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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan kebutuan yang mutlak dan penting bagi setiap 

bangsa, hal tersebut karena menyangkut masa depan bangsa dalam hal 

pembangunanan nasional. Selain itu pendidikan memiliki peran strategis dalam 

mendayagunakan sumber daya manusia agar lebih baik dan lebih matang. Melalui 

pendidikan sumber daya manusia terus diasah agar memiliki kecakapan dan 

kemampuan dalam memecahkan problematika  dalam kehidupan. Dengan kata 

lain sumber daya manusia yang diharapkan mampu menghadapi masa depan yang 

memiliki cakrawala berpikir luas, memiliki keterampilan tepat guna, memiliki 

kepribadian mandiri dan bertanggung jawab, serta memiliki pemahaman dan 

apresiasi terhadap orang lain.1 

Peserta didik sebagai generasi penerus bangsa diharapkan dapat 

meningkatkan kualitas dirinya untuk kemajuan bangsanya. Salah satu cara yang 

dapat dilakukan adalah melalui pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang 

tercantum pada Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional. Pendidikan diindonesia diharapkan mampu membangun integritas 

kepribadian manusia indonesia seutuhnya dengan mengembangkan potensi secara 

terpadu, UU RI NO 20  Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3, 

menegaskan: 

 
1 Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan. (Bandung: Alfabeta, 2012)., 

h. 6. 
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“pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabak dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

tuhan yang maha esa , berakhlak mulia, sehat dan berilmu,  cakap, kreatif 

dan mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”2 

Untuk mewujudkan isi Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tersebut 

membutuhkan proses yang panjang dan berkesinambungan. Dalam hal ini 

lembaga pendidikan merupakan institusi atau lemabaga yang dipandang paling 

tepat untuk membantu dalam mewujudkan peserta didik yang memiliki 

kemampuan dan watak yang sesuai dengan cita-cita UUD 1945. salah satu 

langkah yang diambil oleh lembaga pendidikan yaitu dengan meningkatkan 

kualitas dan mutu pembelajaran di sekolah. Adapun langkah yang dilakukan guna 

meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan adalah melalui upaya 

penyelenggarakan ujian Nasional yang baik, Pemerintah melalui Kementerian 

Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bekerjasama dengan Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) menyelenggarakan ujian Nasional sebagai bentuk 

evaluasi pendidikan Nasional. Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia No. 75 Tahun 2009 yang bahwasannya “Ujian 

Nasional yang selanjutnya disebut UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian 

kompetensi peserta didik secara Nasional pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah”. 

 

 
2 UU Sistem Pendidikan Nasional UU  RI NO 20  Tahun 2003 (Jakarta, Sinar Grafika, 

2008), h. 7 



16 

 

 

 

Pada tahun pelajaran 2014/2015 Kemdikbud mengeluarkan kebijakan 

baru terkait penyelenggaraan UN yaitu ujian nasional dapat dilaksanakan dengan 

2 (dua) cara. Pertama, ujian nasional dilaksanakan dengan mekanisme secara 

tertulis atau Paper Based Test (PBT). Kedua, ujian nasional dapat dilaksanakan 

dengan mekanisme berbasis komputer atau yang dikenal dengan Computer Based 

Test (CBT) atau ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Untuk UN 

konvensional, penggandaan soal dan pendistribusian soal UN serta pengerjaan 

soal UN oleh siswa kurang lebih sama seperti mekanisme tahun sebelumnya. 

Sedangkan untuk UN berbasis komputer, penggandaan soal dan pendistribusian 

soal UN serta pengerjaan soal UN oleh siswa menggunakan komputer secara 

langsung. 

