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SARI 

Masyudhi. 2011. Strategi Guru GeografiDalamMempersiapkanUjianNasional 

SMA/MA di Kabupaten Kudus Tahun 2010. Skripsi, JurusanGeografi, 

FakultasIlmuSosial, UniversitasNegeri Semarang. Drs. Juhadi, M.Si, dan Dr. Eva 

Banowati, M.Si,  91halaman. 

 

Kata kunci:setrategi persiapan, guru geografi, ujian nasional 

 

Setrategi guru geografidalammempersiapkanUjianNasional (UN) 

merupakanlangkah yang harusdilakukanoleh guru 

geografi.Siswaharusdisiapkansecara mental maupunakademik agar 

mencapaikelulusan 100% dengannilai yang memuaskan. Di Kabupaten Kudus 

kelulusanujiannasionalmatapelajarangeografisudahsangatbaikyaitumencapai 

99,82%. Permasalahannya adalah Bagaimanastrategi guru geografi SMA/MA di 

Kabupaten Kudus dalammempersiapkansiswauntukmenghadapiUjianNasional dan 

apahambatan guru geografidalamstrategimempersiapkanUjianNasional SMA/MA 

di Kabupaten Kudus tahun 2010. 

Tujuandaripenelitianiniadalahuntukmengetahuistrategi yang digunakan guru 

geografidalammempersiapkanUjianNasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

danhambatan yang adadalammelakukanstrategipersiapanUjianNasional. 

Jenispenelitianiniadalahpenelitian 

deskriptif.Populasidalampenelitianiniadalah guru geografi SMA/MA di 

Kabupaten 

Kudus.Penelitianinitermasukdalampenelitianpopulasi.Jumlahsampelsebanyak 44 

responden.Metode pengumpul data dalam penelitian ini 

dengancaraangketdanwawancara, dengan jumlah soal 27 itemangketyang 

sebelumnya telah diuji cobakan dan 5 buahpertanyaanwawancara, sedangkan 

metode analisis data yang digunakan adalah teknikdeskriptifpersentase. 

Hasil penelitian menunjukkanbahwa, strategi guru 

geografidalammempersiapkanUjianNasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

tahun 2010 dalampersiapan mental menghadapiUjianNasionaltermasuk 1 kali 

dalamsetahunyaitudenganpersentase 40,91 %. 

SedangkanpersiapanakademikdalammenghadapiUjianNasionaltermasukselaludila

kukan setiap tahun yaitudenganpersentase 47,73 %. Sedangkanhambatan yang 

adadalammempersiapkanujiannasionalmasihbanyak, diantaranyaadalahkurangnya 

jam pelajaran, siswamenyepelekanUjianNasional, siswakesulitandalammemahami 

SKL,siswakurangbelajar, SKL terlaluluas, kurangnya media yang dimilikisekolah, 

siswa yang membolos, kompetensisiswa yang kurang, kurangnyakordinasi guru-

guru MGMP geografiuntukmembahasUjianNasional, materiterlalubanyak, 

perbedaankompetensisiswa, kurangnyaperhatian orang tua, 

banyaknyapemadatanmateridisemuamatapelajaran, siswakurangpercayadiri. 
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Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa persiapan mental sudah 

dilaksanakan akan tetapi dengan intensitas yang rendah yaitu 1 kali dalam setahun 

sedangkan persiapan akademik selalu dilakukan dalam mempersiapkan ujian 

nasional. Hambatan yang paling banyak dikeluhkan guru adalah SKL yang terlalu 

luas.  Saran yang diberikanyaitudalammempersiapkan mental 

siswamenghadapiUjianNasionaldalam kegiatan hipnoterapi sebaiknya lebih 

ditingkatkan 

frekuensinya.SedangkanuntukpersiapanakademikdalammempersiapkanUjianNasi

onal SMA/MA di Kabupaten Kudus harusselaludipertahankan agar 

tingkatkelulusan yang tinggibisaselalutercapaibahkandengannilai yang 

memuaskan. Dalam hal ini yang perlu di tingkatkan adalah pendampingan 

terhadap siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar melalui kegiatan 

pelayanan individual. Guru hendaknya lebih meningkatkan pertemuan dalam 

forum MGMP untuk membahas SKL sebelum diberikan kepada siswa. Selain itu 

perlu adanya pengawasan kegiatan belajar siswa di sekolah maupun di rumah oleh 

guru, dan orang tua siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional dijelaskan mengenai Standar Nasional Pendidikan yang mencakup 

standar isi dan standar kompetensi lulusan. Peraturan Pemerintah  Nomor 19 

Tahun 2005, Pasal 22 ayat 1 menetapkan bahwa penilaian hasil pembelajaran 

mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif sesuai dengan karakteristik 

mata pelajaran. 

Ujian Nasional merupakan program dari pemerintah untuk penentuan 

kelulusan bagi siswa SD, SMP/MTs, maupun SMA/MA.Ujian Nasional 

dimaksudkan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Berdasarkan Keputusan 

Menteri (Permen) Pendidikan Nasional No.74 dan 75 tahun 2009 tentang UASBN 

SD/MI serta Ujian Nasional SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMK tahun pelajaran 

2009/2010. Peraturan ini ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Nasional Prof. 

Bambang Sudibyo pada 13 Oktober 2009, seminggu sebelum diganti dengan 

Mendiknas Prof. Muh Nuh.Tujuan dari Ujian Nasional itu sendiri adalah 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes pada siswa 

sekolah dasar dan sekolah lanjutan.Selain itu Ujian Nasional juga bertujuan untuk 

mengukur mutu pendidikan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan 

pendidikan ditingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, sampai tingkat sekolah. 

(Kompas, 25 Oktober 2009). 
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Ujian Nasional digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen evaluasi 

hasil belajar.Evaluasi ini digunakan pemerintah sebagai alat ukur hasil belajar dari 

segi kognitifnya.Ujian Nasional merupakan alat ukur untuk mata pelajaran 

tertentu saja yang diantaranya adalah mata pelajaran geografi. 

Tingginya nilai yang digunakan dalam standar Ujian Nasional memicu 

terjadinya pro kontra akan pelaksanaan Ujian Nasional tersebut, dimana 

pemerintah sebagai penyelenggara Ujian Nasional tetap bersikukuh untuk 

mengadakan Ujian Nasional untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Akan 

tetapi banyak dari peserta didik menginginkan kebijakan tersebut diubah karena 

Ujian Nasional yang diselenggarakan negara dianggap berat bagi siswa. 

Akibat dari kecemasan siswa terhadap standar kelulusan Ujian Nasional, 

menimbulkan beberapa fenomena dalam pelaksanaan Ujian Nasional.Fenomena 

tersebut diantaranya adalah masih sering dijumpai adanya kecurangan dalam 

setiap pelaksanaan Ujian Nasional baik itu yang dilakukan oleh guru maupun 

yang dilakukan oleh siswa.Fenomena ini selalu muncul disetiap pelaksanaan 

Ujian Nasional. Kecurangan tersebut bisa berupa sms antar teman yang berisi  

jawaban Ujian Nasional, membeli jawaban dari pihak-pihak yang tidak 

bertanggungjawab, ataupun guru yang mengedarkan jawaban Ujian Nasional 

kepada siswa. Bahkan ada sebagian yang menggunakan hal-hal yang tidak masuk 

akal seperti hal mistik contohnya membawa alat tulis kedukun yang nantinya alat 

tulis mereka bisa mengisi sendiri jawaban yang benar. 

Sebenarnya tidak perlu adanya kecemasan dari peserta didik akan adanya 

Ujian Nasional jika Ujian Nasional dipersiapkan dengan baik. Padahal sebenarnya 
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ada jalan keluar dimana terjadi keselarasan antara target yang dicanangkan oleh 

pemerintah dengan harapan dari para peserta didik. Jalan keluar tersebut 

diantaranya adalah dengan mempersiapkan siswa dalam menghadapi Ujian 

Nasional tersebut dengan menggunakan strategi-strategi yang cocok, baik secara 

mental maupun akademik supaya apa yang diinginkan dari Ujian Nasional 

tersebut dapat tercapai dengan baik tanpa menimbulkan problematika didalam 

dunia pendidikan.  

Jika dalam pelaksanaan Ujian Nasional tersebut kurang di persiapkan 

dengan baik maka akan mengakibat terjadinya dampak negatif yang secara 

langsung akan dialami oleh para siswa itu sendiri diantaranya adalah karena 

mengejar target dan fokus pada nilai dari Ujian Nasional itu saja para guru juga 

kurang memperhatikan faktor psikis dari siswa sehingga bisa kita lihat banyaknya 

siswa yang mengalami depresi baik sebelum Ujian Nasional ataupun setelah 

mengetahui bahwa dirinya gagal dalam Ujian Nasional bahkan ada sebagian yang 

nekat mencoba untuk bunuh diri meskipun masih ada Ujian Nasional ulang. Itu 

menunjukkan penanaman mental yang kurang oleh guru terhadap anak didiknya. 

Akan tetapi dengan adanya Ujian Nasional  juga banyak dampak positif yang 

didapatkan diantaranya adalah guru dan murid semakin serius untuk melakukan 

pembelajaran, prestasi peserta didik meningkat, mutu pendidikan semakin 

meningkat, siswa juga lebih meningkatkan spiritual dengan cara meningkatkan 

intensitas ibadah mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Menurut semlok tahun 1988, geografi merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang fenomena-fenomena geosfer dipandang dari sudut pandang kelingkungan 
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dan kewilayahan dalam konteks keruangan (Suharyono, 1994:15).Dari pengertian 

itu dapat dikatakan bahwa ilmu geografi sangat penting karena mencakup hajat 

hidup semua makhluk. 

Mata pelajaran geografi masuk dalam Ujian Nasional SMA mulai tahun 

2008.Dengan masuknya mata pelajaran geografi dalam Ujian Nasional SMA/MA 

maka guru-guru geografi dituntut untuk lebih Profesional, kredibel dan akuntabel 

dalam mempersiapkan siswanya untuk menghadapi Ujian Nasional.Sebagai 

pendidik profesional yang mempunyai tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik 

dalam pendidikan formal guru juga berfungsi meningkatkan martabat dan peran 

guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional 

(Aqib, 2007:149-150). Untuk itulah maka guru dituntut mempersiapkan siswanya 

untuk menghadapi Ujian Nasional dengan baik sehingga apa yang dihasilkan nanti 

tidak hanya baik tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini adalah 

guru-guru geografi karena geografi masuk pada mata pelajaran yang diujikan pada 

tiga tahun terakhir ini dimana pengalaman yang dimiliki guru-guru geografi masih 

sedikit dalam menghadapi fenomena Ujian Nasional. 

Di Kabupaten Kudus dalam Ujian Nasional mata pelajaran geografi sudah 

sangat baik, karena kelulusan sudah mencapai hampir 99,82%. Kabupaten Kudus 

dengan kelulusannya siswanya yang tinggi padahal jika dilihat lebih jauh banyak 

hal yang kurang sesuai dalam pembelajaran geografi diantaranya adalah lulusan 

guru geografi banyak yang berasal dari luar jurusan geografi, selain itu 

kompetensi siswa yang berbeda disetiap sekolah dan media pembelajaran yang 
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kurang menunjang dalam pembelajaran geografi. Untuk itulah maka diperlukan 

strategi-strategi yang cocok yang harus dimiliki oleh guru-guru geografi sehingga 

apa yang disampaikan kepada siswa benar-benar tersampaikan dan dapat diterima 

oleh siswa dengan baik. Dalam hal ini yaitu Ujian Nasional yang merupakan 

evaluasi pendidikan yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai peserta didik. 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diharapkan para guru memiliki 

setrategi dalam persiapan Ujian Nasaional.Dalam strategi persiapan Ujian 

Nasional seorang guru juga harus memperhatikan aspek intelegensi, emosi dan 

spiritual siswa sehingga tercipta sebuah keseimbangan untuk meraih tujuan 

pendidikan nasional itu sendiri.Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di 

atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Strategi Guru Geografi Dalam 

Mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus Tahun 2010. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang 

diajukan sebagai berikut: 

1) Bagaimana strategi guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus dalam 

mempersiapkan siswa untuk menghadapi Ujian Nasional? 

2) Apa hambatan guru geografi dalam strategi mempersiapkan Ujian 

Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan judul dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan sebagai berikut: 

1) Mengetahui strategi guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus dalam 

mempersiapkan siswa untuk menghadapi Ujian Nasional. 

2) Mengetahui hambatan guru geografi dalam strategi mempersiapkan Ujian 

Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

1.4 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Bagi Siswa 

Penelitian ini bermanfaat bagi siswa  agar permasalahan dan 

hambatan yang ada sebelum  menghadapi ujian nasional mata pelajaran 

geografi  dapat terpecahkan dan terselesaikan dengan baik sehingga siswa 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

2) Manfaat  Bagi Guru 

Sebagai referensi bagi guru geografi agar dapat menggunakan 

strategi yang tepat dalam mempersiapkan Ujian Nasioal sehingga dapat 

mamberikan yang terbaik untuk anak didik dan sekolahnya. 

3) Manfaat Bagi Sekolah 

Hasil penelitian bermanfaat bagi sekolah untuk mempertahankan 

atau meningkatkan tingkat kelulusan siswanya secara maksimal pada 

mata pelajaran geografi serta menciptakan lulusan yang bermoral, 

beretika, dan bertanggungjawab. 

1.5 Penegasan Istilah 



 
7 

 

 

Agar tidak terjadi suatu kesalah pahaman dan memberikan batasan ruang 

lingkup, maka penegasan istilah sangat penting.Penegasan istilah dalam penelitian 

ini adalah: 

1.5.1 Strategi 

Strategi merupakan pola umum rentetan kegiatan yang harus dilakukan 

untuk mencapai tujuan tertentu (Sanjaya, 2006:99).Dalam hal ini adalah strategi 

guru geografi dalam mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten 

Kudus tahun 2010. 

1.5.2 Guru Geografi 

Guru geografi merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan pada mata pelajaran geografi. Dalam hal ini guru 

geografi yang mempersiapkan ujian nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

tahun 2010. 

1.5.3 Persiapan 

Persiapan menurut kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai 

perbuatan bersiap-siap atau mempersiapkan tindakan/rencana (Purwodarminto, 

1999:358). Dalam penelitian ini adalah persiapan guru geografi dalam 

menghadapi ujian nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus Tahun 2010. 

 

 

1.5.4 Ujian Nasional 
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Permendiknas RI Nomor 20 tahun 2007 menyebutkan bahwa Ujian 

Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik 

secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dalam penelitian 

ini adalah Ujian Nasional mata pelajaran geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus. 

1.5.5 SMA/MA di Kabupaten Kudus 

Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Maderasah Aliah (MA) dalam 

penelitian ini yaitu sekolah yang terletak di wilayah Kabupaten Kudus yang 

berjumlah 44 sekolah, yang terdiri dari 17 SMA dan 27 MA yang digunakan 

peneliti sebagai tempat penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
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KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menguraikan beberapa teori-teori yang melandasi 

penelitian ini.Teori-teori tersebut adalah tentang persiapan pelaksanaan Ujian 

Nasional. 

2.1 Ujian Nasional 

2.1.1 Pengertian Ujian Nasional 

Permendiknas RI Nomor 20 tahun 2007 menyebutkan bahwa Ujian 

Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik 

secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ujian Nasional 

Utama adalah Ujian Nasional yang diselenggarakan bagi seluruh peserta ujian 

yang terdaftar sebagai peserta UN tahun ajaran 2009/2010.Ujian Nasional susulan 

adalah Ujian Nasional yang di selenggarakan bagi peserta didik yang tidak dapat 

mengikuti UN utama karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah. 

(Depdiknas,http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&

id=20100108165452/14/04/2010). 

2.1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Ujian Nasional (UN). 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, 

tambahan Lembaran Negara Nomor 4301). 

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional. 

11 9 
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(1) Bab I Pasal 1 ayat 17. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria 

minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

(2) Bab 1 Pasal 1 ayat 21 Evaluasi pendidikan adalah kegiatan 

pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap 

berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan 

pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Setandar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 

41, tambahan lembaran Negara Nomor 4496). 

(3) Bab IX Pasal 35 Ayat 1 Standar Nasional pendidikan terdiri atas 

standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana 

dan prasarana,pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan 

yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 

(4) Bab IX Pasal 35 ayat 2 Standar Nasional Pendidikan digunakan 

sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, 

sarana prasarana,pengelolaan dan pembiayaan. 

(5) Bab IX Pasal 35 ayat 3 Pengembangan Standar Nasional Pendidikan 

serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional 

dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi, penjaminan, dan 

pengendalian mutu mutu pendidikan. 
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(6) Bab IX Pasal 35 ayat 4 ketentuan mengenai Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, diatur 

lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.  

(7) Bab XVI Pasal 57 Ayat 1 Evaluasi dilakukan dalam rangka 

penendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggra pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

(8) Bab XVI Pasal 57 Ayat 2 Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, 

lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan 

nonformaluntuk semua jenjang,satuan dan jenis pendidikan. 

3) Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 tentang 

Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Maderasah Tsanawiyah 

(SMP/MTS), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMPLB), Sekolah 

Menengah Atas /Maderasah Aliah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas 

Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). 

(1) Pasal 1 Ayat 1 Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah 

kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara 

nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

(2) Pasal 1 Ayat 2 UN utama adalah Ujian Nasional yang 

diselenggarakan bagi seluruh peserta ujian yang terdaftar sebagai 

peserta UN tahun pelajaran 2009/2010. 
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(3) Pasal 1 Ayat 2 UN susulan adalah Ujian Nasional yang 

diselenggarakan bagi peserta didik yang tidak bisa mengikuti UN 

utama karena alasan tertentu dan disertai bukti sah 

(4) Pasal 2 Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi 

lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam 

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. 

(5) Pasal 3 hasil UN digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk: 

a)  Pemetaan mutu satuan dan program pendidikan 

b) Seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya 

c) Penentuan kelulusan peserta didik dari program dabn satuan 

pendidikan 

d) Pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan 

dalam upaya peningkatan mutu pendidikan 

4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 tahun 2009 tentang 

perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 

tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Maderasah 

Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Luar Biasa (SMPLB), 

Sekolah Menengah Atas /Maderasah Aliah (SMA/MA), Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK). Tahun pelajaran 2009/2010. 

5) Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0023/SK-

POS/BSNP/XII/2009 dan 0024 /SK-POS/BSNP/XII/2009, tanggal 14 

Desember 2009. 
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2.1.3 Tujuan dilaksanakan Ujian Nasional (UN) 

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 tentang Ujian 

Nasional Pasal 2 menyebutkan bahwa Ujian Nasional bertujuan menilai 

pencapaian kompetensi lulusan secara Nasional pada mata pelajaran tertentu 

dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. (Depdiknas, 

http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=2010010

8165452/14/04/2010). 

2.1.4 Kegunaan Hasil Ujian Nasional (UN) 

Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009 tentang Ujian 

Nasional Pasal 3 menyebutkan bahwa kegunaan hasil Ujian Nasional adalah: 

1) Pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan. 

2) Dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. 

3) Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 

4) Dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam    

upaya meningkatkan mutu pendidikan. 

(Depdiknas,http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengum

uman&id=20100108165452/14/04/2010) 

2.1.5 Persyaratan Mengikuti Ujian Nasional 

1) Peserta didik yang telah berada pada tahun terakhir di SMP, MTS, 

SMPLB,  SMA, MA, SMALB, SMK 

2) Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada SMP, MTS, 

SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK mulai semester 1 tahun pertama 

hingga semester 1 tahun terakhir, dan 

http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
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3) Memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau 

berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat 

lebih rendah, atau memiliki bukti kenaikan kelas III ke kelas IVuntuk 

siswa Kulliyatul-mu‟alimin Al-islamiyah (KMI)/ Tarbiyatul-mu‟alimin 

Al-islamiyah (TMI) yang pindah ke SMA/MA atau SMK.  

