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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Ujian Naional Berbasis Komputer 

1. Pengertian Implementasi 

Implementasi menurut Usman Nurdin adalah “kegiatan yang bermuara 

pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. 

Implementasi bukan sekedar aktivitas tetapi suatu kegiatan yang 

terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.10 

Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan 

banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi 

kebijakan sebagai salah satu tahap dari proses kebijakan. Wahab dan beberapa 

penulis menempatkan tahap implementasi kebijakan pada posisi yang berbeda, 

namun pada prinsipnya setiap kebijakan publik selalu ditindaklanjuti dengan 

implementasi kebijakan.11 Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan tahap 

yang sangat menentukan dalam proses kebijakan. Pandangan tersebut dikuatkan 

dengan pernyataan Edwards III bahwa tanpa implementasi yang efektif keputusan 

pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilaksanakan. Implementasi kebijakan 

merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari 

 
10Nurdin Usman. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum.( Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 2006) 

11Akib, Haedar dan Antonius Tarigan. “Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan, 

Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya,” Jurnal Baca, Volume 1 Agustus 2008, 

Universitas Pepabari Makassar, 2008, h 117 
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suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output 

atau outcomes bagi masyarakat.12 

Menurut Agustino implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, 

dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, 

sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai 

dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.13 

Dari berbagai definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

implementasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor 

pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung berdasarkan aturan-aturan 

yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Keberhasilan implementasi menurut Merile S. Grindle dipengaruhi oleh 

dua variabel besar, yakni isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan 

implementasi (context of implementation). Variabel isi kebijakan ini mencangkup 

:1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, 2) 

jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh, masyarakat di 

wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau perlistrikan dari 

pada menerima program kredit sepeda motor, 3) sejauhmana perubahan yang 

diinginkan dari sebuah kebijakan, 4) apakah letak sebuah program sudah tepat. 

Variabel lingkungan kebijakan mencakup :1) seberapa besar kekuasaan, 

kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat. implementasi 

 
12Edward III, George C (edited), Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London 

England. Goggin, Malcolm L et al. 1990, h 1. 

13Agostiono, Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van 

Horn,http//kertyawitaradya.wordpre ss, diakses 5 September 2010, h 139. 
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kebijakan, 2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa, 3) tingkat 

kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.14 

 

 

 
14Merile S. Grindle (dalam Budi Winarno). Teori dan Proses Kebijakan Publik, (Media 

Pressindo Yogyakarta, 2002), h 21. 
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Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan sebuah 

proses pelaksanaan yang penerapannya terkait dengan kegiatan-kegiatan proses 

pengelolaan. Karena dalam proses implementasi diperlukan suatu tindakan usaha 

kerjasama dan memberdayakan segenap sumber daya yang ada untuk 

melaksanakan suatu kegiatan. Agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Implementasi juga dapat 

dikatakan sebagai proses yang semula hanya bersifat sebuah kebijakan dan 

kebijakan itu tentu harus direalisasikan hingga menjadi sebuah kegiatan. Dengan 

cara memberdayakan sumber-sumber daya yang ada dan mengoptimalkannya 

untuk pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan. 

2. Pengertian Ujian Nasional 

Ujian akhir nasional berasal dari tiga kata yaitu  yang memiliki arti hasil 

menguji sesuatu yang dipakai untuk menguji mutu sesuatu kepandaian, 

kemampuan hasil belajar.15  

Ujian Nasional menurut Syawal Gultom adalah: sistem evaluasi standar 

pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Selain itu sebagai sarana 

untuk memetakan mutu berbagai tingkatan pendidikan satu daerah 

dengan daerah lain.16 

Menurut Hari Setiadi, Ujian Nasional adalah penilaian hasil belajar oleh 

pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara 

 
15Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia , Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.1237 

16Gultom, Syawal. Ujian Nasional Sebagai Wahana Evaluasi Pengembangan Pendidikan 

Karakter Bangsa. Jurnal. h. 5 
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nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan 

teknologi.17 

Sedangkan menurut  H. A. R. Tilaar, Ujian Nasional adalah upaya 

pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional 

dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan. Hasil dari Ujian 

Nasional yang diselenggarakan oleh Negara adalah upaya pemetaan 

masalah pendidikan dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan 

nasional.18  

Berdasarkan pendapat tersebut tentang Ujian Nasional maka dapat 

disimpulkan bahwa Ujian Nasional adalah sistem evaluasi atau penilaian standar 

pendidikan dasar dan menengah secara nasional dengan menetapkan standar 

nasional pendidikan yang bertujuan sebagai pemetaan masalah pendidikan dalam 

rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional. Dengan melihat hasil dari ujian 

nasional maka kedepannya sistem pendidikan dinegara kita akan lebih 

diperhatikan dan akan terus ditingkatkan kualitas dari pendidikan di negara kita. 

Sehingga pendidikan dinegara ini tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi 

yang semakin pesat kemajuannya. 

Komputer pada saat ini telah menjadi suatu kebutuhan khusus bagi 

masing-masing orang salah satunya pada bidang pendidikan. Semakin 

berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat publik, maka 

siswa dapat menggunakan teknologi tersebut di dalam lingkungan sekolah 

 
17Setiadi, Hari. Dampak Ujian Nasional Pada Karakter Bangsa. Jurnal. h 2. 