Penerapan UNBK dalam sistem pendidikan di Indonesia sesungguhnya 

mulai dilakukan pada tahun 2015 yang lalu. Kebijakan UNBK yang dikeluarkan 

pemerintah dibidang pendidikan dalam aspek evaluasi pendidikan melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2015, yaitu kebijakan pelaksanaan Ujian 

Nasional Berbasis Komputer (Computer Based Test). UN menurut peraturan 

BSNP 0031/BSNP/III/2015 tentang Prosedur Operasional Standar 

Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 adalah kegiatan 

pengukuran dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, 

SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, secara nasional meliputi mata 

pelajaran tertentu.3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) 

menyadari bahwa peningkatan mutu layanan pendidikan membutuhkan penilaian 

 
3Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0031/P/BSNP/III/2015 tentang 

Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian nasional Tahun Pelajaran 2014/2015. 



17 

 

 

 

berbagai indikator kinerja. UN adalah salah satu indikator dari delapan Standar 

Nasional Pendidikan. 

UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) telah dilaksanakan di 

beberapa sekolah di Indonesia. Dalam hal ini realitas mengenai kebijakan UN 

yang dilakukan pemerintah cenderung untuk mencari mutu pendidikan dengan 

standar yang jelas sesuai dengan amanat undan-gundang. Berdasarkan data dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), UN tingkat SMA yang 

digelar pada 10-14 April 2017 ternyata banyak menyisahkan problematika yang 

harus segera dicari solusi dan pemecahannya. Berbagai masalah yang muncul 

ketika pelaksanaan UN 2017 berlangsung dapat di rinci sebagai berikut. Pertama,  

saat UNBK tingkat SMK berlangsung, pemadaman listrik terjadi di beberapa 

daerah. Akibatnya, komputer yang menjadi alat utama ujian nasional tak bisa 

dinyalakan. Kedua, keterbatasan jumlah komputer yang ada menjadi salah satu 

sebab sebagian siswa masih melaksanakan UN dengan sistem UNKP. Selain itu 

pelaksanaan UNBK juga terkendala dengan masih terbatasnya jaringan internet di 

sejumlah daerah. Ketiga, adanya pungutan Biaya UN dibeberapa daerah akibat 

Dana Pemerintah Tak Kunjung Cair.4 

SMA Negeri 6 Palopo pada tahun 2017 melalui kebijakan pemerintah 

kota palopo dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Palopo ditunjuk sebagai salah 

satu sekolah yang akan menyelenggarakan UNBK 2017 yang pada tahun-tahun 

sebelumnya hanya melaksanakan ujian nasional berbasis tulisan, setelah 

 
4 Muh Turizal Husein, Ujian Nasional 2017 Dalam sudut Pandang Filsafat Pragmatis., 

Jurnal Volume 1 2017 Universitas Muhammadiyah Tangerang, Babakan Kota Tangerang, h. 169-

182 
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memenuhi syarat administrasi yang dipersyaratkan oleh PUSPENDIK. Selama ini 

jaringan komputer pada SMA Negeri 6 Palopo hanya berada pada laboratorium 

komputer dengan jumlah perangkat komputer sebanyak 18 buah komputer, hal ini 

berarti masih belum memenuhi syarat untuk melakukan ujian nasional berbasis 

komputer. Melihat kondisi tersebut maka dilakukan pemasangan jaringan Local 

Area Network (LAN).5  

Terkait konsep dan pelaksanaan UN tahun 2017 ini, masih menjadi 

bahan perdebatan, sehingga penelitian mengenai Ujian Nasional sebagai metode 

pengukuran ketercapaian standar nasional pendidikan selalu menarik untuk 

dilakukan. Lalu ketika UN ini dikaitkan dengan pandangan pragmatisme, terutama 

pada aspek aksiologi tentunya memiliki kejanggalan dan ketidakbebasan terutama 

bagi siswa. Saat ini UN dijadikan suatu patokan atau pedoman dalam menentukan 

prestasi dan kelulusan bagi siswa-siswi. Dari hal itu, terbukalah pintu kritik dan 

penolakan berbagai pengamat pendidikan. Jika hal itu dihadapkan pada 

pandangan pragmatisme yang lebih menekankan pada nilai-nilai yang tergantung 

pada diri siswa, tentunya disadari bahwa setiap siswa memiliki kemampuan 

akademik yang berbeda-beda. Karena itu, bila semua siswa disamaratakan dalam 

konteks UN ini, maka pembelajaran menjadi sangat kontradiktif. 