(Depdinas,http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumu

man&id=20100108165452/14/04/2010). 

2.1.6  Materi Soal Ujian Nasional Berasal 

1) Setandar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional (SKLUN) tahun pelajaran 

2009/2010 merupakan irisan ( interseksi) dari pokok bahasan/sub pokok 

bahasan kurikulum 1994, setandar kompetensi dasar pada kurikulum 2004, 

dan setandar isi. 

2) Soal Ujian Nasional disusun berdasarkan kisi-kisi soal UN tahun pelajaran 

2009/2010 yang ditetapkan oleh BSNP sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Nomor 75 tahun 2009. 

2.1.7 Standar Kelulusan Ujian Nasional Tahun 2010 

1) Memiliki nilai rata-rata minimal 5,50 untuk seluruh mata pelajaran yang di 

ujikan, dengan nilai minimal 4,00 untuk paling banyak dua mata pelajaran 

dan minimal 4,25 untuk mata pelajaran lainnya.  

 

 

http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
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2) Pemerintah kabupaten/kota dan atau satuan pendidikan dapat menetapkan 

setandar kelulusan UN lebih tinggi dari kriteria di atas sebelum 

pelaksanaan UN. 

(Depdiknas,http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengum

uman&id=20100108165452/14/04/2010). 

2.1.8 Penyelenggara Ujian Nasional 

1) Pusat 

2) BSNP, Kementerian pendidikan nasional, Majelis Rektor Perguruan 

Tinggi negeri Indonesia, Kementrian Agama. 

3) Provinsi 

4) Gubernur, Perguruan Tinggi Negeri, Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor 

wilayah Kementrian Agama. 

5) Kabupaten/Kota 

6) Bupati/Walikota, Perguruan tinggi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

7) Satuan Pendidikan 

8) Sekolah/Madrasah.  

(Depdiknas,http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengum

uman&id=20100108165452/14/04/2010). 

 

 

 

http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
http://www.depdiknas.go.id/content.php?content=file_pengumuman&id=20100108165452
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2.2 Standar Nasional Pendidikan 

Pada hakikatnya pendidikan dalam konteks pembangunan nasional 

mempunyai fungsi pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan 

pengembangan potensi diri. 

Sementara itu UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem 

pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi dan 

tujuan pendidikan nasional.serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk 

mewujudkan pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat 

serta, budaya saing dalam kehidupan global.  

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen 

pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan 

mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan 

kekhasan programnya. 

Standar nasional pendidikan yang disahkan dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2003 tersebut mencakup 8 lingkup, yaitu: standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, 

standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan dan standar penilaian 

pendidikan. 

Standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan 

nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat. 
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Amanat PP Nomor 19 Tahun 2005 adalah: pendidikan harus memiliki 

kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani 

dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan  pendidikan 

nasional. Kualitas akademik adalah tingkatan pendidikan minimal yang harus di 

penuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat 

keahlian yang relevan dengan perundang-undangan yang berlaku.Kompetensi 

sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi pedagogis, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

Sebagai agen pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, motivator, 

pemacu dan pemberi inspirasi belajar bagi siswa.Kompetensi pedagogis guru 

mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap diri siswa, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya.Kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mentap, 

setabil, dewasa, arif dan berwibawa yang dapat menjadi teladan bagi siswa serta 

beraklak mulia.Kompetensi profesional adalah kemampuan pennguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing siswa 

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar pendidikan 

nasional.Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama 

pendidik, dengan tenaga kependidikan, dengan orang tua siswa dan masyarakat 

sekitar. 
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Secara keseluruhan standar nasional pendidikan berisi 17 bab dan 97 pasal, 

ditetapkan dijakarta pada tanggal 16 mei 2005 oleh Presiden Republik Indonesia 

Susilo Bambang Yudoyono. Standar nasional pendidikan mengisyaratkan suatu 

pendidikan nasional yang bermutu, yang diarahkan untuk pengembangan potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung 

jawab (Aqib, 2007:44-46). 

2.2.1 Ujian Nasional: Sarana Kontrol Standarisasi Nasional Pendidikan 

Standar adalah patokan.Sewaktu-waktu tingkat pencapaian standar tersebut 

perlu diketahui sampai dimana efektifitasnya.Untuk pengetahuan itu diperlukan 

sarana-sarana seperti ujian atau evaluasi nasional.Ujian Nasional atau evaluasi 

nasional tentunya tidak perlu meliputi seluruh standar isi, sebab tentunya hal 

tersebut meminta biaya dan tenaga yang luar biasa.Karena sifatnya sekedar untuk 

memberikan gambaran peta permasalahan pendidikan secara nasional, maka 

dipilihlah beberapa mata pelajaran yang esensial.Mata-mata pelajaran itu seperti 

bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, bahasa inggris, sejarah 

nasional, dan geografi nasional.Di beberapa negara, evaluasi nasional tersebut 

tidak diwajibkan untuk semua daerah atau negara bagian tetapi secara sukarela 

diuji oleh daerah-daerah itu.Sebab maksudnya adalah memperoleh pemetaan 

masalah pendidikan maka evaluasi tersebut tentunya tidak dapat digunakan 

sebagai indikator kelulusan seseorang dalam program atau tingkatan pendidikan 
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tertentu.Data yang diperoleh dari evaluasi nasional dianalisa dan dijadikan bahan 

untuk penyusunanan strategi perbaikan. 

Evaluasi mengenai standar nasional pendidikan ternyata pertama-tama 

terletak pada guru kelas. Guru itulah yang mengadakan evaluasi yang 

berkesinambungan mengenai sampai dimana peserta didik telah mencapai standar 

isi atau kurikulum. Hasil dari evaluasi guru kelas inilah dapat dikombinasikan 

dengan hasil evaluasi secara nasional meskipun hal tersebut bukan suatu yang 

mutlak. Fungsi dari guru kelas ini memang menuntut tugas guru yang lebih 

baik,”guru profesional” yang menguasai proses dan teknologi evaluasi. Dari hasil 

evaluasi inilah yang menentukan seorang peserta didik naik kelas atau lulus ujian 

akhir dari sekolahnya (Tilaar, 2006:109-110). 

2.3 Persiapan Ujian Nasional 

 Ujian nasional merupakan suatu hajat besar dalam dunia pendidikan 

sekarang ini.Fokus utama yang menjadi perhatian guru sekarang ini adalah 

bagaimana menyiapkan anak-anak didik untuk menempuh ujian nasional tersebut. 

 Dalam mempersiapkan ujian nasional yang penting diperhatikan adalah 

persiapan mental dan persiapan akademik siswa dalam menghadapi ujian 

nasional. 

2.3.1 Persiapan Mental  Menghadapi Ujian Nasional. 

Kesiapan mental merupakan sebuah tahap awal untuk menyiapkan tahap 

berikutnya dari sebuah proses. Guru dan orang tua sudah seharusnya selalu 

memotivasi rasa percaya diri siswa akan potensi yang ada pada diri mereka dan 

memberi dorongan kepada siswa bahwa ujian nasional bukanlah sesuatu yang 
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perlu ditakuti. Dengan belajar penuh ketekunan dan kesadaran serta strategi yang 

tepat, semua akan terlewati dengan seuah keberhasilan yang memuaskan. 

Termasuk dalam menyiapkan mental anak didik.Kesiapan mental bisa dibina 

melalui pendekatan religi, dengan do‟a serta memperbanyak amal 

peribadatan.Dari pengalaman yang ada siswa yang bagus dalam pendekatan religi 

secara mental mereka lebih siap dalam menghadapi ujian nasional.Selain 

pendekatan religi, persiapan mental juga bisa dilakukan dengan mengundang 

motivator, hipnoterapi dan bakti sosial (Setiawan, 2009:14). 

2.3.2 Persiapan Akademik Ujian Nasional 

Dalam menghadapi Ujian Nasional perlu adanya strategi persiapan  

yang digunakan supaya Ujian Nasional dapat dilalui dengan sukses dan tujuan 

pendidikan dapat tercapai. Ada berbagai macam strategi yang bisa digunakan 

diantaranya adalah: 

1) Kompetensi Siswa 

Berkaitan dengan kompetensi siswa, banyak hal yang bisa 

disiapkan diantaranya adalah dengan mengintensifkan kegiatan belajar di 

sekolah maupun di luar sekolah.Mengintensifkan kegiatan belajar siswa 

di sekolah maksudnya adalah mengoptimalkan kegiatan belajar mengajar 

dengan mengacu standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh 

BNSP ditambah program pengayaan dan persiapan Ujian Nasional.Satu 

bulan menjelang Ujian Nasionl seharusnya seluruh materi ajar telah 

selesai, dengan demikian waktu yang ada tinggal dimanfaatkan untuk 

kegiatan pengayaan serta melatih siswa mengerjakan soal-soal ikon 
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Ujian Nasional serta ujicoba Ujian Nasional. Guru harus menyeleksi 

model-model soal yang sering muncul dalam Ujian Nasional, agar siswa 

terbiasa dan terlatih menghadapi model- model soal tersebut. 

Pada umumnya sebagian besar sekolah memberikan pelajaran 

tambahan pada sore hari sebagai upaya membekali siswa menghadapi 

Ujian Nasional.Langkah ini bagus selama program tersebut terencana 

dengan baik, menyangkut teknis kegiatan seperti pengaturan 

pengajar/pembimbing, jadwal kegiatan dan sebagainya. Karena kegiatan 

dilaksanakan ditempat yang sama dan pengajar yang sama pula dengan 

kegiatan belajar di pagi hari, sekolah harus bisa mengupayakan suasana 

yang nyaman sehingga siswa tidak merasa jenuh dan bosan, model 

mengajar yang bervariasi agar tetap menarik bagi siswa,  jeda yang 

cukup untuk memberi waktu istirahat agar siswa tidak mengalami 

kelelahan. 

Di rumah, siswa juga harus belajar kembali untuk mengulang 

materi yang telah diterima di sekolah.Ini penting untuk diperhatikan oleh 

orang tua, karena tidak semua siswa memiliki kesadaran yang tinggi 

untuk belajar di rumah dengan baik. Siapa tahu siswa banyak 

menghabiskan waktu di rumah hanya untuk nonton TV, bermain game, 

sms, chating ataupun friendster di depan komputer. Untuk siswa di kota 

dengan orang tua berlatar belakang ekonomi baik, mereka banyak 

mengikuti les dilembaga bimbingan belajar ternama. Bagi siswa yang 

berada di pinggiran yang tidak memungkinkan untuk mengikuti les di 
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lembaga bimbingan karena berbagai keterbatasan, ini bukanlah sesuatu 

yang perlu dirisaukan.Mereka bisa mengintensifkan belajar kelompok 

untuk saling sharing pengetahuan dan bersama-sama membahas soal-

soal latihan ujian. 

Materi pelajaran pada dasarnya telah diterima di sekolah, tinggal 

bagaimana siswa bisa mengelolanya sehingga ia paham akan apa yang 

dijelaskan guru, mengerti apa yang ia tulis dan terampil mengungkap 

kembali konsep-konsep materi dalam bentuk menjawab soal dengan 

baik. Keberadaan lembaga bimbingan belajar adalah sebagai pelengkap, 

yang utama adalah kegiatan belajar di sekolah karena disana materi 

diberikan, sementara itu lembaga bimbingan belajar lebih banyak 

melatih siswa dalam mengerjakan soal saja.Diumpamakan sebuah 

furniture, sekolah (guru) yang mendesain membentuk sehingga terwujud 

sebuah furniture, sementara lembaga bimbingan belajar sekedar 

membantu memoles cat sehingga terbentuklah sebuah furniture yang 

sempurna. 

2) Motivasi belajar siswa 

Chatarina (2007:156) menyebutkan bahwa motivasi merupakan 

proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan memelihara perilaku 

seseorang secara terus menerus.  

Pada dasarnya, motivasi ada dua jenis, yaitu motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik. 
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(1)  Motivasi intrinsik timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada 

paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar kemauan sendiri. 

(2)  Motivasi ekstrinsik timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, 

apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaaan dari orang lain 

sehingga dengan keadaan demikian siswa mau melakukan sesuatu 

atau belajar. 

Sebagian siswa mungkin memiliki antusiasme dan motivasi 

tinggi terhadap pelajaran yang diberikan guru. Namun, sebagian besar 

siswa yang lain membutuhkan guru mereka menginspirasi, memberikan 

tantangan, dan menstimulasi mereka. 

Bagi siswa yang bermotivasi diri rendah peranan guru sangat 

penting dalam meningkatkan motivasi ekstrinsiknya.Karakter dan 

tindakan guru di ruang kelas dapat mentransformasi derajat motivasi 

siswa sehingga menjadi lebih tinggi atau sebaliknya. Sebagian besar 

siswa pada dasarnya akan merespon positif terhadap pengajaran kelas 

yang terorganisir dan guru yang tulus mencurahkan perhatian saat 

mengajar. Setiap aktivitas yang guru lakukan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran secara otomatis akan menambah motivasi belajar 

siswa. Tidak ada satu rumus dan formula instan yang dapat digunakan 

untuk memotivasi siswa.Kecuali kita memahami bahwa guru telah 

terdidik dan terlatih secara profesional dalam meningkatkan motivasi 

siswa.Secara ideal guru telah disiapkan dan terampil membangun cita-

cita siswa. 
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Di samping guru, banyaknya faktor yang mempengaruhi motivasi 

siswa dalam belajar. Motivasi siswa dalam belajar dipengaruhi oleh : 

(1) Ketertarikan siswa pada mata pelajaran. 

(2) Persepsi siswa tentang penting atau tidaknya materi tersebut 

(3) Semangat untuk meraih pencapaian 

(4) Kepercayaan diri siswa 

(5) Penghargaan diri siswa 

(6) Pengakuan orang lain 

(7) Besar kecilnya tantangan 

(8) Kesabaran 

(9) Ketekunan 

(10) Tujuan hidup yang hendak siswa capai. 

Masing-masing siswa bisa dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. 

Guru dapat mendorong siswa menjadi pembelajar mandiri yang 

bermotivasi tinggi melalui tips dan strategi berikut : 

Menciptakan iklim belajar yang terbuka dan positif dengan 

menitikberatkan pada kebutuhan siswa saat ini, yaitu memenuhi apa 

yang menjadi motif awal ketertarikan mereka pada materi pelajaran. 

Membuat siswa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran.Siswa 

belajar dengan melaksanakan tindakan (doing), membuat (making), 

menulis (writing), merancang (designing), menciptakan (creating), dan 

memecahkan persoalan (solving). Kepasifan akan mengurangi motivasi 

dan keingintahuan siswa. 
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Mengajak siswa untuk menganalisis apa yang membuat kelas 

menjadi lebih atau kurang termotivasi. Hasil penelitian menyimpulkan 

setidaknya ada beberapa karakteristik yang menjadi kontribusi utama 

pada motivasi siswa, yaitu : 

(1) Profesionalisme guru 

(2) Merancang tindakan pengajaran yang dapat memotivasi siswa 

(3) Merumuskan RPP yang dapat memotivasi siswa 

(4) Memotivasi siswa dengan menanggapi hasil kerja mereka 

(5) Memotivasi siswa untuk membaca 

Uraian di atas mendeskripsikan secara singkat mengenai tips dan 

strategi memotivasi siswa. 

3)  Menganalisis SKL ( Standar Kompetensi Lulusan ) 

Jika sudah menerima SKL jangan langsung digandakan dan 

dibagi ke siswa, tentunya perlu dianalisis dulu,kita perlu maklumi bahwa 

pemahaman setiap siswa itu berbeda-beda, bahkan tak dipungkiri 

gurupun juga terkadang mengalami kesulitan dalam memahami SKL, 

apalagi guru yang baru dan belum berpengalaman. Yang jelas 

pengalaman sangat berarti dalam hal ini. 

4)  Membuat bank soal. 

Bank soal bisa didapat melalui toko-toko buku, arsip sekolah atau 

jika ingin yang gratis bisa berburu di Internet. Namun, akan tetap lebih 

baik jika guru sendiri yang menyusun bank soal itu. Sebab, bila guru 

sendiri yang menyusun soal bisa disusun secara sitematis berdasarkan 



 
26 

 

 

hasil analisis SKL. Kelebihan yang lain, latihan-latihan yang diberikan 

gurupun bisa sistematis sesuai tuntutan SKL UN, sehingga dapat 

diketahui tuntutan SKL mana yang belum dikuasai siswa. Dengan kata 

lain daya serap siswa terhadap materi Ujian Nasional bisa dipantau. 

5) Mengadakan try out. 

Kebiasaan sekolah melaksanakan Try Out lebih dari 2 kali, 

bahkan ada juga yang sampai 5 kali Try Out. Siswa terus digodok dengan 

suguhan-suguhan soal Ujian Nasional yang terkadang membikin siswa 

jenuh, tidak sedikit pula soal–soal Try Out itu hanya menggunakan soal-

soal tahun-tahun sebelumnya, dengan alasan karena guru sibuk, tata 

usaha yang kebanyakan pekerjaan sehingga tidak punya banyak waktu 

untuk mengetik soal, dsb. Tetapi soal-soal Try Out sebaiknya disusun 

berdasarkan tuntutan indikator SKL secara keseluruhan. Hal ini 

dimaksudkan agar peningkatan ketuntasan setiap kompetensi siswa dapat 

terwujud. Dan perlu di ingat jangan menjejali soal Try Out dalam waktu 

terlalu dekat dengan pelaksanaan Ujian Nasional. 

6) Perlu melaksanakan pendalaman materi UN 

Kita sadari sebenarnya SKL itu belum tuntas, materi yang belum 

tuntas inilah yang menjadi bahan untuk pendalaman materi UN. Guru 

tidak perlu bingung mencari materi pendalaman. Dengan demikian target  

akan lebih jelas (Setiawan, 2009:15-19). 
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2.3.3 Hambatan-Hambatan Dalam Mempersiapkan Ujian Nasional 

Susanto ( 2011:25) menyebutkan bahwa yang sering dikeluhkan 

siswa adalah jarak yang cukup lama antara ujian nasional dan ujian 

sekolah sehingga menyebabkan siswa menjadi jenuh. 

Kejenuhan pada siswa terjadi karena banyaknya kegiatan dalam 

rangka pendalaman materi mata pelajaran pada ujian nasional.Belum lagi 

tekana itu terasa semakin besar, terutama menjelang waktu pelaksanaan 

ujian nasional yang semakin dekat. 

Menjelang ujian nasional, para pendidik telah menyiapkan peserta 

didiknya agar mampu menghadapi atau mengerjakan soal-soal ujian 

dengan baik, mulai mengadakan bimbingan dan les mata pelajaran 

tambahan sampai melakukan latihan try out bagi kemungkinan soal-soal 

yang akan keluar pada saat ujian nasional. 

Namun tanpa disadari oleh para pendidik dan orang tua bahwa, saat 

menghadapi ujian nasional anak menghadapi sebuah momen sulit yang 

dirasakan anak pada mental dan psikologisnya.Perasaan cemas, takut dan 

gelisah merupakan bentuk beban yang timbul pada mental dan psikologis 

anak dalam menghadapi ujian nasional. 

Perasaan cemas, takut dan gelisah yang terjadi pada anak 

disebabkan karena anak mempunyai perasaan dan beranggapan bahwa jika 

ujian nasional tidak lulus maka akan menghambat pendidikannya 

ketingkat selanjutnya, dan menimbulkan perasaan malu pada anak, baik 

kepada orang tua, guru dan temannya. Perasaan inilah yang sangat 
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mempengaruhi dan menimbulkan kecemasan, ketakutan dan kegelisahan 

pada anak saat menjelang ujian nasional. 

