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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini Termasuk dari penelitian lapangan yaitu peneliti melakukan 

penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yakni penelitian yang 

dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.47 Dengan begitu, dapat 

dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Artinya, penulis 

menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif  dan mendetail untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang akurat. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya 

merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.48 Penelitian ini 

memberikan suatu deskripsi atau gambaran tentang “Manajemen Kepala 

Sekolah dalam Implementasi UNBK di SMP Negeri 1 Konawe Selatan”.  

 

 
47Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kuantitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2012), h. 6. 

48Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234. 
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B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 1 Konawe Selatan kecamagan 

Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 KONSEL kecamatan 

Ranomeeto, Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara, dengan waktu 

penelitian yang diperlukan kurang lebih 3 bulan dari bulan Februari hingga Mei. 

C. Sumber Data dan Jenis Data 

1. Sunber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data 

kualitatif yang berupa kumpulan pertanyaan-pertanyaan atau penjelasan-

penjelasan bukan merupakan angka-angka atau perhitungan. Dalam hal ini salah 

satu sumber data yang paling penting adalah kepala sekolah dan guru, sumber data 

lainnya atau pihak lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini sehingga 

data yang akan diperoleh adalah data yang valid dan dapat dipertanggung 

jawabkan. 

2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dua jenis data yaitu: 

a. Data Primer, data primer dalam penelitian lapangan merupakan data 

utama yang diambil langsung dari para informan. Data yang langsung 

dikumpulkan langsung oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari 
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sumber pertamanya, dalam hal ini data yang dikumpulkan peneliti 

adalah data mengenai manajemen kepala sekolah dalam implementasi 

ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Konawe 

Selatan. 

b. Data Sekunder, Data sekunder merupakan data yang tidak langsung 

diambil dari para informan akan tetapi melalui dokumen.49 Data 

sekunder dalam hal ini adalah data yang berupa dokumentasi penting 

menyangkut profil sekolah, keadaan geografis dan sebagainya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian lapangan 

(Field Research), yaitu peneliti mengumpulkan data dengan mengadakan 

penelitian langsung pada obyek yang akan diteliti dengan menggunakan berbagai 

instrumen sebagai berikut:  

a. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek 

penelitian untuk mengetahui keberadaan obyek, situasi, konteks dan maknanya 

dalam upaya mengumpulkan data penelitian.50  

 

 

 
49Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Cet. XII; Bandung: 

Alfabeta, 2011), h. 137. 

50Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Instrumen Penelitian Bidang Sosial (Pontianak: 

Gajah Mada University Press, 2006), h. 74. 
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b. Wawancara 

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang dilakukan untuk 

memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung orang-orang yang 

dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat, dalam hal ini. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya.51 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, 

dalam menggunakan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti peraturan-paraturan, buku profil, catatan harian dan dokumentasi lainnya.52 

E. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono mengemukakan bahwa analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan dan dengan dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun dengan pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.53  

 
51Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek ( Jakarta:Rineka Cipta, 

1991). h. 202. 

52Suharsimi Arikunto, Op.Cit, h. 158. 

53 Sugiyono, Memahami Penetian Kualitatif, (Bandung, Al-Fabeta, 2005), h.45 



59 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni 

penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan 

bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk 

menemukan dan mendeskripsikan. Proses pengolahan data mengikuti teori Miles 

dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa proses 

pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (display 

data) dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan.54 Data yang dikumpulkan 

kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Reduksi data, yaitu penulis merangkum dan memilih beberapa data yang 

penting yang berkaitan dengan pola . Data yang telah direduksi kemudian 

disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan penelitian. 

Dengan begitu, gambaran hasil penelitian akan lebih jelas. 

b. Penyajian data 

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah disaring 

dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. 

Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan 

sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan 

 
54Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta,) h. 

246. 
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Hubermen dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat naratif.55 

Penyajian data, yaitu data yang sudah diorganisir secara keseluruhan. Data 

yang sifatnya kuantitatif seperti jumlah guru, peserta didik, sarana dan prasarana 

disajikan dalam bentuk tabel. Sedangkan data yang sifatnya kualitatif seperti 

sikap, prilaku, dan pernyataan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif. 

c. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi data 

Verifikasi data, yaitu peneliti membuktikan kebenaran data yang dapat 

diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara 

mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur subjektivitas yang dapat 

mengurangi kualitas penelitian. 

F. Pengujian Keabsahan Data Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk 

menghindari data yang bias atau tidak valid. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari adanya jawaban dan informan yang tidak jujur.  Pengujian keabsahan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pengujian 

keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data yang ada 

untuk kepentingan pengujian keabsahan data atau sebagai bahan pembanding 

terhadap data yang ada. Triangulasi dilakukan dan digunakan  untuk mengecek 

keabsahan data yang terdiri dari sumber, metode, dan waktu.56 

 
55Sugiyono, Op.Cit, h. 249. 

56Sanafiah Faisal, Metodologi Penelitian Sosial (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.  
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Pengujian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga 

macam, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari lapangan 

penelitian melalui sumber yang berbeda. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data hasil 

observasi dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali 

untuk memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. 

c. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Profil Sekolah 

1. Gambaran Umum SMP Negeri 1 Konawe Selatan 

2. Nama Sekolah   : SMP Negeri 1 Konawe 

Selatan 

3. NPSN/NSS   : 40401910 / 201200104014 

4. Alamat (Jalan/Kec/Kab/Kota) : Jalan Wolter Monginsidi No. 

9, Kec. Ranomeeto, 

5.  Kab. Konawe Selatan 

6. No. Telp.    : (0401)-3195062 

7. Akreditasi    : A 

8. Nama Kepala Sekolah  : Alfred Rony Joe   

9. Status Sekolah   : Negeri 

10. Kelompok Sekolah  : Sekolah Formal Mandiri 

1. Tahun Berdiri   : 1966 

2. Tahun Beroprasi   : 1966 

3. No. SK    : 104/SK/13/III/66, Tgl. 26-02-

1966 

4. Kepemilikan Tanah  : Milik Pemerintah 

a. Luas Tanah   : 8040 M2 

b. Luas Bangunan  : 4024 M2 
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c. Luas Halaman   : 4016 M2 

5. Kode Pos    : 93372 

     2. VISI  

Unggul dalam prestasi, Santun dalam perilaku berwawasan IPTEKS 

dan IMTAQ Dengan Indikator, unggul dalam: 

a. Proses pembelajaran 

b. Pencapaian ketuntasan belajar 

c. Perolehan nilai UN / UN 

d. Kompetisi ke jenjang pendidikan selanjutnya 

e. Pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi 

f. Prestasi olahraga 

g. Prestasi seni 

h. Aktivitas keagamaan 

i. Kreativitas dan kepedulian sosial 

j. Partisipasi masyarakat (stake holders) terhadap program sekolah 

3.   MISI 

Untuk mencapai VISI diatas dirumuskan MISI sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan belajar tuntas 

2. Membudayakan pendidikan berkarakter 

3. Melaksanakan bimbingan program pengayaan dan remedial secara 

intensif 

4. Melaksanakan inovasi pembelajaran melalui action research 
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5. Melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta 

didik 

6. Mengembangkan SDM tenaga pendidik 

7. Mengembangkan SDM tenaga kependidikan 

8. Melaksanakan pembinaan olahraga Voli, tenis meja, sepak takraw, 

bulu tangkis dan atlet secara berkesinambungan 

9. Melaksanakan pembinaan seni lukis, vokal grub, puisi, seni baca 

Al-Qur’an dan paduan suara secara berkesinambungan 

10. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

pemanfaatan komputer dan internet 

11. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut 

sehingga menjadi cermin kepribadian dalam beraktifitas 

12. Mengembangkan kreatifitas dan sikap kesetiakawanan sosial siswa 

terhadap sesama, dan lingkungan 

13. Membina komunikasi dan koordinasi antara sekolah, masyarakat, 

dan kelompok yang terkait dengan stake holders 

4.  TUJUAN SEKOLAH 

1.  Setiap tahun Score Achievement (GSA) meningkat + 0,5 

2.  Presentase kelulusan setiap tahun 100% 

3.  Presentase kelulusan yang melanjutkan ke sekolah unggulan minimal 

50% 

4.  Memiliki tim olahraga minimal 5 cabang yang dapat menjadi finalis 

tingkat kabupaten dan minimal 1 cabang tingkat provinsi 
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5.  Memiliki tim kesenian yang berprestasi minimal tingkat kabupaten 

dan 1 cabang tingkat provinsi 

6.  100% lulusannya menguasai pemanfaatan teknologi informasi dan 

komputer tingkat dasar 

7.  100% lulusannya dapat memanfaatkan internet 

8.  Menghasilkan peserta didik yang berkepribadian mulia dan 

berakhlakul karimah 

9.  Terjadinya koordinasi dan komunikasi yang baik antara sekolah dan 

stake holders 

B. Manajemen Kepala Sekolah Dalam Implementasi Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK) Di SMP Negeri 1 Konawe Selatan 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kemampuan 

kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan seorang tenaga profesional 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dan menggerakkan segala 

sumber yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara 

maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  Kepala sekolah dalam 

mengelola satuan pendidikan disyaratkan menguasai keterampilan dan kompetensi 

tertentu yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya.  

Kepala sekolah merupakan pemimpin dalam dunia pendidikan. Tidak 

hanya sebagai kepala sekolah yang selalu menunjukan kekuasaan, akan tetapi 

yang lebih diutamakan adalah fungsinya sebagai seorang kepala sekolah dalam 

sekolah yang dipimpinnya. Dalam sebuah lembaga pendidikan diharapkan 
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seorang pemimpin yang ideal dan dapat dijadikan contoh teladan bagi masyarakat 

dalam sekolah yaitu guru-guru beserta siswa siswi dan perangkat sekolah lainnya. 

Proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh unsur-unsur yang ada dalam 

sekolah itu sendiri dan lingkungannya sebagai suatu kesatuan sistem termasuk 

manajemen kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga 

yang dipimpinnya. Dalam pelaksanaan UNBK fungsi manajemen kepala sekolah 

sangat penting sehingga tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan UNBK. 

Fungsi-fungsi manajemen kepala sekolah tidak lepas dari proses 

perencanaan, penggorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Kepala sekolah 

harus aktif dalam menjalankan peran dan fungsinya  sebagai seorang pemimpin 

dalam sekolah sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan. Keberhasilan sekolah 

tergantung dari kemampuan seorang pemimpin didalamnya. 

 Pada tahun 2018 SMP Negeri 1 Konawe Selatan melaksanakan ujian 

nasional berbasis komputer (UNBK) dengan kelulusan 100 %, tentu hal ini tidak 

lepas dari manajemen kepala sekolah sehingga untuk hal yang baru diterapkan 

telah mencapai keberhasilan ditahun pertama ditunjuk untuk melaksanakan 

UNBK. Hal baru dan belum lama diterapkan dalam dunia pendidikan UNBK, 

menjadi salah satu tolak ukur kemajuan dunia pendidikan di negara kita.  

Berikut fungsi-funsi manajemen yang telah dilakukan kepala sekolah 

dalam pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 1 Konawe Selatan: 

1. Perencanaan 

Perencanaan ini mengandung arti  kepala sekolah sebagai pimpinan 

memikirkan dengan matang terlebih dahulu tujuan dan tindakan yang akan 
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diambilnya  berdasarkan pada beberapa metode, rencana, atau logika dan bukan 

berdasarkan perasaan. Kepala sekolah merencanakan mengarahkan tujuan 

organisasi dan menetapkan prosedur terbaik untuk mencapainya. Dan  disamping 

itu, rencana merupakan pedoman untuk  organisasi memperoleh dan 

menggunakan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, anggota 

organisasi melaksanakan tugas dan fungsi  yang konsisten dengan tujuan dan 

prosedur yang sudah ditetapkan,  memonitor dan mengukur kemajuan untuk 

mencapai tujuan, sehingga tindakan apa yang akan diambil kedepannya dapat 

diatasi untuk mencapai tujuan. 

a. Sarana dan Prasarana 

Langkah pertama dalam manajemen adalah perencanaan, perencanaan 

adalah sistematik dalam proses menetapkan keputusan, langkah-langkah yang 

akan dilaksanakan dikemudian hari dalam rangka mencapai tujuan yang  

diinginkan dengan efektif dan efisien.  

Sarana prasarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang 

kelas, meja, kursi, serta media pengajaran. Dalam pelaksanaan UNBK komputer, 

server adalah hal yang diperuntukan untuk ada. Adapun prasarana pendidikan 

adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, 

seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah.prasarana dalam 

UNBK adalah laboratorium yang memiliki fasilitas yang memadai, maka 

komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana pendidikan. Ketika prasarana 

difungsikan sebagai sarana, berarti prasarana tersebut menjadi komponen dasar. 
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Akan tetapi, jika prasarana berdiri sendiri atau terpisah, berarti posisinya menjadi 

penunjang terhadap sarana. Dalam pelaksaann UNBK sarana dan prasarana yang 

utama disiapkan adalah bagian yang tidak terpisahkan seperti komputer, server, 

kabel-kabel, laboratoriun dan lain sebagainya. Proses perencanaan pun dilakukan 

kepala sekolah SMP Negeri 1 Konawe selatan dalam pelaksanaan UNBK, seperti 

yang di kemukakan oleh Kepala Sekolah bahwa: 

Dalam pelaksanaan UNBK ini yang pertama kali disipakan adalah 

infrastrukturnya, sarana prasarana, baik ruangan, peralatan dan sumber 

daya manusia dalam hal ini, Proktor, Teknisi. Bisa kita banyangkan 

ditunjuknya sekolah melakukan UNBK, dengan komputer bantuan dari 

pemerintah 20 unit sementara yang melakasanakan UNBK 225 siswa, 225 

siswa dengan komputer 20 unit apa bisa terlaksana dengan baik UNBK? 

Tentu saja tidak, karena itu kami menyurat kepada orang tua siswa untuk 

meminjam laptop dan komputer untuk memenuhi kekurangan ini, lalu 

laptop guru-guru juga kita berdayakan. Laptop siswa dan guru ini kita set 

agar bisa digunakan. 57 

Dapat diketahui dari hasil paparan kepala sekolah bahwa dalam 

pelaksanaan UNBK yaitu pada tahun 2018 tepatnya pada saat sekolah pertama 

kali melaksanakan UNBK. Sekolah kekurangan sarana prasarana, infrasturktur 

dalam menunjang pelaksanaan UNBK. Dalam pelaksanaan UNBK komputer yang 

diberikan pemerintah untuk sekolah adalah sebanyak 20 unit dengan jumlah siswa 

yang melaksanakan UNBK 225, sehingga hal ini sangat jauh jumlahnya. Jumlah 

komputer yang dibutuhkan oleh sekolah untuk jumlah siswa 225 orang adalah 225 

unit juga, namun komputer hanya 20 unit, sehingga kepala sekolah dalam hal 

pemimpin dalam sekolah haruslah merencanakan dengan baik, bagaimana 

 
57 A. R. J., Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan, “Wawancara” Ranomeeto 25 

April 2019 
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mengantisipasi kekurangan komputer yang dialami sekolah. Kepala sekolah dalam 

masalah kekurangan komputer memiliki alternatif untuk mengirim surat kepada 

orang tua siswa untuk meminjam komputer maupun laptop untuk melaksanakan 

UNBK yang dimulai dengan simulasi hingga pelaksanaan UNBK yang  berjalan 

selama empat hari.  

Lebih lajut kepala sekolah memaparkan bahwa: 

Untuk kekurangan sarana dan prasarana kita memberdayakan masyarakat, 

seperti bantuan dari pemerintah itu hanya 20 unit peserta ujian 225, 

sehingga kita harus meminjam laptop dari siswa. Baru beberapa bulan 

terakhir ini kami memberdayakan masyarakat melalui komite, orang tua 

siswa membantu semampunya, seikhlasnya dan baru-baru ini 

mendapatkan 10 buah laptop dari orang tua siswa melalui komite ini. 

Untuk saat ini komputer yang sudah dimiliki oleh sekolah adalah sebanyak 

45 unit, kita targetkan itu sendiri adalah 100 unit komputer. Laboratorium 

komputer disini ada tida, yaitu Lab A, Lab B dan Lab C. Untuk lab A 40, 

Lab B 40 dan Lab C 20, untuk setiap lab diisi 5 unit komputer yang 

dikosongkan, hal ini untuk mengatisipasi jika ada komputer yang trabel 

bisa mengguankan komputer yang lima tadi, biasanya ini disebabkan oleh 

jaringan, sehingga jika jaringan yang 1 bermasalah maka bisa pindah 

kejaringan yang lain yaitu ke komputer yang lain.58 

Dapat diketahui dari hasil paparan kepala sekolah bahwa, dalam 

menunjang terlaksana dengan baiknya UNBK kepala sekolah memberdayakan 

masyarakat melalui komite sehingga sekolah mendapatkan bantuan 10 unit laptop 

yang diberikan oleh orang tua siswa.  

Wakil kepala sekolah, beliau mengatakan bahwa: 

Dalam rapat yang dilaksanakan untuk menghadapi UNBK yang paling 

utama adalah pada proses perencanannya dimana kita harus benar-benar 

selektif dalam pemilihan panitia pelaksana dalam pelaksanaan UNBK, 

terlebih untuk sarana prasarana, infrastruktur, Proktor, Teknisi dan 

Pengawas.Sejak pertama kali sekolah kami ditunjuk untuk melakasanakan 

UNBK yaitu pada tahun 2018, kami mempersiapkan banyak hal terutama 

 
58 A. R. J., Kepala Sekolah SMP Negeri 11 Konawe Selatan,”Wawancara” Ranomeeto 25 

April 2019 
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kepala sekolah. Kepala sekolah adalah orang begitu aktif dan cekatan 

dalam melihat dan memenuhi semua kebutuhan yang di perlukan dalam 

pelaksanaan UNBK. Kepala sekolah mengecek satu persatu bagian yang 

paling utama dalam pelaksanaan UNBK. Dalam rangka untuk menyambut 

pelaksaan UNBK dilakukan rapat pembentukan panitia, dalam rapat ini 

melibatkan semua guru-guru dan tenaga administrasi sekolah. Didalam 

rapat tentu saja membahas tentang semua persiapan dalam melaksanakan 

UNBK ini sehingga UNBK bisa berjalan dengan semestinya.59 

Dapat diketahui dari apa yang dipaparkan oleh wakil kepala sekolah 

bahwa sejak ditunjukannya sekolah untuk melaksanakan UNBK kepala sekolah 

yang begitu aktif dan lincah dalam mempersiapakan segala sesuatu yang terkait 

dengan pelaksanaan UNBK. Kepala sekolah yang menjadi ujung tombak 

keberhasilan UNBK haruslah mengerti tugas dan peranannya sebagai kepala 

sekolah atau sebagai pimpinan sekolah, sehingga perencanaan yang direncanakan 

dapat berjalan dengan baik dan tujuan tercapai dengan baik. Kepala sekolah 

melihat dan meninjau apa saja kekurangan dalam pelasanaan UNBK sehingga 

UNBK bisa berjalan dengan lancar. 