18H.A.R Tilaar. Standarisasi Pendidikan Nasional, (Suatu Tinjuan Kritis. Jakarta: Rineka 

Cipta.) h. 109-110. 
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maupun di luar lingkungan sekolah untuk menemukan suatu informasi secara 

lebih leluasa dan tanpa batas.19 

Pemanfaatan komputer dalam suatu proses pembelajaran dapat 

memberikan pengalaman belajar yang lebih banyak dan variatif terhadap peserta 

didik, sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar serta 

mengembangkan keterampilan teknologi informasi dan komputer bagi peserta 

didik.20 

3. Pengertian Ujian Nasional Berbasis Komputer (CBT) 

Menurut peraturan BSNP 0031/BNSP/III/2015 tentang Prosedur 

Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 

Ujian Nasional Berbasis Komputer yang selanjutnya disebut UNCBT adalah 

sistem ujian yang digunakan dalam UN dengan menggunakan sistem komputer. 

Jadi UNBK 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 pelaksanaan ujiannya.21 

Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau disebut juga 

Computer Based Tes (CBT) merupakan sistem pelaksanaan ujian nasional 

 
19Musfiqon. Pengembangan Media dan Sumber Pembelajaran. (Jakarta: Prestasi 

Pustakaraya,2012),h.188. 

20Nurchali. Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dalam 

Pembelajaran Kimia Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa. Jurnal Pendidikan dan 

Kebudayaan. 2010. Volume 16, h.648 -658 

21Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0031/P/BSNP/III/2015 tentang 

Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian nasional Tahun Pelajaran 2014/2015 
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menggunakan komputer sebagai media untuk melaksanakan ujian. UNBK ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Menteri pendidikan  pada tahun 2014 dan 

kemudian dilaksanakan secara online pada beberapa sekolah. Selanjutnya pada 

tanggal 26 Januari 2017, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) 

Kemendikbud menyatakan, berdasarkan data terakhir terdapat 28.380 sekolah 

yang siap melaksanakan UNBK. Dari jumlah tersebut, sekitar 23.000 sekolah siap 

menyelenggarakan UNBK di sekolahnya sendiri, sedangkan sisanya sekitar 4.500 

sekolah menginduk ke sekolah lain. Dan pada tahun 2017 di Aceh besar baru 15 

sekolah SMP/MTs yang melaksanakan UNBK.22 

Secara konseptual sebelum menetapkan ujian berbasis komputer pihak 

sekolah harus memenuhi persyaratan kelayakan penyelengaraan UN berbasis 

komputer sesuai dengan peraturan BNSP 0031//BNSP/III/2015 tentang Prosedur 

Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015. 

Ada beberapa aspek kriteria yang harus diperhatikan untuk mengukur tingkat 

kelayakan tersebut diantaranya meliputi ketersediaan infrastruktur, guru dan 

teknisi yang berkompeten, serta kesiapan mental dari siswa sendiri. Jika berbicara 

tentang aspek kriteria dalam tingkat kelayakan sekolah untuk penerapan ujian 

nasional berbasis komputer, sebagian sekolah di Indonesia telah berhasil 

mengikuti UNBK dan layak untuk menetapkan UNBK.23 

 
22http://humas.acehbesarkab.go.id/5-667-siswa-smpmts-ikut-ujian-nasional-di-aceh-besar, 

Tanggal akses 23 desember 2018 jam 19:45 wib 

23Sofyan, Edy Marhatta. Kesiapan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer bagi 

Siswa Program Keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik SMK N 2 Yogyakarta . Skripsi. 

(UNY:2015).h.20. 
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Salah satu sekolah yang berhasil mengikuti UNBK dan layak untuk 

menetepkan UNBK disekolahnya adalah SMP Negeri 1 KONSEL, dimana 

sekolah ini menjadi salah satu sekolah menenggah pertama yang menjadi sekolah 

percontohan dalam pelaksanaan UNBK, tentu saja hal ini tidak lepas dari peran 

kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sebagai seorang pimpinan. 

4. Latar Belakang Ujian Nasional Berbasis Komputer  

Ujian Nasional berbasis komputer adalah salah satu alternatif yang 

dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan ujian Nasional berbasis kertas. 

Adapun kelemahan dari ujian Nasional berbasis kertas menurut PUSPENDIK 

sebagai berikut: 

Ujian Nasional berbasis kertas mempunyai kelemahan, diantaranya: 

bentuk soal yang digunakan pada saat ujian sulit untuk dibuat bervariasi 

tampilan soal terbatas, hanya dua dimensi, diperlukan banyak kertas 

dan biaya penggandaan yang cukup besar, pengamanan kerahasiaan 

soal relatif sulit dan memerlukan biaya cukup besar, pengolahan hasil 

memerlukan waktu yang relatif lama. Pada intinya adalah ujian nasional 

berbasis komputer dilakukan guna untuk menekan biaya pengeluaran 

terhadap pelaksanaan ujian Nasional dalam segi pengaplikasianya 

dilapangan. Dari proses pencetakkan soal, penggandaan soal, 

pencetakkan lembar jawab siswa dan proses. 

Pendistribusian soal yang membutuhkan biaya yang relatif tidak sedikit. 