UNBK yang dimulai pada april 2018 untuk jenjang SMA/MA, SMK 

dan SMP/MTs. Kepala badan penelitian dan Pengembangan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno mengatakan: 

 
5 Ali Wagyudin Nirsal,  Desain dan Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer 

Pada SMA Negeri 6 Palopo, Jurnal Volume 3 2017, Universitas Cokroaminoto Palopo, h.  241 
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masih ada sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer untuk melaksanakan  

UNBK. Totok Mengatakan siswa dari sekolah yang belum memadai fasilitasnya 

bisa mengikuti UNBK di sekolah lain yang sarana komputernya sudah memadai. 

Kebijakan itu, menurut dia seiring dengan bertambahnya jumlah sekolah yang 

akan mengikuti UNBK. Berdasarkan data dari situs dari Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud), sekolah yang terdaftar sebagai peserta UNBK 

pada tahun 2017 sebanyak 30.577 sekolah. Sedangkan data per 3 Maret 2018 

sudah ada 59.602 sekolah yang terdaftar untuk mengikuti UNBK.  

Totok mengemukakan :  Menurut kami, kebijakan ini bagus juga 

untuk sekolah, agar budaya sharing bisa berjalan  Totok menuturkan, hingga saat 

ini sudah ada 16 provinsi yang seratus persen menerapkan UNBK untuk tingkat 

SMA/MA. Sedangkan tingkat SMK ada 18 Provinsi dan Tingkat SMP ada dua 

provinsi, yaitu DKI Jakarta dan Yogyakarta. UN SMK akan diselenggarakan pada 

2 April hingga 5 April, sedangkan SMA/MA pada 9 hingga 12 April dan UN 

susulan SMK/SMA/MA pada 17 April hingga 18 April. Untuk SMP/MTs, UN 

akan didelenggaran  pada 23 hingga 26 April dan sususlan pada hingga 9 Mei.6 

Gangguan teknis pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018  

pada Sekolah Menenggah Atas (SMA) dan Madrasah Aliyah (MA) terjadi di 

beberapa daerah di indonesia. Salah satu kendala UNBK 2018 SMA/MA yang 

terjadi di Nusa Tenggara Barat. Dari data yang dihimpun Federasi Serikat Guru 

Indonesia (FSGI), ada sepuluh sekolah  SMA/MA yang mengalami gangguan 

 
6 https://nasional.tempo.co rabu 7 Maret 2018. Diakses pada tanggal 15 Maret 2019 pukul 

20.00 Wita 

https://nasional.tempo.co/
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teknis. Gangguan teknis tersebut di antaranya kendala koneksi server PC sekolah 

dengan server UNBK pusat, server rusak dan mati lampu. 

