana 

tetap ini sekali ditetapkan akan terus diterapkan sampai perlu 

diubah (modifikasi) atau dihapus. 

f. Berdasarkan waktu 

1) Rencana Jangka Pendek adalah rencana yang dijalankan hanya 

dalam jangka satu tahun. 

2) Rencana Jangka Panjang adalah rencana yang yang akan 

dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun atau lebih. 

g. Berdasarkan kekhasannya 

1) Rencana Spesifik merupakan rencana yang ditentukan khusus 

sehingga tidak memberi peluang untuk interpretasi diri. 

2) Rencana Direksional adalah suatu rencana manajemen yang 

bersifat fleksibel. 

h. Penyusunan rencana 

Menurut Sondang P. Siagian (1992 : 51) salah satu cara 

yang paling lumrah dikemukakan dalam penyusunan suatu rencana 

adalah dengan mengatakan bahwa perencanaan berarti mencari dan 

menemukan jawaban terhadap pertanyaan, yaitu : Apa, Dimana, 

Bilamana, Bagaimana, Siapa, Mengapa, (SIABIDIBA). Pengalaman 

menunjukan bahwa ditemukan jawaban yangmenyakinkan terhadap 

keenam pertanyaan tersbut akan berakibat pada tersusunnya rencan 

yang baik. 

1) Pertanyaan “apa” 
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Pada dasarnya pertanyaan “apa” menyatakan tiga hal, 

yaitu apa yang akan dikerjakan, sumber dana dan daya apa yang 

dibutuhkan, sarana dan prasarana apa yang diperlukan. Separti 

diketahui dalam setiap organisasi terdapat beraneka ragam 

kegiatan yang dilaksanakan. Berbagai ragam aneka ragam aneka 

kegiatan itu dapat digolongkan menjadi 1) Kegiatan pokok 

adalah rangkaian aktivitas yang secara langsung diajukan pada 

pencapaian tujuan organisasi. 2) Kegiatan penunjang adalah 

berbagai aktivitas yang mendukung usaha pencapaian tujuan. 3) 

Kegiatan periferal adalah kegiatan yang tidak menunjang usaha 

pencapaian tujuan secara langsung, akan tetapi sering tidak bisa 

dihindarkan. 

Merencanakan “apa” juga berarti menentukan sarana 

dan prasarana, kerja yang dibutuhkan agar berbagai kegiatan 

yang diidentifakasikan terselenggara dengan baik. 

 

2) Pertanyaan “dimana” 

Pertanyaan “dimana” berkaitan dengan pemanfaat 

lokasi atau tempat berlangsungnya kegiatan. Dalam menentukan 

lokasi, ada empat hal yang harus dipertimbangkan, yaitu : 1) 

Efisiensi, artinya segala tempat kerja yang dimiliki oleh 

organisasi dimanfaatkan semaksimal mungkin. 2) Aksesabilitas, 

artinya lokasi tersebut tergantung pada jenis kegiatan 

diselenggarakan. 3) Sarana dan prasarana yang diperlukan 

dalam kegiatan. 4) Tersedianya tenaga kerja yang memenuhi 
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berbagai persyaratan guna menjamin terlaksananya tugas 

ddengan tingkat efisiensi, evektifitas dan produktifitas yang 

tinggi. 

3) Pertanyaan “bilamana” 

Pertanyaan “bilamana” lebih dikaitkan dengan 

kemampuan manajer untuk memilih waktu yang tepat untuk 

melakukan hal-hal tertentu. Pentingnya jawaban terhadap 

pertanyaan “bilamana” ini terlihat pada dua hal : 1) Waktu 

adalah salah satu komoditi yang sangat berharga yang mungkin 

dimiliki oleh suatu organisasi. 2) Pemilikan sense of timing 

(kemampuan memilih waktu) yang tepat. 

4) Pertanyaan “bagaimana” 

Kejelasan jawaban terhadap pertanyaan ”bagaimana” 

mempunyai dua makna yang sangat penting : 1) Untuk 

Kepentingan Operasional, artinya perlu kejelasan tentang 

teknik-teknik pelaksanaan tugas untuk dijadikan pegangan oleh 

para pelaksana kegiatan operaional. 2) Untuk Kepentingan 

Koordinasi, artinya peraturan permainan harus jelas terlihat 

bahwa terlepas dari adanya pembagian tugas diantara orang-

orang atau antara satuan-satuan kerja dalam organisasi, 

semuanya harus bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat. 

Dengan kata lain keberhasilan seseorang atau satuan kerja 

menyelasaikan tugasnya juga sangat tergantung pada 

keberhasilan orang atau satuan kerja yang lain. 
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5) Pertanyaan “siapa” 

Jawaban terhadap pertanyaan “siapa” harus berakibat 

pada adanya kejelasan tentang seluruh kebijaknanaan dibidang 

ketenaga kerjaan yang ada pada dasrnya seluruh kebijakan 

dibidang ketenaga kerjaan yang pada dasarnya berarti 

menggambarkan pola manajemen sumber daya manusia dalam 

organisasi yang bersngkutan. Pola manajemen itu idealnya 

meliputi : 1) Analisis kebutuhan tenaga kerja untuk kurun waktu 

tertentu berlakunya rencana dengan segala persyaratan, baik 

dalam arti kuantitatif maupun kualitatif. 2) Metode dan teknik 

pengadaan tenaga kerja yang akan digunakan antara lain deng 

pemanfaatan semua saluran dan jaringan rekruitmen yang 

tersedia. 3) Metode dan teknik seleksi. 4) Kebijaksanaan 

pengupahan dan pengajian dengan mempertimbangkan berbagai 

hal seperti kemampuan organisasi, jenis pekerjaan, dan lain 

sebagainya. 5) Penempatan yang rasional dan objektif 

berdasarkan berbagai kriteria. 6) Pola pembinaan karier dengan 

berbagai teknik. 7) Kebijaksanaan tentang pemutusan hubungan 

kerja baik karena tindakan disiplin, adanya yang berhenti 

dengan hormat atau permintaan sendiri, meninggal maupun 

karena pemensiunan. Dapat dikatakan secara aksiomatik bahwa 

tanpa terjawabnya pertanyaan “siapa” dengan baik, jawaban-
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jawaban terhadap semua pertanyaan yang lain tidak akan ada 

artinya. 

6) Pertanyaan “mengapa” 

Pertanyaan “mengapa” berarti melihat secara sangat 

teliti apakah dalam rencana yang disusun terdapat kelemahan-

kelemahan atau tidak. Maksudnya adalah agar jangan sampai 

rencana yang tercantum namun tidak sesuai dengan apa yang 

telah direncana. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode deskriptif kualitataif, 

yaitu bentuk penelitian yang menceritakan dan menafsirkan data yang ada, misal 

tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang 

tampak, atau suatu proses yang berlangsung. Metode deskriptif dalam penelitian 

ini digunakan untuk menceritakan tentang hasil kajian Peran Kepala Sekolah 

Dalam Mempersiapkan Ujian Akhir Nasional Siswa Kelas XII SMK 17 Agustus 

1945 Semarang. 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana kegiatan penelitian dilakukan. 

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di SMK 17 Agustus 1945 Semarang, Jalan 

Ki Mangunsarkoro No. 19 Semarang. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Penentuan fokus penelitian merupakan tahapan yang menentukan dalam 

penelitian kualitatif, sebab seorang peneliti harus tahu persis data mana data 

tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun mungkin 
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menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan ke dalam sejumlah data 

yang sedang dikumpulkan (Moleong, 2006 : 94). Fokus penelitian ini adalah 

Peran Kepala Sekolah Dalam Mempersiapkan Ujian Akhir Nasional Siswa Kelas 

XII SMK 17 Agustus 1945 Semarang. Berikut ini matrik fokus penelitian : 

Tabel Metrik Fokus Penelitian 

Fokus Sub Variabel Indikator 

A. Peran kepala 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebagai pendidik 

 

 

 

2. Sebagai manajer 

 

 

3. Sebagai administrator 

 

4. Sebagai supervisor 

 

 

 

5. Sebagai pemimpin 

 

 

6. Sebagai pembaharu 

 

 

 

 

 

a. membimbing guru, 

karyawan dan siswa 

b. mengikuti perkembangan 

iptek 

a. menyusun program 

b. menyusun struktur 

organisasian sekolah 

a. mengelola kesiswaan 

b. sarana dan prasarana 

  a.  menjalankan supervise 

pendidikan 

  b. manfaat hasil supervise 

  a.  menyusun dan  visi dan  

misi suatu program sekolah 

  b.   melakukan komunikasi 

  a.  melakukan pembaharuan  

  b.  mendorong guru staf dan 

orang tua untu memberikan 

dukungan terhadap 

pembaharuan yang 

ditawarkan 

  a.  suasana kerja 



58 

 

7. Sebagai motivator 

 

 

 

8. Perencanaan 

  b.  membangun prinsip 

penghargaan dan hukuman 

yang sistematik 

  a.  program kerja 

  b.  alternatif usaha 

  c. kegiatan 

  d.  hambatan 

 
 
3.4  Sumber Data 

Sumber data penelitian menyatakan dari mana data penelitian tersebut 

diperoleh. Sumber data utama alam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen (Lofland dalam 

Moleong 2006 : 157). Dalam penelitian ini sumber data akan kata-kata dan 

tindakan diperoleh dari  

1. Kepala sekolah 

2. Guru matematika 

3. Guru Bahasa Indonesia 

4. Guru Bahasa Inggris 

5. Guru Otomotif 

6. Tata Usaha 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu usaha untuk memperoleh 

data-data dengan merode yang ditentukan oleh peneliti (Suharsimi Arikunto, 



59 

 

2006 : 223). Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, metode yang 

digunakan adalah : 

1. Metode Dokumentasi ; Metode dokumentasi merupakan metode yang 

digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, agenda dan lain sebagainya 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 231). Dokumentasi digunakan untuk 

mendapatkan data yang berupa catatan tulisan dan dapat 

dipertanggungjawabkan serta menjadi alat bukti yang resmi. Dalam 

penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-

data tertulis yaitu jumlah siswa, jumlah guru dan karyawan, nilai rata-rata 

UAN, nilai standar UAN, struktur organisasi dan sarana prasarana SMK 

17 Agustus 1945 Semarang. 

2. Metode Observasi ; Metode observasi adalah kegiatan pemusatan 

perhatian terhadap suatu subyek dengan menggunakan seluruh alat 

indraseperti penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. 

(Suharsimi Arikunto, 2006 : 229). Observasi atau pengamatan yang 

dilakukan dalam penelitian adalah mengamati kegiatan kepala sekolah 

dalam persiapan Ujian Akhir Nasional siswa kelas XII dengan 

menggunakan alat observasi yaitu lembar observasi. 

3. Metode wawancara ; Metode wawancara merupakan alat pengumpul data 

informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk 

dijawab secara lisan pula (Suharsimi Arikunto, 2006 : 227). Wawancara 
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yang diterapkan adalah wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara 

yang dilakukan secara informal yang diajukan kepada kepala sekolah, 

guru Otomotif, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Tata 

Usaha yang diajukan secara bebas kepada subyek. Dalam penelitian ini 

metode wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang peran 

Kepala Sekolah dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional dan guru 

Otomotif, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Tata Usaha 

sebagai data pendukung 

 

3.6 Keabsahan Data 

Keabsahan data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatau yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Denzim (dalam Moleong, 2008 : 330), 

membedakan dalam 4 (empat) triangulasi yaitu : 

1. Triangulasi Sumber 

Berarti membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitataif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang diketahuinya. 

c. Membandingkan apa yang dilakukan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dilakukan sepanjang waktu. 
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d. Membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar 

belakang yang berlainan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang 

berkaitan. 

2. Triangilasi Metode 

Menurut Patton (dalam Moleong, 2001: 178), terdapat 2 (dua) 

strategi yaitu : 

a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan. 

b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber dengan metode 

yang sama. 

3. Triangulasi Penelitian 

Dengan jalan memanfaatkan penelitian untuk keperluan 

kepercayaan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. 

Memanfaatkan pengamatan lainnya yang dapat membantu mengurangi 

kemencengan data. (dalam Moleong, 2001: 178 

4. Triangulasi Teori  

Membandingkan teori data dalam penelitian ini hanya digunakan 

triangulasi teori. Keabsahan data dilakukan peneliti dengan cara 

membandingkan antara teori yang ada dengan mengecek jawaban dari 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada subyek. (dalam Moleong, 

2001: 178 
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Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini hanya 

digunakan triangulasi teori. Keabahan data ddilakukan peneliti dengan 

cara membandingkan antara teori yang ada dengan mengecek jawaban 

dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kepala sekolah, guru 

Otomotif, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Tata 

Usaha. 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis data diperoleh dari penelitian ini harus dianalisis terlebih 

dahulu secara benar dengan menggunakan metode analisis deskriptif 

kualitaatif. Penelitian kualitatif terjadi secara alamiah, apa adanya, dalam 

situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan kondisinya. Lebih 

menekankan pada deskripsi secara alami (Suharsimi Arikunto, 2006:239). 