(Nasution, http://edukasi.kompasiana.com/2010/03/21/hambatan-

psikologis-menjelang-un/). 

2.4 Evaluasi Pendidikan 

Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan 

sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan 

dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. 

Mengadakan evaluasi meliputi kedua langkah yaitu; mengukur dan 

menilai.Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu 

ukuran.Pengukuran bersifat kuantitatif.Sedangkan menilai adalah mengambil 

suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk.Penilaian bersifat 

kualitatif.Arikunto (2007: 3) mengatakan bahwa 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. 

Mengembangkan potensi pendidikan merupakan salah satu sektor penting 

dalam pembangunan disetiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 

2004 pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mengembangkan 

segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. 

Pendidikan bertujuan untuk anak agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta 

memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga 

http://edukasi.kompasiana.com/2010/03/21/hambatan-psikologis-menjelang-un/
http://edukasi.kompasiana.com/2010/03/21/hambatan-psikologis-menjelang-un/
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negara.Untuk mencapai tujuan pendidikan yang mulia ini disusunlah kurikulum 

yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan dan metode pembelajaran.Kurikulum digunakan sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditentukan.Untuk melihat tingkat pencapaian tujuan pendidikan, diperlukan 

suatu bentuk evaluasi. 

Dengan demikian Evaluasi Pendidikan merupakan salah satu komponen 

utama yang tidak dapat dipisahkan dari rencana pendidikan.Namun perlu dicatat 

bahwa tidak semua bentuk evaluasi dapat dipakai untuk mengukur pencapaian 

tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Informasi tentang tingkat keberhasilan 

pendidikan akan dapat dilihat apabila alat evaluasi yang digunakan sesuai dan 

dapat mengukur setiap tujuan. Alat ukur yang tidak relevan dapat mengakibatkan 

hasil pengukuran tidak tepat bahkan salah sama sekali. 

2.4.1 Unsur-Unsur Pokok Yang Harus Ada Dalam Kegiatan Pengukuran 

Adalah: 

1) Ada obyek yang diukur 

2) Adanya tujuan pengukuran 

3) Adanya alat ukur 

4) Proses pengukuran dan 

5) Hasil pengukuran yang bersifat kuantitatif 

Adapun unsur pengukuran dalam penilaian selain mencakup 

kegiatan pengukuran mencakup pula: 

6) Adanya standard yang dijadikan pembanding 
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7) Adanya proses perbandingan antara hasil pengukuran dengan 

standard, dan 

8) Adanya hasil penilaian yang bersifat kualitatif. 

Ada tiga alasan utama mengapa dalam kegiatan pendidikan selalu 

memerlukan evaluasi. Pertama, apabila dilihat dari pendekatan proses, kegiatan 

pendidikan secara sederhana dapat digambarkan dalam segitiga sebagaimana 

dikemukakan oleh (Stanley, 1978 dalam Thoha, 2001: 4) yang menggambarkan 

interaksi ketiga proses tersebut sebagai berikut. 

   Educational Objectives 

 

Learning experiences    Evaluation Prosedures  

Gambar 2.1 Hubungan Antara Tujuan Pendidikan, Proses Belajar 

Mengajar, dan Prosedur Evaluasi 

Berdasarkan gambar tersebut dapat diketahui hubungan interdependensi 

antara tujuan pendidikan, proses belajar mengajar, dan prosedur evaluasi. Tujuan 

pendidikan akan mengarahkan bagaimana pelaksanaan proses belajar mengajar 

yang seharusnya dilaksanakan, sekaligus merupakan kerangka acuan untuk 

melaksanakan kegiatan evaluasi hasil belajar. Pelaksanaan proses belajar 

mengajar juga berkepentingan akan adanya perumusan tujuan yang baik, dan 

prosedur evaluasi haruslah memperhatikan pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Evaluasi memiliki dua kepentingan, yakni untuk mengetahui apakah tujuan 
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pendidikan sudah tercapai dengan baik, dan kedua untuk memperbaiki serta 

mengarahkan pelaksanaan proses belajar mengajar. 

Alasan kedua, kegiatan mengevaluasi terhadap hasil belajar merupakan 

salah satu ciri dari pendidik profeisonal. 

Ketiga, bila dilihat dari pendekatan kelembagaan, kegiatan pendidikan 

adalah merupakan kegiatan manajemen, yang meliputi kegiatan planning, 

programming, organising, artuating, controlling dan evaluating.Maka berdasarkan 

tiga alasan utama tersebut diatas evaluasi sangat diperlukan dalam dunia 

pendidikan baik ditinjau dari tugas profesionalisme tugas kependidikan, proses 

dan manajemen pendidikan itu sendiri mengharuskan adanya aktivitas evaluasi. 

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Evaluasi Dalam Pendidikan 

Buchori, (1980 dalam Thoha2001: 6) mengemukakan bahwa tujuan 

khusus evaluasi pendidikan ada dua, yaitu: 

1) Untuk mengetahui kemajuan belajar peserta didik setelah ia menyadari 

pendidikan selama jangka waktu tertentu. 

2) Untuk mengetahui tingkat efisien metode-metode pendidikan yang 

dipergunakan pendidikan selama jangka waktu tertentu. 

Sedangkan menurut Suryabrata, (1983 dalam Thoha, 2001: 9) 

mengemukakan bahwa tujuan evaluasi pendidikan dapat dikelompokkan dalam 

tiga klasifikasi, yaitu: 

1) Klasifikasi berdasarkan fungsinya evaluasi bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan; 
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(1) Psikologik, evalusi dapat dipakai sebagai kerangka acuan kemana dia 

harus bergerak menuju tujuan pendidikan. 

(2) Didaktik/instruksional, tujuan evaluasi memotivasi belajar kepada 

peserta didik, memberikan pertimbangan dalam menentukan bahan 

pengajaran dan metode mengajar serta dalam rangka mengadakan 

bimbingan-bimbingan secara khusus kepada peserta didik. 

(3) Administratif/manajerial, bertujuan untuk pengisian buku rapor, 

menentukan indeks prestasi, pengisian STTB, dan tentang ketentuan 

kenaikan siswa. 

2) Klasifikasi berdasarkan keputusan pendidikan, tujuan evaluasi dapat 

digunakan untuk mengambil; 

(1) Keputusan individual 

(2) Keputusan institusional 

(3) Keputusan didaktik instruksional 

(4) Keputusan-keputusan penelitian. 

3) Klasifikasi formatif dan sumatif 

(1) Evaluasi formatif diperlukan untuk mendapatkan umpan-balik guna 

menyempurnakan perbaikan proses belajar mengajar 

(2) Evaluasi sumatif berfungsi untuk mengukur keberhasilan seluruh 

program pendidikan yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan proses 

belajar mengajar 

Dari uraian tersebut, fungsi evaluasi pendidikan bila dilihat dari 

kepentingan masing-masing fihak, dapat disimpulkan sebagai berikut; 
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4) Fungsi evaluasi pendidikan bagi guru, adalah untuk: 

(1) Mengetahui kemajuan belajar peserta didik  

(2) Mengetahui kedudukan masing-masing individu peserta didik dalam 

kelompoknya 

(3) Mengetahui kelemahan-kelemahan dalam cara belajar mengajar dalam 

PBM 

(4) Memperbaiki proses belajar mengajar 

(5) Menentukan kelulusan peserta didik 

5) Bagi peserta didik evaluasi pendidikan berfungsi; 

(1) Mengetahui kemampuan dan hasil belajar 

(2) Memperbaiki cara belajar 

(3) Menumbuhkan motivasi dalam belajar 

6) Bagi sekolah, evaluasi pendidikan berfungsi; 

(1) Mengukur mutu hasil pendidikan 

(2) Mengetahui kemajuan dan kemunduran sekolah 

(3) Membuat keputusan kepada peserta didik 

(4) Mengadakan perbaikan kurikulum 

7) Bagi orang tua peserta didik, fungsi evaluasi pendidikan adalah untuk 

(1) Mengetahui hasil belajar anaknya 

(2) Meningkatkan pengawasan dan bimbingan serta bantuan kepada 

anaknya dalam usaha belajar 

(3) Mengarahkan pemilihan jurusan, atau jenis sekolah pendidikan 

lanjutan bagi anaknya 
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8) Adapun fungsi evaluasi pendidikan bagi masyarakat dan pemakai jasa 

pendidikan, adalah untuk; 

(1) Mengetahui kemajuan sekolah 

(2) Ikut mengadakan kritik dan saran perbaikan bagi kurikulum 

pendidikan pada sekolah tersebut 

(3) Lebih meningkatkan pertisipasi masyarakat dalam usahanya 

membantu lembaga pendidikan 

2.4.3 Ciri-Ciri Evaluasi Pendidikan 

Arikunto, (1981 dalam Thoha 2001:11) menjelaskan bahwa ciri-ciri pokok 

evaluasi pendidikan adalah: 

1) Penilaian dalam pendidikan itu dilakukan secara tidak langsung. Obyek 

pengukuran dan penilaian dalam pendidikan adalah peserta didik, tidak 

dilihat dari sosok fisiknya, seperti berat dan tinggi badannya, melainkan 

aspek psikologinya, seperti sikap, minat, bakat, intelegensia, dan hasil 

belajar. 

2) Penggunaan ukuran kuantitatif, karena penilaian selalu dimulai dari 

pengukuran, maka hasil pengukuran akan menggunakan satuan-satuan 

secara kuantitatif. 

3) Penilaian pendidikan itu menggunakan unit satuan yang tetap 

4) Penilaian pendidikan bersifat relative, artinya hasil penilaian itu 

kendatipun sudah menggunakan satuan yang tetap, hasilnya tidaklah 

selalu sama dari waktu ke waktu 

5) Penilaian pendidikan tidak mungkin terhindar dari kesalahan. 
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2.4.4 Beberapa Pasal Yang Menyangkut Evaluasi. 

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem pendidikan nasional. 

(1) Bab XVI pasal 57 ayat 1. Evaluasi dilakukan dalam rangka 

pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk 

akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

(2) Bab XVI pasal 57 ayat 2. Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, 

lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal 

untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. 

(3) Bab XVI pasal 58 ayat 1. Evaluasi hasil belajar peserta didik 

dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan 

perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.  

(4) Bab XVI pasal 58 ayat 2. Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, 

dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara 

berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai 

pencapaian standar nasional pendidikan. 

(5) Bab XVI pasal 59 ayat 1 Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan 

jenis pendidikan. 

(6) Bab XVI pasal 59 ayat 2. Masyarakat dan/atau organisasi profesi 

dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. 
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(7) Bab XVI pasal 59 ayat 3. Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Pemerintah. 

2.4.5 Ujian Nasional Sebagai  Sistem Evaluasi Pendidikan Nasional 

Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah Sistem Evaluasi Standar 

Pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat 

pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh pusat penilaian pendidikan. 

Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan 

secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara 

pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan 

bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, 

transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan 

dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara 

berkesinambungan. Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus 

menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu 

pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dari penentuan standar. 

 Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan akan mendorong 

peningkatan mutu pendidikan. Yang dimaksud dengan penentuan Standar 

Pendidikan adalah penentuan nilai batas (cut off score). Seseorang dikatakan 

sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas 

antara paserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta 

didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada Ujian 
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Nasional atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara 

peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan 

penentuan batas kelulusan disebut standar setting. 

1) Manfaat pengaturan standar Ujian Nasional: 

(1) Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan 

kompetensi minimum. 

(2) Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standard 

minimum pencapaian kompetensi. 

2) Mata pelajaran yang diujikan. 

Untuk tingkat SMA/MA jurusan IPS ada 6 mata pelajaran yang diujikan, 

yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, Geografi, Ekonomi, 

Sosiologi. 

2.5 Kerangka Berfikir 

Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi 

peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.Ujian 

Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada 

mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Dalam menghadapi ujian nasional ada hal yang perlu diperhatikan untuk 

menunjang kemampuan siswa dalam menghadapi ujian nasional.Siswa harus 

dipersiapkan sebelum mereka menghadapi ujian nasional yang diselenggarakan 

serentak diseluruh Indonesia.Dalam menghadapi ujian nasional yang penting 

diperhatikan adalah persiapan mental dan persiapan akademik.Kedua hal tersebut 
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sangat berperan terhadap kemampuan siswa dalam menghadapi ujian nasional 

(Setiawan, 2009:14). Secara skematis strategi persiapan guru geografi dalam 

menghadapi Ujian Nasional dapat dilukiskan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang digunakan. 

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh yaitu menentukan populasi 

penelitian, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, serta 

teknik analisis data. 

3.1 Populasi Penelitian 

Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian (Arikunto, 

2006:130).Populasi dalam penelitian ini berada di SMA/MA di Kabupaten 

Kudus.Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah semua guru geografi 

SMA/MA di Kabupaten Kudus yang ikut mempersiapkan Ujian Nasional. 

3.2 Sampel 

Pengertian sampel ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan dari 

suatu obyek, dengan cara mengamati sebagian dari populasi. Mengenai besar 

kecilnya populasi yang dijadikan sampel sebenarnya tidak ada ketentuan mutlak 

berapa persen yang harus diambil dari populasi. 

Sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti.Pengambilan sampel harus 

representatif dalam arti mewakili populasi.Untuk mengambil sampel secara 

representatif dilaksanakan dengan teknik tertentu.Apabila subyek kurang dari 100 

lebih baik diambil semua, namun jika subyek besar diambil antara 10%-15% atau 

20%-25% (Arikunto, 2006:131). 

Dalam penelitian ini sebanyak 44 guru yang mempersiapkan Ujian 

Nasional diambil semua yaitu 44 responden.Hal ini sesuai pendapat Arikunto 
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(2006:131) jika sampel penelitian kurang dari 100, lebih baik diambil semua 

sehingga penelitian ini disebut penelitian populasi atau studi sensus. 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel adalah obyek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006:118). F.N. Kerlinger, 1978 dalam Arikunto 

(2006:116) berpendapat bahwa variabel sebagai sebuah konsep, sedangkan 

Sutrisno Hadi, 1976 dalam Arikunto (2006:116) mendefinisikan variabel sebagai 

gejala yang bervariasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah:  

3.3.1 Strategi Persiapan Ujian Nasional 

1) Persiapan mental dalam menghadapi Ujian Nasional 

a) Do‟a bersama 

b) Motivator 

c) Hipnoterapi 

d) Bakti sosial 

2) Persiapan akademik Ujian Nasional 

a) Kompetensi siswa 

b) Motivasi belajar siswa 

c) Menganalisis SKL 

d) Membuat bank soal 

e) Mengadakan try out 

f) Pendalaman materi UN 
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3.3.2 Hambatan Strategi Persiapan Ujian Nasional 

a) SKL terlalu luas 

b) Perbedaan kompetensi siswa 

c) Kurangnya media pembelajaran yang dimiliki sekolah 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

 Salah satu kegiatan penelitian adalah merumuskan alat pengumpulan data 

yang sesuai dengan masalah yang diteliti.Merumuskan alat pengumpulan data 

berkenaan dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan. Metode yang 

dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1) Metode angket 

Angket adalah teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuisioner 

(daftar pertanyaan/isian) untuk diisi langsung oleh responden seperti yang 

dilakukan dalam penelitian untuk menghimpun pendapat umum (Fathoni, 

2006:111).Metode angket diberikan pada guru geografi yang digunakan untuk 

mengungkap data tentang strategi persiapan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus. Dalam penelitian ini angket terdiri dari 27 pertanyaan, 4 

pertanyaan tentang persiapan mental Ujian Nasional dan 23 pertanyaan 

tentang persiapan akademik dalam mempersiapkan Ujian Nasional. 

2) Metode wawancara. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan antara dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2006:186). Dalam 
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penelitian ini lembar wawancara terdiri dari 5 pertanyaan, yang berisi tentang 

persiapan dan hambatan dalam setrategi mempersiapkan Ujian Nasional yang 

ditujukan kepada guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

mempersiapkan Ujian Nasional. 

Alat yang digunakan dalam wawancara ini adalah catatan. Catatan 

ini nantinya akan digunakan untuk mencatat berbagai jawaban dari orang 

yang diwawancarai yaitu dalam penelitian ini adalah guru – guru Geografi 

SMA/MA di Kabupaten Kudus yang menjadi sampel penelitian. Dalam 

wawancara ini akan digali informasi tentang strategi Ujian Nasional dan 

hambatannya. 

3.4.1 Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu angket. 

Suatu angket dikatakan valid jika petanyaan dalam angket tersebut mampu 

mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. Uji ini dilakukan 

dengan menggunakan correlate bivariate. Apabila signifikansi dari tiap indikator  

< 0.05, maka dinyatakan valid. 

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk menguji konsistensi kuesioner dalam 

mengukur suatu konstuk yang sama atau stabilitas kuesioner jika digunakan dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2006:41). Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji 

statistik cronbach alfa.Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel apabila 

memiliki nilai cronbach alfa > 0,60 (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2006:41).  
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Tabel 3.1. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel Pearson Correlation Cronbach Alpha 

Persiapan mental 0,589**-0,873** 0,710 

Persiapan akademik 0,510**-0,760** 0,924 

 Sumber: Data Primer Penelitian Diolah, 2011. 

Tabel di atas menujukan hasil uji instrumen yaitu uji validitas persiapan 

mental menghasilkan pearson correlation antara 0,589 sampai 0,873 dengan 

signifikansi 0,01, dapat disimpulkan bahwa tiap butir pertanyaan tersebut adalah 

valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas menghasilkan nilai cronbach alpha sebesar 

0,710 > 0.60 jadi variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. 

Hasil uji instrumen yaitu uji validitas persiapan akademik menghasilkan 

pearson correlation antara 0,510 sampai 0,760 dengan signifikansi 0,01, dapat 

disimpulkan bahwa tiap butir pertanyaan tersebut adalah valid. Sedangkan hasil 

uji reliabilitas menghasilkan nilai cronbach alpha sebesar 0,924>0.60, jadi 

variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan analisis berupa deskriptif persentase. Metode ini digunakan 

untuk mengolah data yang diperoleh dari jawaban-jawaban responden, melalui 

pemberian skor dengan kriteria tertentu. 

1) Analisis Deskriptif Presentase 

Data dari hasil angket guru tentang strategi persiapan Ujian 

Nasional dianalisis secara deskriptif presentase dengan langkah-langkah 

sebagai berikut : 
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Menghitung frekuensi untuk tiap kategori jawaban yang ada pada 

masing-masing indikator, dengan rumus sebagai berikut : 

DP=                X 100% 

Keterangan :   

Dp : Presentase Nilai yang diperoleh 

N   : Jumlah keseluruhan responden 

n    : Jumlah jawaban responden    (Ali, 1987 : 184) 

Analisis data penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian 

sehingga digunakan analisis persentase. Hasil analisis disajikan dengan 

kalimat yang bersifat kualitatif. Langkah-langkah perhitungan: 

Nilai presentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dangan 

kriteria presentase untuk ditarik kesimpulan. 

Adapun langkah-langkah pembuatan kriteria persentase adalah : 

(1) Mencari Persentase Maksimal 

=                                   X 100% 

 

=            X 100 % 

= 100 % 

(2) Mencari Persentase Minimal 

=                                    X 100% 

 

=           x 100% 

= 25 % 

 
 

Skor maksimal 

Skor maksimal 

Skor minimal 

 Skor maksimal 

n 

  N 

4 

4 

1 

4 
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(3) Menghitung Rentang Pesentase 

= Presentase Maksimal – Presentase Minimal 

= 100% - 25% 

= 75 % 

(4) Menentukan Banyaknya Kategori 

Dalam penelitian ini menggunakan 2 jenjang kategori, yang 

pertama kategorinya adalah tidak pernah, 1 kali, 2 kali, 3 kali atau 

lebih. Kategori kedua Yaitu tidak pernah, jarang, sering, selalu. 