Terkait pelaksanaan UNBK  2018 SMA/MA yang berlangsung 9-12 April 

2018 ini baru bisa dimulai siang hari, bahkan siswa satu sekolah pun ada yang 

harus mengulangi ujian dihari tersebut. Sekjen FSGI Heru Purnomo dan tim, 

menyimpulkan kendala utama UNBK 2018 SMA/MA. Pertama, sekolah tidak 

punya komputer yang cukup sehingga harus meminjam. Adanya peminjaman 

komputer membuat persiapan ujian tidak maksimal. Persiapan UNBK 2018 dinilai 

mendadak. Siswa tidak bisa memulai ujian dengan tepat waktu. Kedua, sekolah 

tidak punya jaringan internet yang cukup untuk autopatching (sinkronisasi server 

PC sekolah dengan server UNBK 2018) program UNBK 2018. Akibatnya, server 

tidak berjalan. Perbaikan pun butuh waktu lama. Kondisi tersebut terjadi SMAN 1 

Labuhan Badas (Pulau Medang), masalah autopatching (sinkonisasi) berlangsung 

sekitar 4 jam, server pun baru bisa terkoneksi pukul 11.00 Wita. Ketiga, sekolah 

tidak punya proktor (orang yang bertanggung jawab mengendalikan server) yang 

mampu menjalankan program UNBK 2018 dengan baik. Hal ini berujung 

penanganan gangguan teknis memakan waktu lama. Seperti kondisi MA Al-

Maarif Sukaraja, Majur Praya Timur, Lombok Tenggah. Proktor tidak mampu 

menangani masalah server dan baru meminta bantuan kepada tim dari pusat pada 

sore hari. Server baru tersinkron pada pukul 18.00 Wita. Seluruh siswa akhirnya 

harus ikut ujian susulan untuk UNBK hari pertama. 
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FSGI menduga kuat, berbagai kendala teknis yang dihadapi  sekolah 

di indonesia secara garis besar terfokus pada kendala utama di atas. Meski begitu, 

sekolah yang melapor ke posko FSGI hanya beberapa daerah saja.7  

  Salah satu sekolah yang telah menerapkan UNBK (Ujian Nasional 

Berbasis Komputer) adalah di SMP Negeri 1 Konawe Selatan, diberlakukannya 

UNBK untuk pertama kalinya SMP Negeri 1 Konawe Selatan telah ikut serta 

melaksanakan UNBK. 

UNBK pertama kali dilaksanakan untuk tingkat sekolah menengah 

pertama di Kabupaten konawe Selatan. Untuk di Kabupaten Konawe selatan 

UNBK dilaksanakan di 6 sekolah yaitu: SMP N 1 Konawe Selatan, SMP N 2 

Konawe Selatan, SMP 3 N Konawe Selatan, SMP N 6 Konawe Selatan, SMP 12 

N Konawe Selatan dan SMP N 22 konawe selatan. Hanya 6 sekolah menenggah 

pertama yang melaksanakan UNBK disekolah masing-masing. SMP Negeri 1 

Konawe Selatan menjadi sekolah percontohan dalam pelaksanaan UNBK.  

Menjadi sekolah percontohan dalam pelaksanaan UNBK tentu tidak lepas dari 

seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan 

UNBK berjalan dengan semestinya. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru-

guru dalam memilih calon untuk Proktor, Teknisi dan Pengawas untuk UNBK. 

Dalam pemilihan proktor dan teknisi sekolah tidak mengami kesulitan dalam 

pemilihannya, hal ini dikarenakan jauh sebelum sekolah ditunjuk melaksanakan 

UNBK, guru-guru sudah diwajibkan pandai dalam mengoperasikan komputer 

 
7 https://www.liputan 6. Com, Jakarta. Diakses pada tanggal 15 maret 2019 pukul 20.00 

Wita 

https://www.liputan/


22 

 

 

 

dalam keseharian disekolah. Namun tetap berpatokan pada prosedur dalam 

pemilihan Proktor dan Teknisi. Selanjutnya setelah terpilihnya Proktor, Teknisi 

dan Pengawas diikut sertakan dalam pelatihan pelaksanaan Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK). 

Menjadi sekolah percontohan untuk tingkat  Sekolah Menenggah 

Pertama (SMP) SMP Negeri 1 Konawe selatan dinilai mampu untuk menjadi 

contoh dalam pelaksanaan UNBK untuk sekolah lainnya dikarenakan, sekolah ini 

merupakan sekolah tertua di Konawe Selatan, untuk sumber daya pendukung baik 

sarana dan prasarana sekolah mengupayakan agar terpenuhi, tidak mengalami 

permasalahn seperti yang terjadi diatas, jumlah guru SMP Negeri 1 Konawe 

Selatan berjumlah 48 orang. Jika dibandingkan dengan sekolah lainnya yang 

melaksanakan UNBK SMP Negeri 1 Konawe Selatan memiliki keunggulan dalam 

pelaksanaanya dimana salah satu keunggulan dari SMP Negeri 1 Konawe selatan 

ini telah menyiapakan 3 laboratorium komputer untuk melaksanakan UNBK, 

jumlah guru yang lebih banyak dan berpengalaman dalam mengoperasikan sistem 

komputer, melakukan kerja sama dengan pihak PLN dan telkom. 