Pengmbilan data dilakukan secara langsung dilapangan dan dilakukan secara 

langsung oleh peneliti kemudian agar dapat ditarik kesimpulan melalui 

pengolah data. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan empat 

tahapan, yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah mencatat semua 

data ssecara subjektif dan apa adanya sesuai dengan hasil pengamatan 

dilapagan yang meliputi observasi dan wawancara. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data pada penelitian ini mendiskripsikan data murni dari 

hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data 
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yang sebenarnya tentang Peran Kepala Sekolah Dalam Mempersiapkan 

Ujian Akhir Nasional Siswa Kelas XII SMK 17 Agustus 1945 Semarang. 

3. Sajian Data 

Sajian data dalam penelitian adalah untuk menyusun informasi 

yang diperoleh dari penelitian, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

mengenai Peran Kepala Sekolah Dalma Mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional Siswa Kelas XII SMK 17 Agustus 1945 Semarang. 

 

4. Penarikan kesimpulan atau Verivikasi 

Penarikan kesimpulan adalah suatu usaha untuk mencari atau 

memahami makna atau arti, keterangan, dan penjelasan. Kesimpulan 

yang berkaitan segera diverivikasi dengan cara melihat dan 

mempetanyakan kembali dengan melihat catatan di lapangan agar 

memperoleh pemaha,an yang lebih tepat. Kesimpulan atau ferivikasi data 

yang digunakan sebagai suatu hasil pengambilan data dilapangn melalui 

informasi yang mengetahui tentang Peran Kepala Sekolah dalam 

Mempersiapkan Ujian Akhir Nasional Siswa Kelas XII SMK 17 agustus 

1945 Semarang tahun 2008/2009. Kesimpulan data ini didasarkan pada 

reduksi data dan disajian data yang merupakan jawaban atau masalah 

yang diangkat dalam penelitian. 

Pernyataan di atas dapat digambarkan dengan bagan analisis data 

sebagai berikut : 
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Gambar 3.1. Skema Kesimpulan/Verivikasi Data Kualitatif 

 

 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data     

Reduksi Data Verifikasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 SMK 17 Agustus 1945 Semarang 

SMK 17 Agustus 1945 Semarang merupakan salah satu SMK swasta 

yang berada di bawah naungan Yayasan Pembina Pendidikan 17 Agustus 

1945 Semarang yang berada di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 19 Semarang  

SMK 17 Agustus 1945 Semarang berdiri pada tahun 1996 dengan 

status jenjang akreditasi B. SMK 17 Agustus 1945 Semarang dibangun pada 

sebidang tanah dari yayasan dengan luas 1166 m2 digunakan untuk bangunan 

500 m2, taman 45 m2, lapangan olahraga 321 m2, lahan praktek 150 m2,  

selebihnya masih merupakan kebun dan halaman. Saat ini SMK 17 Agustus 

1945 Semarang, dipimpin oleh Ibu Rakhel Lilik Suryani, S.Pd, sebelumnya 

telah mengalami pergantian Kepala Sekolah 3 kali yaitu sebagai berikut : 

Tabel 1. Pergantian Kepala Sekolah dari Tahun 1996-2008 
 

Tahun Nama 
1996-2000 Drs. Y Budi Setiawan, MBA.MM 
2000-2004 Ir. Agung Budijanto 
2004-2006 Kusumaningtyas, SPAK 

2006-sekarang Rachel Lilik Suryani, S.Pd 
(Sumber : SMK 17 Agustus 1945 Semarang) 

 

Tujuan umum yang ingin dicapai oleh SMK 17 Agustus 1945 

Semarang adalah Menyediakan suatu sekolah untuk masyarakat umum tanpa 

memandang suku, agama, ras, serta kemampuan ekonomi sehingga menjadi 
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sekolah yang relatif murah dan terjangakau oleh masyarakat golongan 

menengah ke bawah. 

Sedangkan tujuan didirikannya SMK 17 Agustus 1945 Semarang 

diwujudkan dalam bentuk Program Kerja Jangka Panjang. Adapun tujuan 

yang ingin dicapai oleh SMK 17 Agustus 1945 Semarang adalah sebagai 

berikut : 

a. Memiliki sikap perilaku yang baik dan menjalankan ibadah, dapat 

menerapkan emosinya pada situasi dan kondisi yang tepat dikendalikan 

oleh kemampuan intelektual dan spiritual.  

b. Mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, memiliki kepercayaan tinggi 

dalam berinteraksi dengan lingkungan. 

c. Mempersiapkan diri untuk hidup dalam masyarakat dengan berbekal 

dasar-dasar ketrampilan  hidup dan atau melanjutkan ke sekolah jenjang 

selanjutnya. 

d. Merasa bangga terhadap lembaga dan sekolah karena melalui sekolah 

berwawasan lingkungan dapat meraih prestasi di bidang akademik dan non 

akademik. 

Adapun visi SMK 17 Agustus 1945 Semarang adalah : “Mendidik 

siswa/ siswi menjadi manusia Indonesia berbudi luhur, beriman, bertaqwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi 

dengan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945”. 

Sedangkan misi SMK 17 Agustus 1945 Semarang sebagai berikut : 
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a. Mewujudkan sistem pendidikan yang demokrasi dan berkualitas guna 

mewujudkan bangsa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab serta 

berwawasan kebangsaan, kehidupan social budaya yang berkepribadian 

bangsa. 

b. Mewujudkan sumber daya manusia yang beragam dalam kehidupan 

sehari-hari serta memantapkan persaudaraan antar umat beragama. 

c. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang produktif mandiri serta 

mampu berdaya saing dan berwawasan lingkungan. 

4.1.2 Keadaan Guru 

Keberadaan guru sangat penting peranannya dalam pelaksanaan 

pembelajaran.Tenaga pendidik yang mengajar di SMK 17 Agustus 1945 

Semarang berjumlah 12 orang yang terdiri dari tenaga kependidikan laki-laki 

sebanyak 7 orang dan perempuan sebanyak 5 orang yang meliputi Guru 

CPNS, maupun Guru Tetap Yayasan (GTY). Untuk lebih jelasnya, berikut ini 

data mengenai keadaan guru di SMK 17 Agustus 1945 Semarang tahun 

pelajaran 2008/2009 dalam tabel berikut ini : 

Tabel 2.  Keadaan Guru SMK 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 
Pelajaran 2008/2009 

No Nama Guru Pendidikan 
Terakhir 

Tugas  
Mengajar 

1. Rakhel Lilik Suryani, S.Pd S1 Kepala Sekolah 
2. Kusumaningtiyas, S PAK S1 Guru Kelas 
3. Pendi Hutabarat, S. Tn S1 Guru Kelas 
4.  Drs. Slamet Zarkasi S1 Guru Kelas 
5. Supadmi, S. Pd S1 Guru Kelas 
6. Luluk Hidayah, S. Pd S1 Guru Kelas 
7. Uki Fulan Achmad, S.Si S1 Guru Olah Raga 
8. Sri Sudarmiati, SE S1 Guru Kelas 
9. Kartina, S.Pd S1 Guru Klas 
10. Neneng Isnaeni, S.Pd S1 Guru Kelas 
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11. Heri Kresan DS, S.Pd S1 Guru Kelas 
12. Widya Arif Satrianto, S.Pd S1 Guru Kelas 
13. Nanik Rusmiati, S.Pd S1 Guru Kelas 
14. Drs. Masyo Ahmad S S1 Guru Kelas 
15. Ismail, S.Pd S1 Guru Kelas 
16. Andre Yulian Akbar, S.Pd S1 Guru Kelas 
17. Mardiyanto, S.Pd S1 Guru Kelas 
18. Nur Aziz, S.Pd S1 Guru Kelas 
19. Aproni, S.Pd S1 Guru Kelas 
20. Suherini, S.Pd S1 Guru Kelas 
21. Ari Indrayana, A.Md D3 Guru Kelas 

(Sumber : Dokumentasi SMK 17 Agustus 1945 Semarag) 
 
4.1.3 Keadaan Siswa 

Proses belajar mengajar tidak dapat berjalan jika tidak ada siswa. 

Siswa menjadi objek dalam dunia pendidikan. Adapun jumlah siswa di SMK 

17 Agustus 1945 Semarang dari tahun ke tahun mengalami perubahan baik 

kualitas maupun kuantitas. Berikut ini disajikan tabel keadaan siswa SMK 17 

Agustus 1945 Semarang tahun pelajaran 2008/2009 : 

Tabel 3. Keadaan Siswa SMK 17 Agustus 1945 Semarang Tahun 2008/2009 

No KELAS PROGRAM KEAHLIAN 
JUMLAH 

L P JUMLAH 

1 X 

  Teknik Audio Video 15 2 17 17 

98 
  Teknik Mekanik Otomotif 1 29 1 30 

81   Teknik Mekanik Otomotif 2 38 - 38 

  Teknik Mekanik Otomotif 3 13 - 13 

2 XI 

  Teknik Audio Video 23 - 23 23 

106 
  Teknik Mekanik Otomotif 1 35 - 35 

83   Teknik Mekanik Otomotif 2 24 - 24 

  Teknik Mekanik Otomotif 3 24 - 24 

3 XII 
  Teknik Audio Video 52 - 52 52 

105 
  Teknik Mekanik Otomotif  53 - 353 53 

JUMLAH 306 3 294 309 309 

(Sumber : Dokumentasi SMK 17 Agustus 1945 Semarang) 
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   Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka dapat terlihat bahwa dari 

tahun pelajaran 2006/2007 hingga tahun 2009/2010, jumlah siswa SMK 17 

Agustus 1945 Semarang selalu mengalami peningkatan. Hal ini tentunya tidak 

terlepas dari kerja keras dewan guru yang selalu berupaya dan berusaha untuk 

meningkatkan kwalitas sekolah baik secara fisik maupun non fisik. 

4.1.4 Struktur Organisasi 

Untuk mempermudah pencapaian tujuan dan terlaksananya kegiatan 

belajar mengajar dengan baik, maka sekolah membentuk susunan organisasi 

sehingga pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing komponen akan 

jelas terlihat. Dengan struktur organisasi yang jelas, maka hal tersebut tidak 

akan mengakibatkan benturan antara fungsi bagian yang satu dengan lainnya. 

Dengan demikian, tujuan pembelajaran akan berjalan dengan efektif dan 

efisien. Berikut ini struktur organisasi SMK 17 Agustus 1945 Semarang : 
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YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN 17 AGUSTUS 1945 
STRUKTUR ORGANISASI 

SMK 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

 

 
 
4.1.5 Sarana dan Prasarana 

Untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran, maka perlu 

disediakan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan 

pembelajaran. Adapun sarana dan prasarana yang paling penting adalah 

gedung, meubeler dan buku-buku penunjang. Setiap lembaga pendidikan, 

baik negeri maupun swasta, pada dasarnya pasti menghendaki adanya 

keberhasilan terhadap tujuan yang telah direncanakan. Tujuan tersebut 

tentunya selalu mendapat perhatian penuh dan tidak terabaikan. Dalam 

kaitannya dengan hal tersebut, sarana dan fasilitas tidak bisa ditinggalkan 

dan sangatlah penting untuk dapat memperlancar terlaksananya program 

pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika 
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setiap sekolah berusaha melengkapi sarana dan prasarana yang memadai. 

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di SMK 17 Agustus 1945 

Semarang dapat dirinci sebagai berikut : 

 
Tabel 4. Sarana dan Prasarana yang Tersedia di SMK 17 Agustus 

1945  SemarangTahun Pelajaran 2008/2009 
No. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

 Ruang Penunjang  
1 Gedung Sekolah                3 lokal 
2 Ruang Belajar 8 ruang 
3 Ruang Guru 1 ruang 
4 Ruang Tata Usaha 1 ruang 
5 Ruang Penjaga 1 ruang 
6 Gudang 1 ruang 
7 Ruang BP/BK 1 ruang 
8 Ruang Osis 1 ruang 
9 Ruang Pramuka 1 ruang 

10 Ruang Koprasi 1 ruang 
11 Ruang Bersama (Aula) 1 ruang 
12 Komputr 8 Unit 
13 MCK                3 unit 
14 Meja Guru               25 buah 
15 Kursi Guru              25 buah 
16 Meja Siswa            100 buah 
17 Kursi Siswa            200 buah 
18 Meja/Kursi Tamu                1 set 
19 Almari Kantor                2 buah 
20 Almari Perpustakaan                2 buah 
21 Almari UKS                1 buah 
22 Papan Tulis                8 buah 
23 Papan Data                1 buah 
24 Mushola                1 buah 
25 Rak Buku                 2 buah 
26 Papan Informasi                 1 buah 
27 Globe                 1 buah 
28 Alat Upacara                 1 set 
29 Mesin tik                 1 buah 
30 Komputer                 1 set 
31 Alat Peraga          8 set 
32 Mesin Hitung           2 unit  
33 Buku perpustakaan     952 buah 
34 Alat-alat olah raga        10 buah 
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 Ruang Khusu (Praktek)  
35 R. Praktek Audio Video     1 ruang 
36 R. Praktek TKR     2 ruang 

(Sumber : Dokumentasi SMK 17 Agustus 1945 Semarang) 

 
4.1.6 Nilai Rata-Rata UAN SMK 17 Agustus 1945 Semarang 

SMK 17 Agustus 1945 Semarang yang berlokasi di Jalan Ki 

Mangunsarkoro 1945 Semarang berdiri tahun 1984. Pada tahun 2005 SMK 

17 Agustus 1945 merupakan salah satu SMK di Indonesia yang pernah 

mengalami kegagalan menghadapi Ujian Akhir Nasional yang 

menyebabkan ketidaklulusan siswa mencapai 80%, dari 45 siswa hanya 8 

siswa yang lulus Ujian Akhir Nasional. Pada tahun 2006 SMK 17 Agustus 

1945 mengalami pergantian Kepala Sekolah, pada saat itu prestasi belajar 

siswa mulai terlihat dengan peningkatan kelulusan Ujian Akhir nasional 

yang mencapai 50%, dari 80 siswa hanya 38 siswa kelas XII lulus Ujian 

Akhir Nasional. Pada tahun 2007 kelulusan Ujian Akhir Nasional mencapai 

80 % dari 92 siswa kelas XII 76 siswa lulus Ujian Akhir Nasional. Pada 

tahun 2008 mengalami peningkatan pesat menjadi 100%, dari 105 siswa 

kelas XII semua siswa lulus Ujian Akhir Nasional.  