(5) Menghitung Rentang Kategori 

=                                        

 

= X 100% 

= 18,75 %   (Ali, 1987:191). 

(6) Membuat Tabel Presentase 

Tabel.3.2 Persentase tingkat penggunaan strategi persiapan Ujian 

Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

Kelas Interval Kategori 

25,00% - 43,74% Tidak Pernah 

43,75% - 62,49% Jarang/ 1 kali 

62,50% - 81, 24% Sering/ 2 kali 

81,25% - 100% Selalu/ 3 kali atau lebih 

 

Hasil kriteria yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara 

deskriptif. Untuk mengetahui gambaran tentang penggunaan 

strategi Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus. 

Rentang persentase 

Banyak kriteria 
X 100% 

75 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

strategi guru geografi dalam mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian 

Untuk lebih memudahkan pemahaman ini maka akan dibahas tentang 

deskripsi umum daerah penelitian yang antara lain sebagai berikut: 

1) Letak Astronomis 

Letak astronomis merupakan letak suatu tempat berdasarkan 

letak lintang dan bujur.Secara astronomis Kabupaten Kudus terdapat di 

Provinsi Jawa Tengah terletak antara 6°35'38"LS - 6°58'17" LS dan 

110°45'30" BT - 110°58'32" BT. 

2) Letak Administratif 

Secara administratif Kabupaten Kudus terdiri dari 9 Kecamatan 

yaitu Dawe, Jekulo, Bae, Mejobo, Kota, Jati, Undaan, Gebog, dan 

Kaliwungu. Adapun batas-batas Kabupaten Kudus adalah sebagai 

berikut: 
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1. Sebelah utara : Kabupaten Pati dan Kabupaten Jepara 

2. Sebelah timur : Kabupaten Pati 

3. Sebelah selatan: Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan 

4. Sebelah barat : Kabupaten Jepara 

4.1.2 Gambaran Umum Identitas Responden 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru geografi SMA/MA di Kabupaten 

Kudus.Karena subyek guru kurang dari 100 orang maka semua subyek guru 

dijadikan sampel (total sampling).Jumlah guru yang dijadikan responden adalah 

44 orang guru. Lokasi penelitian adalah SMA/MA di Kabupaten Kudus dengan 

jumlah SMA sebanyak 17 sekolah dan MA sebanyak 27 sekolah. 

Penyebaran instrument yang terkumpul menghasilkan data mengenai karakteristik 

responden dapat diungkap melalui identitasnya sebagai berikut: 

1) Status kepegawaiannya 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa responden 

mempunyai status kepegawain yaitu 13 guru sebagai pegawai negeri 

sipil dan 31 guru sebagai tenaga honorer/swasta. 

2) Ijasah terakhir responden 

Ijasah terakhir responden guru yang dimiliki berupa ijasah 

sarjana S1 sebanyak 43 guru dan ijasah S2 sebanyak 1 guru. 

3) Bidang studi 

Sementara menurut bidang studinya 21 orang dari jurusan 

geografi, 5 orang dari jurusan sejarah, 5 orang dari jurusan PAI, 2 orang 

dari jurusan fisika, 2 orang dari jurusan ekonomi, 1 dari jurusan hukum, 
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1 dari jurusan pertanian, 1 dari jurusan syari‟ah, 1 orang dari jurusan 

BK, 1 orang dari jurusan peternakan, 1 orang dari jurusan Bimbingan 

Konsling Islam, 1 orang dari jurusan bahasa inggris, 1 orang dari 

jurusan tarbiyah. 

Untuk lebih jelasnya data dapat dilihat pada tabel gambaran umum 

responden yang terlampir dilampiran 2 halaman 93. 

4.1.3 Strategi Persiapan Ujian Nasional 

1) Persiapan Mental Dalam Menghadapi Ujian Nasional 

Indikator satu dalam persiapan mental siswa dalam menghadapi 

Ujian Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupa mengadakan kegiatan do‟a bersama untuk kelulusan kelas XII dapat 

dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini. 

Table 4.1 Do‟a Bersama 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 2 4,55% 

2. 1 kali 2 4,55% 

3. 2 kali 10 22,73 

4. 3 kali atau lebih 30 68,18 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi SMA/MA di 

Kabupaten Kudus yang mengadakan kegiatan do‟a bersama untuk kelulusan 

kelas XII dalam satu tahun dengan kategori tidak pernah sebanyak 2 orang 

(4,55%), kategori 1 kali sebanyak 2 orang (4,55%), kategori 2 kali sebanyak 
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10 orang (22,73%), dan kategori 3 kali atau lebih sebanyak 30 orang 

(68,18%) .Ada 2 orang (4,55%) yang tidak pernah mengadakan Do‟a 

bersama dikarenakan tidak adanya instruksi dari sekolah ditempatnya 

mengajar. 

Indikator dua dalam persiapan mental siswa dalam menghadapi 

Ujian Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupa mengundang motivator untuk memotivasi kelas XII dapat dilihat 

dalam tabel 4.2 berikut ini 

Table 4.2 Mengundang Motivator 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 13 20,55% 

2. 1 kali 15 34,09% 

3. 2 kali 4 9,09% 

4. 3 kali atau lebih 12 29,55% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi SMA/MA di 

Kabupaten Kudus yang mengundang motivator untuk memotivasi kelas XII 

dalam satu tahun dengan kategori tidak pernah sebanyak 13 orang (20,55%), 

kategori 1 kali sebanyak 15 orang (34,09%), kategori 2 kali sebanyak 4 

orang (9,09%), dan kategori 3 kali atau lebih sebanyak 12 orang (29,55%). 

Sebanyak 13 orang guru (20,55)% tidak pernah mengundang motivator 

untuk memotivasi siswa kelas XII yang sebagian besar mengatakan adanya 

keterbatasan dana untuk mengadakan kegiatan yang seperti itu, kegiatan 

tersebut belum pernah diadakan sebelumnya dan jumlah siswa yang sedikit. 
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Indikator tiga dalam persiapan mental siswa dalam menghadapi 

Ujian Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupa kegiatan hipnoterapi untuk menyiapkan mental siswa kelas XII dapat 

dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini. 

Table 4.3 Hipnoterapi 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 18 40,91% 

2. 1 kali 5 11,36% 

3. 2 kali 7 15,91% 

4. 3 kali atau lebih 14 31,82% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi SMA/MA di 

Kabupaten Kudus yang melakukan kegiatan hipnoterapi untuk menyiapkan 

mental siswa kelas XII dalam satu tahun dengan kategori tidak pernah 

sebanyak 18 orang (40,91%), kategori 1 kali sebanyak 5 orang (11,36%), 

kategori 2 kali sebanyak 7 orang (15,91%), dan kategori 3 kali atau lebih 

sebanyak 14 orang (31,82%). Sebanyak 18 orang (40,91) guru geografi 

tidak pernah mengadakan kegiatan hipnoterapi karena sebagian besar 

kurang tahu tentang hipnoterapi, terbatasnya dana, belum pernah diadakan 

sebelumnya. 

Indikator empat dalam persiapan mental siswa dalam menghadapi 

Ujian Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 
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berupa mengadakan kegiatan bakti sosial kepada yatim piatu dan fakir 

miskin dapat dilihat dalam tabel 4.4 berikut ini. 

Table 4.4 Bakti Sosial Kepada Fakir Miskin 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 28 63,64% 

2. 1 kali 12 27,27% 

3. 2 kali 3 6,82% 

4. 3 kali atau lebih 1 2,27% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi SMA/MA di 

Kabupaten Kudus yang  mengadakan kegiatan bakti sosial kepada yatim 

piatu dan fakir miskin dalam 1 tahun dengan kategori tidak pernah sebanyak 

28 orang (63,64%), kategori 1 kali sebanyak 12 orang (27,27%), kategori 2 

kali sebanyak 3 orang (6,82%), dan kategori 3 kali atau lebih sebanyak 1 

orang (2,27%). Sebanyak 28 orang (63,64%) tidak pernah mengadakan 

kegiatan bakti sosial karena sebagian besar guru menganggap memberikan 

sesuatu kepada orang lain kemudian meminta timbal balik itu tidak 

diperkenankan dalam agama, dan tidak pernah mengadakan acara seperti itu 

sebelumnya. 

Persiapan mental dalam strategi menghadapi Ujian Nasional 

SMA/MA di Kabupaten Kudus adalah kegiatan do‟a bersama, mengundang 

motivator, melakukan kegiatan hipnoterapi, dan mengadakan bakti sosial 

kepada yatim piatu dan fakir miskin untuk mempersiapkan mental siswa 

dalam mengadapi Ujian Nasional 4.5 berikut ini. 
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Table 4.5 Persiapan Mental Ujian Nasional 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 3 6,82% 

2. 1 kali 18 40,91% 

3. 2 kali 15 34,09% 

4. 3 kali atau lebih 8 18,18% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi SMA/MA di 

Kabupaten Kudus yang melakukan persiapan mental kepada siswa untuk 

menghadapi Ujian Nasional dalam satu tahun  dengan kategori tidak pernah 

sebanyak 3 orang (6,82%), guru yang melakukan persiapan mental terhadap 

siswa dengan kategori 1 kali sebanyak 18 orang (40,91%), guru yang 

melakukan persiapan mental terhadap siswa dengan kategori 2 kali 

sebanyak 15 orang (34,09%), guru yang melakukan persiapan mental 

terhadap siswa dengan kategori 3 kali atau lebih sebanyak 8 orang 

(18,18%). 

2) Strategi Persiapan Akademik Ujian Nasional 

Indikator satu dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupa guru 

geografi menggunakan nilai rapor atau nilai Try Out yang telah terlaksana 

sebagai tolak ukur dalam mempersiapkan Ujian Nasional dapat dilihat 

dalam tabel 4.6 berikut ini. 
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Table 4.6 Menggunakan Nilai Sebagai Tolak Ukur 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 1 2,27% 

2. Jarang  1 2,27% 

3. Sering  14 31,82% 

4. Selalu  28 63,64% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang 

menggunakan nilai rapor atau nilai try out yang telah terlaksana sebagai 

tolak ukur dalam mempersiapkan Ujian Nasional dengan kategori tidak 

pernah sebanyak 1 orang (2,27%), kategori jarang sebanyak 1 orang 

(2,27%), kategori sering sebanyak 14 orang (31,82%), dan kategori selalu 

sebanyak 28 orang (63,64%). Sebanyak 1 orang (2,27%) guru tidak 

menggunakan nilai rapor atau nilai Try Out sebagai tolak Ukur dikarenakan 

siswa yang diajar terlalu banyak. 

Indikator dua dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional oleh 

guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupa mencatat tingkat 

kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran tambahan dapat dilihat dalam 

tabel 4.7 berikut ini. 
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Table 4.7 Mencatat Tingkat Kehadiran Siswa 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 0 0,00% 

2. Jarang  0 0,00% 

3. Sering  8 18,18% 

4. Selalu  36 81,82 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang mencatat 

tingkat kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran tambahan dengan 

kategori tidak pernah sebanyak 0 orang (0,00%), kategori jarang sebanyak 0 

orang (0,00%), kategori sering sebanyak 8 orang (18,18%), dan kategori 

selalu sebanyak 36 orang (81,82%). 

Indikator tiga dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupa melakukan 

analisis tingkat kesulitan meteri ajar dapat dilihat dalam tabel 4.8 berikut ini. 

Table 4.8 Analisis Tingkat Kesulitan Meteri Ajar 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 1 2,27% 

2. Jarang  7 15,19% 

3. Sering  15 34,09% 

4. Selalu  21 47,73% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang melakukan 

analisis tingkat kesulitan meteri ajar dengan kategori tidak pernah sebanyak 

1 orang (2,27%), kategori jarang sebanyak 7 orang (15,91%), kategori 

sering sebanyak 15 orang (34,09%), dan kategori selalu sebanyak 21 orang 

(47,73%). Ada 1 orang atau (2,27%) guru yang tidak pernah melakukan 

analisis tingkat kesulitan materi ajar dikarenakan fokusnya pada mata 

pelajaran lain yang manjadi bidangnya sedangkan geografi hanya sebagai 

guru pengganti. 

Indikator empat dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupa memberikan 

motivasi dalam setiap kegiatan pembelajaran dapat dilihat dalam tabel 4.9 

berikut ini. 

Table 4.9 Memberikan Motivasi Dalam Kegiatan Pembelajaran 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 0 0,00% 

2. Jarang  1 2,27% 

3. Sering  8 18,18% 

4. Selalu  35 79,55% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian,2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang memberikan 

motivasi dalam setiap kegiatan pembelajaran dengan kategori tidak pernah 

sebanyak 0 orang (0,00%), kategori jarang sebanyak 1 orang (2,27%), 

kategori sering sebanyak 8 orang (18,18%), dan kategori selalu sebanyak 35 

orang (79,55%). 
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Indikator lima dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupa 

merumuskan RPP yang dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam 

mengikuti pelajaran yang diajarkan dapat dilihat dalam tabel 4.10 berikut 

ini. 

Table 4.10 Merancang RPP Yang Meningkatkan Aktivitas Siswa 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 0 0,00% 

2. Jarang  7 15,91% 

3. Sering  9 20,45% 

4. Selalu  28 63,64% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang merumuskan 

RPP yang dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran 

yang diajarkan dengan kategori tidak pernah sebanyak 0 orang (0,00%), 

kategori jarang sebanyak 7 orang (15,91%), kategori sering sebanyak 9 

orang (20,45%), dan kategori selalu sebanyak 28 orang (63,64%). 

Indikator enam dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupa melakukan 

pembahasan terhadap hasil kerja siswa dapat dilihat dalam tabel 4.11 berikut 

ini. 
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Table 4.11 Membahas Hasil Kerja Siswa 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 0 0,00% 

2. Jarang  1 2,27% 

3. Sering  15 34,09% 

4. Selalu  28 63,64% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang melakukan 

pembahasan terhadap hasil kerja siswa dengan kategori tidak pernah 

sebanyak 0 orang (0,00%), kategori jarang sebanyak 1 orang (2,27%), 

kategori sering sebanyak 15 orang (34,09%), dan kategori selalu sebanyak 

28 orang (63,64%). 

Indikator tujuh dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupa memberikan 

motivasi terhadap siswa untuk selalu membaca dapat dilihat dalam tabel 

4.12 berikut ini. 

Table 4.12 Memotivasi Siswa Untuk Selalu Membaca 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 0 0,00% 

2. Jarang  1 2,27% 

3. Sering  13 29,55% 

4. Selalu  30 68,18% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang memberikan 

motivasi terhadap siswa untuk selalu membaca dengan kategori tidak pernah 

sebanyak 0 orang (0,00%), kategori jarang sebanyak 1 orang (2,27%), 

kategori sering sebanyak 13 orang (29,55%), dan kategori selalu sebanyak 

30 orang (68,18%). 

Indikator delapan dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupa mengkaji 

SKL terlebih dahulu sebelum menggunakannya dapat dilihat dalam tabel 

4.13 berikut ini. 

Table 4.13 Mengkaji SKL 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 1 2,27% 

2. Jarang  2 4,55% 

3. Sering  11 25,00% 

4. Selalu  30 68,18% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang mengkaji 

SKL terlebih dahulu sebelum menggunakannya dengan kategori tidak 

pernah sebanyak 1 orang (2,27%), kategori jarang sebanyak 2 orang 

(4,55%), kategori sering sebanyak 11 orang (25,00%), dan kategori selalu 

sebanyak 30 orang (68,18%). Sebanyak 1 orang (2,27%) guru tidak pernah 

mengkaji SKL terlebih dahulu sebelum menggunakannya karena terlalu 

banyak kegiatan yang harus dilakukan sehari-hari. 
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Indikator sembilan dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupa 

melakukan analisis SKL dan membuat indikatornya dapat dilihat dalam 

tabel 4.14 berikut ini. 

Table 4.14 Analisis SKL Dan Mebuat Indikatornya 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 1 2,27% 

2. Jarang  3 6,82% 

3. Sering  18 40,91% 

4. Selalu  22 50,00% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang melakukan 

analisis SKL dan membuat indikatornya dengan kategori tidak pernah 

sebanyak 1 orang (2,27%), kategori jarang sebanyak 3 orang (6,82%), 

kategori sering sebanyak 18 orang (40,91%), dan kategori selalu sebanyak 

22 orang (50,00%). Sebanyak 1 orang (2,27%) guru tidak melakukan 

analisis SKL dan membuat indikatornya dikarenakan tidak sempat karena 

terlalu sibuk dengan kegiatan yang lain. 

Indikator sepuluh dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupamembuat 

target pencapaian Ujian Nasional pada siswa dapat dilihat dalam tabel 4.15 

berikut ini. 
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Table 4.15 Membuat Pencapaian Ujian Nasional Pada Siswa 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 2 4,55% 

2. Jarang  5 11,36% 

3. Sering  15 34,09% 

4. Selalu  22 50,00% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian,2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang membuat 

pencapaian Ujian Nasional pada siswa dengan kategori tidak pernah 

sebanyak 2 orang (4,55%), kategori jarang sebanyak 5 orang (11,36%), 

kategori sering sebanyak 15 orang (34,09%), dan kategori selalu sebanyak 

22 orang (50,00%). Sebanyak 2 orang (4,55%) guru geografi tidak membuat 

target pencapaian Ujian Nasional pada siswa karena dikawatirkan siswa 

terbebani dan tertekan. 

Indikator sebelas dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang berupamembuat 

soal-soal sesuai dengan indikator SKL dapat dilihat dalam tabel 4.16 berikut 

ini. 

Table 4.16 Membuat Soal Sesuai Dengan Indikator SKL 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tiadak pernah 0 0,00% 

2. Jarang  2 4,55% 

3. Sering  6 13,64% 

4. Selalu  36 81,82% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang membuat 

soal-soal sesuai dengan indikator SKL dengan kategori tidak pernah 

sebanyak 0 orang (0,00%), kategori jarang sebanyak 2 orang (4,55%), 

kategori sering sebanyak 6 orang (13,64%), dan kategori selalu sebanyak 36 

orang (81,82%). 

Indikator duabelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamengumpulkan bank soal dari internetdapat dilihat dalam tabel 4.17 

berikut ini. 

Table 4.17 Mengumpulkan Bank Soal Dari Internet 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 2 4,55% 

2. Jarang  11 25,00% 

3. Sering  23 52,27% 

4. Selalu  8 18,18% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang 

mengumpulkan bank soal dari internetdengan kategori tidak pernah 

sebanyak 2 orang (4,55%), kategori jarang sebanyak 11 orang (25,00%), 

kategori sering sebanyak 23 orang (52,27%), dan kategori selalu sebanyak 8 

orang (18,18%). Sebanyak 2 orang (4,55%) guru geografi tidak pernah 

mengumpulkan bank soal dari internet karena menganggap dibuku dan dari 

soal terdahulu sudah ada. 



 
62 

 

 

Indikator tigabelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamembahas soal-soal Ujian Nasional tahun-tahun sebelumnya dapat 

dilihat dalam tabel 4.18 berikut ini. 