Maka dari itu salah satu alternatif pemacahan masalahnya adalah dengan 

menggunakan atau memanfaatkan teknologi  komputer dan informasi untuk 

mengatasi permasalahan tersebut. Bentuk pemanfaatan teknologi komputer dan 

informasi ini adalah dengan menerapkan bentuk ujian Nasional berbasis 

komputer. 
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5. Tujuan Ujian Nasional Berbasis Komputer 

Menurut UU Sisdiknas No. 20 tahun 2013 secara umum adanya ujian 

Nasional bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan secara 

Nasional pada mata pelajaran tertentu dalam rangka pencapaian standar Nasional 

Pendidikan.24 Ujian Nasional sebagai salah satu alat evaluasi belajar siswa yang 

digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian komptensi siswa yang ditinjau 

dari beberapa mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam proses pembelajaran. 

Anies R. Baswe memaparkan dalam konferensi pers tanggal 23 Januari 

di Jakarta (Kemdikbud, 2015) bahwa ujian Nasional CBT bermanfaat 

untuk: Meningkatkan mutu, fleksibilitas dan kehandalan ujian Nasional, 

Memperlancar proses pengadaan ujian nasional, Hasil yang lebih cepat 

dan detail kepada siswa, orang tua dan sekolah. 

6. Kebijakan Ujian Nasional Berbasis Komputer 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 evaluasi 

pendidikan dilakukan dalam rangka mengendalikan mutu pendidikan nasional 

sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.25 Evaluasi pendidikan dilakukan untuk menjaga, dan 

meningkatkan mutu pendidikan Nasional yang direalisasikan melalui perubahan 

kebijakan dalam sistem penyelenggaraan pendidikan seperti perubahan kurikulum 

atau perubahan sistem evaluasi pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang RI 

No.2 tahun 2003 diatas Presiden Republik Indonesia memberikan peraturan 

melalui Perpres Nomor 14 Tahun 2015 pasal 16 bahwa: 

 
24Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4301) 

25Syarif Hidayat, Teori dan Prinsip Pendidikan, (Tangerang: PT Pustaka Mandiri, 2013). 
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Dirjen Pendidikan Dasar Dan Menengah menyelenggarakan fungsi 

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendidikan dasar dan 

menengah. Menanggapi peraturan presiden di atas, diadakan Peraturan 

Pemerintah nomer 13 tahun 2015 tentang standar Nasional pendidikan 

pasal 63 ayat 1 mengatur penilaian pendidikan jenjang dasar dan 

menengah dan fokus pada penilaian hasil belajar yang meliputi 

penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan 

pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Dilanjutkan 

pada pasal 66 yang berisikan tentang pelaksanaan penilaian pendidikan 

oleh pemerintah yaitu ujian Nasional. Peraturan pemerintah diatas 

mengindikasikan bahwa ujian nasional harus dilakukan, namun tidak 

dijelaskan proses dan sistem penilaiannya.26  Permendikbud  RI Nomor 

5 tahun 2015 adalah peraturan selanjutnya yang menjelaskan sistem 

ujian nasional. Tertera pada pasal 20 Permendikbud  No.5 Th 2015  

bahwa pelaksanaan ujian Nasional pada tingkat sekolah menengah dan 

sederajat dilakukan dengan sistem Paper Based Test dan Computer 

Based Test. Peraturan diatas menggambarkan pelaksanaan ujian 

Nasional tahun 2015 menggunakan sistem lembar jawab kertas dan 

sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer. Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 tahun 2015 

inilah yang menjadi dasar kebijakan pelaksanaan Ujian Nasional 

Berbasis Komputer. Peraturan tentang prosedur penyelenggaraan ujian 

tahun 2015 ditetapkan melalui BSNP Nomor 0031 tahun 2015.  

Petunjuk teknis pelaksaan Ujian Nasional Berbasis Komputer 

ditetapkan melalui BSNP Nomor 0032 tahun 2015 yang berisikan 

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

pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer.27 

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dimaksudkan 

untuk evaluasi pendidikan, untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan 

yang mengikuti perubahan pada era globalisasi saat ini.  

7. Juknis Pelaksanaan Ujian Nasioanal Berbasis Komputer 

Pelaksanaan UN Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan mode utama Ujian 

Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Penerapan model UNBK dimaksudkan 

 
26Sukardi. Evaluasi Pendidikan: Prinsip dan Operasionalnya.( PT Bumi Aksara: Jakarta, 

2008). h.1 

27Ibid.   
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untuk meningkatkan efisiensi, mutu, reliabilitas, kredibilitas, dan integritas 

ujian.28 

a. Penyiapan Sistem UNBK  

Panitia UN Tingkat Pusat mengembangkan sistem yang mencakup 

desain, program aplikasi, dan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan UNBK. 

Panitia UN Tingkat Pusat berkoordinasi dengan lembaga lain yang terkait untuk 

melakukan evaluasi program aplikasi dan sistem UNBK. Panitia UN Tingkat 

Pusat menyusun petunjuk teknis penggunaan (user manual) dan bahan pelatihan 

bagi tim teknis provinsi, tim teknis kabupaten/kota, proktor, teknisi, dan peserta 

UNBK. Panitia UN Tingkat Pusat, Panitia UN Tingkat Provinsi, dan Panitia UN 

Tingkat Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN), 

penyedia layanan koneksi internet, dan berbagai lembaga terkait lainnya untuk 

memastikan tidak ada gangguan menjelang dan selama pelaksanaan UNBK. 