Berikut ini persentase kelulusan siswa dari tahun 2006 sampai 

dengan 2008 : 

Tabel 5.  Persentase Kelulusan SMK 17 Agustus 1945 Semarang 
dari Tahun 2006 sampai dengan 2008 

 
No. Tahun Pelajaran Jumlah Kelulusan Persentase 
1 2006/2007 38 siswa 50 
2 2007/2008 76 siswa 80 
3 2008/2009 105 siswa 100 

(Sumber : Dokumentasi SMK 17 Agustus 1945 Semarang) 



73 

 

Untuk lebih jelasnya mengenai peningkatan persentase kelulusan 

UAN SMK 17 Agustus 1945, berikut ini grafik peningkatan tersebut : 

0
20
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100

2006/2007 2007/2008 2008/2009

Persentase Kelulusan
 

Grafik 1. Persentase Kelulusan Siswa SMK 17 Agustus 1945 Semarang 
Dari Tahun 2006 - 2008 

 

Berdasarkan grafik di atas, maka terlihat bahwa persentase kelulusan 

siswa dari tahun pelajaran 2006/2007 hingga tahun 2008/2009 mengalami 

peningkatan dari 50% pada tahun pelajaran 2006/2007 menjadi 100% pada 

tahun pelajaran 2008/2009. 

Untuk mengetahui nilai rata-rata UAN Tahun 2003 hingga tahun 

2008, berikut ini data mengenai hal tersebut : 

Tabel 6. Nilai rata-rata UAN Tahun 2003-2008 
 
 2003/

2004 
2004/
2005 

2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009 

B.Ind 4,78 5,51 5,61 6,34 6,35 6,65 
B.Ingg 4,48 4,25 6,44 6,71 6,44 7,45 
Mat 4,41 5,39 5,58 5,50 5,85 7,20 

(Sumber : Dokumentasi SMK 17 Agustus 1945 Semarang) 
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Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan nilai rata-rata UAN SMK 17 

Agustus 1945 Semarang, berikut ini disajikan grafik nilai rata-rata UAN dari 

tahun 2003 – 2008 : 
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Grafik 2. Nilai Rata-Rata UAN SMK 17 Agustus 1945 Semarang  

Tahun Pelajaran 2003 - 2008 
 

Berikut ini standar nilai kelulusan Ujian Akhir Nasional tahun 2003-2008 :  
 
 

Tabel 7. Standar Nilai Kelulusan Ujian Akhir Nasional Tahun 2003-
3008 

 2003/
2004 

2004/
2005 

2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009 

B.  Indonesia 4,00 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50 
B.  Inggris 4,00 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50 
Matematika 4,00 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50 

(Sumber : Dokumentasi SMK 17 Agustus 1945 Semarang) 
 

4.1.7 Peran Kepala Sekolah   

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang peran kepala sekolah 

dalam persiapan ujian akhir nasional siswa kelas XII SMK 17 Agustus 1945 

Semarang tahun ajaran 2009/2010 diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Peran kepala merupakan suatu tindakan atau aktifitas individu sesuai 

dengan status dan kedudukan dalam suatu masyarakat. Peran kepala sekolah 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala tindakan atau aktivitas 

kepala sekolah baik saat perencanaan maupun pelaksanaan program-program 

Ujian Akhir Nasional agar berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan.  

Peran kepala sekolah dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasonal 

sangat penting karena selain sebagai penanggung jawab pelaksana Ujian 

Akhir Nasional kepala sekolah berperan dalam proses pembelajaran terutama 

dengan pemberian motivasi kepada siswa, mengatur jadwal tambahan pada 

mata pelajaran yang akan diujikan dan megevaluasi serta mengawasi jalanya 

proses belajar mengajar. Selain peran kepala sekolah, guru juga berperan 

penting dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional. Selain sebagai pendidik 

guru berperan sebagai panitia pelaksana Ujian Akhir Nasional. Dalam 

pelaksanaanya kepala sekolah dibantu oleh guru dan tata usaha. Adapun 

peran kepala sekolah sebagai berikut : 

a. Sebagai pendidik 

1) Membimbing guru, karyawan dan siswa 

Peran kepala sekolah dalam membimbing guru dan karyawan  

yaitu dengan cara  mengirimkan guru atau karyawan pada pelatihan 

(diklat) yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam 

meningkatkan kualitas belajar siswa kepala sekolah dengan cara 

memeberikan media belajar seperti LKS, buku mata pelajaran sebagai 

alat pendukung proses belajar mengajar, strategi yang dilakukan agar 
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siswa mempunyai motivasi belajar yaitu dengan cara memberikan 

beasiswa bagi siswa yang mempunyai prestasi bagus”. (wawancara, 2 

Mei 2010, jam 09.00). 

2) Mengikuti perkembangan IPTEK 

Dalam meningkatkan perkembangan IPTEK kepala sekolah 

Untuk saat ini memberikan fasilitas, seperti internet yang bisa 

digunakan oleh guru, karyawan dan siswa yang dapat digunakan intik 

mendapatkan  informasi tentang pengetahuan tknologi yang sedang 

berkembang. .(wawancara, 2 Mei 2010, jam 09.00). 

b. Sebagai manajer 

1) Menyusun program 

Sebagai manajer kepala sekolag bertugas menyusun program 

yang berupa  program jangka pendek 1 tahun, menengah 3 tahun, 

jangka panjang 5 tahun. .(wawancara, 2 Mei 2010, jam 09.00) 

 
2) Menyusun pengorganisasian sekolah 

Struktur sekolah terdiri dari yayasan, kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah (bidang kurikulum, kesiswaan dan humas), kepala 

program keahlian, karyawan, BP/ BK, guru, dan siswa. .(wawancara, 

2 Mei 2010, jam 09.00) 

c. Sebagai administrator  

1) Mengelola kesiswaan 
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Dalam mengelola kesiswaan kepala sekolah bertugas  

mengawasi jalannya program kerja kesiswaan yang yang dilakukan 

oleh wakakesiwaan .(wawancara, 2 Mei 2010, jam 09.00) 

2) Mengelola sarana dan prasarana    

Sarana dan prasarana pendidikan yang disediakan kepala 

sekolah untuk meningkatkan kualitas belajr siswa berupa 

npemberian LKS, buku-buku mata pelajaran, ditambah lagi dengan 

pengadaan internet, sehingga siswa dapat memperluas wawasan. 

Selain itu pengadaan sarana dan prasarana sekolah yang lain seperti 

ruang kelas, perpustakaan koprasi sekolah, kantin, lab praktek, 

komputer, alat multimedia, dan mushola (wawancara, 2 Mei 2010, 

jam 09.00) 

d. Sebagai supervisor  

1) Menjalankan supervisor pendidikan 

Kepala sekolah Sebagai supervisor, bertugas mengawasi 

seluruh jalanya  kegiatan proses belajar mengajar, baik didalam jam 

mata pelajarn maupun diluar jam mata pelajaran (wawancara, 2 Mei 

2010, jam 09.00) 

2) Manfaat hasil supervisi 

Manfaatnya bagi sekolah sangat besar selain untuk mengatur 

jalannya proses belajar mengajar juga untuk mengetahui apabila ada 

guru mata pelajaran yang tidak bisa mengajar maka akan diganti 
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oleh guru mata pelajaran yang lain, sehingga pelajaran tersebut tidak 

kosong. (wawancara, 2 Mei 2010, jam 09.00) 

e. Sebagai pemimpin  

1) Menyusun Visi dan Misi sekolah 

 Adapuin visi dan misi dari sekolah yaitu Visi : Mendidik 

siswa/siswi menjadi manusia Indonesia berbudi luhur, beriman, 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menguasai ilmu 

pengetahuan serta teknologi dengan mengamalkan Pancasila dan 

UUD 1945. Sedangkan misinya yaitu mewujudkan system 

pendidikan yang demokrasi dan berkualitas guna mewujudkan 

bangsa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab serta berwawasan 

kebangsaan, kehidupan social budaya yang berkepribadian bangsa, 

mewujudkan sumber daya manusia yang beragam dalam kehidupan 

sehari-hari serta memantapkan persaudaraan antar umat beragama. 

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang produktif mandiri 

serta mampu berdaya saing dan berwawasan lingkungan” 

.(wawancara, 2 Mei 2010, jam 09.00). 

2) Melakukan komunikasi 

Dalam melakukan komunikasi kepala sekolah  mengajak 

seluruh karyawan dan siswa untuk mengembangkan visi dan misi 

baik didalam maupun diluar sekolah dan mengaplikasikannya dalam 

perilaku sehari-hari (wawancara, 2 Mei 2010, jam 09.00) 
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f. Sebagai pembaharu  

1) Melakukan pembaharuan 

 Dalam melakukan pembaharuan kepala sekolah menyusun 

program kerja kemudian menjabarkan rencana kerja kepada seluruh 

karyawan  pada saat rapat diawal tahun ajaran baru, hambatan utama 

yang dihadapi yaitu kurangnya dana dan keterbatasan sarana dan 

prasarana. Untuk dana bisa mengajukan proposal bantuan pada dinas 

pendidikan dan yayasan”. .(wawancara, 2 Mei 2010, jam 09.00) 

2) Mendorong guru dan orang tua memberikan dukungan terhadap 

pembaharuan. 

Dalam melakukan pembaharuan kepala sekolah meminta 

kepasa seluruh karywan dan orang tua wali unuk memberikan 

motivasi terhadap pembaharuyan yang ada karena dengan adanya 

pembaharuan tersebut akan meningkatkan kualitas 

sekolah.(wawancara, 2 Mei 2010, jam 0900) 

g. Sebagai motivator  

1) Mengubah suasana kerja 

 Dalam mengubah suasana kerja kepala sekolah memberikan 

satu hari bebas untuk mengadakan olahraga bersama yaitu senam 

bagi seluruh karyawan sebelum melakukan proses belajar mengajar” 

.(wawancara, 2 Mei 2010, jam 0900) 

2) Memberikan penghargaan dan hukuman 
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Sebagai motivator kepala sekolah memberikan pengharagaan  

pada semua guru yang mempunyai kinerja kerja yang bagus, seperti 

guru yang mempunyai disiplin tinggi dan menguasai suatu 

ketrampilan tertentu sesui pekerjaanya, penghargaan tersebut di 

wujudkan dalam suatu jabatan, sedangkan untuk hukuman tidak 

diberlakukan bagi karyawan yang mempunyai kinerja tidak bagus.”. 

.(wawancara, 2 Mei 2010, jam 0900). 

4.1.8 Persipan Ujian Akhir Nasional 

Ujian Akhir Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi belaja pada 

akhir tahun pelajaran yang menentukan tingkat kelulusan siswa, ujian ini 

bersekala nasional sehingga bentuk soal sama. Khusus untuk SMK sudah 

mencakup materi adaptif, normatif dan produktif.   

Pelaksanaan Ujian Akhir Nasional yaitu pada bulan Maret, pada 

pertengahan semester genap. Tujuan diadakannya Ujian Akhir Nasional yaitu 

untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa, sehingga diharapkan 

kemampuan daya serap siswa dalam pembelajaran meningkat.  

Persiapan Ujian Akhir Nasional  yang dilakukan kepala sekolah 

sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Nasional dengan melalui beberapa langkah 

dalam proses perencanaan yang disusun dalam bentuk program kerja sebagai 

berikut : 

a. Menetapkan tujuan atau serangkain tujuan 

Menetapkan tujuan atau serangkain tujuan merupakan prose 

perencanaan yang dilakukan kepala sekolah dalam mempersiapkan  Ujian 
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Akhir Nasional yang dijabarkan dalam bentuk program kerja. Program 

kerja: 

Progaram kerja yang disusun dalam mempersiapkan Ujian Akhir  

Nasional yaitu pengadaan jam tambahan untuk mata pelajaran yang 

diujikan,  pelengkapan persyaratan administrasi siswa kelas IX, 

Pengadaan guru dari luar sekolah untuk pengadaan mata pelajaran 

tertentu (wawancara, 2 Mei 2010, jam 09.00). 