Setelah diadakan rapat dalam kesiapan menghadapi UNBK banyak hal 

yang diperlukan sehingga terlaksannya UNBK dengan baik di SMP Negeri 1 

Konawe Selatan. Lebih lanjut diungkapkan oleh wakil kepala sekolah: 

Dalam rapat ada banyak hal yang harus dipersiapkan baik dari sarana 

prasarana dan lain sebagainya, sehingga dalam hal ini kepala sekolah 

membutuhkan biaya yang lebih, komputer yang diberikan pusat tahun 

2018 adalah sebanyak 20 buah dengan jumlah siswa yang mengikuti 

UNBK sebanyak 225 siswa, hal ini tentu menjadi perhatian dimana sudah 

jelas komputer tidak akan mencukupi, laboratorium dan pegadaan sarana 

lainnya benar-benar dari awal. Sehingga untuk mengatasi kekurangan 

komputer ini kepala sekolah membuat surat, mengajukan surat kepada 

orang tua siswa siswi untuk dilakukan peminjaman komputer dan laptop 

pada saat dilakasanakannya UNBK, suratnya pun tidak hanya untuk siswa 

 
59 Marsinah., Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan ,”Wawancara” 21 

Maret 2019 
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siswi saja namun juga untuk guru-guru, lalu setelah itu kepala sekolah pun 

mengirim surat kepada pihak PLN dan Telkom, melakukan kerja sama dan 

pada saat pelaksanaan UNBK kepala sekolah pun menandatangani MOU  

dengan pihak PLN dan telkom.60 

Dalam pelaksanaan UNBK tahun 2018 yang baru saja dilaksanakan dan 

diterapkan di SMP Negeri 1 konawe selatan, kepala sekolah mengupayakan 

semua kebutuhan yang diperlukan dalam pelakasanaan UNBK terpenuhi baik dari 

segi sarana prasarana, infrastruktur, teknisi dan proktor serta hal lain yang 

menunjang terlaksanakannya UNBK dengan baik. Terpenuhinya kebutuhan 

sarana dan prasana tidak akan berjalan dengan baik jika Proktor dan Teknisi tidak 

memiliki keahlian dalam bidang IT yang dimana tidak akan terlaksana dengan 

baik UNBK jika proktor atau teknisi tidak mengetahui tugas dan fungsinya. 

Lebih lanjut wakil kepala sekolah mengungkapkan bahwa: 

Sarana dan prasarana serta infrastuktur sangat diperhatikan oleh kepala 

sekolah, dalam rapat itu banyak hal yang diperkirakan akan terjadi dan 

solusi apa yang akan diambil, sehingga dari pengadaan sarana dan 

prasarana ini kepala sekolah kerja sama dengan wakil kepala sekolah 

bagian sanpras  dalam memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana,  kepala 

sekolah pun melakukan kerja sama dengan teman-teman yang sekiranya 

memiliki peran dalam kelancaran UNBK ini, seperti kepala sekolah 

melakukan kerja sama dengan salah satu teman yang memiliki genset 

karena disekolah ini tidak ada genset, karena walaupun kepala sekolah 

telah melakukan kerja sama dengan pihak PLN untuk tidak memadamkan 

lampu, namun ada saja hambatan yang terjadi, contohnya pada saat 

dilakukannya simulasi terjadi hujan deras dan anggin sehingga ada pohon 

yang tumbang dan jatuh kearah kabel listrk, padahal saat itu tenggah 

berkangsung simulasi, sehingga kepala sekolah menelpon pihak PLN dan 

meminta pihak PLN untuk mengalirkan listrik hanya kesekolah ini saja 

karena sedang melakukan simulasi, sehingga dengan kejadian ini kepala 

sekolah berinisiatif melakukan kerja sama juga dengan teman-teman yang 

memiliki genset.61 

 
60 M., Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan ,”Wawancara”  Ranomeeto 

21 Maret 2019 
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Untuk prasarana sendiri yaitu laboratorium komputer, sekolah hanya 

memiliki 2 pada awal dilaksanakannya UNBK, tahun ini laboratoriumnya 

ditambah menjadi 3 karena semakin bertambahnya jumlah siswa yang 

akan melaksanakan UNBK, siswa yang akan melaksanakan UNBK ini 

sebanyak 255 siswa dengan jumlah komputer sebanyak 85 dengan 3 

laboratorium. Jumlah ini tentu saja masih kurang namun, sekolah 

mengupayakan semuanya.62 

Dari apa yang dipaparkan wakil kepala sekolah dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kepala sekolah yang aktif dalam melihat kekurangan serta apa 

yang dibutuhkan dalam pelaksanaan UNBK. 

Sejalan dengan apa yang disampaikan wakil kepala sekolah , Informan 

lain Wakil bagian sarana dan prasarana mengatakan: 

Dalam pengadaan sarana dan prasarana tentu harus melihat terlebih dahulu 

apa yang tidak ada, apa yang dibutuhkan dan apa yang mendesak, 

sehingga kita bisa mengadakannya bertahap karena jika satu kali diadakan 

diluar kewenagan kita, contohnya seperti pengadaan sarana untuk UNBK 

seperti komputer, kabel, CPU, Server yang mendesak seperti ini kita 

adakan secepatnya namun tetap terbatas lagi pada dana, seperti pengadaan 

komputer, pengadaan komputer dengan alokasi dana BOS hanya bisa 

membeli komputer 5 dalam 1 tahun sementara sekolah melaksanakan ujian 

sekaranag menggunakan komputer. Kepala sekolah melihat apa saja 

kurang dicatat dan diadakan, pengadaannya kita melakukan kerja sama 

dengan pihak toko atau PT untuk mengantarnya.63 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi seorang kepala sekolah yang 

menjadi pimpinan disekolah memang memiliki banyak hal untuk dipertanggung 

jawabkan dan dikerjakan, sebagai seorang pimpinan harus mampu melihat, 

membaca situasi dan kondisi sekolah yang menjadi tempat yang dipimpin. Kepala 

sekolah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola, merencanakan dan 

melaksanakan administrasi disekolah yang dipimpinya. Dalam hal ini kepala 
 

62 A. R. J...25 April 2019 

63D., Wakil Bagian Sarana dan Prasarana SMP Negeri 1 Konawe Selatan,”Wawancara” 
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sekolah diharapkan menjadi kepala sekolah yang profesional yang memilki 

karakteristik sepeti berikut ini, Memiliki sifat yang jujur, Berintegrist tinggi, 

Mampu menjadi motivator bagi setiap warga sekolah, Mempunyai komitmen 

yang kuat, Menguasai dan menjalankan visi dan misi sekolah, Selalu membangun 

komunikasi yang baik antar bawahan, Bijaksana, Menjamin kebutuhan peserta 

didik dalam segala hal, Menjadi agen perubahan dan pengembangan sekolah, 

Membangun atau membentuk tim kerja yang efektif dan efisien. 

Wakil kepala sekolah mengatakan: 

Kepala sekolah adalah orang yang aktif dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya, beliau lebih banyak bekerja, melihat kebutuhan yang 

diperlukan untuk terlaksanakanya UNBK. Karena beliau paham IT banyak 

komputer yang beliau perbaiki sendiri, kabel-kabel dan beberapa yang 

berkaitan dengan alat-alat laboratorium komputer. Sejak ditunjuknya 

sekolah beliau sibuk mempersiapkan semuanya, dari sarana prasarana, 

infrastruktur, proktor dan teknisi. Kepala sekolah selalu melibatkan pihak 

Dinas, dimana keputusan yang diambil oleh sekolah pasti sepengetahuan 

dinas. Dalam rapat perencanaan itu kami pun memberikan informasi 

kedinas sehingga apa yang kami lakukan nanti kedepanya jika ada 

permasalahan akan bisa teratasi karena semua yang dilakukan disekolah 

ini dilaporkan.dan kepala sekolah tahu apa yang akan dilakukan untuk 

menghadapi tiap persoalan yang dihadapi.  

Pelaksanaan UNBK tahun ini, bisa dibilang tidak seperti tahun lalu yang 

harus menyiapkan semuanya dari awal, pengadaan sarana prasarana, 

infrastruktur dan sebagainya, karena sudah ada tahun tahun lalu jadi tahun 

ini, lebih kepada pengadaan alat-alat baru dan dilakukan pengecekan 

ulang. Jika ada yang rusak kepala sekolah beserta teman-teman yang lain 

memperbaiki sehingga dapat digunakan lagi.64 

Dari apa yang disampaikan oleh wakil kepala sekolah dapat diketahui 

bahwa, dalam persiapan sarana dan prasarana walau pun terbilang kurang namun 

pelaksanaan UNBK tahun ini jelas berbeda dengan tahun lalu, yaitu tahun pertama 

 
64 M., Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan ,”Wawancara”  Ranomeeto 
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ditunjukannya sekolah untuk melaksanakan UNBK. Pengadaan sarana dan 

prasarana tahun ini memang dinilai lebih banyak namun tidak seperti tahun 

pertama dalam pelaksanaannya, tahun ini lebih kepada menambah jumlah dari 

barang-barang yang sudah tersedia. Kepala sekolah yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan UNBK benar-benar bekerja keras agar UNBK tahun ini berjalan 

dengan baik dan sesuai harapan, menjadi tantangan karena bertambahnya jumlah 

siswa namun bantuan komputer dari pusat belum bisa memenuhi seperdua dari 

jumlah siswa. Sehingga  dibutuhkan lebih banyak sarana prasarana.  

Wakil kepala kepala sekolah mengatakan bahwa: 

Tahun ini jumlah siswa yang melaksanakan UNBK yaitu sebanyak 255 

lebih banyak dari tahun lalu, sehingga jumlah komputer dan laptop-laptop 

bertambah, karena hal ini sekolah menambah daya listrik dan menambah 

kekuatan jaringan wifi, tentu saja hal ini karena telah melakukan kerja 

sama dengan pihak PLN dan Telkom. Lebih banyak membutuhkan kabel-

kabel karena tahun lalu hanya 2 lab yang digunakan, tahun ini ada 3 lab 

yang digunakan sehingga kebutuhan untuk di lab yang ke 3 ini harus 

terpeuhi dan sama dengan lab yang 2 yang sebelumnya digunakan tahun 

lalu, untuk dilakukan pegadaan komputer sekolah hanya bisa mengadakan 

komputer sebananyak 5 unit per tahun, dengan jumlah siswa yang seperti 

ini sekolah membutuhkan waktu kurang lebih 20 tahun agar semua 

kebutuhan komputer terpenuhi, jika komputer yang saat ini tidak rusak. 