Table 4.18 Membahas Soal Ujian Nasional Tahun-Tahun Sebelumnya 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 0 0,00% 

2. Jarang  0 0,00% 

3. Sering  14 31,82% 

4. Selalu  30 68,18% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang membahas 

soal-soal Ujian Nasional tahun-tahun sebelumnya dengan kategori tidak 

pernah sebanyak 0 orang (0,00%), kategori jarang sebanyak 0 orang 

(0,00%), kategori sering sebanyak 14 orang (31,82%), dan kategori selalu 

sebanyak 30 orang (68,18%). 

Indikator empatbelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamelakukan uji coba atau Try Out Ujian Nasional dapat dilihat dalam 

tabel 4.19 berikut ini. 
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Table 4.19 Uji Coba atau Try Out Ujian Nasional 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 0 0,00% 

2. 1 kali 1 2,27% 

3. 2 kali 5 11,36% 

4. 3 kali atau lebih 38 86,36% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang melakukan 

uji coba atau Try Out Ujian Nasional dalam satu tahun dengan kategori 

tidak pernah sebanyak 0 orang (0,00%), kategori 1 kali sebanyak 1 orang 

(2,27%), kategori 2 kali sebanyak 5 orang (11,36%), dan kategori 3 kali atau 

lebih sebanyak 38 orang (86,36%). 

Indikator limabelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamelakukan uji coba atau Try Out Ujian Nasional yang 

diselenggarakan sekolah sendiri dapat dilihat dalam tabel 4.20 berikut ini. 

Table 4.20 Try Out Ujian Nasional Dari Sekolah Sendiri 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 0 0,00% 

2. 1 kali 9 20,45% 

3. 2 kali 19 43,18% 

4. 3 kali atau lebih 16 36,36% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang melakukan 

uji coba atau Try Out Ujian Nasional yang diselenggarakan sekolah sendiri 

dengan kategori tidak pernah sebanyak 0 orang (0,00%), kategori 1 kali 

sebanyak 9 orang (20,45%), kategori 2 kali sebanyak 19 orang (43,18%), 

dan kategori 3 kali atau lebih sebanyak 16 orang (36,36%). 

Indikator enambelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamelakukan uji coba atau Try Out Ujian Nasional yang 

diselenggarakan lembaga lain dapat dilihat dalam tabel 4.21 berikut ini. 

Table 4.21 Try Out Ujian Nasional Dari Lembaga Lain. 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 2 4,55% 

2. 1 kali 18 40,91% 

3. 2 kali 21 47,73% 

4. 3 kali atau lebih 3 6,82% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang melakukan 

uji coba atau Try Out Ujian Nasional yang diselenggarakan lembaga lain 

dengan kategori tidak pernah sebanyak 2 orang (4,55%), kategori 1 kali 

sebanyak 18 orang (40,91%), kategori 2 kali sebanyak 21 orang (47,73%), 

dan kategori 3 kali atau lebih sebanyak 3 orang (6,82%). Sebanyak 2 orang 

guru geografi tidak pernah melakukan Uji Coba atau Try Out yang 

diselenggarakan lembaga lain dikarenakan tidak adanya tawaran dan 
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kerjasama antara sekolah dan lembaga tersebut serta jumlah siswa yang 

sedikit. 

Indikator tujuhbelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamemberikan penambahan jam mata pelajaran geografi dipagi hari 

atau jam 0 dapat dilihat dalam tabel 4.22 berikut ini. 

Table 4.22 Menambah Jam Mata Pelajaran Di Pagi Hari atau Jam 0. 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 25 56,82% 

2. 1 kali 13 29,55% 

3. 2 kali 2 4,55% 

4. 3 kali atau lebih 4 9,09% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang memberikan 

penambahan jam mata pelajaran geografi dipagi hari atau jam 0 dalam satu 

minggu dengan kategori tidak pernah sebanyak 25 orang (56,82%), kategori 

1 kali sebanyak 13 orang (29,55%), kategori 2 kali sebanyak 2 orang 

(4,55%), dan kategori 3 kali atau lebih sebanyak 4 orang (9,09%). Sebanyak 

25 orang (56,82%) guru geografi tidak pernah memberikan penambahan jam 

mata pelajaran dipagi hari atau jam 0 dikarenakan penambahan mata 

pelajaran sudah diadakan diwaktu yang lain seperti di sore hari, dipagi hari 

jamnya lebih sempit, siswa tidak disiplin waktu, banyak siswa yang 

rumahnya jauh dari sekolah. 



 
66 

 

 

Indikator delapanbelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamemberikan penambahan jam mata pelajaran geografi di sore hari 

dapat dilihat dalam tabel 4.23 berikut ini. 

Table 4.23 Menambah Jam Mata Pelajaran di Sore Hari 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 6 13,64% 

2. 1 kali 22 50,00% 

3. 2 kali 7 15,91% 

4. 3 kali atau lebih 9 20,45% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang memberikan 

penambahan jam mata pelajaran geografi di sore hari dalam satu minggu 

dengan kategori tidak pernah sebanyak 6 orang (13,64%), kategori 1 kali 

sebanyak 22 orang (50,00%), kategori 2 kali sebanyak 7 orang (15,91%), 

dan kategori 3 kali atau lebih sebanyak 9 orang (20,45%). Sebanyak 6 orang 

(13,64%) guru geografi tidak memberikan penambahan jam mata pelajaran 

di sore hari karena di sore hari siswa sudah terlalu lelah, jadwalnya 

digunakan oleh mata pelajaran lain, penambahan jam mata pelajaran 

dilakukan diwaktu yang lain. 

Indikator sembilanbelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamemberikan penambahan jam mata pelajaran geografi di hari libur 

dapat dilihat dalam tabel 4.24 berikut ini. 
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Table 4.24 Menambah Jam Mata Pelajaran di Hari Libur 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tiadak pernah 23 52,27% 

2. 1 kali 1 2,27% 

3. 2 kali 10 22,73% 

4. 3 kali atau lebih 10 22,73% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang memberikan 

penambahan jam mata pelajaran geografi di hari libur dalam satu bulan 

dengan kategori tidak pernah sebanyak 23 orang (52,27%), kategori 1 kali 

sebanyak 1 orang (2,27%), kategori 2 kali sebanyak 10 orang (22,73%), dan 

kategori 3 kali atau lebih sebanyak 10 orang (22,73%). Sebanyak 23 orang 

(52,27%) tidak pernah memberikan penambahan jam mata pelajaran dihari 

libur dikarenakan penambahan jam mata pelajaran sudah diberikan diwaktu 

yang lain seperti di sore ataupun pagi hari, selain itu juga hari libur 

digunakan guru dan siswa untuk beristirahat. 

Indikator duapuluh dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamelakukan pemadatan materi dari kelas X-kelas XIIdapat dilihat 

dalam tabel 4.25 berikut ini. 
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Table 4.25 Pemadatan Materi Dari Kelas X-Kelas XII 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tiadak pernah 0 0,00% 

2. Jarang  6 13,64% 

3. Sering  13 29,55% 

4. Selalu  25 56,82% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang melakukan 

pemadatan materi dari kelas X-kelas XII dengan kategori tidak pernah 

sebanyak 0 orang (0,00%), kategori jarang sebanyak 6 orang (13,64%), 

kategori sering sebanyak 13 orang (29,55%), dan kategori selalu sebanyak 

25 orang (56,82%). 

Indikator duapuluh satu dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamendatangi rumah siswa untuk memberikan penyuluhan tentang 

pentingnya Ujian Nasional dapat dilihat dalam tabel 4.26 berikut ini. 

Table 4.26 Mendatangi Rumah Siswa 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 33 75,00% 

2. 1 kali 5 11,36% 

3. 2 kali 3 6,82% 

4. 3 kali atau lebih 3 6,82% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang mendatangi 

rumah siswa untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya Ujian 

Nasional dengan kategori tidak pernah sebanyak 33 orang (75,00%), 

kategori 1 kali sebanyak 5 orang (11,36%), kategori 2 kali sebanyak 3 orang 

(6,82%), dan kategori 3 kali atau lebih sebanyak 3 orang (6,82%). Sebanyak 

33 orang (75,00%) guru geografi tidak pernah mendatangi rumah siswa 

untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya Ujian Nasional 

dikarenakan itu sudah dilaksanakan di sekolah dengan mendatangkan orang 

tua siswa, memberikan informasi secara langsung kepada siswa di sekolah, 

dan guru tidak sempat mengadakan kegiatan seperti itu. 

Indikator duapuluh dua dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamelakukan pendampingan kepada siswa yang mengalami kesulitan 

dalam memahami materi dapat dilihat dalam tabel 4.27 berikut ini. 

Table 4.2 Mendampingi Siswa Yang Kesulitan Memahami Materi 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tiadak pernah 0 0,00% 

2. Jarang  8 18,18% 

3. Sering  24 54,55% 

4. Selalu  12 27,27% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang melakukan 

pendampingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam memahami 

materi dengan kategori tidak pernah sebanyak 0 orang (0,00%), kategori 
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jarang sebanyak 8 orang (18,18%), kategori sering sebanyak 24 orang 

(54,55%), dan kategori selalu sebanyak 12 orang (27,27%). 

Indikator duapuluh tiga dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional oleh guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus yang 

berupamelakukan pendampingan kepada siswa yang bermasalah atau siswa 

yang nakal di sekolah dapat dilihat dalam tabel 4.28 berikut ini. 

Table 4.28 Mendampingi Siswa Yang Nakal di Sekolah 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tidak pernah 5 11,36% 

2. Jarang  9 20,45% 

3. Sering  17 38,64% 

4. Selalu  13 29,55% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Primer Hasil Penelitian, 2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi yang melakukan 

pendampingan kepada siswa yang bermasalah atau siswa yang nakal di 

sekolah dengan kategori tidak pernah sebanyak 5 orang (11,36%), kategori 

jarang sebanyak 9 orang (20,45%), kategori sering sebanyak 17 orang 

(38,64%), dan kategori selalu sebanyak 13 orang (29,55%). Sebanyak 5 

orang (11,36%) guru geografi tidak melakukan pendampingan kepada siswa 

yang bermasalah atau siswa yang nakal di sekolah dikarenakan 

pendampingan siswa yang bermasalah atau siswa yang nakal di sekolah 

sudah dilakukan oleh guru Bimbingan dan Konseling dan di sekolah yang 

lain tidak ada siswa yang bermasalah. 
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Strategi persiapan akademik Ujian Nasional oleh guru geografi 

SMA/MA di Kabupaten Kudus yang meliputi guru geografi menggunakan 

nilai rapor atau nilai Try out sebagai tolak ukur dalam menghadapi Ujian 

Nasional, mencatat tingkat kehadiran siswa dalam mengikuti pelajaran 

tambahan, melakukan analisis tingkat kesulitan meteri ajar, memberikan 

motivasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, merancang RPP yang dapat 

meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti pelajaran yang diajarkan, 

melakukan pembahasan terhadap hasil kerja siswa, memberikan motivasi 

terhadap siswa untuk selalu membaca, mngkaji SKL terlebih dahulu 

sebelum menggunakannya, melakukan analisis SKL dan membuat 

indikatornya, membuat pencapaian Ujian Nasional pada siswa, membuat 

soal-soal yang sesuai dengan indikator yang ada, mengumpulkan bank soal 

dari internet, membahas soal Ujian Nasional tahun sebelumnya, melkukan 

uji coba atau Try Out Ujian Nasinal, melakukan uji coba atau Try Out yang 

diselenggarakan sekolah sendiri, melakukan uji coba atau Try Out yang 

diselenggarakan lembaga lain, memberikan penambahan jam mata pelajaran 

geografi di pagi hari, memberikan penambahan jam mata pelajaran geografi 

di sore hari, memberikan penambahan jam mata pelajaran geografi di hari 

libur, melakukan pemadatan materi dari kelas X-kelas XII, mendatangi 

rumah siswa untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya Ujian 

Nasional, melakukan pendampingan terhadap siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami materi, melakukan pendampingan terhadap 



 
72 

 

 

siswa yang bermasalah atau siswa yang nakal di sekolah dapat dilihat dalam 

tabel 4.29 berikut ini. 

Table 4.29 Strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

No Kategori Frekuensi % 

1. Tiadak pernah 0 0,00% 

2. Jarang  2 4,55% 

3. Sering  21 47,73% 

4. Selalu  21 47,73% 

 Jumlah 44 100% 

Sumber: Data Hasil Penelitian,2011 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, guru geografi SMA/MA di 

Kabupaten Kudus yang melakukan persiapan akademik dalam 

mempersiapkan Ujian Nasional dengan kategori tidak pernah sebanyak 0 

orang (0,00%), guru yang melakukan strategi inti dalam mempersiapkan 

Ujian Nasional dengan kategori jarang sebanyak 2 orang (4,55%), guru yang 

melakukan strategi inti dalam mempersiapkan Ujian Nasional dengan 

kategori sering sebanyak 21 orang (47,73%), guru yang melakukan strategi 

inti dalam mempersiapkan Ujian Nasional dengan kategori selalu sebanyak 

21 orang (47,73%). 

4.1.4 Hambatan Strategi Persiapan Ujian Nasional 

Persiapan merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh guru geografi 

dalam menghadapi Ujian Nasional.Untuk itulah diperlukan suatu strategi 

persiapan dari awal agar target yang diinginkan dapat tercapai dengan baik.Dalam 
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hal ini peneliti menggunakan guru sebagai responden yang terlibat langsung 

dalam strategi persiapan untuk menghadapi Ujian Nasional. 

Guru geografi dalam mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus selama ini sudah berjalan dengan lancar. Guru geografi harus 

menyiapkan Ujian Nasional dengan baik karena mereka ingin siswa yang 

diajarnya bisa lulus semua dengan nilai yang memuaskan.  

Akan tetapi dalam strategi persiapan Ujian Naional banyak hambatan yang 

harus dihadapi oleh guru geografi, diantaranya hambatan yang harus dihadapi 

guru geografi dalam strategi persiapan Ujian Nasional adalah kurangnya jam 

pelajaran, siswa banyak yang menyepelekan Ujian Nasional,siswa kesulitan dalam 

memahami SKL,  siswa kurang belajar, SKL terlalu luas, tidak ada buku yang bisa 

dibuat acuan, kurangnya media yang dimiliki sekolah, jadwal Ujian Nasional yang 

sering berubah, siswa yang membolos, kompetensi siswa yang kurang, kurangnya 

koordinasi guru-guru MGMP geografi untuk membahas Ujian Nasional, materi 

terlalu banyak, perbedaan kompetensi siswa, kurangnya perhatian orang tua, 

banyaknya pemadatan materi disemua mata pelajaran, siswa kurang percaya diri.  

Sedangkan cara yang digunakan guru geografi untuk menghadapi 

permasalahan tersebut diantaranya adalah sering melakukan  latihan soal, 

menasehati siswa, saling bertukar informasi antar guru geografi, membimbing 

siswa  dan memotivasi siswa untuk Rajin Belajar. 

 

 

4.2 Pembahasan  
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4.2.1 Strategi Persiapan Ujian Nasional 

1) Persiapan mental dalam menghadapi Ujian Nasional 

Persiapan mental dalam mempersiapkan Ujian Nasional harus 

dilakukan oleh guru geografi, karena persiapan mental ini merupakan 

komponen pertama yang berpengaruh pada diri siswa yang akan mengikuti 

Ujian Nasional. Dalam persiapan mental ini siswa dipersiapkan agar mental 

siswa tenang, siap, dan tidak gerogi dalam menghadapi Ujian Nasional 

sehiangga siswa dapat mengikuti Ujian Nasional dengan baik. 

Indikator pertama persiapan mental yaitu mengadakan do‟a dan 

ritual spiritual dalam strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional 

SMA/MA di Kabupaten Kudus termasuk 3 kali atau lebih dilakukan, yaitu 

dengan persentase 68,18 % dari keseluruhan 44 responden. Hal ini 

dikarenakan do‟a bersama dan ritual sepiritual merupakan harapan pertama 

dimana seseorang meminta dan berserah diri kepada tuhannya.Adapun yang 

tidak melaksanakan itu dikarenakan tidak adanya instruksi dari sekolah 

ditempatnya mengajar. 

Indikator kedua persiapan mental yaitu mengundang motivator 

dalam strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus termasuk 1 kali dilakukan, yaitu dengan persentase 34,09 

% dari keseluruhan 44 responden. Dengan memberikan motivator kepada 

siswa maka siswa akan terdorong untuk lebih bersemangat dan tenang 

dalam menghadapi Ujian Nasional. Adapun yang tidak melakukan hal 

tersebut dikarenakan sebagian besar mengatakan adanya keterbatasan dana 
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untuk mengadakan kegiatan yang seperti itu, kegiatan tersebut belum pernah 

diadakan sebelumnya dan jumlah siswa yang sedikit. 

Indikator ketiga persiapan mental yaitu melakukan hipnoterapi, 

dalam strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus termasuk tidak pernah dilakukan, yaitu dengan persentase 

40,91 % dari keseluruhan 44 responden. Hipnoterapi dilakukan untuk 

menenangkan fikiran para siswa supaya tidak tengang dan frustasi dalam 

menghadapi Ujian Nasional. Akan tetapi cara ini lebih banyak yang tidak 

menggunakan dikarenakan sebagian besar kurang tahu tentang hipnoterapi, 

terbatasnya dana, belum pernah diadakan sebelumnya. 

Indikator keempat persiapan mental yaitu bakti sosial dalam strategi 

guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten 

Kudus termasuk tidak pernah dilakukan, yaitu dengan persentase 63,64% 

dari keseluruhan 44 responden. Cara ini bertujuan untuk meminta do‟a 

kepada fakir miskin dan yatim piatu agar dido‟akan supaya lulus Ujian 

Nasional. Cara ini juga lebih banyak tidak digunakan dikarenakan sebagian 

besar guru menganggap memberikan sesuatu kepada orang lain kemudian 

meminta timbal balik itu tidak diperkenankan dalam agama, dan tidak 

pernah mengadakan acara seperti itu sebelumnya. 

Secara keseluruhan persiapan mental dalam strategi guru geografi 

mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus termasuk 1 

kali dilakukan, yaitu dengan persentase 40,91 % dari keseluruhan 44 

responden. Hal ini terjadi karena kebanyakan guru geografi SMA/MA di 
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Kabupaten Kudus lebih mengutamakan salah satu cara yaitu do‟a bersama 

dan ritual sepiritual sedangkan yang lainya tidak diutamakan. 

2) Strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

Indikator pertama dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

adalah menggunakan nilai hasil belajar yang telah terlaksana sebagai tolak 

ukur dalam strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA 

di Kabupaten Kudus termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 

63,64 % dari keseluruhan 44 responden. Dengan menggunakan tolak ukur 

nilai yang sudah terlaksana maka akan diketahui sejauh mana penguasaan 

pembelajaran yang telah dicapai oleh siswa, sehingga dapat digunakan 

sebagai acuan untuk meningkatkan pembelajaran terutama terhadap siswa 

yang mengalami permasalahan dalam kegiatan pembelajarannya. Sebagian 

besar guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus selalu menggunakannya 

dan ada satu yang tidak dikarenakan siswa yang diajar terlalu banyak. 

Indikator kedua dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

adalah mencatat keaktifan siswa yang mengikuti jam pelajaran tambahan 

dalam strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 81,82 

% dari keseluruhan 44 responden. Dengan mencatat keaktifan siswa yang 

mengikuti jam pelajaran tambahan maka dapat diketahui tingkat 

kesungguhan siswa dalam mengikuti pelajaran tambahan selain itu siswa 

akan terpacu untuk mengikuti pelajaran tambahan. Dalam hal ini semua 

guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus melakukannya. 
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Indikator ketiga dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

adalah menganalisis tingkat kesulitan materi ajar dalam strategi guru 

geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 47,73 % dari 

keseluruhan 44 responden. Dengan menganalisis tingkat kesulitan materi 

ajar maka akan diketahui materi apa saja yang dirasa sulit bagi siswa 

sehingga guru dapat mengkaji materi tersebut dan menyampaikan kepada 

siswa dengan metode yang mudah diterima oleh siswa. Disini ada satu guru 

yang tidak menggunakannya dikarenakan fokusnya pada mata pelajaran lain 

yang manjadi bidangnya sedangkan geografi hanya sebagai guru pengganti. 