Program kerja yang disusun oleh guru salah satunya guru Otomotif 

yaitu pemberian materi dibantu dengan media pembelajaran seperti 

Lembar Kerja Siswa (LKS), mengadakan try out, latihan soal-soal ujian 

dan Lembar Kerja Siswa (LKS), pembahasan soal, pembahasan materi 

ajar”. .(wawancara, 3 Mei 2010, jam 10.15) 

 Selain itu program kerja yang disusun sebelum Ujian Akhir 

Nasional menurut guru Bahasa Indonesia program kerja yang 

dipersiapkan sebelum Ujian Akhir Nasional yaitu dengan meberikan 

materi sesuai dengan kurikulum, pembelajaran dengan menggunakan 

media pembelajaran, latihan soal-soal ujian dan Lembar Kerja Siswa, 

pembahasan soal, pembahsan materi ajar”. .(wawancara, 3 Mei 2010, jam 

11.15) 

Sedangkan menurut guru Bahasa Inggris program kerja yang 

disusun sebelum pelakasanaan UAN yaitu meberikan materi pelajran, 

pembelajaran dengan media (LKS), latihan soal-soal ujian, try out 
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listening, pembahasan soal ujian pembahasan materi ajar”.(wawancara, 4 

Mei 2010, jam 09.00). 

Menurut guru Matematika program kerja yang disusun dalam 

persiapan Ujian Akhir Nasional yaitu : pemberian materi pelajaran, 

pembelajaran menggunakan media ajar, try out, latihan soal-soal ujian, 

pembahsan soal, pembahasan materi ajar”. .(wawancara, 4 Mei 2010, jam 

10.15). 

Proses penyusunan program kerja dalam mempersiapkan Ujian 

Akhir Nasional yang dilakukan kepala sekolah selain melibatkan guru 

juga melibatkan tata usaha.Menurut bidang tata usaha berpendapat 

tentang program kerja dalam persiapan Ujian Akhir Nasional  program 

kerja pada bidang tata usaha berjalan dengan baik. Penyusunan program 

kerja pada bidang tata usaha yaitu pendataan siwa/ siswi peserta Ujian 

Akhir Nasional, mengumpulkan data siswa/ siswi peserta Ujian Akhir 

Nasional, Pendaftaran siswa/ siswi peserta Ujian akhir Nasional, 

pelaksanaan Ujian Akhir Nasional, hasil Ujian Akhir Nasional,  

pengumuman Ujian Akhir Nasional, pembagian ijazah dan SKHUN”. 

.(wawancara, 5  Mei 2010, jam 09.00) 

b. Merumuskan keadaan saat ini (alternatif usaha) 

Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang 

hendak dicapai atau sumberdaya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, 

adalah sangat penting karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang 
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akan datang. Hanya setelah keadaan perusahaan saat ini dianalisis, rencana 

dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegitan lebih lanjut. 

Merumuskan keadaan saat ini merupakan alternatif usaha yang 

dilakukan kepala sekolah dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional. 

Tercapainya keberhasilan Ujian Akhir Nasional tidak terlepas dari bantuan 

dari pihak luar, untuk mencapai keberhasilan Ujian Akhir Nasional kepala 

sekolah bekerjasama dengan dinas pendidikan, komite kepala sekolah, 

guru pembimbing dari luar sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa, 

bentuk dari kerjasama tersebut berupa rapat khusus dengan orang tua 

siswa, guru, karyawan (wawancara, 2 Mei 2010, jam 09.00) 

Menurut guru Otomotif merumuskan keadaan saat ini merupakan 

alternatif usaha dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional yaitu Salah 

satu keberhasilan dari Ujian  Akhir Nasional yaitu adanya kerjasama yang 

baik antara siswa, kepala sekolah, wakil kurikulum, TU dan guru-guru 

mata pelajaran yang lain, dengan bantuan kepala sekolah dan wakil 

kurikulum membuat jadwal jam tambahan yang terstruktur, guru mencari 

sumber belajar lain sehingga banyak yang dipelajari. Bentuk kerjasama 

tersebut telah berjalan dengan lancar (wawancara,3 Mei 2010, jam 10.15 ) 

Sedangkan menurut guru Bahasa Indonesia keberhasilan Ujian 

Akhir Nasional tidak terlepas dari adanya kerjasama yang baik antara 

siswa, kepala sekolah, wakil kurikulum, tata usaha dan guru-guru mata 

pelajaran yang lain, dengan bantuan kepala sekolah dan wakil kurikulum 

membuat jadwal jam tambahan yang terstruktur, mencari sumber belajar 
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yang lain sehingga lebih banyak yang dipelajari. Bentuk kerjasama 

tersebut telah berjalan dengan lancar”. (wawancara, 3 Mei 2010, jam 

11.15). 

Sementara  menurut guru Bahasa Inggris Keberhasilan dari proses 

belajar mengajar dalam hal ini Ujian  Akhir Nasional yaitu adanya bentuk 

kerjasama yang baik antara siswa, kepala sekolah, wakil kurikulum, TU 

dan guru-guru mata pelajaran yang lain, bentuk kerjasma tersebut berupa 

pembuatan jadwal jam tambahan yang terstruktur yang dibantu oleh kepala 

sekolah dan wakil kurikulum, guru mencari sumber belajar yang lain 

sehingga lebih banyak yang dipelajari. Bentuk kerjasama tersebut telah 

berjalan dengan lancar”. (wawancara, 4 Mei 2010, jam 09.00). 

Menurut guru Matematika salah satu keberhasilan dari Ujian  Akhir 

Nasional yaitu adanya kerjasama yang baik antara siswa, kepala sekolah, 

wakil kurikulum, TU dan guru-guru mata pelajaran yang lain, bentuk 

kerjasma tersebut berupa pembuatan jadwal jam tambahan yang terstruktur 

yang dibantu oleh kepala sekolah dan wakil kurikulum, guru mencari 

sumber belajar yang lain sehingga lebih banyak yang dipelajari. Bentuk 

kerjasama tersebut telah berjalan dengan lancar”. (wawancara, 4 Mei 2010, 

jam 10.15). 

Alternatif usaha dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional yang 

dilakukan kepala sekolah selain melibatkan guru juga melibatkan tata 

usaha. Salah satu keberhasilan dari Ujian  Akhir Nasional yaitu adanya 

kerjasama yang baik antara kepala sekolah, panitia ujian, dan guru-guru. 
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Bentuk dari kerjasama tersebut berupa musyawarah dengan guru-guru dan 

panitia yang lain, kemudian mengkonfirmasikan kepada siswa/siswi”. 

(wawancara, 5 Mei 2010, jam 09.00). 

c. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan 

Segala kekuatan dan hambatan perlu diidentufikasi untuk mengukur 

kemampuan  organisasi dalam mencapai tujuan. Hambatan-hambatan 

sering terjadi dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional. Untuk 

mencapai keberhasilan Ujian Akhir Nasional tidak selalu berjalan mulus, 

dalam pelaksanaannya sering terjadi hambatan-hambtan, salah satu yang 

menjadi penghambat jalannya program yaitu adanya perubahan jadwal 

pelaksanaan Ujian Akhir Nasional yang melenceng jauh dari prediksi. 

Untuk mengatasi masalah tersebut kepala sekolah berkoordinasi dengan 

elmem-elmen sekolah untuk melangkah lebih cepat dalam persiapan Ujian 

Akhir Nasional, sehingga tujuan dari pelaksanaan Ujian Akhir Nasional 

tercapai”. (wawancara kepala sekolah , 2 Mei 2010, jam 09.00). 

Hambatan yang dihadapi dalam mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional yaitu sumber belajar yang minim, suasana yang kelas yang 

kurang kondusif karena cuaca panas, ujian akhir nasional dimajukan 

sehingga persiapan kurang, untuk mengatsi masalah tersebut sekolah 

sekolah mencari sumber belajar lain dan menambah jam mata pelajaran 

yang diujika (wawancara goru Otomotif, 3 Mei 2010, jam 10.15). 

Selain itu hambatan yang dihadapi dalam mempersiapkan Ujian 

Akhir Nasional, juga terkadang dialami oleh guru Bahasa Indonesia. 
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Hambatan yang terjadi dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional yaitu 

sumber belajar yang minim, suasana kelas yang kurang kondusif karena 

cuaca panas, ujian akhir nasional dimajukan sehingga persiapan kurang, 

untuk mengatsi masalah tersebut sekolah sekolah mencari sumber belajar 

lain dan menambah jam mata pelajaran yang diujikan (wawancara, 3 Mei 

2010, jam 11.15). 

Sedangkan menurut guru Bahasa Inggris hambatan yang terjadi 

dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional yaitu sumber belajar yang 

minim, suasana kelas yang kurang kondusif karena cuaca panas, ujian 

akhir nasional dimajukan sehingga persiapan kurang, untuk mengatsi 

masalah tersebut sekolah sekolah mencari sumber belajar lain dan 

menambah jam mata pelajaran yang diujikan. (wawancara, 4 Mei 2010, 

jam 09.00) 

Menurut guru Matematika hambatan yang terjadi dalam 

menpersiapkan Ujian Akhir Nasional yaitu sumber belajar yang minim, 

suasana kelas yang kurang kondusif karena cuaca panas, ujian akhir 

nasional dimajukan sehingga persiapan kurang, untuk mengatsi masalah 

tersebut sekolah sekolah mencari sumber belajar lain dan menambah jam 

mata pelajaran yang diujikan (wawancara, 4 Mei 2010, jam 10.15 ) 

Hambatan yang dihadapi dalam mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional yang dilakukan kepala sekolah selain melibatkan guru juga 

melibatkan tata usaha. Hambatan yangdialami oleh bagian tata usaha 

dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional yaitu data siswa/ siswi yang 
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tidak jelas, cara untuk mengatasi masalah tersebut yaitu konfirmasi kepada 

siswa yang akan melaksanakan Ujian Akhir Nasional”. .(wawancara, 5 

Mei 2010, jam 09.00) 

d. Mengembangkan Rencana atau Serangkaian Kegiatan untuk Mencapai 

Tujuan 

Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan 

berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-

alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memasukan) 

diantara berbagai alternatif yang ada. 

Menurut kepala sekolah kegiatan yang dilakukan sebelum 

pelaksanaan Ujian Akhir Nasional yaitu : pengadaan jam tambahan untuk 

mata pelajaran yang diujikan, pelengkapan persyaratan administrasi siswa, 

berhubungan dengan dinas dan sekolah lain untuk mencari informasi 

tentang perkembangan Ujian Akhir Nasional (wawancara, 2 Mei 2010, 

jam 09.00)  

Kegiatan yang dilakukan dalam mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional,  salah satu guru Otomotif berupa proses belajar secara maksimal 

dan memberikan jam tambahan (wawancara, 4 Mei 2010,jam 10.15). 

Selain itu keiatan yang dilakukan oleh guru Bahasa Indonesia dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasion yaitu melaksanakan proses belajar 

secara maksimal dan memberikan jam tambahan pada mata pelajaran yang 

akan di ujikan (wawancara, 4 Mei 2010, jam 11.15).  
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Sedangkan menurut guru Bahasa Inggris Kegiatan yang dilakukan 

dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional yaitu melaksanakan proses 

belajar secara maksimal dan memberikan jam tambahan (wawancara, 4 

Mei 2010 jam 09.00) 

Menurut guru Matematika kegiatan yang dilakukan dalam 

mempersiapkan ujian Akhir nasional yaitu melaksanakan proses belajar 

secara maksimal dan memberikan jam tambahan (wawancara, 4 Mei 2010, 

jam 10.15). 

Kegiatan yang dilakukan dalam mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional yang dilakukan kepala sekolah selain melibatkan guru juga 

melibatkan tata usaha dalam mempersiapkan Ujian Akhir Naional tata 

usaha yaitu mempersiapkan data siswa/ siswi kelas IX untuk memenuhi 

persyaratan mengikuti Ujian Akhir Nasiona.(wawancara, 5 Mei 2010, jam 

09.00). 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Peran Kepala Sekolah 

Berdasarkan pada penelitian dan analisis data yang terkumpul, dapat 

diketahui bahwa peran kepala sekolah dalam mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional dapat dilihat dari program kerja yang disusun dengan baik, hal ini 

terlihat dari kegitan yang dilakukan sebelum pelaksanaan Ujian Akhir 

Nasional. 
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Peran kepala sekolah sebagai pendidik dalam meningkatkan kualitas 

guru dan siswa, kepaa sekolah mengirimkan guru dalam pelatihan (diklat) 

sesuai dengan bidangnya, dan memberikan contoh prilaku dalam proses 

belajar mengajar. Selain sebagai pendidik kepala sekolah memegang peranan 

penting sebagai manajer, peran kepala sekolah sebagai manajer dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional yaitu menyusun struktur organisasi 

sekolah, menyusun program sekolah yaitu program jangka pendek 1tahun, 

jangka menengah 3tahun, jangka jangka panjang 5 tahun, program-program 

tersebut dilaksanakan oleh seluruh kryawan. Sebagai seorang yang 

mempunyai kedudukan tertinggi, kepala sekolah berhak mengingatkan 

kepada guru dan karyawan agar selalu berinofasi dengan perangkat 

pembelajaran multimedia yang ada, sehingga tidak terpantang KBM sehingga 

apa yang menjadi tujuan tercapainnya keberhasilan Ujian Akhir Nasional 

dapat dicapai dengan maksimal.  