Keterbatasan sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya 

menjadi hambatan dalam pelasanaan UNBK di SMP Negeri 1 Konawe Selatan. 

Pelaksanaan UNBK tahun lalu mengalami beberapa kendala, kendala yang 

dihadapi sekolah ini adalah kerusakan pada Server pada saat pelaksanaan 

Simulasi. kurangnya komputer untuk melaksanakan UNBK, listrik yang selalu 

padam saat simulasi, jaringan internet yang belum memadai serta siswa siswi 

yang belum memahami dengan baik pelaksanaan UNBK. 
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Dalam pelaksanaan UNBK server merupakan salah satu komponen 

yang terpenting, kesalahan dalam mensinkronkan komputer dan server menjadi 

kendala yang dinilai sering terjadi, hal ini dikarenakan kesalahan dalam 

menginput perintah dalam komputer, komputer yang tidak dapat tersambung 

dengan server, kesalahan dalam pemasangan kabel, koneksi internet yang buruk 

yang menghambat sinkronnya komputer dan server. Tanpa adanya server 

pelaksanaan UNBK tidak dapat berlangsung kerusakan server saat simulasi 

berlangsung, menuntut sekolah sekolah untuk memiliki server cadangan. Pada 

saat terjadinya kerusakan server pihak sekolah memperbaiki server yang rusak 

dan meminjam server dari sekolah-sekolah yang belum melaksanakan UNBK 

disekolah mereka.  

Dari hasil observasi ada beberapa cara yang telah dilakukan oleh pihak 

Sekolah di SMP N 1 Konawe Selatan untuk mengantisipasi kekurangan yang 

mendukung pelaksanaan UNBK yang paling utama yakni sarana dan prasarana. 

Antisipasi yang dilakukan sekolah tidak lepas dari peran kepala sekolah dalam 

persiapannya dalam pelaksanaan UNBK. Keberhasilan pelaksanaan UNBK sejak 

awal diterapkannya memang tidak lepas dari pimpinan sekolah dan perangkat 

sekolah yang telah siap menerima perubahan baru dalam lingkungan sekolah 

mereka dan dalam sistem pendidikan negara kita. Dari hasil wawancara dengan 

salah satu wakil kepala sekolah mengungkapkan bahwa: 

“Sejak ditunjukknya sekolah ini untuk melaksanakan UNBK, kita sudah 

kekurangan sarana dan prasarana, jumlah siswa tahun lalu yang 

melaksanakan UNBK adalah 225 siswa, sementara komputer dari 

pemerintah hanya 21 sangat kurang dibandingkan dengan jumlah siswa, 

untuk mengantisipasi masalah sarana dan prasarana ini tidak lepas dari 

usaha yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dalam menunjang 



24 

 

 

 

terlaksananya dengan baik UNBK ini. Salah satu hal yang dilakukan 

kepala sekolah untuk menunjang terlaksananya UNBK adalah melakukan 

kerja sama dengan pihak PLN agar tidak memadamkan lampu pada saat 

ujian berlangsung, kepala sekolah menandatangani MOU dengan pihak 

PLN dihari pertama pelaksanaan UNBK. Untuk kekurangan komputer 

sekolah meminjam laptop guru-guru beserta siswa-siswa. Sebelumnya 

siswa diberikan surat dari sekolah untuk diberikan kepada orang tua untuk 

meminta izin membawa laptop selama ujian. Hal ini dilakukan oleh kepala 

sekolah agar UNBK berjalan dengan baik dan semestinya”8 

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran kepala 

sekolah juga menjadi unsur penting dalam keberhasilan pelaksanaan UNBK. 