b. Penetapan Tim Teknis UNBK 

Panitia UN Tingkat Pusat membentuk Tim Teknis UNBK Pusat, terdiri 

dari unsur Puspendik, Pustekkom, PDSPK, Direktorat Pembinaan SMP, 

Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan SMA, Direktorat 

Pembinaan SMK/MAK, Kemenag, dan Perguruan Tinggi Negeri. Panitia UN 

Tingkat Provinsi  membentuk Tim Teknis  UNBK Provinsi, dan menyampaikan 

ke Panitia UN Tingkat Pusat. Panitia UN Tingkat Kabupaten/Kota membentuk 

Tim Teknis UNBK Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Tim Teknis UNBK 

 
28Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0044/P/BSNP/IX/2017 tentang 

Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian nasional Tahun Pelajaran 2017/2018 
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Provinsi, dan ke Tim Teknis UNBK Pusat di dalam Panitia UN Tingkat Pusat 

melalui Provinsi.  Tim Teknis UNBK Pusat memasukkan data Tim Teknis UNBK 

Provinsi dan Kabupaten/Kota ke situs web UNBK, dan menyampaikan username 

dan password ke Tim Teknis UNBK Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

c. Penetapan Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK 

Tim Teknis UNBK Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kewenangannya, melakukan verifikasi dan menetapkan sekolah/madrasah 

pelaksana UNBK dan sekolah yang bergabung, dan sekolah/madrasah yang 

mengikuti UN di tempat pelaksanaan UNBK (menumpang). Sekolah/madrasah 

yang dapat ditetapkan sebagai pelaksana UNBK telah memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: telah terakreditasi, tersedia sejumlah komputer dan server sesuai 

kebutuhan dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Panitia UN 

Tingkat pusat. Tim Teknis UNBK Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kewenangannya, memasukkan data sekolah/madrasah pelaksana UNBK ke situs 

web UNBK. Sekolah/madrasah yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana UNBK 

diberi username dan password.29 

d. Penerapan Resource Sharing (Berbagi Sumber Daya) UNBK  

Sumber daya meliputi, sarana dan prasarana UNBK (server, komputer 

client, dan jaringan), sumber daya manusia untuk pelaksanaan UNBK (proktor 

dan teknisi). Berbagi sumber daya dapat dilakukan lintas satuan pendidikan dan 

lintas jenjang pendidikan. Berbagi sumber daya lintas satuan pendidikan dapat 

 
29 Ibid. H 29. 
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dilakukan antar sekolah dan madrasah, antar satuan pendidikan negeri dan swasta, 

antar satuan pendidikan formal dan nonformal. Berbagi sumber daya lintas 

jenjang pendidikan dapat dilakukan antar SMP/MTs/Program Paket B/Wustha dan 

antar SMA/MA/SMK/ Program Paket C. Berbagi sumber daya dapat dilakukan 

dengan menggunakan sumber daya milik perguruan tinggi atau instansi/lembaga 

pemerintah/swasta lainnya. Berbagi sumber daya diatur dan dikoordinasikan oleh 

dinas pendidikan sesuai kewenangannya. 

e. Penetapan Tim Help Desk (Tim Layanan Bantuan)  

Panitia UN Tingkat Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sesuai dengan 

kewenangannya membentuk tim help desk dengan kriteria sebagai berikut: 

Memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, 

dan memegang teguh kerahasiaan. Dalam keadaan sehat dan sanggup 

melaksanakan tugas dengan baik. Memahami POS penyelenggaraan 

UN. Tugas tim help desk adalah Memberikan informasi dan penjelasan 

terhadap pertanyaan atau pengaduan yang diterima dari pengawas, 

proktor, teknisi, atau panitia ujian, menerima, merekap, dan 

memberikan solusi terhadap pertanyaan, permasalahan dan/atau 

pengaduan yang terkait dengan pelaksanaan ujian sesuai petunjuk teknis 

(juknis) yang ditetapkan oleh Pelaksana UNBK Tingkat Pusat dan 

berkoordinasi dengan tim help desk di tingkat kabupaten/kota, provinsi, 

dan pusat sesuai dengan kewenangannya. 

f. Kriteria dan Persyaratan Proktor, Teknisi, dan Pengawas 

Proktor adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah dengan 

kriteria dan persyaratan: 

Memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi komunikasi (TIK), 

pernah mengikuti pelatihan atau bertindak sebagai proktor UNBK, 

bersedia ditugaskan sebagai proktor di sekolah/madrasah penyelenggara 

UNBK dan bersedia menandatangani pakta integritas. 

Teknisi adalah guru atau tenaga kependidikan sekolah/madrasah dengan 

kriteria dan persyaratan: Memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman dalam mengelola LAN sekolah/madrasah, pernah 
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mengikuti pembekalan atau bertindak sebagai teknisi UNBK dan 

bersedia menandatangani pakta integritas. 

Pengawas adalah guru dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut: 

Memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggung jawab, teliti, 

dan memegang teguh kerahasiaan, dalam keadaan sehat dan sanggup 

mengawasi UN dengan baik, bukan guru mata pelajaran yang sedang 

diujikan, tidak berasal dari sekolah yang sama dari peserta UN dan 

bersedia menandatangani pakta integritas. 

g. Penetapan Proktor, Teknisi, dan Pengawas UNBK 

1) Penetapan Proktor dan Teknisi 

Sekolah/Madrasah mengirimkan usulan calon proktor dan teknisi ke 

Panitia UN Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Panitia UN Tingkat Provinsi 

atau Kabupaten/Kota melakukan verifikasi usulan calon proktor dan teknisi 

berdasarkan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.  Panitia UN Tingkat 

Provinsi atau Kabupaten/Kota menetapkan proktor dan teknisi yang telah 

memenuhi kriteria dan persyaratan.  Panitia UN Tingkat Provinsi atau 

Kabupaten/Kota menyampaikan surat penetapan kepada Panitia UN Tingkat 

Provinsi untuk diteruskan ke Panitia UN Tingkat Pusat. 