Karena sekuat apa pun kepala sekolah berupaya memaksimalkan 

terpenuhinya semua kebutuhan sarana dan prasarana tetap saja ada yang 

rusak dan harus diganti, seperti baru-baru ini kita punya UPS itu 11 namun 

ternyata setelah di cek lagi ada yang rusak sehingga UPS yang tersedia 

hanya 9 itu pun kepala sekolah memperbaiki 1 UPS dan masih bisa 

digunakan. 65 

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Sarana prasarana 

dan infrasrtruktur adalah permasalahan yang paling sering dialami oleh sekolah-

sekolah dalam pelasanaan UNBK, permasalah jaringan dan juga sumber listrik 

 
65 M., Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan ,”Wawancara” Ranomeeto  
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yang rendah tidak mampu untuk mengoperasikan komputer sehingga ada juga 

beberapa sekolah yang menolak pelaksanaan UNBK. Kekuranagn sarana 

prasarana dan infrastruktur dalam terlaksana dengan baiknya UNBK kepala 

sekolah sebisa mungkin menjamin kekurangan itu terpenuhi. Jumlah komputer 

yang dibutuhkan sekolah dalam pelaksanaan UNBK adalah sebanyak 255 unit 

namun sejauh ini komputer yang dimilki oleh sekolah adalah sebanayak 45 unit 

sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah siswa yang melaksnakan UNBK. 

Untuk memenuhi kekurangan komputer sekolah meminjam komputer dan laptop 

dari orang tua siswa sehingga UNBK bejalan dengan baik. Tahun lalu di SMP 

Negeti 1 Konawe Selatan berhasil melaksanakan UNBK, keberhasilan ini tidak 

lepas dari manajemen kepala sekolah dalam mengatur, mengelola dan 

merencanakan pelaksanaan UNBK dengan baik. 

b. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia adalah personil, tenaga kerja, pekerja, karyawan. 

Manusia yang berpotensi untuk menggerakan organisasi dalam mewujudkan 

eksistensinya. Dalam pelaksanaan UNBK sumber daya manusia yang 

dimaksudkan adalah orang-orang yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan 

UNBK, seperti Proktor, Teknisi dan lainnya yang menunjang terlaksanya UNBK. 

Dalam mempersipakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan UNBK, terlebih 

dahulu diadakan rapat untuk memilih panitia dalam pelkasanaan UNBK. 

 Kepala Sekolah mengemukakan bahwa: 

Dalam pelaksanaan UNBK ini yang pertama kali disiapkan adalah 

infrastrukturnya,  baik ruangan, peralatan dan sumber daya manusia dalam 

hal ini, Proktor, Teknisi. Teknisi dan Proktor adalah yang utama kita 

siapkan dari jauh hari karena merupakan hal yang vital, dan harus paham 
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dan mampu pada bidang IT,  kita persiapkan baik itu melalui pelatihan 

atau pengkaderan teman sejawat. Rapat dilaksanakan untuk persiapan awal 

pemilihan secara demokrasi. Dalam 1 ruangan atau lab ini ada 4 orang 

yang bertanggung jawab ada proktor, teknisis dan pengawas. Sebenarnya 

jika kita memakai standar nasionalnya untuk satu sekolah cukup 1 teknisi 

dan 1 proktor. Namun yang namanya orang kadang sakit atau halanagan 

apa, sehingga ada yang namanya antisipasi, sehingga tidak menghambat 

dan saling membantu dan itulah kenapa adanya pengkaderan teman 

sejawat.66 

Kebetulan saya paham pada bidang IT, pada bidang pelaksanaan UNBK 

ini pelan-pelan saya lakukan pelatihan baik itu latihan internal disekolah 

atau ada panggilan dari kabupaten, provinsi atau pusat, ya akan diikut 

sertakan lagi kita kirim. 

Dapat diketahui dari apa yang dipaparkan oleh kepala sekolah bahwa 

hal utama yang dipersiapkan dalam pelaksanan UNBK ini adalah sarana 

prasarana, infrastruktur dan sumber daya manusia, dari apa yang kepala sekolah 

katakan bahwa teknisi dan proktor yang merupakan sumber daya manusia dari 

pelaksanaan UNBK ini, merupakan hal yang paling utama disiapkan karena 

proktor dan teknisi merupakan hal yang menentukan keberhasilan pelaksanaan 

UNBK. Pelatihan yang diberikan kepada Teknisi maupun Poktor tidak hanya dari 

kegiatan yang diadakan pemerintah pusat melainkan juga kepala sekolah turut 

andil dalam melakukakn pelatihan kepada proktor dan teknisi. Tanpa 

menguranggi tugas dan fungsi dan proktor dan teknisi kepala sekolah melakukan 

kerja sama dengan rekan sejawat untuk melakukan pelatihan untuk proktor dan 

teknisi terkait pelaksanaan UNBK. 

Wakil kepala sekolah mengatakan bahwa: 

Dalam rapat yang dilaksanakan untuk menghadapi UNBK yang paling 

utama adalah pada proses perencanaanya dimana kita harus benar-benar 

selektif dalam pemilihan panitia pelaksana dalam pelaksanaan UNBK, 
 

66 A. R. J., Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan, “Wawancara” Ranomeeto 25 
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terlebih untuk sarana prasarana, infrastruktur, Proktor, Teknisi dan 

Pengawas. Dalam pemilihan proktor dan teknisi benar-benar dilakukan  

sesuai dengan prosedur yang berlaku dari pusat, Memiliki kompetensi di 

bidang teknologi informasi komunikasi (TIK), pernah mengikuti pelatihan 

atau bertindak sebagai proktor UNBK, bersedia ditugaskan sebagai proktor 

di sekolah penyelenggara UNBK dan bersedia menandatangani pakta 

integritas. Sedangkan untuk Teknisi Memiliki pengetahuan, keterampilan, 

dan pengalaman dalam mengelola LAN sekolah, pernah mengikuti 

pembekalan atau bertindak sebagai teknisi UNBK dan bersedia 

menandatangani pakta integritas. 

sekolah pun dengan baik memilih karena merekalah yang akan berperan 

dalam mengoperasikan komputer. Pemilihan dari proktor dan teknisi ini 

tentu saja melihat latar belakang keilmuan dan keahlian mereka yang 

tentunya yang lebih utama yaitu pada bidang IT.67 

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui bahwa perencanaan 

adalah tahap awal dari penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, 

pengelompokan tugas-tugas dan membagi-bagikan pekerjaan penetapan 

departemen-departemen  serta penentuan hubungan-hubungan untuk mencapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. dalam perencanaan untuk 

pembentukan panitia dalam pelaksanaan UNBK yang pertama dilakukan adalah 

rapat pemilihan proktor dan teknisi yang mengerti tentang Ilmu Teknologi dan 

jaringan,  pemilihat proktor dan teknisi sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan oleh pusat, kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah harus 

menyiapakan semua hal baik dari segi sarana prasarana dan infrastuktur, 

keberhasilan yang dicapai oleh sekolah ditentukan oleh kepemimpinan kepala 

sekolah sehingga dapat melaksanakan kegiatan sekolah  yang akan membantu 

tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan.  

Teknisi UNBK memaparkan bahwa: 
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Dalam pemilihan teknisi itu sendiri dikarenakan, pada saat itu saya sendiri 

yang ada ditempat saat penunjukan sebagai teknisi dan yang berkecimpung 

disitu juga adalah saya, jadi itu alasan pertama kenapa saya yang dipilih 

sebagai teknisisi. Dalam rapat ditunjuk siapa yang bisa dan disini itu lebih 

banyak tenaga perempuan dari pada laki-lakinya, sehingga jika memilih 

perempuan untuk menjadi teknisi banyak yang harus dipersiapkan, kadang 

siang kadang malam itu persiapan UNBK itu banyak, sehingga untuk ibu-

ibunya itu rasanya akan kurang baik saja. Karena saya juga berkecimpung 

di situ dan sudah pernah terlibat UNBK sebelumnya sehingga saya bisa 

terpilih untuk menjadi teknisi.68 

Dari apa yang dipaparkan oleh Teknisi UNBK SMP Negeri 1 konawe 

selatan dapat diketahui bahwa, teknisi dipilih berdasarkan pengalaman dan 

pemahaman dalam pelaksanaan UNBK.  

Proktor UNBK memaparkan bahwa: 

Dalam pembentukan panitia diadakan rapat, saya terpilih sebagia proktor 

hal ini sudah jadi wewenang kepala sekolah dalam memilih dan membuat 

keputusan, dan hal itu tidak hanya semerta-merta saja dipilih tetapi karena 

memang ada keahlian dibidang itu, saya sudah menjadi Proktor sejak UNB 

dilaksanakan di SMP ini, hal ini karena saya dipercayai untuk 

mengembang tugas ini sehingga tahun ini saya juga ditunjuk sebagai 

proktor. 69 

Dapat diketahui dari hasil wawancara diatas bahwa dalam pemilihan 

proktor dan teknisi tidak hanya ditunjuk begitu saja, melainkan ada beberapa hal 

yang harus diperhatikan sebelum dilakukan pemilihan proktor dan teknisi, 

kemampuan dalam bidang IT merupakan syarat utama terpilihnya sebagai proktor 

dan teknisi. 