Indikator keempat dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

adalah memberikan motivasi dalam setiap kegiatan pembelajaran dalam 

strategi guru geografi dalam mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 79,55 

% dari keseluruhan 44 responden. Motivasi dalam kegiatan pembelajaran 

sangat dibutuhkan oleh siswa untuk mendorong ketertarikan siswa pada 

suatu materi yang diajarkan, sehingga siswa dapat fokus pada materi yang 

diajarkan.Dalam hal ini semua guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus 

melakukannya. 

Indikator kelima dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

adalah merumuskan RPP yang dapat memotivasi siswa dalam strategi guru 

geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 63,64 % dari 
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keseluruhan 44 responden. Dengan rumusan RPP yang dapat memotivasi 

maka diharapkan dalam pelaksanaan pembelajaran siswa tertarik untuk 

mengikuti pembelajaran sehingga materi dapat diserap oleh siswa dengan 

baik.Dalam hal ini semua guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus 

melakukannya. 

Indikator keenam dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

adalah membahas hasil kerja siswa dalam strategi guru geografi 

mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus termasuk 

selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 63,64 % dari keseluruhan 44 

responden. Dengan membahas hasil kerja siswa maka akan diketahui soal-

soal mana saja yang dirasa sulit oleh siswa, sehingga guru dapat 

menjelaskan secara langsung soal-soal tersebut. Dalam hal ini semua guru 

geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus melakukannya. 

Indikator ketujuh dalam strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

adalah memotivasi siswa untuk selalu membaca dalam strategi guru 

geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 68,18 % dari 

keseluruhan 44 responden. Dengan giat membaca siswa akan lebih banyak 

menguasai materi sehingga dalam mengerjakan soal siswa akan lebih 

mudah. Dalam hal ini semua guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus 

melakukannya. 

Indikator kedelapan dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah memahami SKL dalam strategi guru geografi 
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mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus termasuk 

selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 68,18 % dari keseluruhan 44 

responden. Sebelum digunakan SKL harus dikaji terlebih dahulu sehingga 

guru menguasai SKL dan dapat menyampaikan kepada siswa dengan 

baik.Ada satu orang guru tidak pernah mengkaji SKL terlebih dahulu 

sebelum menggunakannya karena terlalu banyak kegiatan yang harus 

dilakukan sehari-hari. 

Indikator kesembilan dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah menerjemahkan SKL menjadi indikator yang lebih tajam. 

Dalam strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 50,00 

% dari keseluruhan 44 responden. Dengan menerjemahkan SKL menjadi 

indikator yang lebih tajam diharapkan guru dan siswa dapat memahami 

indikator tersebut lebih baik. Sebanyak satu orang guru tidak melakukan 

analisis SKL dan membuat indikatornya dikarenakan tidak sempat karena 

terlalu sibuk dengan kegiatan yang lain. 

Indikator kesepuluh dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah menentukan target pencapaian siswa. Dalam strategi guru 

geografi  mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 50,00 % dari 

keseluruhan 44 responden. Dengan menetapkan target pencapaian kepada 

siswa, diharapkan siswa dapat terpacu untuk memperoleh hasil yang 

ditargetkan bahkan bisa lebih. Sebanyak dua orang guru geografi tidak 
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membuat target pencapaian Ujian Nasional pada siswa karena dikawatirkan 

siswa terbebani dan tertekan. 

Indikator kesebelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah membuat soal-soal sesuai dengan indikator SKL. Dalam 

strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 81,82 

% dari keseluruhan 44 responden. Membuat soal-soal sesuai dengan 

indikator SKL akan membuat siswa terbiasa mengerjakan soal-soal yang 

setara dengan soal Ujian Nasional, sehingga siswa sudah mempunyai 

bayangan tentang soal yang akan mereka kerjakan pada Ujian Nasional. 

Dalam hal ini semua guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus 

melakukannya. 

Indikator keduabelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah mengumpulkan Bank soal dari internet. Dalam strategi guru 

geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

termasuk sering dilakukan, yaitu dengan persentase 52,27 % dari 

keseluruhan 44 responden. Internet merupakan salah satu sumber belajar 

yang sangat lengkap, didalamnya terdapat berbagai macam informasi 

termasuk contoh-contoh soal Ujian Nasional.Oleh karena itulah diharapkan 

guru mampu mengakses informasi yang penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran dari internet.Sebanyak 2 orang guru geografi tidak pernah 

mengumpulkan bank soal dari internet karena menganggap dibuku dan dari 

soal terdahulu sudah ada. 
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Indikator ketigabelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah menggunakan soal Ujian Nasional terdahulu. Dalam 

strategi guru geografi  mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 68,18 

% dari keseluruhan 44 responden. Soal Ujian Nasional terdahulu biasanya 

memiliki keterkaitan materi dengan soal Ujian Nasional yang selanjutnya, 

sehingga soal Ujian Nasional yang terdahulu dapat digunakan latihan dan 

dibahas bersama dengan guru. Dalam hal ini semua guru geografi SMA/MA 

di Kabupaten Kudus melakukannya. 

Indikator keempatbelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah melakukan uji coba atau try out Ujian Nasional. Dalam 

strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus termasuk 3 kali atau lebih dilakukan dalam setahun, yaitu 

dengan persentase 86,36 % dari keseluruhan 44 responden. Melakukan uji 

coba atau Try Out Ujian Nasional sudah merupakan kegiatan yang wajib 

diadakan saat menjelang Ujian Nasional. Uji coba atau Try Out Ujian 

Nasional biasanya digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian 

siswa dalam rangka persiapan menghadapi Ujian Nasional. Dalam hal ini 

semua guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus melakukannya. 

Indikator kelimabelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah latihan Ujian Nasional dari sekolah sendiri. Dalam strategi 

guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten 

Kudus paling banyak 2 kali dilakukan dalam setahun, yaitu dengan 
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persentase 43,18 % dari keseluruhan 44 responden. Latihan Ujian Nasional 

dari sekolah sendiri merupakan latihan Ujian Nasional yang kepanitiaannya 

disusun dan diselenggarakan oleh sekolah itu sendiri. Dalam hal ini semua 

guru geografi SMA/MA di Kabupaten Kudus  melakukannya. 

Indikator keenambelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah latihan Ujian Nasional dari lembaga lain. Dalam strategi 

guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten 

Kudus termasuk 2 kali dilakukan dalam setahun, yaitu dengan persentase 

47,73 % dari keseluruhan 44 responden. Selain dari sekolah sendiri, 

biasanya latihan Ujian Nasional juga diselenggarakan oleh lembaga lain, 

misalnya dari lembaga bimbingan belajar dan universitas. Sebanyak dua 

orang guru geografi tidak pernah melakukan Uji Coba atau try out yang 

diselenggarakan lembaga lain dikarenakan tidak adanya tawaran dan 

kerjasama antara sekolah dan lembaga tersebut serta jumlah siswa yang 

sedikit. 

Indikator ketujuhbelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah memberikan penambahan jam mata pelajaran geografi di 

pagi hari atau jam 0. Dalam strategi guru geografi mempersiapkan Ujian 

Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus termasuk tidak pernah dilakukan, 

yaitu dengan persentase 56,82 % dari keseluruhan 44 responden. 

Penambahan jam mata pelajaran dipagi hari bertujuan agar siswa masih 

dalam keadaan segar untuk menerima materi. Sebanyak 25 orang guru 

geografi tidak pernah memberikan penambahan jam mata pelajaran dipagi 
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hari atau jam 0 dikarenakan penambahan mata pelajaran sudah diadakan 

diwaktu yang lain seperti di sore hari, dipagi hari jamnya lebih sempit, siswa 

tidak disiplin waktu, banyak siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. 

Indikator kedelapanbelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah memberikan penambahan jam mata pelajaran geografi di 

sore hari. Dalam strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional 

SMA/MA di Kabupaten Kudus termasuk 1 kali dilakukan dalam seminggu, 

yaitu dengan persentase 50,00 % dari keseluruhan 44 responden. 

Penambahan jam mata pelajaran di sore hari bertujuan untuk menggunakan 

waktu kosong untuk pendalaman materi Ujian Nasional. Sebanyak 6 orang 

guru geografi tidak memberikan penambahan jam mata pelajaran di sore 

hari karena di sore hari siswa sudah terlalu lelah, jadwalnya digunakan oleh 

mata pelajaran lain, penambahan jam mata pelajaran dilakukan diwaktu 

yang lain. 

Indikator kesembilanbelas dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah memberikan penambahan jam mata pelajaran geografi 

dihari libur. Dalam strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional 

SMA/MA di Kabupaten Kudus termasuk tidak pernah dilakukan, yaitu 

dengan persentase 52,27 % dari keseluruhan 44 responden. Penambahan 

jam mata pelajaran dihari libur bertujuan untuk mengisi waktu yang kosong 

di sela-sela persiapan Ujian Nasional dengan pendalaman materi Ujian 

Nasional. Sebanyak 23 orang tidak pernah memberikan penambahan jam 

mata pelajaran dihari libur dikarenakan penambahan jam mata pelajaran 
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sudah diberikan diwaktu yang lain seperti di sore ataupun pagi hari, selain 

itu juga hari libur digunakan guru dan siswa untuk beristirahat. 

Indikator keduapuluh dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah melakukan pemadatan materi dari kelas X-kelas XII dalam 

strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus termasuk selalu dilakukan, yaitu dengan persentase 56,82 

% dari keseluruhan 44 responden. Pemadatan materi dari kelas X-kelas XII 

dilakukan agar materi yang begitu banyak dapat tersampaikan kepada siswa 

secara keseluruhan didalam keterbatasan waktu yang ada menjelang Ujian 

Nasional. Dalam hal ini semua guru geografi SMA/MA di Kabupaten 

Kudus  melakukannya. 

Indikator keduapuluh satu dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah mendatangi rumah siswa. Dalam strategi guru geografi 

mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus termasuk 

tidak pernah dilakukan, yaitu dengan persentase 75,00 % dari keseluruhan 

44 responden. Mendatangi rumah siswa untuk memberikan penyuluhan 

tentang pentingnya Ujian Nasional baik kepada orang tua maupun siswa 

menunjukkan akan pentingnya Ujian Nasional tersebut, sehingga siswa 

terpacu untuk belajar dan orang tua serius mengawasi kegiatan putra 

putrinya. Sebanyak 33 orang guru geografi tidak pernah mendatangi rumah 

siswa untuk memberikan penyuluhan tentang pentingnya Ujian Nasional 

dikarenakan itu sudah dilaksanakan di sekolah dengan mendatangkan orang 



 
85 

 

 

tua siswa, memberikan informasi secara langsung kepada siswa di sekolah, 

dan guru tidak sempat mengadakan kegiatan seperti itu. 

Indikator keduapuluh dua dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah melakukan pendampingan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan dalam memahami materi. Dalam strategi guru geografi 

mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus termasuk 

sering dilakukan, yaitu dengan persentase 54,55 % dari keseluruhan 44 

responden. Pendampingan kepada siswa yang mengalami kesulitan dalam 

memahami materi sebaiknya harus dilakukan oleh guru.Hal ini dikarenakan 

ada perbedaan tingkat penguasaan materi yang dimiliki siswa.Dengan 

melakukan pendampingan diharapkan siswa mampu menyesuaikan 

penguasaan meteri Ujian Nasional. Dalam hal ini semua guru geografi 

SMA/MA di Kabupaten Kudus  melakukannya. 

Indikator keduapuluh tiga dalam strategi persiapan akademik Ujian 

Nasional adalah melakukan pendampingan kepada siswa yang bermasalah 

atau siswa yang nakal di sekolah. Dalam strategi guru geografi 

mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus termasuk 

sering dilakukan, yaitu dengan persentase 38,64 % dari keseluruhan 44 

responden. Melakukan pendampingan kepada siswa yang bermasalah atau 

siswa yang nakal di sekolah dilakukan untuk menyadarkan siswa yang 

selama ini bermasalah akan pentingnya Ujian Nasional. Dengan ini 

diharapkan siswa sadar dan mau merubah sikapnya untuk lebih konsentrasi 

pada Ujian Nasional yang akan dihadapinya nanti. Sebanyak 5 orang guru 
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geografi tidak melakukan pendampingan kepada siswa yang bermasalah 

atau siswa yang nakal di sekolah dikarenakan pendampingan siswa yang 

bermasalah atau siswa yang nakal di sekolah sudah dilakukan oleh guru 

Bimbingan dan Konseling dan di sekolah yang lain tidak ada siswa yang 

bermasalah. 

Secara keseluruhan strategi persiapan akademik Ujian Nasional 

dalam strategi guru geografi mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di 

Kabupaten Kudus termasuk selalu dan sering dilakukan, yaitu dengan 

masing-masing kategori memiliki persentase 47,73 % dari keseluruhan 44 

responden. 

4.2.2 Hambatan Strategi Persiapan Ujian Nasional 

Perlu adanya evaluasi dalam strategi mempersiapan Ujian Nasional karena 

dalam persiapan tersebut sering ada sejumlah permasalahan dan hambatan yang 

ditemui dalam pelaksanannya, untuk itulah permasalahan tersebut harus segera 

diatasi agar strategi persiapan Ujian Nasional dapat terlaksana dengan baik. 

Hambatan yang muncul dalam strategi guru geografi dalam 

mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus adalah kurangnya 

jam pelajaran, siswamenyepelekan Ujian Nasional, siswa kesulitan dalam dalam 

memahami SKL,  siswa kurang belajar, SKL terlalu luas, kurangnya media yang 

dimiliki sekolah, jadwal Ujian Nasional yang sering berubah, siswa yang 

membolos, kompetensi siswa yang kurang, kurangnya koordinasi guru-guru 

MGMP geografi untuk membahas Ujian Nasional, materi terlalu banyak, 
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perbedaan kompetensi siswa, kurangnya perhatian orang tua, banyaknya 

pemadatan materi disemua mata pelajaran, siswa kurang percaya diri.  

Sedangkan cara yang digunakan guru untuk menghadapi permasalahan 

tersebut diantaranya adalah sering melakukan  latihan soal, menasehati siswa, 

saling bertukar informasi antar guru geografi, membimbing siswa  dan 

memotivasi siswa untuk Rajin Belajar. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi guru geografi dalam 

mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Persiapan mental sudah dilaksanakan akan tetapi dengan intensitas yang 

rendah yaitu 1 kali dalam setahun sedangkan persiapan akademik selalu 

dilakukan dalam mempersiapkan ujian nasional. 

2) Hambatan yang paling banyak dikeluhkan guru dalam mempersiapkan 

ujian nasional adalah SKL yang terlalu luas. 

5.2 Saran  

1) Dalam mempersiapkan mental siswa menghadapi Ujian Nasional dalam 

kegiatan hipnoterapi sebaiknya lebih ditingkatkan frekuensinya. 

Sedangkan untuk persiapan akademik dalam mempersiapkan Ujian 

Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus harus selalu dipertahankan agar 

tingkat kelulusan yang tinggi bisa selalu tercapai bahkan dengan nilai yang 

memuaskan. Dalam hal ini yang perlu di tingkatkan adalah pendampingan 

terhadap siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar melalui kegiatan 

pelayanan individual. 
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2) Guru hendaknya lebih meningkatkan pertemuan dalam forum MGMP 

untuk membahas SKL sebelum diberikan kepada siswa. Selain itu 

perlu adanya pengawasan kegiatan belajar siswa di sekolah maupun di 

rumah oleh guru, dan orang tua siswa. 
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Data Responden Penelitian 

No Nama sekolah Umur  Status 

kepegaw-

aian 

Pendidi-

kan 

terakhir 

Bidang 

studi 

Masa kerja 

1. SMAN 1 Kudus 54 th PNS S1 Geografi 24 tahun 

2. SMAN 2 Kudus 48 th PNS S1 Geografi 23 tahun 

3. SMAN 1 Jekulo 47 th PNS S1 Geografi 25 tahun 

4. SMAN 1 Bae 48 th PNS S1 Geografi 29 tahun 

5. SMAN 2 Bae 42 th PNS S1 Geografi 15 tahun 

6. SMAN 1 Mejobo 47 th PNS S1 Geografi 20 tahun 

7. SMAN 1 Gebog 51 th PNS S1 Geografi 16 tahun 

8. SMA NU Al ma‟ruf 37 th Honorer S1 Sejarah 12 tahun 

9. SMA Muhammadiyah 46 th Honorer S1 Geografi 7 tahun 

10. SMAHidayatul 

Mustafidin 

40 th PNS S1 Geografi 12 tahun 

11. SMA Masehi 38 th PNS S1 Geografi 12 tahun 

12. SMA Keramat 33 th Honorer S1 PAI 7 tahun 

13. SMA PGRI 

Kaliwungu 

40 th Honorer S1 Geografi 13 tahun 

14. SMA PGRI 1 Kudus 39 th Honorer S1 Sejarah 11 tahun 

15. SMA Keluarga 40 th Honorer S1 Fisika 15 tahun 

16. SMA Islam Sudirman 46 th Honorer S1 Geografi 8 tahun 

17. SMA  NU Hasyim 

Asy‟ari 

40 th Honorer S1 Hukum 11 tahun 

18. MAN 1 Kudus 43 th PNS S1 Geografi 18 tahun 

19. MAN 2 Kudus 43 th PNS S1 Geografi 18 tahun 
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20. MA Muhammadiyah 38 th Honorer S1 Pertanian 10 tahun 

21.  MA NU TBS 44 th Honorer S1 Syariah 10 tahun 

22. MA Qudsiyyah 37 th Honorer S2 BK 7 tahun  

23. MA Ma‟ahid 35 th Honorer S1 Atmini-

strasi negara 

9 tahun 

24. MA Miftahul Falah 36 th Honorer S1 Geografi 13 tahun 

25. MA Ibtida‟ul Falah 25 th Honorer S1 Ekonmi 3 tahun 

26. MA NU Banat 33 th Honorer S1 Geografi 7 tahun 

27. MA Miftahud 

Tholibin 

33 th Honorer S1 Geografi 5 tahun 

28. MA Rhaudlotut 

Tholibin 

40 th Honorer S1 Peternakan 7 tahun 

29. MA NU Mu‟alimat 34 th Honorer S1 Sejarah 6 tahun 

30.  MA Nurussalam 40 th Honorer S1 Ekonmi 10 tahun 

31. MA Wiraswasta 32 th Honorer S1 Bimbingan

Konsling 

islam 

5 tahun 

32. MA Nurul Ulum 37 th Honorer S1 PAI 6 tahun 

33. MA Matholi‟ul Huda 32 th PNS S1 B.Ingg-ris 7 tahun 

34. MA Darul Ulum 45 th PNS S1 Tarbiyah 17 tahun 

35. MA Nahdlotul 

Muslimin 

34 th Honorer S1 Geografi 6 tahun 

36. MA Darul Hikam 34 th Honorer S1 Geografi 5 tahun 

37. MA Wahid Hasyim 

Salafiyah 

40 th Honorer S1 PAI 6 tahun 

38. MA Miftahul Ulum 41 th Honorer S1 Sejarah 4 tahun 

39. MA NU Alhidayah 27 th Honorer S1 Fisika 5 tahun 

40. MA Hasyim Asyari 1 45 th Honorer S1 PAI 15 tahun 

41. MA Hasyim Asyari 2 27 th Honorer S1 Geografi 3 tahun 

42. MA Hasyim Asyari 3 42 th Honorer S1 PAI 7 tahun 

43. MA NU Ma‟arif 39 th Honorer S1 Sejarah 5 tahun 

44. MA Mawaqi‟ul Ulum 30 th Honorer S1 Geografi 3 tahun 

Sumber: Data Primer Penelitian, 2011 
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Kisi-kisi instrumen 