2) Penetapan Pengawas 

Sekolah/Madrasah mengirimkan usulan calon pengawas ke Panitia UN 

Tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota. Panitia UN Tingkat Provinsi atau 

Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pengawas ruang 

ujian. Penempatan pengawas ditentukan dengan sistem silang (pengawas tidak 

mengawas peserta didiknya sendiri). 

h. Pelatihan Teknis Pelaksanaan UNBK 

Panitia UN Tingkat Pusat melakukan pelatihan teknis pelaksanaan 

UNBK untuk Tim Teknis UNBK Provinsi dan Tim Teknis UNBK 
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Kabupaten/Kota. Tim Teknis UNBK Provinsi atau Kabupaten/Kota melakukan 

pelatihan kepada proktor dan teknisi sekolah/madrasah. Penyiapan Sistem UNBK 

di Sekolah/Madrasah Pelaksana UNBK. 

Penyiapan server lokal, client, jaringan LAN, jaringan WAN, instalasi 

sistem, dan instalasi aplikasi: H-21 sampai dengan H-15. Simulasi ujian dan gladi 

bersih sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tim Teknis UNBK Pusat. 

Sinkronisasi data: H-7 sampai dengan H-2. Pencetakan Berita Acara, Daftar 

Hadir, dan Kartu Login: H-2 sampai dengan H-1. 

i. Prosedur Pelaksanaan UNBK 

Ruang UNBK Panitia UN Tingkat Satuan Pendidikan menetapkan 

ruang UNBK dengan persyaratan sebagai berikut: 

Ruang ujian aman dan layak untuk pelaksanaan UNBK, 

Sekolah/Madrasah pelaksana UNBK menetapkan pembagian sesi untuk 

setiap peserta ujian beserta komputer client yang akan digunakan 

selama ujian. Penetapan proktor, pengawas, dan teknisi UNBK: 1) 

setiap server ditangani oleh seorang proktor, 2) setiap 20 (dua puluh) 

peserta diawasi oleh satu pengawas, dan 3) setiap sekolah/madrasah 

pelaksana UNBK ditangani minimal satu orang teknisi dan setiap 

teknisi menangani sebanyak-banyaknya dua ruang UNBK atau 40 

(empat puluh) komputer client. 

Satu komputer untuk satu orang peserta ujian untuk satu sesi ujian, 

Jarak antara komputer yang satu dengan komputer yang lain disusun 

agar antar peserta tidak dapat saling melihat layar komputer dan 

berkomunikasi dan  Penempatan peserta ujian sesuai dengan nomor 

peserta untuk setiap sesi ujian. Ruang, perangkat komputer, nomor 

peserta untuk setiap sesi ujian sudah dipersiapkan paling lambat 1 (satu) 

hari sebelum UN dimulai. 

j. Pengawas Ruang UNBK, Proktor, dan Teknisi  

Pengawas ruang, proktor, dan teknisi harus menandatangani surat 

pernyataan bersedia menjadi pengawas ruang, proktor, dan teknisi sesuai dengan 
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ketentuan yang berlaku. Pengawas ruang, proktor, dan teknisi tidak diperkenankan 

membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik, kamera, dan 

sejenisnya ke dalam ruang ujian. Proktor dan teknisi dapat berasal dari 

sekolah/madrasah pelaksana UNBK. proktor mengunduh password untuk setiap 

peserta dari server pusat atau perguruan tinggi yang menjadi tim teknis provinsi.  

Proktor mengunduh token untuk satu sesi ujian. Proktor memastikan peserta ujian 

adalah peserta yang terdaftar dan menempati tempat masing-masing. Proktor 

membagikan password kepada setiap peserta pada awal sesi ujian. Proktor 

membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke Panitia 

UN Tingkat Satuan Pendidikan serta mengunggah ke web UNBK. 

k. Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian, Proktor, dan Teknisi 

Pengawas ruang, proktor dan teknisi harus hadir di lokasi pelaksanaan 

ujian 45 menit sebelum ujian dimulai, Pengawas ruangan, proktor, dan teknisi 

menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Panitia UN Tingkat Satuan 

Pendidikan, Pengawas ruang, proktor dan teknisi mengisi dan menandatangani 

pakta integritas, Memeriksa kesiapan ruang ujian, mempersilakan peserta ujian 

untuk memasuki ruangan dengan menunjukkan kartu peserta ujian dan 

meletakkan tas di bagian depan ruang ujian, serta menempati tempat duduk sesuai 

dengan nomor yang telah ditentukan, membacakan tata tertib peserta ujian. 

l. Tata Tertib Peserta UNBK Peserta ujian 

Memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima 

belas) menit sebelum ujian dimulai, memasuki ruang ujian sesuai dengan sesi dan 

menempati tempat duduk yang telah ditentukan, yang terlambat hadir hanya 
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diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia UN 

Tingkat Sekolah/Madrasah, tanpa diberikan perpanjangan waktu. Peserta dilarang 

membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, 

kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang ujian. Hanya dapat 

meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang ujian 

Selama ujian berlangsung dilarang: 

Menanyakan jawaban soal kepada siapa pun, bekerja sama dengan 

peserta lain, memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal, 

memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat 

pekerjaan peserta lain, menggantikan atau digantikan oleh orang lain. 

yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir tidak 

diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum waktu ujian berakhir;  

berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu ujian berakhir dan 

meninggalkan ruangan setelah ujian berakhir.30 

 

B. Manajemen Kepala Sekolah dalam Implementasi UNBK 

1. Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen sudah populer dalam kehidupan organisasi. Dalam 

makna yang sederhana management diartikan sebagai pengelolaan. Suatu proses 

menata atau mengelola organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan31. 