Kepala sekolah sebagai seorang  pimpinan harus mengetahui segala hal yang perlu 

dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran disekolah. Kepala 

sekolah dituntut dapat memecahkan permasalahan yang timbul akibat tantangan 

dan perubahan-perubahan yang terus-menerus terjadi, manajemen kepala sekolah 

sengat berperan penting dalam menunjnag keberhasilan sekolah. 

Berdasarkan hal yang telah di uraikan diatas maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan UNBK, maka 

dengan ini peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang “ Manajemen Kepala 

Sekolah dalam Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Di 

SMP Negeri 1 Konawe Selatan”. 

B. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari perluasan masalah yang akan diteliti oleh pneliti, 

maka peneliti perlu membatasi permaslahan yang akan diteliti. Berdasarkan pada 

latar belakang tersebut, maka yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

 
8 Wakil Kepala Sekola SMP Negeri 1 Konawe Selatan wawancara pada tanggal 21 Mei 

2018 
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“Manajemen Kepala Sekolah dalam Implementasi Ujian Nasional Berbasis 

Komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Konawe Selatan”. 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Manajemen Kepala Sekolah dalam Implementasi Ujian 

Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Di SMP Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

2. Apa faktor-faktor pendukung pelaksanaan UNBK Di SMP Negeri 1 

Konawe Selatan? 

3. Apa kendala dalam pelaksanaan UNBK Di SMP Negeri 1 Konawe 

Selatan? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut yaitu: 

a. Untuk mengetahui Manajemen Kepala Sekolah dalam 

Implementasi  Ujian Nasional Berbasi Komputer (UNBK) Di SMP 

Negeri 1 Konawe Selatan. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung pelaksanaan UNBK Di 

SMP Negeri 1 Konawe Selatan. 

c. Untuk mengetahui Apa kendala dalam pelaksanaan UNBK Di SMP 

Negeri 1 Konawe Selatan. 

2. Manfaat Penelitian 
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Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

semua komponen dan semua lapisan masyarakat, manfaat tersebut antara lain: 

a. Secara Teoritis Sebagai pengalaman peneliti dalam mempersiapkan 

diri, dimana peneliti sendiri adalah calon tenaga kependidikan. 

b. Secara Praktis 

1)  Sebagai bahan masukan bagi para kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang manajer atau pimpinan 

disekolah. 

2)  Sebagai bahan masukkan bagi guru dalam mengembangkan 

profesionalisme yang mereka miliki.  

3) Menjadi bahan acuan bagi calon peneliti yang lain yang akan 

melakukan penelitian yang serupa di masa mendatang. 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan judul penelitian 

untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman pembaca dalam memahami 

maksud dari variabel penelitian. Definisi Opersional dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menetapkan 

cara dan memahami bagaimana mereka harus melakukanya dan 

mengukur efektifitas dari usaha-usaha yang dilakukan.9 Manajemen 

yang dimaksud adalah semua hal yang dilakukan untuk menentukan 

dan untuk mencapi target yang dicapai dengan memanfaatkan semua 

 
9G. R. Terry. , Prinsip-Prinsip Manajemen, (Bumi Aksara, Jakarta, 2003), h.9. 
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sumber daya yang tersedia. Agar tercapinya tujuan yang efektif dan 

efisien dimana tujuan yang efektif dan efisien adalah tujuan tercapai 

sesuai rencana dan tugas dijalankan dengan baik dan benar , 

teroganisisr dan sesuai dengan jadwal. 

2. UNBK/ Ujian nasional berbasis komputer adalah kegiatan pengukuran 

dan penilaian pencapaian standar kompetensi lulusan SMP/MTs, 

SMPLB, SMA/MA/SMAK/SMTK, SMALB, SMK/MAK secara 

nasional meliputi mata pelajaran tertentu yang menggunakan teknologi 

komputer atau sistem komputer dalam teknis pelaksanaan ujiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