Penggunaan sarana dan prasarana oleh seluruh kryawan dan siswa 

dapat dilihat dari peran kepala sekolah sebagai administrator, dalam hal ini 

kepala sekolah wajib memberikan fasilita-fasilitas yang dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas belajar siswa. Pengadaan sarana dan prasarana tersebut 

berupa ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar, 

perpustakaan merupakan sarana yang sangat penting bagi siswa untuk 

memperdalam pengetahuan, koprasi sekolah merupakan salah satu sarana 

pendukung yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh karyawan sekolah dan 

seluruh siswa, kantin, lab praktek merupakan tempat yang disediakan oleh 
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kepala sekolah untuk mata pelajarn praktek, komputer, alat multimedia 

biasanya digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar, mushola,  

pemberian LKS, buku-buku mata pelajaran, ditambah lagi dengan pengadaan 

internet yang dapat membantu siswa menggali wawasan dari luar.  

Sebagai supervisor, kepala sekolah mengawasi seluruh jalanya proses 

belajar mengajar. Hal ini dilakukan agar tujuan dari keberhasilan Ujian Akhir 

Nasional dapat tercapai.  

Dalam perananya sebagai seorang pemimpin kepala sekolah 

menyelenggarakan, memotivasi, mengajak, mengarahkan, memberi, 

membimbing seluruh karyawan. Dalam hal ini kepala sekolah menyusun 

program-program sekolah yang berupa visi dan misi, kemudian mengajak 

seluruh karyawan mengembangkan visi dan misi dari sekolahi sehingga 

diharapkan mampu menjadi modal dalam rangka pencapaian tujuan 

keberhasilan Ujian Akhir Nasional.  

Sebagai seorang pemimpin yang mempunyai kedudukan tertinggi, 

kepala sekolah selalu mengadakan pembaharuan, pembaharuan ini dilakukan 

agar kualitas sekolah meningkat, pembaharuan yang dilakukan oleh kepala 

sekolah yaitu  penyusunan rencana kerja yang berisi program kerja sekolah 

yang akan dilaksanakan pada tahun ajaran baru, hambatan utama yang sering 

dihadapi pada pelaksanaan program tersebut yaitu kurangnya dana dan 

keterbatasan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi masalah tersebut 

biasanya sekolah mengajukan bantuan proposal kepada dinas pendidikan dan 

yayasan.  
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Sebagai motivator kepala sekolah memberikan suatu penghargaan 

kepada pegawai, sehingga pegawai memiliki motivasi tinggi dalam 

melakukan pekerjaanya, penghargaan tersebut berupa kenaikan jabatan. 

4.2.2 Persiapan Ujian Akhir Nasional 

Ujian Akhir Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi 

pendidikan. Menurut Oemar Hamalik dalam buku “Kurikulum dan 

Pembelajaran” (2009 : 160), salah satu fungsi dari evaluasi adalah 

memberikan informasi tentang kemajuan siswa dalam upaya mencapai 

tujuan-tujuan belajar melalui berbagai kegiatan belajar dan memberikan 

informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, 

menetapkan kesulitan-kesulitan serta menyarankan kegiatan-kegiatan 

remidial (perbaikan). Untuk melaksanakan evaluasi, khususnya dalam bentuk 

Ujian Akhir Nasional, maka peran kepala sekolah sangat penting. Peran 

tersebut dimaksudkan agar hasil Ujian Akhir Nasional dapat tercapai sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Persiapan pelaksanaan Ujian Akhir Nasional di SMK 17 Agustus 

1945 Semarang dilaksanakan jauh-jauh hari sebelum berlangsungnya Ujian 

Akhir Nasional. Selain kepala sekolah, persiapan Ujian Akhir Nasional juga 

melibatkan berbagai bidang, seperti tata usaha maupun guru mata pelajaran 

khususnya mata pelajaran pokok yang diujikan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di SMK 17 Agustus 

1945 Semarang, peran kepala sekolah dalam rangka mempersiapkan Ujian 

Akhir Nasional mencakup beberapa hal seperti yang diungkapkan Sutomo 
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(2007 : 97), yaitu sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, 

pemimpin, pembaharu dan pembangkit minat (motivator). 

Program kerja yang disusun sebelum pelaksanaan Ujian Akhir 

Nasional yaitu pada awal tahun ajaran baru, tujuan dari pelaksanaan Ujian 

Akhir  yaitu unuk evaluasi atau penilaian pada siswa, sehingga akan dicapai 

mutu atau kualitas siswa. Langkah-langkah yang dijabarkan dalam bentuk 

rencana kerja yang duisusun berdasrkan pada tujuan dan sasaran dari masing-

masing kegitan sesuai bidang kepengurusan. 

Program kerja yang disusun kepala sekolah dalam mempersiapkan 

Ujian Akhir Nasioanl seberupa pengadaan jam tambahan pada mata pelajaran 

yang akan diujikan, pelengkapan persyaratan administrasi yang kurang pada 

peserta Ujian Akhir Nasional, pengadaan guru dari luar sekolah pada mata 

pelajaran tertentu. Sedangkan program kerja yang disusun oleh guru dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional berupa pemberian materi sesuai dengan 

kurikulum, pembelajaran dengan menggunakan media, latihan soal-soal ujian, 

try out, pembahasan soal, dan pembahasan materi ajar. Sedangkan program 

kerja yang disusun oleh tata usaha dalam mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional yaitu pendataan siswa peserta Ujian Akhir Nasional, data siwa 

peserta Ujian Akhir nasional, pendaftaran siswa peserta Ujian Akhir nasional, 

pelaksanaan peserta Ujian Akhir Nasional, hasil siswa peserta Ujian Akhir 

Nasional, pengumuman siswa peserta Ujian Akhir Nasional, pembagian 

ijazah dan SKHUN. 
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Altrenatif usaha dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam 

mempersipakan Ujian Akhir Nasional yaitu melakukan kerjasama dengan 

dinas pendidikan, komite sekolah, guru pembimbing dari luar sekolah, guru, 

siswa, orang tua siswa, dan menggerakan seluruh kayawan sekolah dengan 

cara kejasama antara masing-masing bidang sesuai dengan kedudukan, tugas 

dan fungsinya. Alternatif usaha dilakukan dalam mempersipakan Ujian Akhir 

Nasional dimaksudkan agar seluruh karyawan menjalankan aktifitas dengan 

disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dan 

kewajiban dalam kepengurusan agar tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan 

Ujian Akhir Nasional tercapai.  

Alternatif usaha diwujudkan dalam bentuk kerjasama antara siswa, 

kepala sekolah bekerjasama dengan wakil kurikulum, tata usaha, dan guru-

guru lain. Kepala sekolah dibantu wakil kurikulum membantu guru dan 

bagian tata usaha dalam pembuatan jadwal tambahan yang terstruktur. Selain 

bekerja sama dengan wakil kurikulum, tata usaha dan guru kepala sekolah 

juga bekerjasama dengan dinas pendidikan, komite kepala sekolah, guru 

pembimbing dari luar sekolah, guru, siswa, dan orang tua siswa.  

Tata usaha bermusyawarah dengan guru-guru dan panitia yang lain, 

kemudian mengkonfirmasikan kepada siswa/siswi yang bersangkutan. Dalam 

hal ini kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab penyelenggara 

Ujian Akhir Nasional, guru-guru berperan sebagi panitia Ujian Akhir 

Nasional. 
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Pelaksanaan program dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional 

tidak selalu berjalan lancar, meskipun setiap bidang telah menjalankan tugas 

dan tangggung jawabnya masing-masing, akan tetapi hambatan-hambatan 

yang dihadapi masih sering terjadi. Keterbatasn sarana dan prasaran didalam 

ruangan menjadi penghambat pelaksanaan program Ujian Akhir Nasional,. 

Hal ini terlihat dari proses belajar mengajar didalam ruangan yang kurang 

kondusif, karena ruangan yang panas, sehingga dalam proses belajar 

mengajar sering terjadi kegaduhan.  

Sumber belajar yang minim sebagi salah satu penghambat 

pelaksanaan program Ujian Akhir Nasional, karena guru tidak dapat 

memberikan materi ajar secara mendalam. Data pribadi siswa/siswi peserta 

Ujian Akhir Nasional kurang lengkap sehingga bagian tata usaha tidak dapat 

mendata siswa secara keseluruhan. Untuk mengatasi masalah tersebut tata 

usaha menkonfirmasikan dengan siswa yang akan mengikuti Ujian Akhir 

Nasional sehingga akan diketahui secara jelas berapa jumlah siswa yang akan 

mengukuti Ujian Akhir Nasional. Kepala sekolah sebagi penanggung jawab 

penyelenggara Ujian Akhir Nasional memberikan sumber belajar yang lain 

dan memperbanyak jam tambahan sehingga lebih banyak yang dipelajari. 

Kegiatan program persiapan Ujian Akhir Nasional dilaksanakan oleh 

seluruh karyawan sekolah sesuia dengan kedudukan fungsi dan tugas masing-

masing. Kegitan ini dilakukan agar seluruh karyawan menjalankan aktifitas 

dengan disiplin dan tanggung jawab sesuai dengan tugas dan kewajiban agar 

tujuan dalam persiapan Ujian Akhir Nasional dapat tercapai.  
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Kegiatan yang dilakukan seluruh karyawan  salah satunya  guru dalam 

pencapaian Ujian akhir Nasional yaitu dengan melaksnakan proses belajar 

mengajar dengan maksimal, dan memberikan jam tambahan pada mata 

pelajaran yang akan diujikan kepada siswa. Selain itu mencari sekolah 

mengadakan komunikasi dengan dinas pendidikan dan sekolah lain untuk 

mencari informasi tentang perkembangan Ujian Akhir Nasional. Sedangkan 

kegitan pada bagian tata usaha yaitu mempersiapkan data peserta Ujian Akhir 

Nasional untuk memenuhi persyaratan mengikuti Ujian Akhir Nasional.  

 

 

 

 

 

 



 

96 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dan analisis data yang dilakukan, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Dalam menghadapi Ujian Akhir Nasional Kepala Sekolah telah 

memepersiapkan  perannya dengan baik yaitu sebagai pendidik, manajer, 

administrator, supervisor, pemimpin, pembaharu, dan sebagai 

pembangkit minat (motivator). 

2. Kepala Sekolah dapat menjalankan perencanaan sesuai dengan program 

yang dibuat pada awal tahun ajaran baru yang berupa program kerja 

sekolah, alternatif usaha,  kegiatan sekolah.  

 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu Ujian Akhir Nasional 

merupakan tolak ukur keberhasilalan siswa dalam proses belajar selama 3 

tahun. Oleh karena itu, sebelumnya sekolah mempersiapkam siswa sedini, 

baik fisik maupun mental untuk menghadapi Ujian Akhir Nasional agar 

mendapatkan hasil yang maksimal. 
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KISI-KISI WAWANCARA KEPALA SEKOLAH SMK 17 

AGUSTUS 1945 SEMARANG 

 

Fokus Sub Variabel Indikator 

5.2.1.1 Peran kepala 

sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sebagai pendidik 

 

 

 

2. Sebagai manajer 

 

 

3. Sebagai administrator 

 

4. Sebagai supervisor 

 

 

 

5. Sebagai pemimpin 

 

 

6. Sebagai pembaharu 

 

 

 

 

 

7. Sebagai motivator 

 

 

 

8. Perencanaan 

a. membimbing guru, karyawan 

dan siswa 

b. mengikuti perkembangan iptek 

a. menyusun program 

b.   menyusun struktur   

organisasian sekolah 

a. mengelola kesiswaan 

b. sarana dan prasarana 

  a.  menjalankan supervise 

pendidikan 

  b. manfaat hasil supervise 

  a.  menyusun dan  visi dan  misi 

suatu program sekolah 

  b.   melakukan komunikasi 

  a.  melakukan pembaharuan  

  b.  mendorong guru staf dan 

orang tua untu memberikan 

dukungan terhadap 

pembaharuan yang ditawarkan 

  a.  suasana kerja 

  b.  membangun prinsip 

penghargaan dan hukuman 

yang sistematik 

  a.  program kerja 

  b.  alternatif usaha 

  c. kegiatan 

  d.  hambatan 
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KISI-KISI WAWANCARA GURU 

SMK 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 
 

VARIABEL  SUB VARIABEL INDIKATOR 

Persiapan Ujian  

Akhir Nasional 

Perencanaan Program kerja 

 Alternatif usaha 

 Kegiatan 

 Hambatan 
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KISI-KISI WAWANCARA TATA USAHA 

SMK 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 
 

VARIABEL  SUB VARIABEL INDIKATOR 

Persiapan Ujian  

Akhir Nasional 

Perencanaan Program kerja 

 Alternatif usaha 

 Kegiatan 

 Hambatan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK KEPALA SEKOLAH  SMK 17 

AGUSTUS 1945 SEMARANG 
I. dentitas Instrummen 

Informan  : Rachel Lilik Suryani S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Senin, 2 Mei 2010 

Jam   : 09.00 

II. Daftar Pertanyaan 

1. Peran Kepala Sekolah 

 

1. Sejak tahun berapa anda menjadi kepala sekolah? 

2. Berapa program keahlian yang dimiliki oleh sekolah ini saat in? 

3. Bagai mana cara anda meningkatan kualitas guru dan karyawan?  

4. Bagaimana cara anda meningkatkan kualitas belajar siswa, dan strategi apa 

saja yang anda lakukan sehingga siswa memiliki motiivasi belajar? 