Secara umum aktivitas manajemen dalam organisasi diarahkan untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Manajemen adalah proses bekerja 

sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai 

tujuan Organisasi sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas 

 
30 Ibid. h 35 

31Syafaruddin & Nurmawati, Pengelolaan Pendidikan Mengembangkan Keterampilan 

Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efsektif (Medan: perdana Publishing, 2011), h. 16. 
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manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi 

bisnis, sekolah dan juga lainnya.32 

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa inggris yakni 

manajement, yang dikembangkan dari kata to manage, yang artinya mengatur atau 

mengelola. Kata manage berasala dari bahasa italia, maneggio yang diadopsi dari 

bahasa latin managiare yang berasal dari kata manus, yang artinya tangan.33 

Ada bermacam-macam definisi tentang manajemen, dan tergantung dari 

sudut pandang, keyakinan, dan komprehensip dari para pendefinisi, diantara lain: 

kekuatan menjalankan sebuah perusahaan dan bertanggung jawab atas kesuksesan 

atau kegagalannya. Ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa, manajemen 

adalah tindakan memikirkan dan mencapai hasil-hasil yang diinginkan melalui 

usaha-usaha kelompok yang terdiri dari tindakan mendayagunakan bakat-bakat 

manusia dan sumber daya manusia secara singkat, tindakan manajemen adalah 

sebagai tindakan merencanakan dan mengimplementasikan.34 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah 

serangaian kegiatan mulai dari merencanakan, mengorganisasikan, mengerakkan, 

mengawasi dan mengendalikandalam upaya untuk mengatur dan memanfaatkan 

segala sumber daya, mendayagunakan baik itu sumber daya manusia, sarana 

prasarana dan sumber daya lainnya. Dalam rangka untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. 

 
32Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 

41. 

33Samsudin. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: CV Pustaka setia 2006), h.15 

34Winardi, Asas-asas Manajemen, Cet III (Bandung: Alumni, 1993), h. 4 



46 

 

 

 

Terdapat tiga fokus untuk mengartikan manajemen yaitu pertama 

Manajemen sebagai suatu kemampuan atau keahlian yang selanjutnya menjadi 

cikal bakal manajemen sebagai suatu profesi. Manajemen sebagai suatu ilmu 

menekankan perhatian pada keterampilan dan kemampuan manajerial yang 

diklasifikasikan menjadi kemampuan atau keterampilan teknikal, manusiawi dan 

konseptual. kedua Manajemen sebagai proses yaitu dengan menentukan langkah 

yang sistematis dan terpadu sebagai aktivitas manajemen. ketiga Manajemen 

sebagai seni tercermin dari perbedaan gaya (style) seseorang dalam menggunakan 

atau memberdayakan orang lain untuk mencapai tujuan.35 

2. Fungsi-fungsi Manajemen 

Manajemen berhubungan dengan semua aktivitas organisasi dan 

dilaksanakan pada semua level organisasi. Karena itu manajemen bukan 

merupakan sesuatu yang terpisah atau pengurangan fungsi suatu organisasi, tidak 

hanya memiliki mengelola satu bidang tetapi juga sangat luas sebagai contoh: 

bidang produksi, pemasaran, keuangan atau personil. Dalam hal ini manajemen 

suatu proses umum terhadap semua fungsi.36 Maka dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien manajemen harus difungsikan sepenuhnya 

pada setiap organisasi. adapun fungsi-fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

 

 
35Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI, Manajemen Pendidikan (Bandung: AlFabeta, 

2009), h. 86 

36Syafaruddin & Nurmawati, Pengelolaan Pendidikan: Mengembangkan Keterampilan 

Manajemen Pendidikan Menuju Sekolah Efektif, (Medan: Perdana Publishing, 2011), h. 51 
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a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah penentuan secara matang dan cerdas tentang apa 

yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan. 

Menurut Aderson sebagaimana yang dikutif oleh Marno, mengatakan bahwa: 

perencanaan adalah proses mempersiapkan seperangkat keputusan bagi 

perbuatan dimasa datang. Perencanaan selalu terkait dengan masa 

depan, dan masa depan selalu tidak pasti, banyak faktor yang berubah 

dengan cepat. Tanpa perencanaan, sekolah atau lembaga pendidikan 

akan kehilangan kesempatan dan tidak dapat menjawab pertanyaan 

tentang apa yang akan dicapai, dan bagaimana mencapainya. Oleh 

karena itu rencana harus dibuat agar semua tindakan terarah dan 

terfokus pada tujuan yang hendak dicapai.37 

Sejalan dengan itu Purwanto mengemukakan bahwa planning atau 

perencanaan adalah tindakan memilih atau menghubungkan fakta serta membuat 

dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal 

menvisualisasikan serta merumuskan aktivitas –aktivitas yang diusulkan yang 

dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.38 

b. Pengorganisasian (Organising) 

Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu 

mendapat perhatian dari kepala sekolah. Fungsi ini perlu dilakukan untuk 

mewujudkan struktur organisasi sekolah, uraian tugas tiap bidang, wewenang dan 

tanggungjawab menjadi lebih jelas, dan penentuan sumber daya manusia dan 

materil yang diperlukan.39 Menurut Robbins S.P, bahwa kegiatan yang dilakukan 

 
37Marno & Trio Supriyanto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, 

(Bandung: P.T Refika Aditama, 2008), h. 13. 