Wakil kepala sekolah mengatakan bahwa: 

 
68 P., Teknisis UNBK SMP Negeri 1 Konawe Selatan, “Wawancara” Ranomeeto 25 April 

2019 

69 P. A. B., Proktor UNBK SMP Negeri 1 Konawe Selatan,”Wawancara” Ranomeeto 22 

April 2019 
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Setelah terpilihnya proktor dan teknisi selanjutnya kepala sekolah 

mengikutsertakan proktor dan teknisi dalam workshop, pelatihan-pelatihan 

yang dilakukan pemerintah pusat dan kepala sekolah sendiri adalah orang 

IT sehingga walaupun sudah diikut sertakan dalam workshop kepala 

sekolah tetap memberika pelatihan, karena tidak semua hal bisa diserap 

saat mengikuti workshop sehingga kepala sekolah pun turun tangan 

langsung dan juga kepala sekolah menghubunggi rekan sejawat yang lebih 

memahami prosedur pelaksanaan UNBK untuk memberikan materi kepada 

proktor dan teknisi. Dalam pelatihan ini pun proktor dan teknisi dites 

apakah paham atau tidak, namun karena proktor dan teknisi yang di[ilih ini 

berlatarbelakang IT sehingga mudah untuk mereka mengerti dan paham.70 

Dari apa yang dipaparkan oleh Wakil kepala sekolah dapat diketahui 

bahwa, setelah terpilihnya proktor dan teknisi selanjutnya, proktor dan teknisi 

diikut sertakan dalam pelatihan-pelatihan, workshop dalam pelaksanaan UNBK. 

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan UNBK sekolah selalu 

mengirim proktor dan teknisi hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan UNBK 

dapat berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. 

Senada dengan hal yang dipaparkan oleh Wakil kepala sekolah Proktor 

mengatakan bahwa: 

Setelah terpilihnya sebagai Proktor, kepala sekolah mengikutsertakan kami 

ikut pelatihan yang sudah dipersiapakan Pemerintah, lalu selain itu juga 

kepala sekolah pun ikut memberikan pelatihan karena beliau juga paham 

masalah IT dan beliau bekerja sama dengan rekan yang lain yang lebih 

paham untuk memberikan latihan kepada kami.71 

Dapat diketahui bahwa kepala sekolah tidak hanya mengikutsertakan 

panitia pelaksana UNBK dengan pelatihan yang diadakan pemerintah, tetapi 

kepala sekolah juga memberikan pelatihan secara langsung terhadap panitia 
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pelaksana UNBK. kepala sekolah turun tangan langsung dalam melihat 

perkembangan dari pelaksanaan sinkronisasi dan pengaplikasian komputer 

sehingga jika ada yang kurang atau yang tidak dimengerti oleh ptoktor atau 

terknisi kepala sekolah langsung memberikan pengarahan dan pengawasan. 

Teknisi UNBK memaparkan bahwa: 

Ia saat ada pelatihan yang kami ikuti dan juga kepala sekolah memberikan 

pelatihan terkait UNBK, pelatihan-pelatihan itu semunya masalah yang 

berhubungan dengan masalah teknis UNBK, setekah itu kita langsung 

praktek bagaimana cara membuat jaringan LAN, merakit semua kabel-

kabel dan kemudia didalammnya kita menginstal aplikasi baik pada 

simulasi maupun UNBK ini.72 

Dapat diketahui bahwa setelah dipilihnya proktor dan teknisi, 

selanjutnya kepala sekolah mengikutsertakan proktor dan teknisi dalam pelatihan, 

baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh kepala sekolah sendiri 

yaitu dengan melakukan pelatihan secara bertahap didalam sekolah untuk melihat 

kemapuan proktor dan teknisi dalam mengelola komputer dan permasalahan yang 

ditimbulkan. 

Wakil kepala sekolah mengatakan bahwa: 

Untuk pelaksanaan UNBK tahun ini, tentu diadakan rapat karena tadi itu 

jumlah siswa lebih banyak tahun ini dan kebutuhan lain pun harus 

terpenuhi, sehingga dari itu yang awalnya hanya 2 lab yang dipegang oleh 

1 orang proktor dan 1 orang teknisi, karena bertambahnya ruuangan ujian 

jadinya kita memilih lagi proktor dan teknisi, untuk bertanggung jawab 

pada ruangan yang ke tiga tadi itu, dan tentu saj pemilihanya tidak semata-

mata untuk mengisi posisi itu, namun sesuai dengan prosedur yang berlaku 

dari pusat, teknisi dan proktor tahun lalu tetpa di jadikan proktor karena 

mereka sudah berpengalaman dan lagi dengan ditambahnya ruangan 

pengalaman itu yang dicari. Jad sekarang ada 2 orang proktor dan 2 orang 

teknisi yang masing-masing bekerja sama sehingga jika ada permaslahan 

itu teratasi, yang tidak bisa diatasi dan diperkirakan itu kondisi cuaca, 
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seperti simulasi baru-baru ini semuanya berjalan lancar tidak ada kendala 

baik server, komputer, jarimgan tapi tiba-tiba mati lampu dan itu dikarena 

pohon yang tumbang. Hal-hal sepeti itu tidak dapat dipungkiri, jika untuk 

masalah teknis kepala sekolah itu selalu siap sehingga jika ada kerusakan 

cepat teratasi tidak sampai membuat ujian tertunda.73 

Dapat diketahui dari apa yang dipaparkan oleh wakil kepala sekolah, 

dengan bertambahnya jumlah siswa siswi yang melaksanakan UNBK, baik jumlah 

dari segi sarana prasarana, infrastruktur dan sumber daya manusia pun bertambah, 

untuk mengatasi banyaknya siswa tahun ini akan melaksanakan UNBK. Kepala 

sekolah dinilai mampu mengatasi masalah-masalah yang tejadi beserta rekan-

rekan yang bekerja sama dalam pelaksanaan UNBK. 

Dapat diketahui dari apa yang dipaparkan oleh wakil kepala sekolah, 

dengan bertambahnya jumlah siswa siswi yang melaksanakan UNBK, baik jumlah 

dari segi sarana prasarana, infrastruktur dan sumber daya manusia pun bertambah, 

untuk mengatasi banyaknya siswa tahun ini akan melaksanakan UNBK. Kepala 

sekolah dinilai mampu mengatasi masalah-masalah yang tejadi beserta rekan-

rekan yang bekerja sama dalam pelaksanaan UNBK. 

Wakil kepala sekola pun mengatakan bahwa: 

Setelah terpilihnya proktor dan teknisi baru, tetap diikutkan pelatihan, 

workshop dan dibina lagi oleh kepala sekolah, namun seperti sebelumnya 

yang dipilih tetap harus berlatar belakang IT minimal bisa mengoperasikan 

komputer dengan lincah. Rencanaya adalah memanfaat komputer untuk 

ujian sehingga semua ujian itu berbasis komputer, seperti yang baru 

berlangsung setelah dilakukan simulasi bersih untuk UNBK, selajutnya 

disusul dengan try out berbasis komputer, try out berbasis komputer ini 

pertama kali dilakukan tahun ini dan khusus kabupaten Konawe Selatan 

SMP inilah satu-satunya yang melaksanakn try out berbasis komputer dan 

diharapkan untuk ujian sekolah pun bisa mengunakan komputer, ide ini 

muncul karena 2 hari setelah simulasi itu dilanjutkan dengan try aut 

 
73 M., Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan ,”Wawancara”  Ranomeeto 

27 Februari  2019 



82 

 

 

 

sehingga kepala sekolah berpikir untuk memanfaat sarana dan prasarana 

yang ada yaitu dengan melakukan try out berbasis komputer. Sudah dua 

hari berjalan try out berbasis komputer ini dan tidak ada kendala karena 

siswa sudah paham sehingga lebih mudah untuk diarahkan tidak lagi 

berbasis kertas dan pensil.74 

Dalam pelasanaan UNBK, proktor dan teknisi yang dipilih haruslah 

yang berpotensi, memahami IT, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan UNBK 

serta mampu mejalankan tugas serta fungsinya sebagai panitia dalam pelaksanaan 

UNBK, sehingga pelaksanaan UNBK dapat berjalan baik dan lancar. 

Sambung wakil kepala sekolah: 

Untuk kesiapan siswa siswi ini sejak ditunjuknya sekolah untuk UNBK, 

siswa itu diberikan tutorial dalam pelaksanaan UNBK, cara-caranya semua 

itu diajarkan, mereka dibimbing, karena hampir semuanya memiliki laptop 

dan komputer dan handphone jadi kita lebih mudah lagi mengarahkan 

mereka dan mereka sudah terbiasa dengan internet jadinya lebih paham, 

berbeda mungkin jika dengan siswa yang gagal teknologi, namun disini 

tidak ada semuanya paham dengan baik.75 

Hal senada dipaparkan oleh Proktor UNBK bahwa: 

Ada pengenalan untuk siswa dalam pelaksanaan UNBK, walaupun 

sebenarnya tidak asing untuk mereka, untuk keberhasilan pelaksanaan 

UNBK, kita adakan pengayaan atau kelas tambahan pada sore hari, dan 

dalam pengayaan inilah kita kenalkanUNBK itu. Siswa ssiwi mudah 

paham karena sekarang ini apa yang kita lakukan selalu berkaitan dengan 

IT. 76 

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa dalam persiapan siswa 

dalam melaksanakan UNBK, sekolah tidak mengalami kendala seperti adanya 

siswa yang gagal teknologi yang menghambat, siswa siswi SMP Negeri 1 Konawe 

 
74  M,... Ranomeeto 27 Februari  2019 

75 M., Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan ,”Wawancara”  Ranomeeto 
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Selatan, sudah paham dalam pelaksanaan UNBK karena mudahnya informasi 

diakses melalui handphone dan media lainnya, sehingga siswa siswi tidak 

ketinggalan dalam informasi dalam pelaksanaan UNBK. 