JUDUL: Strategi Guru Geografi Dalam Mempersiapkan Ujian Nasional 

SMA/MA di Kabupaten Kudus 

Kisi-Kisi Instrument Angket  

Variabel  Subvariabel  Indikator  No. soal 

Strategi 

persiapan Ujian 

Nasional 

1. Persiapan 

mental 

1. Do‟a bersama 

2. Mengundang motivator 

3. Melakukan hipnoterapi 

4. Bakti sosial 

1,2,3,4 

 2. Persiapan 

Akademik 

Ujian 

Nasional 

1. Nilai hasil belajar yang 

telah terlaksana 

2. Keaktifan siswa 

mengikuti pelajaran 

tambahan 

3. Analisis kesulitan 

materi ajar 

4. Merancang tindakan 

pengajaran yang dapat 

memotivasi siswa 

5. Merumuskan RPP yang 

dapat memotivasi siswa 

6. Memotivasi siswa 

dengan menanggapi 

hasil kerja mereka 

7. Memotivasi siswa 

untuk membaca 

8. Memahami SKL 

9. Menterjemahkan SKL 

menjadi indikator yang 

lebih tajam 

10. Penentuan target 

pencapaian siswa 

11. Guru membuat soal 

sendiri sesuai indikator 

SKL 

12. Mengambil dari 

internet 

13. Menggunakan soal 

Ujian Nasional 

terdahulu 

14. Pelaksanaan latihan 

5, 6, 7, 8, 9, 
10,11,12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 
22, 23, 24, 

25, 26, 27 
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Ujian Nasional 

15. Latihan Ujian Nasional 

dari sekolah itu sendiri 

16. Latihan Ujian Nasional 

dari lembaga luar 

sekolah 

17. Penambahan jam 

pelajaran di pagi hari/ 

jam 0 

18. Penamb ahan jam 

pelajaran di sore hari 

19. Penambahan jam 

pelajaran di hari libur 

20. Pemadatan dan 

pendalaman materi 

21. Guru mendatangi 

rumah siswa 

22. Mendampingi siswa 

yang mengalami 

masalah dalam 

penguasaan materi 

Ujian Nasional 

23. Memberikan 

penyuluhan terhadap 

siswa yang bermasalah 

di sekolah akan 

pentingnya Ujian 

Nasional 
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Kisi-kisi wawancara 

Variabel Dimensi Indikator Nomor soal 

Strategi 

persiapan Ujian 

Nasional 

Kesiapan guru dan 

siswa dalam 

mempersiapkan 

Ujian Nasional 

1. Kesiapan guru 1,2,3 

Hambatan dalam 

strategi persiapan 

Ujian Nasional 

Hambatan dalam 

strategi persiapan 

Ujian Nasional 

2. Bentuk 

hambatan 

persiapan Ujian 

Nasional dan 

antisipasinya 

4,5 
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ANGKET PENELITIAN 

 

Kepada 

Yth. Bapak/Ibu Guru Mapel Geografi 

SMA/MA Kabupaten Kudus 

Di Kudus 

 

 Dalam rangka penelitian, bersama ini saya mohon bantuan Bapak/Ibu 

sebagai respondel dalam penelitian ini (angket terlampir). 

 Bersama ini saya mohon, angket ini diisioleh Bapak/Ibu dengan menjawab 

pertanyaan yang telah disediakan. Sehubungan tersebut jawaban Bapak/Ibu 

responden diharapkan obyektif  karena tidak akan mempengaruhi status dan 

jabatan responden, hanya jawaban yang obyektif dan realistis yang saya butuhkan. 

 Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui “ Strategi Guru Geografi Dalam 

Mempersiapkan Ujian Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 2010 “. Sebagai 

umpan balik bagi studi pendidikan geografi. 

 Demikian pengantar ini dibuat, atas perhatiannya dan bantuannya 

diucapkan terima kasih. 

 

       Semarang, November 2010 

       Hormat saya, 

 

       Peneliti  
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A. PETUNJUK PENGISIAN ANGKET: 

1. Mohon angket diisi oleh Bapak/Ibu untuk menjawab seluruh pertanyaan 

yang telah disediakan. 

2. Berilah tanda (X) lembar pilihan ganda yang telah tersedia dan pilih 

sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 

3. Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, tidak ada jawaban yang 

salah. Oleh sebab itu, usahakan agar tidak ada jawaban yang dikosongkan. 

4. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu atas partisipasi guna 

mensukseskan penelitian ini. 

5. Alternatif  jawaban untuk strategi Ujian Nasional No 1-4, 18-23, dan 25 

Petunjuk isian kuisioner ada 4 alternatif  jawaban, yaitu: 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

6. Alternatif  jawaban untuk strategi Ujian Nasional No  5-17, 24,26 dan 27 

Petunjuk isian kuisioner ada 4 alternatif  jawaban, yaitu: 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

B. DATA KARAKTERISTIK  RESPONDEN: 

1. Umur     =………………………tahun 

2. Pangkat    =……………………………. 

3. Golongan Ruang  =……………………………. 

4. Pendidikan Terakhir  =……………………………. 

5. Bidang studi   =……………………………. 

6. Masa Kerja   =……………………………. 

7. Guru Geografi di SMA/MA =……………………………. 
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C. Strategi Guru Geografi  dalam mempersiapkan Ujian 

Nasional SMA/MA di Kabupaten Kudus 

1. Mengadakan kegiatan do‟a bersama untuk kelulusan kelas XII selama satu 

tahun. 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

2. Kegiatan mengundang motivator untuk memotivasi siwa kelas XII dalam 

menghadapi Ujian Nasional. 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

3. Kegiatan hipnoterapi untuk menyiapkan mental siswa kelas XII dalam 

mempersiapkan siswa untuk menghadapi Ujian Nasional. 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

4. Kegiatan mengadakan bakti sosial kepada yatim piatu atau fakir miskin agar 

di do‟akan supaya kelas XII lulus Ujian Nasional. 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

5. Guru geografi menggunakan nilai rapor atau nilai try out siswa kelas XII 

yang telah terlaksana sebagai tolak ukur dalam mempersiapkan siswa kalas 

XII dalam mengahadapi Ujian Nasional. 

c. Tidak  pernah  c. sering 

d. Jarang   d. selalu 
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6. Mencatat tingkat kehadiran siswa kelas XII dalam mengikuti pelajaran 

tambahan Ujian Nasional 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

7. Melakukan analisis tingkat kesulitan materi ajar. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

8. Memberikan motivasi dalam setiap kegiatan pembelajaran. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

9. Merancang RPP yang dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam mengikuti 

pelajaran yang diajarkan. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

10. Melakukan pembahasan terhadap hasil kerja siswa. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

11. Memberikan motivasi terhadap siswa untuk selalu membaca. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

 

 



 
102 

 

 

12. Mengkaji SKL terlebih dahulu sebelum menggunakannya. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

13. Melakukan analisis SKL dan membuat indikatornya. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

14. Membuat pencapaian Ujian Nasional pada siswa 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

15. Membuat soal-soal yang sesuai dengan indikator yang ada. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

16. Mengumpulkan bank soal dari internet. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

17. Membahas soal Ujian Nasional tahun-tahun sebelumnya. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

18. Melakukan uji coba  atau Try Out Ujian Nasinal dalam  1 tahun 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 
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19. Melakukan uji coba atau Try Out Ujian Nasional yang di selenggarakan 

sekolah sendiri dalam 1 tahun. 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

20. Melakukan uji coba atau Try Out Ujian Nasional yang di selenggarakan 

lembaga lain dalam 1 tahun. 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

21. Memberikan penambahan jam mata pelajaran geografi di pagi hari atau 

jam 0 dalam 1 minggu. 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

22. Memberikan penambahan jam mata pelajaran geografi di sore hari dalam 1 

minggu. 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

23. Memberikan penambahan jam mata pelajaran geografi di hari libur dalam 

1 bulan. 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

c. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

24. Melakukan pemadatan materi dari  kelas X- kelas XII 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 
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25. Mendatangi rumah siswa untuk memberikan penyuluhan tentang 

pentingnya Ujian Nasional. 

a. Tidak  pernah  c. 2 kali 

b. 1 kali   d. 3 kali atau lebih 

26. Melakukan pendampingan kepada siswa yang menglami kesulitan dalam 

memahami materi. 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 

27. Melakukan pendampingan kepada siswa yang bermasalah atau siswa yang 

nakal di sekolah 

a. Tidak  pernah  c. sering 

b. Jarang   d. selalu 
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D. Wawancara  

   Panduan wawancara 

Pewawancara: Peneliti 

Informan: Guru Geografi 

Pertanyaan: 

1. Apa saja persiapan Bapak/Ibu guru geografi dalam mempersiapkan siswa 

untuk menghadapi Ujian Nasionl? 

2. Bagaimana persiapan Bapak/Ibu guru geografi dalam mempersiapkan siswa 

untuk menghadapi Ujian Nasionl selama ini? 

3. Mengapa Bapak/Ibu guru geografi harus mempersiapkan Ujian Nasional 

dengan baik? 

4. Apa saja yang menghambat Bapak/Ibu guru geografi dalam strategi 

mempersiapkan siswa untuk menghadapi Ujian Nasional? 

5. Upaya apa saja yang Bapak/Ibu guru geografi lakukan untuk menghadapi 

hambatan tersebut? 
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Hitung validitas dan Reabilitas persiapan mental 

1. Korelasi persiapan mental 

Correlations 

  
PM1 PM2 PM3 PM4 PM 

PM1 Pearson Correlation 1 .370
*
 .188 .270 .622

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

.044 .320 .149 .000 

N 30 30 30 30 30 

PM2 Pearson Correlation .370
*
 1 .326 .670

**
 .873

**
 

Sig. (2-tailed) .044 
 

.079 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

PM3 Pearson Correlation .188 .326 1 .452
*
 .589

**
 

Sig. (2-tailed) .320 .079 
 

.012 .001 

N 30 30 30 30 30 

PM4 Pearson Correlation .270 .670
**
 .452

*
 1 .815

**
 

Sig. (2-tailed) .149 .000 .012 
 

.000 

N 30 30 30 30 30 

PM Pearson Correlation .622
**
 .873

**
 .589

**
 .815

**
 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .001 .000 
 

N 30 30 30 30 30 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 



 
107 

 

 

2. Reliability persiapan mental 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

.700 .710 4 

 

 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

PM1 3.4000 .77013 30 

PM2 2.1333 1.13664 30 

PM3 1.4667 .57135 30 

PM4 1.4667 .73030 30 

 

 

Inter-Item Correlation Matrix 

 
PM1 PM2 PM3 PM4 

PM1 1.000 .370 .188 .270 

PM2 .370 1.000 .326 .670 

PM3 .188 .326 1.000 .452 

PM4 .270 .670 .452 1.000 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

PM1 5.0667 4.064 .360 .142 .706 

PM2 6.3333 2.299 .634 .488 .552 

PM3 7.0000 4.483 .399 .209 .691 

PM4 7.0000 3.448 .661 .510 .538 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

8.4667 5.775 2.40306 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
109 

 

 

1. Correlations Persiapan Akademik 

 

  
VAR

0000

1 

VAR0

0002 

VAR

0000

3 

VAR

0000

4 

VAR

0000

5 

VAR0

0006 

VAR

0000

7 

VAR

0000

8 

VAR

0000

9 

VAR0

0010 

VAR

0001

1 

VAR

0001

2 

VAR

0001

3 

VAR0

0014 

VAR

0001

5 

VAR

0001

6 

VAR

0001

7 

VAR0

0018 

VAR

0001

9 

VAR

0002

0 

VAR

0002

1 

VAR0

0022 

VAR

0002

3 

VAR

0002

4 

VAR00001 Pearson Correlation 1 .382
*
 .521

**
 .367

*
 .132 .143 .493

**
 .674

**
 .532

**
 .608

**
 .183 .064 .089 .357 .240 .269 .207 .311 .050 .213 .345 .239 .439

*
 .561

**
 

Sig. (2-tailed) 
 

.037 .003 .046 .488 .451 .006 .000 .002 .000 .332 .737 .640 .053 .201 .151 .272 .095 .794 .257 .062 .204 .015 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00002 Pearson Correlation .382
*
 1 .162 .473

**
 .616

**
 .236 .396

*
 .222 .487

**
 .151 .648

**
 .427

*
 .493

**
 .396

*
 .470

**
 .128 .378

*
 .289 .126 .047 .281 .091 .326 .572

**
 

Sig. (2-tailed) .037 
 

.393 .008 .000 .208 .030 .237 .006 .426 .000 .019 .006 .031 .009 .499 .039 .121 .506 .807 .132 .632 .079 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00003 Pearson Correlation .521
**
 .162 1 .439

*
 .255 .304 .368

*
 .308 .318 .448

*
 .439

*
 .218 .041 .114 .201 .051 .287 .342 .201 .561

**
 .255 .171 .222 .514

**
 

Sig. (2-tailed) .003 .393 
 

.015 .174 .102 .046 .098 .087 .013 .015 .246 .831 .549 .288 .789 .124 .064 .286 .001 .173 .366 .237 .004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00004 Pearson Correlation .367
*
 .473

**
 .439

*
 1 .697

**
 .489

**
 .697

**
 .452

*
 .387

*
 .312 .559

**
 .410

*
 .229 .183 .424

*
 .215 .310 .411

*
 .265 .352 .281 .416

*
 .313 .663

**
 

Sig. (2-tailed) .046 .008 .015 
 

.000 .006 .000 .012 .035 .093 .001 .024 .224 .332 .020 .253 .095 .024 .156 .056 .133 .022 .092 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00005 Pearson Correlation .132 .616
**
 .255 .697

**
 1 .592

**
 .545

**
 .367

*
 .555

**
 .308 .802

**
 .588

**
 .533

**
 .428

*
 .332 .232 .339 .277 .267 .435

*
 .350 .518

**
 .337 .709

**
 

Sig. (2-tailed) .488 .000 .174 .000 
 

.001 .002 .046 .001 .098 .000 .001 .002 .018 .073 .217 .067 .138 .154 .016 .058 .003 .069 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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VAR00006 Pearson Correlation .143 .236 .304 .489
**
 .592

**
 1 .263 .245 .248 .081 .489

**
 .319 .356 .048 .260 .336 .407

*
 .285 .248 .396

*
 .054 .307 .407

*
 .510

**
 

Sig. (2-tailed) .451 .208 .102 .006 .001 
 

.160 .191 .186 .670 .006 .085 .053 .803 .165 .070 .026 .127 .186 .030 .778 .099 .026 .004 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00007 Pearson Correlation .493
**
 .396

*
 .368

*
 .697

**
 .545

**
 .263 1 .614

**
 .555

**
 .448

*
 .380

*
 .221 .277 .469

**
 .366

*
 .193 .180 .412

*
 .133 .260 .323 .518

**
 .421

*
 .648

**
 

Sig. (2-tailed) .006 .030 .046 .000 .002 .160 
 

.000 .001 .013 .038 .241 .138 .009 .047 .306 .341 .024 .482 .166 .081 .003 .020 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00008 Pearson Correlation .674
**
 .222 .308 .452

*
 .367

*
 .245 .614

**
 1 .593

**
 .809

**
 .256 .274 .306 .552

**
 .245 .432

*
 .217 .425

*
 .249 .471

**
 .326 .556

**
 .524

**
 .717

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .237 .098 .012 .046 .191 .000 
 

.001 .000 .173 .143 .100 .002 .193 .017 .249 .019 .185 .009 .079 .001 .003 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00009 Pearson Correlation .532
**
 .487

**
 .318 .387

*
 .555

**
 .248 .555

**
 .593

**
 1 .598

**
 .614

**
 .396

*
 .531

**
 .691

**
 .362

*
 .361

*
 .310 .360 .253 .426

*
 .413

*
 .499

**
 .424

*
 .760

**
 

Sig. (2-tailed) .002 .006 .087 .035 .001 .186 .001 .001 
 

.000 .000 .030 .003 .000 .049 .050 .095 .051 .177 .019 .023 .005 .020 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00010 Pearson Correlation .608
**
 .151 .448

*
 .312 .308 .081 .448

*
 .809

**
 .598

**
 1 .312 .204 .227 .486

**
 .187 .333 .219 .196 .399

*
 .588

**
 .385

*
 .522

**
 .415

*
 .666

**
 

Sig. (2-tailed) .000 .426 .013 .093 .098 .670 .013 .000 .000 
 

.093 .280 .227 .006 .322 .072 .246 .300 .029 .001 .036 .003 .023 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00011 Pearson Correlation .183 .648
**
 .439

*
 .559

**
 .802

**
 .489

**
 .380

*
 .256 .614

**
 .312 1 .512

**
 .514

**
 .413

*
 .520

**
 .215 .384

*
 .224 .265 .548

**
 .281 .416

*
 .391

*
 .705

**
 

Sig. (2-tailed) .332 .000 .015 .001 .000 .006 .038 .173 .000 .093 
 

.004 .004 .023 .003 .253 .036 .233 .156 .002 .133 .022 .032 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00012 Pearson Correlation .064 .427
*
 .218 .410

*
 .588

**
 .319 .221 .274 .396

*
 .204 .512

**
 1 .398

*
 .319 .268 .375

*
 .412

*
 .347 .222 .409

*
 .257 .229 .055 .554

**
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Sig. (2-tailed) .737 .019 .246 .024 .001 .085 .241 .143 .030 .280 .004 
 

.029 .085 .152 .041 .024 .060 .238 .025 .170 .224 .775 .001 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00013 Pearson Correlation .089 .493
**
 .041 .229 .533

**
 .356 .277 .306 .531

**
 .227 .514

**
 .398

*
 1 .579

**
 .356 .419

*
 .316 .375

*
 .310 .494

**
 .402

*
 .276 .456

*
 .632

**
 

Sig. (2-tailed) .640 .006 .831 .224 .002 .053 .138 .100 .003 .227 .004 .029 
 

.001 .054 .021 .089 .041 .096 .005 .028 .139 .011 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00014 Pearson Correlation .357 .396
*
 .114 .183 .428

*
 .048 .469

**
 .552

**
 .691

**
 .486

**
 .413

*
 .319 .579

**
 1 .435

*
 .336 .311 .398

*
 .248 .396

*
 .322 .307 .427

*
 .655

**
 

Sig. (2-tailed) .053 .031 .549 .332 .018 .803 .009 .002 .000 .006 .023 .085 .001 
 

.016 .070 .095 .029 .186 .030 .082 .099 .019 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00015 Pearson Correlation .240 .470
**
 .201 .424

*
 .332 .260 .366

*
 .245 .362

*
 .187 .520

**
 .268 .356 .435

*
 1 .165 .480

**
 .182 .475

**
 .329 .035 -.115 .359 .546

**
 

Sig. (2-tailed) .201 .009 .288 .020 .073 .165 .047 .193 .049 .322 .003 .152 .054 .016 
 

.385 .007 .335 .008 .076 .852 .547 .052 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00016 Pearson Correlation .269 .128 .051 .215 .232 .336 .193 .432
*
 .361

*
 .333 .215 .375

*
 .419

*
 .336 .165 1 .361 .244 .363

*
 .406

*
 .198 .481

**
 .229 .526

**
 

Sig. (2-tailed) .151 .499 .789 .253 .217 .070 .306 .017 .050 .072 .253 .041 .021 .070 .385 
 