38Purwanto, djoko. Komunikasi Bisnis, (Jakarta: Erlangga 2006), h. 45. 

39Ulbert Silalahi, Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi (Bandung: 

Sinar Baru, 2002), h. 135. 



48 

 

 

 

dalam pengorganisasian dapat mencakup menetapkan tugas yang harus dilakukan, 

siapa yang mengerjakan, bagaimana tugas itu dikelompokkan, siapa yang melapor 

di mana keputusan itu harus diambil.40 

Pengorganisasian merupakan fungsi administrasi yang dapat 

disimpulkan sebagai kegiatan menyusun struktur dan membentuk hubungan agar 

diperoleh kesesuaian dalam usaha mencapai tujuan bersama. Pengorganisasian 

yang baik memungkinkan semua bagian dapat bekerja dalam keselarasan, dan 

akan menjadi bagian dalam keseluruhan yang tak terpisahkan. Unsur pemersatu 

yang pertama adalah tujuan yang hendak dicapai, kedua adalah yang 

mempersatukan kewenangan, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu 

atas dasar kedudukan yang ditempati seseorang, ketiga adalah pengetahuan yang 

dianggap sebagai pemersatu karena ia adalah dasar bagi pengertian dan 

kesesuaian paham diantara para anggota organisasi dan menjadi pedoman bagi 

sikap dan perbuatan mereka. 

c. Penggerakan (actuating) 

Penggerakan pada dasarnya merupakan fungsi manajemen yang 

komplek dan ruang lingkupnya cukup luas serta berhubungan erat dengan sumber 

daya manusia. Penggerakan merupakan salah satu fungsi terpenting dalam 

manajemen. Pentingnya pelaksanaan penggerakan didasarkan pada alasan bahwa, 

usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital tapi tidak akan ada 

out put kongkrit yang dihasilkan tanpa adanya implementasi aktivitas yang 

 
40S.P. Robbin, Prilaku Organisasi, Jilid I Terj. Tim Indek (Jakarta: PT Indek Gramedia, 

2003), h. 5. 
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diusahakan dan diorganisasikan dalam suatu tindakan atau usaha yang 

menimbulkan tindakan. Sehingga banyak ahli yang berpendapat penggerakan 

merupakan fungsi yang terpenting dalam manajemen.41 

d. Pengawasan (controling) 

Di dalam manajemen diperlukan proses pengawasan, atau kegiatan 

pencapaian tujuan organisasi melalui pengawasan dapat dinamakan sebagai proses 

manajemen. Mengawasi institusi pendidikan adalah membuat institusi berjalan 

sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai kepada tujuan secara efektif 

dan efisien. Perjalanan menuju tujuan dimonitor, diawasi dan dinilai supaya tidak 

melenceng atau keluar jalur. Apabila hal ini terjadi harus dilakukan upaya 

mengembalikan pada arah semula. Dari hasil evaluasi dapat dijadikan informasi 

yang harus menjamin bahwa aktivitas yang menyimpang tidak terulang kembali. 

Pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala 

kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan 

disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja 

yang akan datang. Oleh karena itu, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang 

perlu dilakukan oleh setiap pelaksana terutama yang memegang jabatan pimpinan. 

Tanpa pengawasan, pimpinan tidak dapat melihat adanya penyimpangan-

penyimpangan dari rencana yang telah digariskan dan juga tidak akan dapat 

menyusun rencana kerja yang lebih baik sebagai hasil dari pengalaman yang lalu. 

Secara etimologis, controlling lazimnya diterjemahkan dengan 

“pengendalian”. George R. Terry merumuskan pengawasan (controlling) sebagai 

 
41 Ibid h. 
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suatu usaha untuk meneliti kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. 

pengawasan berorientasi pada objek yang dituju dan merupakan alat untuk 

menyuruh orang-orang bekerja menuju sasaran yang ingin dicapai.42 Pengawasan 

atau pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja 

bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan 

organisasi dapat terselenggara dengan baik. Uraian tersebut menggambarkan 

bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang akan 

dicapai, yaitu standar apa yang sedang ingin dicapai. 

3. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan teladan terhadap guru dan karyawan 

sekolah. Sikap atau perilaku kepala sekolah sangat mencerminkan perilaku guru 

dan warga sekolah lainnya. Atmodiwiro sebagaimana dikutip Murniati 

mengemukakan: 

Pimpinan sebagai kepala sekolahan harus perlu memiliki beberapa 

karateristik: pertama, harus memiliki, integritas, bersikap tegas, jujur. 

Kedua, kepala sekolah harus mampu bertindak adil. Ketiga kepala 

sekolah harus mampu membangun hubungan kemanusiaan dengan baik. 