Teknisi UNBK mngungkapkan bahwa: 

Ada simulasi, simulasi ini kita tujukan juga untuk pengenalan UNBK 

kepada siswa sehingga pada saat UNBK berlangsung siswa tidak kaget, 

mereka sudah paham bahwa UNBK seperti ini. Kalau tidak ada simulasi 

akan suli kita perkenalkan kepada siswa UNBK secara teori dan bukannya 

praktek secara langsung. Sehingga saat UNBK siswa paham dan mengerti 

prosedur dari pelaksanaan UNBK, yang merupakan hal baru.77 

Dari apa yang dipaparkan oleh Teknisi dapat ditarik kesimpulan bahwa, 

untuk pengenalan pelaksanaan UNBK, siswa di perkenalkan melalui pelaksanaan 

simulasi yang diadakan beberapa kali sebelum pelaksanaan UNBK. Tidak ada 

kendala yang ditemukan dari siswa, siswa memahami dengan cepat pelaksanaan 

UNBK. 

Kepala sekolah dapat dikatakan mampu menjalankan tugasnya dengan 

baik apabila dapat memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang 

kompleks dan unik. Serta mampu melaksnakan peranan kepala sekolah sebagai 

seseorang yang diberi tanggung jawabuntuk memimpin sekolah. Sesuai dengan 

ciri-ciri sekolah sebagai organisasi yang bersifat kompleks dan unik, peran kepala 

sekolah  seharusnya dilihat dari berbagai sudut pandang. Pada umumnya kepala 

sekolah memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin dibidang pengajaran, 

pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan dan personalia dan staf, 

hubungan masyarakat dan perlengkapan serta organisasi sekolah. 
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Kepala sekolah mengandung makna sebagai segala sesuatu yang 

berkaitan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi 

sebagai kepala sekolah. Sebagai seorang pimpina sekolah kepala sekolah memiliki 

tugas dan fungsi sebagai pimpnan sekolah yaitu: 

a. Kepala sekolah sebagai Edukator (pendidik) 

Dimana kepala sekolah membimbing guru dalam hal menyusun dan 

melaksanakan program pengajaran, mengevalusi hasil belajar dan melaksanakan 

program program pengajaran dan remedial, membimbing dan mengembangkan 

potensi melalui pelatihan, sminar dan worshop. 

b. Kepala sekolah sebagai Manajer 

Dimana kepala sekolah memgelola administrasi pelajaran,bimbingan 

konseling dengan mememilki data lengkap administrasi, baik kesiswaan, ketenaga 

kerjaan dan keuangan. 

c. Kepala sekolah sebagai pengelola Administrasi 

Menyusun program kerja dengan baik, jangka pendek, jang menengah 

dan jangka panjang, menyusun organisasi ketenagaan disekolah baik wakasek, 

tata usahadan personalia pendukung, mengoptimalkan sumber daya manusia dan 

pendukung. 

d. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Yaitu menyusun program supervisi kelas, pengawasan dan evaluasi 

pembelajaran, melaksanakan program supervisi, memanfaatkan hasil supervisi 

untuk meningkatkan kinerja guru/karyawan dan untuk pengembangan sekolah. 

e. Kepala sekolah sebagai leader 
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Memiliki kepribadian yang kuat, jujur, percaya diri, bertanggung jawab, 

berani mengambil resiko dan berjiwa besar, memahami kondisi guru dan 

karyawan beserta anak didik, mampu mengambil keputusan yang interen maupun 

eksteren dan mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun 

tulisan. 

f. Kepala sekolah sebagai pembaharu (Inovator) 

Kepala sekolah mampu menemukan dan mengadopsi gagasan baru dari 

pihak lain, mampu melakukan pemberharuan diagian belajar mengajar. 

g. Kepala sekolah sebagai pendorong (motivator) 

Mampu mengatur lingkungan kerja, mampu mengatur pelaksana kerja 

yang memadai, mampu menerapkan prinsip memberi penghargaan maupun sansi 

hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku. 

2. Pengorganisasian 

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. Kegiatan yang dilakukan 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. 
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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. 

Setelah dilakukan perencanaan yang akan diambil kedepannya fungsi 

organisasi lebih mempermudah setiap bagian tugas kerja, karena dengan 

pengorganisasian semua orang bekerja pada masing-masing bagian, tanpa 

mengambil bagian dan tugas orang lain. Begitupula yang dilakukan oleh kepala 

sekolah SMP Negeri 1 Konawe Sekatan, setelah perencanaan untuk pelaksanaan 

UNBK rampung selanjutnya dilakukan pembagian tugas dalam pelaksanaan 

UNBK.  

Kepala sekolah mengungkapkan bahwa: 

Setelah rapat penunjukan untuk panitia pelaksanaan UNBK, sudah selesai 

maka akan dikeluarkan SK (surat keputusan), hal ini untuk 

mengantisispasi agar tidak terjadi pemgambilan tugas dan fungsi dari tiap-

tiap bagian, sehingga berjalan dengan baik dan semestinya tugas dan 

fungsi masing-masing. SK sendiri itu sebagai pembagian tugas, proktor 

apa tugasnya teknisis apa tugasnya dan yang lainnya tugasnya apa. 
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Sehingga tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

dan kewajiban.78 

Dari paparan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa rapat diadakan 

untuk pemilihan panitia pelaksana UNBK, untuk menghindari terjadinya tumpang 

tindih tugas maka kepala sekolah, mengeluarkan SK (Surat Keputusan) agar 

semua bagian dari panitia pelaksana UNBK mengerti akan tugas dan fungsi 

masing-masing dari mereka. 

Wakil kepala sekolah mengatakan: 

Dalam rapat pun dibentuk panitia untuk pelaksanaan UNBK, pembentukan 

panitia ini bukan semata-mata hanya keputusan sepihak kepala sekolah 

namun semua guru-guru terlibat dalam pengambilan keputasan bersama, 

setelah itu terpilih lah ketua panitia, sekretaris, bendahara serta semua 

anggota yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK ini. 

Secara struktural tidak ada sturuktur organisasi untuk panitia pelaksanaan 

UNBK, namun semua yang terlibat diberikan SK, SK ini lah yang menjadi 

dasar dan bukti mereka adalah panitia dari pelaksanaan UNBK.79 

Dari apa yang dikatakan oleh wakil kepala sekolah bahwa dalam setiap 

pengambilan keputusan kepala sekola selalu melibatkan guru-guru dan staf. 

Kepala sekolah bersifat terbuka dalam pengambilan keputusan sehingga tidak ada 

yang keberatan dan merasa kepusan yang diambil berat sebelah dan merugikan 

beberpa pihak, kepala sekolah sebagai pimpinan harus lah mampu bersikap adil, 

jujur dan setia. Sehingga bawahannya tidak merasa tidak didengar pendapatnya, 

kepala sekolah harus mampu menarik kesimpulan dari hasil rapat sehingga tidak 

ada yang merasa diruugikan, kepala sekolah harus mendengarkan semua pendapat 
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guru-guru dan staf agar terjalin komunikasi yang baik antara bawahan dan atasan, 

sehingga dalam hal ini nawahan tidak merasa sungkang untuk mengeluarkan ide-

ide untuk kemajuan sekolah. Kepala sekolah harus aktif mengontrol keadaan 

sekolah, sehingga jika ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan berlaku untuk 

segera diperbaki 

Terkait dengan pelaksanaan UNBK kepala sekolah harus aktif melihat 

apakah semua bagia sudah bekerja masing-masing pada bagian tugasnya atau ada 

yang tumpang tindih dalam melaksanakan tugasnya. Fungsi manajemen kepala 

sekolah terlebih pengorganisasian, kepala sekolah harus mampu menenmpatkan 

setiap orang pada bidang keahlian masing-masing, sehingga tujuan dari sekolah 

akan teraksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jika kepala 

sekolah tidak mampu untuk menempatkan setiap orang pada bidang keahliannya 

maka tujuan dari sekolah tidak akan tercapai dan terpenuhi. 

Kepala sekolah memaparkan bahwa: 

Setiap bagian dalam panitia prlaksana UNBK ini tentunya orang-orang 

yang paham dengan IT, yang mengerti tentang pelaksanaan UNBK.80 

Lebih lanjut Wakil kepala sekolah mengatakan bahwa: 

Setiap bagian diisi oleh orang-orang yang mengerti pada bidangnya, 

seperti panitia pelaksanaan UNBK ini semua yang ditunjuk semua pada 

bidang yang mereka ketahui, seperti ptoktor adalah orang yang mengerti 

pengoperasian komputer dan teknisi adalah yang mengerti tentang masalah 

tekni, perkabelan dan yang berkaitan dengan komputer. Semua 

ditempatkan pada bidang masing-masing karena jika tidak seperti itu maka 

dari pusatpun akan menolak. Karena untuk pemilihan poktor dan teknisi 

ini sudah ada prosedur dari pusat jadi tidak bisa asal memilih hanya karena 

dekat, namun lebih kepada kemampuan dan keahlian, dengan jumlah guru 

sebanyak 48 orang, yang terpilih adalah yang dianggap mampu untuk 
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melakssanakan tugas dan tanggung jawab yang diamanahkan kepada 

mereka. 

Setiap kesempatan kepala sekolah mengecek, melihat apa ada kendala 

yang dihadapi untuk diselesaikan bersama, kepala sekolah tidak hanya 

berpangku tangan melihat-lihat yang bekerja, karena beliau aktif orangnya 

sehingga beliau pun tirun tangan langsung jika ada masalah dilapangan, 

jadi yang embangi tanggung jawab bisa bekerja bersama-sama tanpa 

melihat status atasan dan bawahan,seperti untuk proses sinkron komputer 

ke server itu relatif membutuhkan waktu yang lama apa lagi dengan 3 lab 

jadi kepala sekolah juga ikut membantu, karena beliau itu paham yang 

seperti itu tadi. Jadi semuanya itu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, 

bukan asal dutunjuk-tunjuk saja, karena untuk melaksnakan UNBK ini 

memang harus benar-benar yang bisa pada bidangnya.81 

Dapat diketahui dari pernyataan diatas bahwa, kepala sekolah tidak 

memilih panitia pelaksanaan UNBK karena faktor kedekatan namun murni karena 

memilki keahlian dan keilmuan pada bidangnya masing-masing. Hal ini dapat 

dilihat dari keberhasilan SMP Negeri 1 Konawe Selatan dalam melaksanakan 

UNBK tahun ajaran 2018 dimana sekolah ini mencapa kelulusan 100%. Ditahun 

pertama pelaksanaan UNBK yang menjadi penghambat adalah hambatan umum 

yang sering terjadi seperti sarana prasarana, infrastruktur, jaringan dan listrik. 