5. Program apa sajakah yang anda susun untuk meningkatkan kualitas  

pendidikan disekolah ini? 

6. Bagaimanakah bentuk struktur organisasi sekolah ini? 

7. Apa sajakah sarana dan prasarana yang disediakan dalam meningkatan 

kualitas belajar siswa? 

8. Bagaimana anda menjalankan program supervisor pendidikan disekolah 

ini? 

9. Apa manfaat dari pelaksanaan program supervisot tersebut? 

10. Apa Visi dan Misi dari sekolah ini? 

11.  Bagaimana anda mensosialisasikan Visi dan Misi yang telah anda susun? 

12. Bagaimana cara anda dalam melakukan pembaharuan di unit kerja anda? 

13. Apakah ada dukungan dari guru dan orang tua wali dari pembaharuan 

tersebut? 

14. Bagaimana cara anda dalam mengubah suasana dilingkungan kerja anda? 
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15. Apakah ada penghargaan bagi karyawan yang mempunyai kinerja 

bagus?dalam bentuk apakah penghargaagn tersebut? Dan apakah Apakah 

ada hukuman bagi karyawan yang mempunyai kinerja tidak bagus 

2.  Persiapan Ujian Akhir Nasional 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir Nasional? 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir Nasional dilaksanakan? 

3. Apakah tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan  Ujian 

Akhir Nasional? 

4. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, kegiatan atau usaha apa yang 

dilakukan oleh kepala sekolah dalam mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional? 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang disusun kepala sekolah dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir Nasional? 

7. Dalam pelaksanakan program tersebut, siapa saja yang diajak bekerjasama 

oleh kepala sekolah? 

8. Apakah program-program tersebut telah berjalan? 

9.  Apa yang menjadi hambatan kepala sekolah dalam melaksanakan 

kegiatan    tersebut? 

10. Bagaimana cara kepala sekolah mengatasi masalah tersebut? 
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WAWANCARA UNTUK GURU OTOMOTIF SMK 

17AGUSTUS 1945 SEMARANG 
 

I. identitas Instrummen 

Informan  : Luthfil Hakim S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Selasa, Mei 2010 

Jam   : 10.15 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir Nasional? 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir Nasional dilaksanakan? 

3. Apakah tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan  Ujian 

Akhir Nasional? 

4. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, kegiatan atau usaha apa yang 

dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional? 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang disusun oleh guru dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir Nasional? 

7. Dalam pelaksanakan program tersebut, siapa saja yang diajak bekerjasama 

oleh guru? 

8. Apakah program-program tersebut telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut? 

10. Bagaimana cara guru mengatasi masalah tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 WAWANCARA UNTUK TATA USAHA SMK 17AGUSTUS 

1945 SEMARANG 
 

I. Identitas Instrummen 

Informan  : Arwan Budi Handoko 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 5 Mei 2010 

Jam   : 09.00 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir Nasional? 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir Nasional dilaksanakan? 

3. Apakah tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan  Ujian Akhir Nasional? 

4. Dalam upaya mencapai tujuan  kegiatan atau usaha apa yang dilakukan 

oleh tata usaha dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional? 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang disusun oleh tata usaha dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir Nasional? 

7. Dalam pelaksanakan program tersebut, siapa saja yang diajak bekerjasama 

oleh tata usaha? 

8. Apakah program-program tersebut telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan tata usaha dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut? 

10. Bagaimana cara tata usaha mengatasi masalah tersebut? 
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WAWANCARA UNTUK GURU OTOMOTIF SMK 

17AGUSTUS 1945 SEMARANG 
 

II. identitas Instrummen 

Informan  : Luthfil Hakim S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Selasa, Mei 2010 

Jam   : 10.15 

b. Apakah Pengertian Ujian Akhir Nasional? 

c. Kapan dan dimana Ujian Akhir Nasional dilaksanakan? 

d. Apakah tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan  Ujian 

Akhir Nasional? 

e. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran, kegiatan atau usaha apa yang 

dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional? 

f. Kapan program kerja Ujian Akhir Nasional disusun?  

g. Apa sajakah program-program yang disusun oleh guru dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir Nasional? 

h. Dalam pelaksanakan program tersebut, siapa saja yang diajak bekerjasama 

oleh guru? 

i. Apakah program-program tersebut telah berjalan? 

j. Apa yang menjadi hambatan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut? 

k. Bagaimana cara guru mengatasi masalah tersebut? 

 

 



106 

 

PEDOMAN WAWANCARA 

 WAWANCARA UNTUK TATA USAHA SMK 17AGUSTUS 

1945 SEMARANG 
 

II. Identitas Instrummen 

Informan  : Arwan Budi Handoko 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 5 Mei 2010 

Jam   : 09.00 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir Nasional? 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir Nasional dilaksanakan? 

3. Apakah tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan  Ujian Akhir Nasional? 

4. Dalam upaya mencapai tujuan  kegiatan atau usaha apa yang dilakukan 

oleh tata usaha dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional? 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang disusun oleh tata usaha dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir Nasional? 

7. Dalam pelaksanakan program tersebut, siapa saja yang diajak bekerjasama 

oleh tata usaha? 

8. Apakah program-program tersebut telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan tata usaha dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut? 

10. Bagaimana cara tata usaha mengatasi masalah tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK GURU BAHASA INDONESIA SMK 

17AGUSTUS 1945 SEMARANG 

 

I.  identitas Instrummen 

Informan  : Luluk Hidayah S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 3 Mei 2010 

Jam   : 11.15 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir Nasional? 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir Nasional dilaksanakan? 

3. Apakah tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan  Ujian Akhir 

Nasional? 

4. Dalam upaya mencapai tujuan  kegiatan atau usaha apa yang 

dilakukan oleh guru dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional? 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang disusun oleh guru dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir Nasional? 

7. Dalam pelaksanakan program tersebut, siapa saja yang diajak 

bekerjasama oleh guru? 

8. Apakah program-program tersebut telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan guru dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut? 

10. Bagaimana cara guru mengatasi masalah tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK GURU BAHASA INGGRIS, SMK 

17AGUSTUS 1945 SEMARANG 
 

I. identitas Instrummen 

Informan  : Ari Indrayana A. Md 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 4 Mei 2010 

Jam   : 10.15 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir Nasional? 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir Nasional dilaksanakan? 

3. Apakah tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan  Ujian Akhir Nasional? 

4. Dalam upaya mencapai tujuan , kegiatan atau usaha apa yang dilakukan 

oleh guru dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional? 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang disusun oleh guru dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir Nasional? 

7. Dalam pelaksanakan program tersebut, siapa saja yang diajak bekerjasama 

oleh guru? 

8. Apakah program-program tersebut telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan guru dalam melaksanakan kegiatan tersebut? 

10. Bagaimana cara guru mengatasi masalah tersebut? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK GURU MATEMATIKA SMK 

17AGUSTUS 1945 SEMARANG 
 

I. identitas Instrummen 

Informan  : Eti Siti Rofikoh S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 4 Mei 2010 

Jam   : 10.15 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir Nasional? 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir Nasional dilaksanakan? 

3. Apakah tujuan  yang akan dicapai dari pelaksanaan  Ujian Akhir 

Nasional? 

4. Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan atau usaha apa yang dilakukan 

oleh guru dalam mempersiapkan Ujian Akhir Nasional? 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang disusun oleh guru dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir Nasional? 

7. Dalam pelaksanakan program tersebut, siapa saja yang diajak 

bekerjasama oleh guru? 

8. Apakah program-program tersebut telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan guru dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut? 

10. Bagaimana cara guru mengatasi masalah tersebut? 
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HASIL WAWANCARA KEPALA SEKOLAH 
Informan  : Rachel Lilik Suryani 

Hari/ tanggal  : Senin, 2 Mei 2010 

Jam   : 09.00 

I. Peran Kepala Sekolah 

Pernyataan Jawaban 

1. Sejak tahun berapa anda mejadi kepala 

sekolah? 

2. Berapa program keahlian yang dimiliki 

oleh sekolah ini saat in? 

3. Bagaimana cara anda meningkatan 

kualitas guru dan karyawan? dan 

bagaimana caranya? 

 

 

1. Bagaimana cara anda meningkatkan 

kualitas belajar siswa, dan strategi apa saja 

yang anda lakukan sehingga siswa 

memiliki motiivasi belajar 

 

 

 

 

 

 

2. Bagaimanakah bentuk struktur organisasi 

sekolah ini 

 

 

 

1. Tahun 2006 

 

2. Ada 2 program, yaitu mekanik 

otomotif dan audio vidio 

3. Dengan cara membimbing guru, 

karyawan, caranya yaitu dengan 

mengirimkan guru atau karyawan 

pada pelatihan(diklat) yang sesuai 

dengan bidangnya.  

4. Dalam membimbing siswa kepala 

sekolah memberikan contoh prilaku 

yang baik dalam proses belajar 

mengaja, strategi yang dilakukan 

yaitu memberikan motivasi belajar , 

memberikan beasiswa pada siswa 

yang mempunyai prestasi belajar 

yang bagus dan memberikan contoh 

rilaku yang baik dalam proses belajar 

mengajar. 

5. Struktur sekolah terdiri dari yayasan, 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah 

(bidang kesiswaan dan humas), 

kepala program keahlian, karyawan, 

BP/ BK, guru, dan siswa 
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3. Program apa sajakah yang anda susun 

untuk meningkatkan kualitas  pendidikan 

disekolah 

 

 

4. Apa sajakah sarana dan prasarana yang 

disediakan dalam meningkatan kualitas 

belajar siswa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Bagaimana anda menjalankan program 

supervisi pendidikan disekolah ini? 

 

 

6. Apa manfaat dari pelaksanaan program 

supervisot tersebut? 

 

 

 

 

 

 

7. Apakah visi dan misi dari sekolah ini? 

 

6. Menyusun struktur organisasi 

sekolah, menyusun program sekolah 

yaitu program jangka pendek 1tahun, 

jangka menengah 3tahun, jangka 

jangka panjang 5 tahun,  

7. Memberikan fasilitas pendidikan 

untuk meningkatkan kualitas belajr 

siswa seperti pemberian LKS, buku-

buku mata pelajaran, ditambah lagi 

dengan pengadaan internet, sehingga 

siswa dapat memperluas wawasan. 

Selain itu pengadaan sarana dan 

prasarana sekolah yang lain seperti 

ruang kelas, perpustakaan koprasi 

sekolah, kantin, lab praktek, 

komputer, alat multimedia, dan 

mushola. 

8. Mengawasi seluruh jalanya  kegiatan 

proses belajar mengajar, baik 

didalam jam mata pelajaran maupun 

diluar jam mata pelajaran.  

9. Manfaatnya bagi sekolah sangat 

besar selain untuk mengatur jalannya 

proses belajar mengajar juga untuk 

mengetahui apabila ada guru mata 

pelajaran yang tidak bisa mengajar 

maka akan diganti oleh guru mata 

pelajaran yang lain, sehingga 

pelajaran tersebut tidak kosong 

10. Visi dari sekolah ini yaitu : 

Mendidik siswa/siswi menjadi 
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8. Bagaimana mensosialisasikan visi dan 

misi yang telah anda susun? 

 

 

 

9. Bagaimana cara anda dalam melakukan 

pembaharuan di unit kerja anda? 

 

 

manusia Indonesia berbudi luhur, 

beriman, bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, menguasai ilmu 

pengetahuan serta teknologi dengan 

mengamalkan Pancasila dan UUD 

1945. Sedangkan misinya yaitu 

mewujudkan system pendidikan 

yang demokrasi dan berkualitas guna 

mewujudkan bangsa yang berakhlak 

mulia, bertanggung jawab serta 

berwawasan kebangsaan, kehidupan 

social budaya yang berkepribadian 

bangsa, mewujudkan sumber daya 

manusia yang beragam dalam 

kehidupan sehari-hari serta 

memantapkan persaudaraan antar 

umat beragama, mewujudkan 

kualitas sumber daya manusia yang 

produktif mandiri serta mampu 

berdaya saing dan berwawasan 

lingkungan 

 

11. Mengajak seluruh karyawan 

mengembangkan visi dan misi dari 

sekolah ini. Selain itu memberikan 

contoh prilaku yang baik kepada 

seluruh karyawan dan siswa”.  

12. Caranya dengan menyusun program 

kerja kemudian menjabarkan rencana 

kerja kepada seluruh karyawan  pada 

saat rapat diawal tahun ajaran baru, 
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10. Apakah ada dukungan dari guru dan orang 

tua wali dari pembaharuan tersebut? 

 

11. Bagaimana cara anda dalam mengubah 

suasana dilingkungan kerja anda? 

 

 

 

 

 

12. Apakah ada penghargaan bagi karyawan 

yang mempunyai kinerja bagus?dalam 

bentuk apakah penghargaagn tersebut? 

