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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. 

 