Namun dapat teratasi dengan baik, hal ini tidak lepas dari peran kepala sekolah 

dalam melaksnakan tugas dan fungsing sebagai pimpinan sekolah. Kepala sekolah 

melakukan tanggu jawabnya sebagia seorang pemimpin setelah terpilihnya panitia 

pelaksanaan UNBK, proktor dan teknisi dikut sertakan dalam pelatihan dan 

workshop sehingga masalah yang muncul seperti sinkron dari server ke komputer 

teratasi dan UNBK berjalan dengan baik. 

Proktor memaparkan bahwa: 
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Setiap orang sudah ada tugas masing yang akan dilaksanakan baik itu 

sebelum dan sesudah ujian. Salah satu tugas proktor saat UNBK itu, 

merilis Token melalui CBTSYNC ke server pusat beberapa menit sebelum 

peserta masukkan Token, mengumumkan token kepada peserta ujian yaitu 

siswa siswi, memastikan virtual machine diserver selalu aktif dan 

terkoneksi internet selama tes berlangsung. Setelah ujian saya 

mengunggah jawaban peserta ke server pusat setiap sesi selesai.82 

 

Teknisis UNBK memaparkan bahwa: 

Tugas dalam pelaksaan UNBK itu berbeda dengan proktor dimana saya 

bertugas menjaga jaringan LAN agar berfungsi dengan baik, berjaga 

diruang panitia atau ruangan teknisi, menanggani gangguan jaringan, 

komputer server lokal, menangani komputer siswa yang bermasalah.83 

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan UNBK 

tugas dan fungsi masing-masing panitia yaitu proktor dan teknisi berbeda, dan 

sudah jelas apa tugas dari masing-masing proktor dan teknisi sehingga tidak ada 

saling tumpang tindih tugas dalam pelaksanaan UNBK. 

Kepala sekolah memaparkan bahwa: 

Pengawas melihat dan melaporkan jika ada masalah yang terjadi 

dikomputer siswa, memberitahukan proktor dan tenisi sehingga bisa 

dengan cepat di lihat apa yang terjadi dan diselesaikan. 

Pengorganisasian yaitu mengisi posisi dalam sebuah struktur organisasi 

dan tidak membiarkan posisi itu disalah gunakan. Memilih kandidat yang cocok 

untuk posisi, memberikan kompensasi, melatih dan mengembangkan kemampuan 

kandidat sehingga mereka dapat melakukan tugasnya dengan efektif dan efisien. 

Kepala sekolah sebagia seorang pemimpin harus mampu memberikan pengaruh 

kepada orang lain sehingga mereka ingin bekerja dengan ikhlas, baik dan antusias, 
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terhadap tujuan yang akan dicapai oleh sekolah. Hambatan dari kepemimpinan 

kepala sekolah dalam sekolah adalah berbeda-bedanya pendapat dan keinginan 

dari orang-orang yang berbeda, sikap mereka baik kelompok maupun individu dan 

sikap kepala sekolah sebagai pemimpin dituntut untuk menjadi pemimpin yang 

adil dan efektif.  

3. Pelaksanaan  

Fungsi manajemen selanjutnya adalah fungsi pdelaksanaan, dimana 

pelaksanaan itu sendiri adalah berjalan atau terlaksana suatu kegiatan yang sudah 

direncanakan sedemikian baiknya. Keberhasilan dari pelaksanaan Ujian Nasional 

Berbasis Komputer (UNBK) tidak terlepas dari kemampuan kepala sekolah 

beserta jejerannya dalam mempersiapkan UNBK dengan baik. UNBK untuk 

tingkat Sekolah Menenggah Pertama (SMP) mulai dilaksanakan pada tanggal 22 

April sampai dengan 25 April 2019, pelaksanaan UNBK ini dibagi menjadi 3 sesi 

dalam pelaksanaannya. 

SMP Negeri 1 Konawe Selatan melaksanakan UNBK pada tanggal 22 

April sampai dengan 25 April 2019, dibagi menjadi 3 sesi dalam pelaksanaannya, 

dengan tiga laboratorium komputer, dengan jumlah siswa yang melaksanakan 

UNBK sebanyak 255 orang dibagi menjadi 3 kelompok atau 3 sesi dalam 

pelaksanaan UNBK.  

Kepala sekolah mengatakan bahwa: 

Dalam pelaksanaan UNBK yang sudah berjalan, semunnya lancar baik-

baik saja tidak ada kendala dalam pelaksanaan UNBK, dari hari pertama 

saya melihat dan rekan-rekan yang hingga hari terakhir tidak ada kendala 

apa pun, semuanya baik-baik saja lancar aman, terkendali. Perbedaan 

pelaksanaan UNBK tahun ini dan sebelumnya itu tidak ada yang jauh 
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sekali, untuk kedua kalinya dilakanakannya UNBK dan berjalan dengan 

baik dan semestinya. Berjalan dengan baiknya UNBK tidak lepas dari 

peran Proktor dan Teknisi dalam upaya mereka mengoperasikan komputer, 

yang merupakan komponen utama dalam pelaksanaan UNBK.84 

Pelaksanaan UNBK tahun ini sama sekali tidak ada kendala, apa lagi 

kendala yang membuat terhambatnya pelasanaan UNBK. Untuk antisipasi 

pemadam lampu saat pelaksanaan UNBK, terlebih dulu kita sudah 

menyurat ke pihak PLN agar tidak dipadmkan lampu pada saat hari H. 

Dan untuk jaringan sendiri kita menambah kecepatannya dengan 

menghubungi pihak telkom. Pada saat simulasi tidak ada kendala juga. 

Dapat ditarik kesimpulan dari apa yang dipaparkan oleh kepala sekolah, 

bahwa dalam pelaksanaan UNBK yang kedua kalinya yang dilaksanakan Di SMP 

Negeri 1 Konawe Selatan, tidak ada kendala yang menghambat untuk berjalannya 

dengan baik UNBK tahun ini, sama dengan tahun sebelumnya dimana, tahun 

sebelumnya dalam pelaksanaan UNBK tidak ada kendala yang menghambat 

proses siswa dalam melaksanakan UNBK dengan baik. Keberhasilan pelaksanaan 

UNBK ynag ke 2 kalinya di SMP Negeri 1 Konawe Selatan tidak lepas dari peran 

dan fungsi kepala sekolah dalam memgelola, merencanakan menggorganisasikan 

sekolah dengan baik, sehingga pelaksanaan UNBK berjalan sesuai dengan 

perencanaan dan tujun dari sekolah. 

Hal ini juga sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Proktor UNBK 

yang mengatakan bahwa: 

Hari pertama pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik, dengan lancar 

tidak ada kendala yang membuat UNBK itu sendiri terhambat, semuanya 

berjalan dengan baik. Biasanya saat siang hari jaringan komputer itu akan 

ada gangguan namun sejak dilaksanakananya UNBK samapi hari terakhir 

tidak ada gangguan seperti itu dan gangguan lainnya, sehingga semuanya 

baik-baik saja dan berjalan dengan lancar UNBKnya. Sejak simulasi awal 

sampai dengan terlaksanannya UNBK ini tidak ada kendala yang 
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April 2019  



93 

 

 

 

menghambat, untuk listrik padam sekolah sudah menyiapkan genset 

walaupun kita sudah bekerja sama dengan pihak PLN akan tetapi, seperti 

simulasi yang lalu, tiba-tiba lampu padam hal itu dikarenakan ada pohon 

tumbang dan membuat listrik padam, untuk antisipasi masalah seperti ini 

makan mempersiapkan getset adalah antisipasi yang harus dilakukan. 

Pelaksanaan UNBK tahun ini dan tahun kemarin itu tidak ada perbedaan 

yang menjolok semuanya sama persiapan dan sebagainya, kecuali yang 

berbeda itu hanya jumlah siswa yang  melaksanakan UNBK. Dan 

pengadaan sarana prasarana dan infrastruktur. Semuanya selalu berasal 

adri kepala sekolah dalam mempersiapkan semuanya baik sarana prasana 

infrastruktur maupun sumber daya manusianya.85 

Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh wakil kepala sekolah bahwa: 

Kepala sekolah selalu jadi orang yang aktif dalam melihat situasi dan 

kondisi, apa saja yang kurang dalam pelaksanaan UNBK sehingga beliau 

akan mengupayakan untuk mengadakan kekurangan apa saja yang 

dibutuhkan sekolah. Beliau tidak berpangku tanggan dalam hal ini beliau 

mengerti apa yang harus beliau siapkan.86 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan UNBK, untuk 

mengantisipasi kekurangan sarana prasarana, infrasrtuktur kepala sekolah 

mengelola dengan baik agar semua kebutuhan terpenuhi, dengan melakukan kerja 

sama kepada pihak-pihak yang mendukung terlaksananya UNBK seperti pihak 

PLN dan Telkom. 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa dalak pelaksanaan UNBK siswa 

siswi tidak hanya mengunakan komputer, tapi untuk menguranggi kekurangan 

komputer siswa siswi melaksanakan UNBK dengan mengunakan laptop. 