Dan apakah Apakah ada hukuman bagi 

karyawan yang mempunyai kinerja tidak 

bagus 

 

 

 

I. Persiapan 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir Nasional? 

 

 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir Nasional 

   dilaksanakan? 

 

hambatan utama yang dihadapi yaitu 

kurangnya dana dan keterbatasan 

sarana dan prasarana. Untuk dana 

bisa mengajukan proposal bantuan 

pada dinas pendidikan.  

13. Ya, karena dengan adanya 

pembaharuan tersebut akan 

meningkatkan kualitas sekolah. 

14. Caranya dengan memberikan satu 

hari bebas untuk mengadakan 

olahraga bersama yaitu senam bagi 

seluruh karyawan dan siswa sesuai 

dengan kelas yang telah dijadwalkan 

sebelum melakukan proses belajar 

mengajar. 

15. Memberikan pengharagaan  pada 

semua guru yang mempunyai kinerja 

kerja yang bagus, seperti guru yang 

mempunyai disiplin tinggi dan 

menguasai suatu ketrampilan tertentu 

sesui pekerjaanya, penghargaan 

tersebut di wujudkan dalam suatu 

jabatan. 

 

1. Satu bentuk evaluasi belajar pada 

akhir tahun pelajaran yang 

menentukan tingkat kelulusan siswa 

2. Ujian AkhirNasional dilaksanakan 

pada pertengahn bulan maret. Dan 

diadakan ditiap-tipa sekolah 

3. Untuk mengetahui tingkat 
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3. Apakah tujuan yang akan dicapai  

dari pelaksanaan  Ujian Akhir Nasional? 

 

 

 

4. Dalam upaya mencapai tujuan   

kegiatan atau usaha apa yang dilakukan 

oleh kepala sekolah dalam mempersiapkan 

Ujian Akhir Nasional? 

 

 

 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir  

Nasional disusun?  

 

6. Apa sajakah program-program yang  

disusun kepala sekolah dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir Nasional? 

 

 

 

 

7. Dalam pelaksanakan program tersebut,  

siapa saja yang diajak bekerjasama oleh 

kepala sekolah? 

 

 

 

 

 

 

kemampuan siswa, sehingga 

diharapkan kemampuan daya serap 

siswa dalam pembelajaran 

meningkat. 

4. Pengadaan jam tambahan untuk mata 

pelajaran yang diujikan, pelengkapan 

persyaratan administrasi siswa, 

berhubungan dengan dinas dan 

sekolah lain untuk mencari informasi 

tentang perkembangan Ujian Akhir 

Nasional”.  

5. Program Ujian Akhir Nasional 

disusun pada awal masuk tahun 

ajaran baru. 

6. Programnya yaitu pengadaan jam 

tambahan untuk mata pelajaran yang 

diujikan,  pelengkapan persyaratan 

administrasi siswa kelas XII, 

Pengadaan guru dari luar sekolah 

untuk pengadaan mata pelajaran 

tertentu”.  

7. Ujian Akhir Nasional tidak terlepas 

dari bantuan dari pihak luar, untuk 

mencapai keberhasilan Ujian Akhir 

Nasional kepala sekolah bekerjasama 

dengan dinas pendidikan, komite 

kepala sekolah, guru pembimbing 

dari luar sekolah, guru, siswa, dan 

orang tua siswa, bentuk dari 

kerjasama tersebut berupa rapat 

khusus dengan orang tua siswa, guru, 
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8. Apakah program-program tersebut  

telah berjalan? 

9.  Apa yang menjadi hambatan  

kepala sekolah dalam melaksanakan 

kegiatan    tersebut? 

 

 

 

 

 

 

10. Bagaimana cara kepala sekolah  mengatasi 

masalah tersebut ? 

karyawan 

8. Ya 

 

9. Ujian Akhir Nasional tidak selalu 

berjalan mulus, dalam 

pelaksanaannya sering terjadi 

hambatan-hambtan, salah satu yang 

menjadi penghambat jalannya 

program yaitu adanya perubahan 

jadwal pelaksanaan Ujian Akhir 

Nasional yang melenceng jauh dari 

prediksi. 

10.  Untuk mengatasi masalah tersebut 

kepala  sekolah berkoordinasi dengan 

elmem-elmen sekolah untuk 

melangkah lebih cepat dalam 

persiapan Ujian Akhir Nasional, 

sehingga tujuan dari pelaksanaan 

Ujian Akhir Nasional tercapai 
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HASIL WAWANCARA GURU OTOMOTIF 
Informan  : Luthfil Hakim, S.Pd 

Hari/ tanggal  : Selasa, 3 Mei 2010 

Jam   : 10.15 

Pernyataan Jawaban 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir 

Nasional? 

 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir  

Nasional dilaksanakan? 

 

3. Apakah tujuan yang akan dicapai  

dari pelaksanaan  Ujian Akhir Nasional? 

 

 

4. Dalam upaya mencapai tujuan kegiatan  

atau usaha apa yang dilakukan oleh guru 

dalam mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional? 

 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir  

Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang  

disusun oleh guru dalam mempersiapkan  

Ujian Akhir Nasional? 

 

 

 

 

1. Satu bentuk evaluasi belajar pada akhir 

tahun pelajaran yang menentukan tingkat 

kelulusan siswa 

2. Ujian AkhirNasional dilaksanakan pada 

pertengahn bulan maret. Dan diadakan 

ditiap-tipa sekolah 

3. Untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa, sehingga diharapkan kemampuan 

daya serap siswa dalam pembelajaran 

meningkat 

4. Kegiatan yang dilakukan dalam 

mempersiapkan ujian Akhir nasional 

yaitu melaksanakan proses belajar secara 

maksimal dan memberikan jam 

tambahan . 

5. Nasional disusun pada awal masuk tahun 

ajaran baru 

6. Program kerja yang disusun dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional 

yaitu pemberian materi dibantu dengan 

media pembelajaran seperti Lembar 

Kerja Siswa (LKS), mengadakan try out, 

latihan soal-soal ujian dan Lembar Kerja 

Siswa (LKS), pembahasan soal, 
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7. Dalam pelaksanakan program tersebut,  

siapa saja yang diajak bekerjasama oleh 

guru? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apakah program-program tersebut  

telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan guru  

dalam melaksanakan kegiatan tersebut? 

 

 

 

 

10. Bagaimana cara guru mengatasi  

masalah tersebut? 

 

 

pembahasan materi ajar 

7. Salah satu keberhasilan dari Ujian  Akhir 

Nasional yaitu adanya kerjasama yang 

baik antara siswa, kepala sekolah, wakil 

kurikulum, TU dan guru-guru mata 

pelajaran yang lain, dengan bantuan 

kepala sekolah dan wakil kurikulum 

membuat jadwal jam tambahan yang 

terstruktur, guru mencari sumber belajar 

lain sehingga banyak yang dipelajari. 

Bentuk kerjasama tersebut telah berjalan 

dengan lancar. 

8. Ya 

 

9. Hambatan yang terjadi dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional 

yaitu sumber belajar yang minim, 

suasana yang kelas yang kurang kondusif 

karena cuaca panas, ujian akhir nasional 

dimajukan sehingga persiapan kurang. 

10.  untuk mengatsi masalah tersebut sekolah 

sekolah mencari sumber belajar lain dan 

menambah jam mata pelajaran yang 

diujikan” 
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HASIL WAWANCARA 

 WAWANCARA UNTUK TATA USAHA  
III. Identitas Instrummen 

Informan  : Arwan Budi Handoko 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 5 Mei 2010 

Jam   :09.00 

 

Pernyataan Jawaban 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir 

Nasional? 

 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir 

Nasional dilaksanakan? 

 

3. Apakah tujuan yang akan dicapai 

dari pelaksanaan  Ujian Akhir 

Nasional? 

 

4. Dalam upaya mencapai tujuan  

kegiatan atau usaha apa yang 

dilakukan oleh tata usaha dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional? 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir 

Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang 

disusun oleh tata usaha dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir 

Nasional? 

 

1. Satu bentuk evaluasi belajar pada 

akhir tahun pelajaran yang 

menentukan tingkat kelulusan siswa 

2. Ujian Akhir Nasional dilaksanakan 

pada pertengahn bulan maret. Dan 

diadakan ditiap-tipa sekolah 

3. Untuk mengetahui tingkat 

kemampuan siswa, sehingga 

diharapkan kemampuan daya serap 

siswa dalam pembelajaran meningkat 

4. mempersiapkan data siswa/ siswi 

kelas IX untuk memenuhi persyaratan 

mengikuti Ujian Akhir Nasional 

 

 

5. Pada awal tahun ajaran baru 

 

6. program kerja pada bidang tata usaha 

berjalan dengan baik. Penyusunan 

program kerja pada bidang tata usaha 

yaitu pendataan siwa/ siswi peserta 

Ujian Akhir Nasional, mengumpulkan 
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7. Dalam pelaksanakan program 

tersebut, siapa saja yang diajak 

bekerjasama oleh tata usaha? 

 

 

 

 

8. Apakah program-program tersebut 

telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan tata 

usaha dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut? 

 

 

10. Bagaimana cara tata usaha 

mengatasi masalah tersebut 

data siswa/ siswi peserta Ujian Akhir 

Nasional, Pendaftaran siswa/ siswi 

peserta Ujian akhir Nasional, 

pelaksanaan Ujian Akhir Nasional, 

hasil Ujian Akhir Nasional,  

pengumuman Ujian Akhir Nasional, 

pembagian ijazah dan SKHUN 

 

7. adanya kerjasama yang baik antara 

kepala sekolah, panitia ujian, dan 

guru-guru. Bentuk dari kerjasama 

tersebut berupa musyawarah dengan 

guru-guru dan panitia yang lain, 

kemudian mengkonfirmasikan kepada 

siswa/siswi” 

8. Ya 

 

9. Hambatan yang terjadi dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional 

yaitu data siswa/ siswi yang tidak 

jelas. 

 

10.  Untuk mengatasi masalah tersebut 

yaitu konfirmasi kepada siswa yang 

akan melaksanakan Ujian Akhir 

Nasional”.  
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HASIL WAWANCARA 

WAWANCARA UNTUK GURU BAHASA INDONESIA  

I. Identitas Instrummen 

Informan  : Luluk Hidayah S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 3 Mei 2010 

Jam  : 11.15 

Pernyataan Jawaban 

1. Apakah Pengertian Ujian  

Akhir Nasional? 

 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir  

Nasional dilaksanakan? 

 

3. Apakah tujuan yang akan dicapai  

dari pelaksanaan  Ujian Akhir 

Nasional? 

 

4. Dalam upaya mencapai tujuan   

atau usaha apa yang dilakukan oleh 

guru dalam mempersiapkan Ujian 

Akhir Nasional? 

 

 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir  

Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang  

disusun oleh guru dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir 

Nasional? 

 

 

1. Satu bentuk evaluasi belajar pada akhir 

tahun pelajaran yang menentukan tingkat 

kelulusan siswa 

2. Ujian AkhirNasional dilaksanakan pada 

pertengahn bulan maret. Dan diadakan 

ditiap-tipa sekolah 

3. Untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa, sehingga diharapkan kemampuan 

daya serap siswa dalam pembelajaran 

meningkat 

4. Kegiatan yang dilakukan dalam 

mempersiapkan ujian Akhir nasional 

yaitu melaksanakan proses belajar 

secara maksimal dan memberikan jam 

tambahan  

 

5. Nasional disusun pada awal masuk 

tahun ajaran baru 

6. Program kerja yang disusun dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional 

yaitu pemberian materi dibantu dengan 

media pembelajaran seperti Lembar 

Kerja Siswa (LKS), mengadakan try 

out, latihan soal-soal ujian dan Lembar 
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7. Dalam pelaksanakan program tersebut, 

siapa saja yang diajak bekerjasama 

oleh guru? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apakah program-program tersebut  

telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan guru  

dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut? 

 

 

 

 

10. Bagaimana cara guru mengatasi  

masalah tersebut? 

 

 

Kerja Siswa (LKS), pembahasan soal, 

pembahasan materi ajar 

7. Salah satu keberhasilan dari Ujian  

Akhir Nasional yaitu adanya kerjasama 

yang baik antara siswa, kepala sekolah, 

wakil kurikulum, TU dan guru-guru 

mata pelajaran yang lain, dengan 

bantuan kepala sekolah dan wakil 

kurikulum membuat jadwal jam 

tambahan yang terstruktur, guru 

mencari sumber belajar lain sehingga 

banyak yang dipelajari. Bentuk 

kerjasama tersebut telah berjalan dengan 

lancar. 

 

8. Ya 

 

9. Hambatan yang terjadi dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional 

yaitu sumber belajar yang minim, 

suasana yang kelas yang kurang 

kondusif karena cuaca panas, ujian akhir 

nasional dimajukan sehingga persiapan 

kurang. 

10.untuk mengatsi masalah tersebut 

sekolah sekolah mencari sumber belajar 

lain dan menambah jam mata pelajaran 

yang diujikan” 
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HASIL WAWANCARA GURU BAHASA INGGRIS 

Informan  : Ari Indrayana A. Md 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 4 Mei 2010 

Jam   : 10.15 

 

Pernyataan Jawaban 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir 

Nasional? 