.050 .195 .049 .026 .293 .007 .223 .003 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00017 Pearson Correlation .207 .378
*
 .287 .310 .339 .407

*
 .180 .217 .310 .219 .384

*
 .412

*
 .316 .311 .480

**
 .361 1 .242 .609

**
 .323 .162 .148 .432

*
 .611

**
 

Sig. (2-tailed) .272 .039 .124 .095 .067 .026 .341 .249 .095 .246 .036 .024 .089 .095 .007 .050 
 

.198 .000 .082 .393 .434 .017 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00018 Pearson Correlation .311 .289 .342 .411
*
 .277 .285 .412

*
 .425

*
 .360 .196 .224 .347 .375

*
 .398

*
 .182 .244 .242 1 -.007 .271 .248 .074 .265 .520

**
 

Sig. (2-tailed) .095 .121 .064 .024 .138 .127 .024 .019 .051 .300 .233 .060 .041 .029 .335 .195 .198 
 

.969 .148 .186 .697 .156 .003 
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N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00019 Pearson Correlation .050 .126 .201 .265 .267 .248 .133 .249 .253 .399
*
 .265 .222 .310 .248 .475

**
 .363

*
 .609

**
 -.007 1 .418

*
 .289 .217 .311 .544

**
 

Sig. (2-tailed) .794 .506 .286 .156 .154 .186 .482 .185 .177 .029 .156 .238 .096 .186 .008 .049 .000 .969 
 

.022 .122 .249 .095 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00020 Pearson Correlation .213 .047 .561
**
 .352 .435

*
 .396

*
 .260 .471

**
 .426

*
 .588

**
 .548

**
 .409

*
 .494

**
 .396

*
 .329 .406

*
 .323 .271 .418

*
 1 .234 .444

*
 .417

*
 .666

**
 

Sig. (2-tailed) .257 .807 .001 .056 .016 .030 .166 .009 .019 .001 .002 .025 .005 .030 .076 .026 .082 .148 .022 
 

.213 .014 .022 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00021 Pearson Correlation .345 .281 .255 .281 .350 .054 .323 .326 .413
*
 .385

*
 .281 .257 .402

*
 .322 .035 .198 .162 .248 .289 .234 1 .291 .472

**
 .538

**
 

Sig. (2-tailed) .062 .132 .173 .133 .058 .778 .081 .079 .023 .036 .133 .170 .028 .082 .852 .293 .393 .186 .122 .213 
 

.119 .009 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00022 Pearson Correlation .239 .091 .171 .416
*
 .518

**
 .307 .518

**
 .556

**
 .499

**
 .522

**
 .416

*
 .229 .276 .307 -.115 .481

**
 .148 .074 .217 .444

*
 .291 1 .349 .535

**
 

Sig. (2-tailed) .204 .632 .366 .022 .003 .099 .003 .001 .005 .003 .022 .224 .139 .099 .547 .007 .434 .697 .249 .014 .119 
 

.059 .002 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00023 Pearson Correlation .439
*
 .326 .222 .313 .337 .407

*
 .421

*
 .524

**
 .424

*
 .415

*
 .391

*
 .055 .456

*
 .427

*
 .359 .229 .432

*
 .265 .311 .417

*
 .472

**
 .349 1 .655

**
 

Sig. (2-tailed) .015 .079 .237 .092 .069 .026 .020 .003 .020 .023 .032 .775 .011 .019 .052 .223 .017 .156 .095 .022 .009 .059 
 

.000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

VAR00024 Pearson Correlation .561
**
 .572

**
 .514

**
 .663

**
 .709

**
 .510

**
 .648

**
 .717

**
 .760

**
 .666

**
 .705

**
 .554

**
 .632

**
 .655

**
 .546

**
 .526

**
 .611

**
 .520

**
 .544

**
 .666

**
 .538

**
 .535

**
 .655

**
 1 

Sig. (2-tailed) .001 .001 .004 .000 .000 .004 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .002 .003 .000 .003 .002 .000 .002 .002 .000 
 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 
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*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
                      

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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2. Reliability Persiapan Akademik 

Scale: ALL 
 

Case Processing Summary 

  
N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized Items N of Items 

.909 .924 23 
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Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

VAR00001 3.5000 .77682 30 

VAR00002 3.4000 .81368 30 

VAR00003 3.5333 .68145 30 

VAR00004 3.8000 .48423 30 

VAR00005 3.6000 .67466 30 

VAR00006 3.7000 .46609 30 

VAR00007 3.7333 .44978 30 

VAR00008 3.6000 .72397 30 

VAR00009 3.5667 .62606 30 

VAR00010 3.5333 .73030 30 

VAR00011 3.8000 .48423 30 

VAR00012 3.0000 .69481 30 

VAR00013 3.6000 .49827 30 

VAR00014 3.6000 .62146 30 

VAR00015 3.0667 .73968 30 

VAR00016 2.3333 .66089 30 

VAR00017 2.0333 .96431 30 

VAR00018 2.2667 1.14269 30 

VAR00019 2.1667 1.34121 30 

VAR00020 3.4333 .72793 30 

VAR00021 1.6333 .96431 30 

VAR00022 3.3000 .65126 30 

VAR00023 3.0000 .90972 30 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Squared Multiple 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

VAR00001 69.7000 94.217 .505 . .906 

VAR00002 69.8000 93.683 .514 . .906 

VAR00003 69.6667 95.816 .462 . .907 

VAR00004 69.4000 96.179 .635 . .905 

VAR00005 69.6000 93.214 .673 . .902 

VAR00006 69.5000 97.845 .475 . .907 

VAR00007 69.4667 96.740 .622 . .905 

VAR00008 69.6000 92.455 .680 . .902 

VAR00009 69.6333 93.206 .732 . .902 

VAR00010 69.6667 93.126 .623 . .903 

VAR00011 69.4000 95.766 .680 . .904 

VAR00012 70.2000 95.131 .504 . .906 

VAR00013 69.6000 96.317 .601 . .905 

VAR00014 69.6000 94.593 .617 . .904 

VAR00015 70.1333 94.809 .492 . .906 

VAR00016 70.8667 95.844 .476 . .906 

VAR00017 71.1667 91.454 .545 . .905 

VAR00018 70.9333 91.720 .430 . .910 

VAR00019 71.0333 89.482 .440 . .912 

VAR00020 69.7667 93.151 .623 . .903 

VAR00021 71.5667 92.875 .465 . .907 

VAR00022 69.9000 95.817 .486 . .906 

VAR00023 70.2000 91.200 .599 . .904 

 

 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 

73.2000 102.441 10.12133 23 
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Inter-Item Correlation Matrix 

 
VAR

0000

1 

VAR

0000

2 

VAR0

0003 

VAR

0000

4 

VAR

0000

5 

VAR

0000

6 

VAR0

0007 

VAR

0000

8 

VAR

0000

9 

VAR00

010 

VAR00

011 

VAR00

012 

VAR00

013 

VAR00

014 

VAR0

0015 

VAR00

016 

VAR00

017 

VAR00

018 

VAR0

0019 

VAR00

020 

VAR00

021 

VAR00

022 

VAR00

023 

VAR00001 1.000 .382 .521 .367 .132 .143 .493 .674 .532 .608 .183 .064 .089 .357 .240 .269 .207 .311 .050 .213 .345 .239 .439 

VAR00002 .382 1.000 .162 .473 .616 .236 .396 .222 .487 .151 .648 .427 .493 .396 .470 .128 .378 .289 .126 .047 .281 .091 .326 

VAR00003 .521 .162 1.000 .439 .255 .304 .368 .308 .318 .448 .439 .218 .041 .114 .201 .051 .287 .342 .201 .561 .255 .171 .222 

VAR00004 .367 .473 .439 1.000 .697 .489 .697 .452 .387 .312 .559 .410 .229 .183 .424 .215 .310 .411 .265 .352 .281 .416 .313 

VAR00005 .132 .616 .255 .697 1.000 .592 .545 .367 .555 .308 .802 .588 .533 .428 .332 .232 .339 .277 .267 .435 .350 .518 .337 

VAR00006 .143 .236 .304 .489 .592 1.000 .263 .245 .248 .081 .489 .319 .356 .048 .260 .336 .407 .285 .248 .396 .054 .307 .407 

VAR00007 .493 .396 .368 .697 .545 .263 1.000 .614 .555 .448 .380 .221 .277 .469 .366 .193 .180 .412 .133 .260 .323 .518 .421 

VAR00008 .674 .222 .308 .452 .367 .245 .614 1.000 .593 .809 .256 .274 .306 .552 .245 .432 .217 .425 .249 .471 .326 .556 .524 

VAR00009 .532 .487 .318 .387 .555 .248 .555 .593 1.000 .598 .614 .396 .531 .691 .362 .361 .310 .360 .253 .426 .413 .499 .424 

VAR00010 .608 .151 .448 .312 .308 .081 .448 .809 .598 1.000 .312 .204 .227 .486 .187 .333 .219 .196 .399 .588 .385 .522 .415 

VAR00011 .183 .648 .439 .559 .802 .489 .380 .256 .614 .312 1.000 .512 .514 .413 .520 .215 .384 .224 .265 .548 .281 .416 .391 

VAR00012 .064 .427 .218 .410 .588 .319 .221 .274 .396 .204 .512 1.000 .398 .319 .268 .375 .412 .347 .222 .409 .257 .229 .055 

VAR00013 .089 .493 .041 .229 .533 .356 .277 .306 .531 .227 .514 .398 1.000 .579 .356 .419 .316 .375 .310 .494 .402 .276 .456 

VAR00014 .357 .396 .114 .183 .428 .048 .469 .552 .691 .486 .413 .319 .579 1.000 .435 .336 .311 .398 .248 .396 .322 .307 .427 

VAR00015 .240 .470 .201 .424 .332 .260 .366 .245 .362 .187 .520 .268 .356 .435 1.000 .165 .480 .182 .475 .329 .035 -.115 .359 

VAR00016 .269 .128 .051 .215 .232 .336 .193 .432 .361 .333 .215 .375 .419 .336 .165 1.000 .361 .244 .363 .406 .198 .481 .229 
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VAR00017 .207 .378 .287 .310 .339 .407 .180 .217 .310 .219 .384 .412 .316 .311 .480 .361 1.000 .242 .609 .323 .162 .148 .432 

VAR00018 .311 .289 .342 .411 .277 .285 .412 .425 .360 .196 .224 .347 .375 .398 .182 .244 .242 1.000 -.007 .271 .248 .074 .265 

VAR00019 .050 .126 .201 .265 .267 .248 .133 .249 .253 .399 .265 .222 .310 .248 .475 .363 .609 -.007 1.000 .418 .289 .217 .311 

VAR00020 .213 .047 .561 .352 .435 .396 .260 .471 .426 .588 .548 .409 .494 .396 .329 .406 .323 .271 .418 1.000 .234 .444 .417 

VAR00021 .345 .281 .255 .281 .350 .054 .323 .326 .413 .385 .281 .257 .402 .322 .035 .198 .162 .248 .289 .234 1.000 .291 .472 

VAR00022 .239 .091 .171 .416 .518 .307 .518 .556 .499 .522 .416 .229 .276 .307 -.115 .481 .148 .074 .217 .444 .291 1.000 .349 

VAR00023 .439 .326 .222 .313 .337 .407 .421 .524 .424 .415 .391 .055 .456 .427 .359 .229 .432 .265 .311 .417 .472 .349 1.000 
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Hitung Data 

 

Hitung Data Persiapan Mental 

No 
Kode 

Responden 

Item pertanyaan     Jumlah % 

            

1 2 3 4     

1 R01 4 1 4 1 10 62,50% 

2 R02 4 2 1 1 8 50,00% 

3 R03 4 1 4 1 10 62,50% 

4 R04 2 2 2 1 7 43,75% 

5 R05 3 2 2 2 9 56,25% 

6 R06 3 1 1 2 7 43,75% 

7 R07 
3 2 1 1 

7 43,75% 

8 R08 
4 2 3 2 

11 68,75% 

9 R09 
3 1 1 1 

6 37,50% 

10 R10 
4 1 1 1 

7 43,75% 

11 R11 
4 4 4 2 

14 87,50% 

12 R12 
4 1 4 1 

10 62,50% 

13 R13 
3 2 3 1 

9 56,25% 

14 R14 
4 3 3 2 

12 75,00% 

15 R15 
1 1 1 1 

4 25,00% 

16 R16 
4 4 4 2 

14 87,50% 

17 R17 
4 4 4 4 

16 100,00% 

18 R18 
4 1 1 1 

7 43,75% 

19 R19 
4 3 3 1 

11 68,75% 

20 R20 
1 1 4 1 

7 43,75% 

21 R21 
4 4 4 3 

15 93,75% 

22 R22 
4 1 1 1 

7 43,75% 

23 R23 
3 2 1 1 

7 43,75% 

24 R24 
2 1 1 1 

5 31,25% 

25 R25 
3 1 1 2 

7 43,75% 

26 R26 
4 4 4 1 

13 81,25% 

27 R27 
3 2 1 1 

7 43,75% 

28 R28 
4 4 4 1 

13 81,25% 

29 R29 
4 3 1 3 

11 68,75% 

30 R30 
4 2 1 1 

8 50,00% 

31 R31 
4 4 2 2 

12 75,00% 

Lampiran 6 
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32 R32 
4 4 4 1 

13 81,25% 

33 R33 
4 2 1 1 

8 50,00% 

34 R34 
4 2 4 2 

12 75,00% 

35 R35 
3 2 3 1 

9 56,25% 

36 R36 
4 4 1 2 

11 68,75% 

37 R37 
3 2 3 1 

9 56,25% 

38 R38 
4 4 2 2 

12 75,00% 

39 R39 
4 2 2 2 

10 62,50% 

40 R40 
4 4 4 1 

13 81,25% 

41 R41 
4 3 1 3 

11 68,75% 

42 R42 
4 4 3 1 

12 75,00% 

43 R43 
4 1 4 1 

10 62,50% 

44 R44 
4 2 1 1 

8 50,00% 

      
9,75 9,03% 

      
jumlah   156 103 105 65 

% orang   89% 59% 60% 37% 
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Data persiapan akademik Ujian Nasional 

No 
Kode 

Responden 

        
 
Item Pertanyaan 

 

     
Jumlah % 

Kategori 

                                                  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 R01 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 2 

2 R02 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

3 R03 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

4 R04 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

5 R05 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 4 3 

6 R06 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

7 R07 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 

8 R08 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

9 R09 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 

10 R10 4 4 2 4 3 3 4 2 2 2 3 1 

11 R11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

12 R12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 

13 R13 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 

14 R14 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

15 R15 1 4 2 3 4 4 3 1 3 1 4 3 

16 R16 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 

17 R17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

18 R18 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 

19 R19 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 

20 R20 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 

21 R21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

22 R22 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 
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23 R23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

24 R24 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 

25 R25 4 3 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 

26 R26 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

27 R27 4 3 4 2 2 3 2 4 4 4 4 2 

28 R28 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

29 R29 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 

30 R30 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 R31 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 2 

32 R32 2 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 

33 R33 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 

34 R34 4 4 1 4 4 3 3 4 3 2 3 4 

35 R35 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 

36 R36 4 4 2 4 2 2 4 4 1 1 2 1 

37 R37 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 

38 R38 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 

39 R39 3 3 2 4 2 4 3 4 4 2 4 3 

40 R40 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 

41 R41 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 2 

42 R42 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

43 R43 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 

44 R44 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 

jumlah   157 168 144 166 153 159 161 158 149 145 166 125 

% orang   89% 95% 82% 94% 87% 90% 91% 90% 85% 82% 94% 71% 
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No 
Kode 

Responden 

        
  
Item Pertanyaan     

Jumlah % Kategori 

                                                  
 

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Jumlah  %  

1 R01 3 3 2 2 1 4 1 2 1 3 3 65 70,65% 

2 R02 3 3 2 2 1 2 1 3 2 4 3 72 78,26% 

3 R03 3 3 3 2 1 2 1 3 1 4 2 72 78,26% 

4 R04 4 4 3 2 4 1 4 4 1 4 3 80 86,96% 

5 R05 3 2 4 2 2 1 3 3 1 2 3 66 71,74% 

6 R06 4 4 3 2 2 2 4 3 3 4 3 78 84,78% 

7 R07 4 4 3 3 2 2 1 3 1 3 3 67 72,83% 

8 R08 4 4 3 2 1 4 1 4 2 3 3 79 85,87% 

9 R09 3 4 3 2 1 1 1 3 1 3 1 68 73,91% 

10 R10 3 4 2 2 2 2 1 3 1 2 2 58 63,04% 

11 R11 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 87 94,57% 

12 R12 4 4 4 2 2 2 1 4 1 3 3 75 81,52% 

13 R13 4 4 3 1 1 4 1 4 3 3 4 78 84,78% 

14 R14 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 82 89,13% 

15 R15 4 3 3 1 2 1 1 2 1 2 2 55 59,78% 

16 R16 4 4 3 4 4 4 1 4 1 4 2 79 85,87% 

17 R17 4 4 4 3 1 2 4 4 4 3 4 84 91,30% 

18 R18 4 4 4 2 1 4 1 4 1 3 4 77 83,70% 

19 R19 4 4 4 3 2 1 4 4 1 4 4 77 83,70% 

20 R20 3 4 4 2 1 3 4 4 1 3 4 78 84,78% 

21 R21 4 4 3 3 1 2 3 4 4 4 4 84 91,30% 

22 R22 3 4 3 2 1 2 1 2 1 3 3 65 70,65% 

23 R23 4 4 2 3 1 2 1 4 1 4 4 77 83,70% 
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24 R24 3 4 3 2 1 2 1 2 1 2 2 55 59,78% 

25 R25 4 4 3 2 1 2 1 4 1 4 4 72 78,26% 

26 R26 4 4 3 3 1 3 4 4 1 3 1 77 83,70% 

27 R27 4 4 2 3 2 2 1 3 1 3 3 66 71,74% 

28 R28 4 4 3 3 1 3 4 4 1 3 1 77 83,70% 

29 R29 4 4 4 2 2 4 3 4 1 3 2 67 72,83% 

30 R30 4 4 4 3 1 3 3 4 1 4 3 81 88,04% 

31 R31 4 4 2 3 4 3 3 3 1 3 3 74 80,43% 

32 R32 3 4 2 3 1 4 1 2 1 3 2 59 64,13% 

33 R33 4 4 4 3 1 2 3 4 1 3 3 76 82,61% 

34 R34 4 4 2 3 1 2 4 4 1 2 3 69 75,00% 

35 R35 4 4 4 3 4 4 1 4 1 3 3 78 84,78% 

36 R36 4 4 3 3 1 2 1 4 1 2 4 60 65,22% 

37 R37 4 4 4 3 1 2 3 4 1 3 3 75 81,52% 

38 R38 4 3 2 3 2 2 1 4 2 3 4 71 77,17% 

39 R39 3 4 4 2 1 2 1 2 1 2 2 62 67,39% 

40 R40 3 4 4 3 2 2 4 3 2 3 3 73 79,35% 

41 R41 3 4 4 4 2 2 2 4 1 3 2 70 76,09% 

42 R42 4 4 4 4 1 4 4 4 2 3 4 84 91,30% 

43 R43 3 4 3 2 1 2 1 3 1 2 1 66 71,74% 

44 R44 4 4 4 3 2 1 3 3 1 3 1 68 73,91% 

             
72,34091 66,98% 

 

             jumlah   162 169 139 113 73 107 95 151 64 136 126 

% orang   92% 96% 79% 64% 41% 61% 54% 86% 36% 77% 72% 

 