Keempat, kepala sekolah harus mampu menentukan pencapaian hasil 

yang dicapai. Kelima, pimpinan kepala sekolah harus mampu menjalin 

kerjasama dengan orang lain dalam melaksanakan komitmennya.43 

 
42 G. R. Terry. , Prinsip-Prinsip Manajemen, (Bumi Aksara, Jakarta, 2003). 

43Murniati, Manajemen Stratejik Peran Kepala Sekolah dalam Pemberdayaan, Bandung: 

PT. Citapustaka Media Perintis, 2008, h. 151. 
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 Menurut Danim dan Suparno Kepala sekolah yang baik mampu 

memadukan menerapakan dua prinsip sentralisasi dan desentralisasi wewenang 

atau kekuasaan yang berimbang.44 

Kepala sekolah merupakan komponen pendidikan yang paling berperan 

penting dalam meningkat kualitas pendidikan.45 Istilah kepala sekolah berasal dari 

dua kata yaitu kepala dan sekolah. Menurut Wahjosumidjo kepala dapat diartikan 

“ketua” atau “pemimpin” dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. 

Kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan seorang tenaga profesional 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dan menggerakkan segala 

sumber yang ada pada sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal 

untuk untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.46 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulam bahwa 

kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang bertugas sebagai pemimpin 

pendidikan. Keberhasilan lembaga pendidikan sangat tergantung kepada 

kemampuan kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, karena ia merupakan 

pemimpin dilembaganya.  Kepala sekolah harus mampu melihat perubahan kearah 

yang lebih baik, terlebih dengan perubahan zaman yang semakin maju terutama 

dalam bidang teknologi.  

 
44Sudarwan Danim dan Suparno, Manajemen dan Kempemimpinan Transformasional 

Kepala Sekola, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.h. 107. 

45Sri Purwati, Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Disiplin Kerja 

Guru dan Pegawai di SMA Bakti Sejahtera Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur, ejurnal 

Administrasi Negara, Volume 1, no 1. 2013, h. 210-224. 

46Hagi. Hubungan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dengan Kinerja Guru di SMP N 

Kecamata Pelambayan Kabupaten Agama, “Bahana Manajemen Pendidikan Eka Gusma”, Jurnal 

Administrasi Pendidikan Volume 2, Nomor 1, juni 2014, h.293. 
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C. Kajian Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan UNBK sebagai 

bahan pertimbangan dalam penelitian, maka peneliti mencantumkan penelitian 

sebelumnya yang telah diteliti oleh peneliti lainnya yang relevan dengan 

penelitian ini. 

NO Judul Proposal Perbedaan Persamaan 

1 

Ari Nurhidayat 

dengan judul 

 “Implementasi Ujian 

Nasional 

 Berbasis Komputer 

atau 

 Computer Based Test 

(CBT) Di SMA 

NEGERI 1 Wonosari”  

Penelitian ini lebih 

berfokus pada 

pelaksanaan UNBK yang 

meliputi: sumber daya 

manusia, infrastruktur, 

sarana dan prasaran, 

peserta didik dan metode 

dalam pelaksanaan 

UNBK. 

penelitian yang 

dilakukan oleh 

peneliti sama-sama 

membahas tentang 

pelaksanaan UNBK, 

yang merupakan hal 

baru dalam 

pelaksanaan ujian 

nasional dalam 

pendidikan bangsa 

Indonesia 
2 

Edy Marhatta Sofyan 

dengan judul 

 “Kesiapan 

Pelaksanaan Ujian 

Nasional Berbasis 

Komputer Bagi Siswa 

Program Keahlian 

Tekhnik Instalasi 

Tenaga Listrik Di 

SMK N 2 

Yogyakarta”. 

Penelitian ini lebih 

berfokus pada kesiapan 

siswa dalam pelaksanaan 

UNBK dalam sistem 

pembelajaran yang baru, 

kesiapan dalam hal psikis 

dan material 



53 

 

 

 

3 

Penelitian yang 

dilakukan oleh Ade 

Maulidya yang berjudul: 

IMPLEMENTASI 

UJIAN NASIONAL 

BERBASIS 

KOMPUTER ATAU 

COMPUTER BASED 

TEST (CBT) DI SMA 

NEGERI 1 SEPUTIH 

BANYAK LAMPUNG 

TENGAH 

Penelitian ini lebih 

kepada implementasi 

atau pelaksanaan Ujian 

Nasional berbasis 

Komputer yang 

dilakukan di SMA 

Negeri 1 lampung 

Tenggah 

 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

penyelenggaraan ujian nasional berbasis komputer atau Computer Based Test 

(CBT) baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2015, dan baru dilaksanakan 

pada tahun pelajaran 2017/2018 di Kabupaten Konawe Sel,atan Terkhusus di 

sekolah menenggah pertama (SMP). Untuk penyelenggarannya juga dibatasi oleh 

sekolah-sekolah perintis yang dikualifikasi dengan persyaratan yang ditentukan. 

Penelitian ini mengungkap tentang manajemen kepala sekolah dalam 

implementasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Konsel. 

Proses Implementasi disini peneliti mengarahkan atau memfokuskan 

implementasi pada proses pengelolaan penyelenggarannya di SMP Negeri 1 

Konsel  yang ditinjau dari Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur, peserta 

didik dan metode pelaksanaannya beserta faktor penghambat pelaksanaannya di 

SMP Negeri 1 Konsel. 
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