 

 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir 

Nasional dilaksanakan? 

 

3. Apakah tujuan yang akan 

dicapai dari pelaksanaan  Ujian 

Akhir Nasional? 

 

 

4. Dalam upaya mencapai tujuan 

kegiatan atau usaha apa yang 

dilakukan oleh guru dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional ? 

 

5. Kapan program kerja Ujian 

Akhir Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program 

yang disusun oleh guru dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir 

Nasional? 

 

1. Satu bentuk evaluasi belajar pada akhir 

tahun pelajaran yang menentukan tingkat 

kelulusan siswa 

 

2. Ujian Akhir Nasional dilaksanakan pada 

pertengahn bulan maret dan dilaksanakan 

di tiap-tiap sekolah 

3. Untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa, sehingga diharapkan kemampuan 

daya serap siswa dalam pembelajaran 

meningkat 

4. Programnya yaitu pengadaan jam 

tambahan untuk mata pelajaran yang 

diujikan, pelengkapan persyaratan 

administrasi siswa kelas IX, Pengadaan 

guru dari luar sekolah untuk pengadaan 

mata pelajaran tertentu”. 

5. Pada awal tahun ajaran baru 

 

6. Program kerja yang disusun dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional yaitu 

pemberian materi dibantu dengan media 

pembelajaran seperti Lembar Kerja Siswa 

(LKS), mengadakan try out, latihan soal-

soal ujian dan Lembar Kerja Siswa (LKS), 
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7. Dalam pelaksanakan program 

tersebut, siapa saja yang diajak 

bekerjasama oleh guru? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apakah program-program 

tersebut telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan 

guru dalam melaksanakan 

kegiatan tersebut? 

 

 

 

10. Bagaimana cara guru mengatasi 

masalah tersebut? 

 

 

pembahasan soal, pembahasan materi ajar 

7. Salah satu keberhasilan dari Ujian  Akhir 

Nasional yaitu adanya kerjasama yang baik 

antara siswa, kepala sekolah, wakil 

kurikulum, TU dan guru-guru mata 

pelajaran yang lain, dengan bantuan kepala 

sekolah dan wakil kurikulum membuat 

jadwal jam tambahan yang terstruktur, 

guru mencari sumber belajar lain sehingga 

banyak yang dipelajari. Bentuk kerjasama 

tersebut telah berjalan dengan lancar. 

8. Ya 

 

9. Hambatan yang terjadi dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional yaitu 

sumber belajar yang minim, suasana yang 

kelas yang kurang kondusif karena cuaca 

panas, ujian akhir nasional dimajukan 

sehingga persiapan kurang. 

10. untuk mengatasi masalah tersebut sekolah 

sekolah mencari sumber belajar lain dan 

menambah jam mata pelajaran yang 

diujikan” 
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HASIL WAWANCARA GURU MATEMATIKA 

Informan  :Eti Siti Indriyani S.Pd 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 4 Mei 2010 

Jam   10.15 

Pernyataan Jawaban 

1. Apakah Pengertian Ujian Akhir 

Nasional? 

 

2. Kapan dan dimana Ujian Akhir 

Nasional dilaksanakan? 

3. Apakah tujuan yang akan dicapai dari 

pelaksanaan  Ujian Akhir Nasional? 

 

 

4. Dalam upaya mencapai tujuan , 

kegiatan atau usaha apa yang 

dilakukan oleh guru dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir 

Nasional? 

 

5. Kapan program kerja Ujian Akhir 

Nasional disusun?  

6. Apa sajakah program-program yang 

disusun oleh guru dalam 

mempersiapkan  Ujian Akhir 

Nasional? 

 

 

 

 

7. Dalam pelaksanakan program 

1. Ujian yang menentukan kelulusan siswa 

yang ingin berskal nasional, sehingga 

bentuk soal sama. 

2. Pada pertengahan bulan maret di tiap-tiap 

sekolah 

3. Untuk mengetahui tingkat kemampuan 

siswa, sehingga diharapkan kemampuan 

daya serap siswa dalam pembelajaran 

meningkat 

4. Programnya yaitu pengadaan jam 

tambahan untuk mata pelajaran yang 

diujikan,  pelengkapan persyaratan 

administrasi siswa kelas IX, Pengadaan 

guru dari luar sekolah untuk pengadaan 

mata pelajaran tertentu”. 

5. Pada awal tahun ajaran baru 

 

 

6. Program kerja yang disusun dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional 

yaitu pemberian materi dibantu dengan 

media pembelajaran seperti Lembar Kerja 

Siswa (LKS), mengadakan try out, latihan 

soal-soal ujian dan Lembar Kerja Siswa 

(LKS), pembahasan soal, pembahasan 

materi ajar 
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tersebut, siapa saja yang diajak 

bekerjasama oleh guru? 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Apakah program-program tersebut 

telah berjalan? 

9. Apa yang menjadi hambatan guru 

dalam melaksanakan kegiatan 

tersebut? 

 

 

 

 

10. Bagaimana cara guru mengatasi 

masalah tersebut? 

 

7. Salah satu keberhasilan dari Ujian  Akhir 

Nasional yaitu adanya kerjasama yang 

baik antara siswa, kepala sekolah, wakil 

kurikulum, TU dan guru-guru mata 

pelajaran yang lain, dengan bantuan 

kepala sekolah dan wakil kurikulum 

membuat jadwal jam tambahan yang 

terstruktur, guru mencari sumber belajar 

lain sehingga banyak yang dipelajari. 

Bentuk kerjasama tersebut telah berjalan 

dengan lancar. 

8. Ya 

 

9. Hambatan yang terjadi dalam 

mempersiapkan Ujian Akhir Nasional 

yaitu sumber belajar yang minim, suasana 

yang kelas yang kurang kondusif karena 

cuaca panas, ujian akhir nasional 

dimajukan sehingga persiapan kurang. 

10. untuk mengatsi masalah tersebut sekolah 

sekolah mencari sumber belajar lain dan 

menambah jam mata pelajaran yang 

diujikan 
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NILAI RATA-RATA UAN TAHUN 2003-2008 

 

 

 2003/

2004 

2004/

2005 

2005/

2006 

2006/

2007 

2007/

2008 

2008/

2009 

B.Ind 4,78 5,51 5,61 6,34 6,35 6,65 

B.Ingg 4,48 4,25 6,44 6,71 6,44 7,45 

Mat 4,41 5,39 5,58 5,50 5,85 7,20 

 

 



127 

 

PERSENTASE KELULUSAN SMK 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG DARI 

TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN 2008 

 

No. Tahun Pelajaran Jumlah Kelulusan Persentase 

1 2006/2007 38 siswa 50 

2 2007/2008 76 siswa 80 

3 2008/2009 105 siswa 100 
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STANDAR NILAI KELULUSAN UJIAN AKHIR NASIONAL  

TAHUN 2003-3008 

 

 2003/

2004 

2004/

2005 

2005/

2006 

2006/

2007 

2007/

2008 

2008/

2009 

B.  Indonesia 4,00 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50 

B.  Inggris 4,00 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50 

Matematika 4,00 4,00 4,25 4,50 5,00 5,50 
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PERGANTIAN KEPALA SEKOLAH DARI TAHUN 1996-SEKARANG 

Tahun Nama 

1996-2000 Drs. Y Budi Setiawan, MBA.MM 

2000-2004 Ir. Agung Budijanto 

2004-2006 Kusumaningtyas, SPAK 

2006-sekarang Rachel Lilik Suryani, S.Pd 
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KEADAAN GURU PENGAJAR SMK 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 

No Nama Guru Pendidikan 

Terakhir 

Tugas  

Mengajar 

1. Rakhel Lilik Suryani, S.Pd S1 Kepala Sekolah 

2. Kusumaningtiyas, S PAK S1 Guru Kelas 

3. Pendi Hutabarat, S. Tn S1 Guru Kelas 

4.  Drs. Slamet Zarkasi S1 Guru Kelas 

5. Supadmi, S. Pd S1 Guru Kelas 

6. Luluk Hidayah, S. Pd S1 Guru Kelas 

7. Uki Fulan Achmad, S.Si S1 Guru Olah Raga 

8. Sri Sudarmiati, SE S1 Guru Kelas 

9. Kartina, S.Pd S1 Guru Klas 

10. Neneng Isnaeni, S.Pd S1 Guru Kelas 

11. Heri Kresan DS, S.Pd S1 Guru Kelas 

12. Widya Arif Satrianto, S.Pd S1 Guru Kelas 

13. Nanik Rusmiati, S.Pd S1 Guru Kelas 

14. Drs. Masyo Ahmad S S1 Guru Kelas 

15. Ismail, S.Pd S1 Guru Kelas 

16. Andre Yulian Akbar, S.Pd S1 Guru Kelas 

17. Mardiyanto, S.Pd S1 Guru Kelas 

18. Nur Aziz, S.Pd S1 Guru Kelas 

19. Aproni, S.Pd S1 Guru Kelas 

20. Suherini, S.Pd S1 Guru Kelas 

21. Ari Indrayana, A.Md D3 Guru Kelas 
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PENGGUNAAN  LAHAN SMK 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 

Jenis lahan Luas Status kepemilikan Ket 

lahan Pemerintah/Yayasan Lainnya 

Luas bangunan 500 500   

Luas tanpa bangunan   

Taman 45 45   

Lap.O.R 321 321   

Lahan praktek 150 150   

Lain-Lain 150 150   

TOTAL 1166 1166   
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SARANA DAN PRASARANA SMK 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG 

TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

 

No. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah 

 Ruang Penunjang  

1 Gedung Sekolah                3 lokal 

2 Ruang Belajar 8 ruang 

3 Ruang Guru 1 ruang 

4 Ruang Tata Usaha 1 ruang 

5 Ruang Penjaga 1 ruang 

6 Gudang 1 ruang 

7 Ruang BP/BK 1 ruang 

8 Ruang Osis 1 ruang 

9 Ruang Pramuka 1 ruang 

10 Ruang Koprasi 1 ruang 

11 Ruang Bersama (Aula) 1 ruang 

12 Komputr 8 Unit 

13 MCK                3 unit 

14 Meja Guru               25 buah 

15 Kursi Guru              25 buah 

16 Meja Siswa            100 buah 

17 Kursi Siswa            200 buah 

18 Meja/Kursi Tamu                1 set 

19 Almari Kantor                2 buah 

20 Almari Perpustakaan                2 buah 

21 Almari UKS                1 buah 

22 Papan Tulis                8 buah 

23 Papan Data                1 buah 

24 Mushola                1 buah 

25 Rak Buku                 2 buah 
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26 Papan Informasi                 1 buah 

27 Globe                 1 buah 

28 Alat Upacara                 1 set 

29 Mesin tik                 1 buah 

30 Komputer                 1 set 

31 Alat Peraga          8 set 

32 Mesin Hitung           2 unit  

33 Buku perpustakaan     952 buah 

34 Alat-alat olah raga        10 buah 

 Ruang Khusu (Praktek)  

35 R. Praktek Audio Video     1 ruang 

36 R. Praktek TKR     2 ruang 
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JADWAL JAM TAMBAHAN SMK 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  

KELAS XII AV 

Jam Hari Mata Pelajaran 

14.00-16.00 Senin Prod 

14.00-16.00 Selasa Bahasa Inggris 

14.00-16.00 Rabu Matematika 

14.00-16.00 Kamis Bahasa indonesia 
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JADWAL JAM TAMBAHAN SMK 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  

KELAS XII MO 

Jam Hari Mata Pelajaran 

14.00-16.00 Senin Bahasa Inggris 

14.00-16.00 Selasa Matematika 

14.00-16.00 Rabu Bahasa Indonesia 

14.00-16.00 Kamis Prod 
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Jumlah Siswa kelas IX-XII SMK 17 Agustus 1945 Semarang 

No KELAS PROGRAM KEAHLIAN 
JUMLAH 

L P JUMLAH 

1 X 

  Teknik Audio Video 15 2 17 17 

98 
  Teknik Mekanik Otomotif 1 29 1 30 

81   Teknik Mekanik Otomotif 2 38 - 38 

  Teknik Mekanik Otomotif 3 13 - 13 

2 XI 

  Teknik Audio Video 23 - 23 23 

106 
  Teknik Mekanik Otomotif 1 35 - 35 

83   Teknik Mekanik Otomotif 2 24 - 24 

  Teknik Mekanik Otomotif 3 24 - 24 

3 XII 
  Teknik Audio Video 52 - 52 52 

105 
  Teknik Mekanik Otomotif  53 - 353 53 

JUMLAH 306 3 294 309 309 

(Sumber : Dokumentasi SMK 17 Agustus 1945 Semarang) 
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Gambar 1 Kegiatan belajar mengajar kelas XII SMK 17 Agustus 1945 Semarang 

 

 
Gambar 2 Praktek belajar mengajar kelas XII SMK 17 Agustus 1945 Semarang 
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Gambar 3 Kepala Sekolah SMK 17 Agustus 1945 Semarang menerima kunjungan 

pejabat DIKNAS 

 

 

 
Gambar 4 Praktek kelas XII Teknik Audio Vidio SMK 17 Agustus 1945 

Semarang 