Teknisi mengungkapkan bahwa: 

Sejak simulasi sampai dengan pelaksanaan UNBK ini tidak ada halangan 

semuanya berjalan dengan baik, sebaik mungkin kami mengupayakan 

 
85 P. S. B., Proktor UNBK SMP Negeri 1 Konawe Selatan,”Wawancara” Ranomeeto  23 

April 2019 

86M., Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan ,”Wawancara” Ranomeeto 

21 Maret  2019 



94 

 

 

 

pada saat simulasi itu semuanya berjalan semestinya namun ada hal yang 

diluar rencana, dikarena anggin kencang pohon ada yang tumbang dan 

membuat aliran listrik padam, namun ini hanya sementara kepala sekolah 

lalu memberitahukan kepada pihak PLN, agar mengalirkan listrik untuk 

kesekolah terkait kita sedang simulasi. Setelah itu tidak ada kendala yang 

terjadi sehingga pelaksanaan UNBK itu sendiri lancar. 

Untuk pelaksanaan UNBK yang dimulai sejak hari senin sampai hari 

terakhir ini, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik dan lancar tidak 

ada kendala, baik itu dari sarana, infratsruktur maupun siswa siswi 

semuannya berjalan dengan baik dan semestinya. Terlaksana dengan 

baiknya UNBK ini tidak lepas dari kerja keras semua pihak agar berjalan 

dengan semestinya UNBK ini.87 

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan 

UNBK, tidak terdapat kendala dan semua pelaksanaan terkait dengan UNBK 

berjalan dengan lancar. Berjalan dengan baiknya pelaksanaan UNBK memang 

tidak lepas dari peran pemimpin dalam sekolah beserta masyarakat sekolah yang 

saling bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yaitu terlaksanannya 

dengan baik dan lancarnya UNBK yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Konawe 

Selatan. 

Dapat dilihat pada gambar diatas proses pelaksanaan UNBK yang 

dilaksanakan di SMP Negeri 1 konawe selatan, yang dilaksanakan selama 4 hari 

yaitu dimulai pada tanggal 22 April hingga 25 Apri 2019. Dalam proses 

pelaksanaan UNBK di SMP ini dari hari pertama hingga hari terakhir berjalan 

dengan baik dan tidak terkendala. 

4. Pengawasan  

Salah satu tugas kepala sekolah yang memimpin lembaga pendidikan 

adalah melakukan pengawasan, sebab pengawasan adalah tugas dan fungsi serta 
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tanggung jawab kepala sekolah . sebagai seorang pimpinan kepala sekolah 

haruslah mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, terlebih dalam 

pengawasannya dalam pelaksanaan UNBK. Agar pelaksanaan UNBK berjalan 

dengan baik dan semestinya sesuai dengan prosedur yang berlaku. 

Kepala sekolah memaparkan bahwa: 

Untuk pengawasan sendiri didalam setiap ruangan atau lab sudah ada 4 

orang yang bertanggung jawab didalam, proktor dan teknisi serta 2 orang 

pengawas. Saya mengontrol dari lur pelaksanaan UNBK, dan mereka 

melihat secara langsung dari dalam mengawasi pelaksanaan UNBK. 

Setelah selesai sesi pertama, saya akan tanya bagaimana pelaksanaannya 

apa yang menjadi kendala kerja sama dengan semua pihak. Sehingga 

pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik.88 

Jadi selama pelaksanaan UNBK tidak ada kendala dan tidak ada keluhan 

sampai UNBK selesai tidak ada halangan. 

Senada dengan hal diatas Wakil kepala sekolah memaparkan bahwa: 

Kepala sekolah itu selalu mengawasi terkait pelaksanaan UNBK, baru-

baru ini pelaksanaan simulasi beliau juga datang melihat bagaimana 

perkembangannya, apa ada yang diperlukan atau tidak beliau aktif untuk 

melihat itu. Pelaksanaan UNBK  ini pun walaupun beliau sibuk tetap 

sempatkan untuk keliling semua lab untuk melihat perkembangan 

pelaksanaan UNBK.89 

Dalam lembaga pendidikan pengawasan meliputi kegiatan  

menggarahkan, mendidik, membimbing, menilai dan mempertimbangkan. 

Pemimpin yang baik haruslah pemimpin yang mampu menjalankan fungsi 

pengawasan dengan baik dan benar, tidak berat sebelah dan tidak menyimpan, 

kepala sekolah harus melihat secara langsung guru-guru dalam melaksanakan 

 
88 A. R. J., Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan,”Wawancara”  Ranomeeto 25 
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tugasnya dilapangan sehingga kepala sekolah bisa secara langsung memberikan 

masukan bila diperlukan, membimbing dan mendidik. 

Teknisi UNBK memaparkan bahwa: 

Kepala sekolah itu selalu melihat, mengawasi jika ada yang tidak dipaham 

beliau itu langsung memberikan masukkan, lakukan pelatihan, apa lagi 

beliau memang orang dalam bidang itu, jadinya beliau lebih faham dari 

kami. Tapi untuk pelaksanaan UNBK sendiri beliau mengawasinya secara 

langsung namun, tidak ada kendala semuanya itu sesuai prosedur yang 

berlaku. Saat simulasi pun berjalan dengan baik, terkecuali seperti yang 

saya katakan tadi semua sudah berjalan dengan baik, tapi lagi-lagi alam 

tidak ditahu pohon tumbang dan listrik padam, sehingga untuk antisipasi 

hal itu lagi sudah ada 2 getset yang disiapkan.90 

Dapat diketahui bahwa bekerja dengan baiknya bawahan tergntung dari 

pemimpinnya, seorang pemimpin akan dikatakan berhasil dalam memimpin jikan 

mampu mengarahkan bawahanya dalam bekerja pada bidang masing-masing dan 

mampu memberikan contoh yang baik.  

Dalam pengawasan pelaksanaan UNBK  kepala sekolah melihat apa 

kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan dan apa sudah sesuai dengan 

perencanaan awal. Kepala sekolah mengungkapkan bahwa: 

Dalam pelaksanaan UNBK semuanya bejalan dengan baik, alhamdulillah 

lancar seperti yang dilihat sesuai perkiraan dan perencanaan. Proktor, 

teknisi dan pengawas pun melakukan tugas dengan baik dan tidak ada 

saling lempar tugas.91 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan UNBK dari hasil 

pengawasan kepala sekolah semuanya berjalan dengan baik lancar, sesuai dengan 
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perencanaan awal tidak ada kendala yang menghambat, setiap panitia bekerja 

pada masing-masing tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan UNBK. 

5. Evaluasi 

Proses penerapan evaluasi pada suatu manajemen organisasi harus 

berdasarkan atas perencanaan evaluasi yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan 

sebagai tolak ukur dan penilaian terhadap segala hasil yang telah diraih baik 

kemajuan maupun problematika yang dihadapi. Kata evaluasi sering digunakan 

dalam pendidikan. Pada konteks ini, evaluasi berarti penilaian atau pengukuran. 

aktivitas mengukur sudah termasuk di dalamnya Penilaian harus dipandang 

sebagai salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan proses dan hasil. 

Kegiatan penilaian harus dapat memberikan informasi kepada kepala sekolah 

beserta guru-guru terhadap hasil yang dicapai untuk meningkatkan kemampuan 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta bagi guru untuk meningkatkan hasil 

megajarnya dan membantu siswa mencapai perkembangan belajarnya secara 

optimal.  Dalam evaluasi pelaksanaan UNBK melihat segala kemajuan serta 

problematika yang terjadi selama terlaksananya UNBK. 

Teknisi UNBK mengungkapkan bahwa: 

Dalam pelaksanaan UNBK ini kita melihat semua aspek yang berkaitan 

dengan UNBK, sehingga kedepannya kita bisa memenuhi kebutuhan 

untuk UNBK dengan maksimal lagi. Hasil yang kita dapat tidak lepas dari 

sarana prasarana serta infrastruktur, untuk kedepannya kita harapkan 

kebutuhan ini terpenuhi dengan baik. Yang menjadi hasil akhirnya ini 

selalu itu yah sarana prasarana yang harus dibenahi lagi, dengan jumlah 

siswa 255 yang melaksanakan UNBK kita harapkan bisa terpenuhi 

komputernya sehingga tidak meminjam dari orang tua siswa lagi.92 
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Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa, hasil dari evaluasi pelaksanaan 

UNBK tidak terlepas dari sarana prasarana serta infrastruktur, hal ini sesuai 

dengan paparan diatas bahwa dalam pelaksanaan UNBK yang selalu menjadi 

tahapan akhir yang dilihat dan berusaha untuk dipenuhi adalah sarana prsarana 

serta infrastruktur. Aspek  utama yang menunjang pelaksanaan UNBK ini adalah 

terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana UNBK. 

Wakil kepala sekolah mengungkapkan bahwa: 

Dalam pelaksanaan UNBK tahun ini tidak ada kendala yang membuat 

siswa terhenti untuk ujian, UNBK terlaksana sebagaimana mestinya sesuai 

dengan rencana awalnya kita sehingga hasilnya juga buat kita puas, karena 

tidak ada yang keluar dari perkiraan sehingga UNBKnya berjalan dengan 

baik. Di tahap akhir yaitu evaluasi UNBK tahun ini akan kita maksimalkan 

lagi tahun yang akan datang, dimana yang perlu kita benahi ini adalah 

sarana dan prasarana yang menunjang terlaksananya UNBK. Kami 

harapkan kedepannya akan terpenuhi kebutuhan sarana dan prasana untuk 

UNBK sehingga sekolah tidak harus meminjam komputer, jadi kalau 

sekolah sudah bisa memenuhi kebutuhan sarana prasanara ini untuk 

kedepannya tidak akan sulit, dimana untuk sinkronkan saja kita butuh 

waktu yang lumayan lama, apa lagi untuk laptop atau kompute pinjaman 

benar-benar kita rombak dari awal, namun jika kita bisa memenuhi 

kebutuhan komputer ini maka tidak akan sulit untuk sekolah melakukan 

sinkron dan penginstalan aplikasi yang memakan waktu lama.93 

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa dalam tahapan akhir yaitu 

evaluasi, setelah dilihat pelaksanaan UNBK yang berjalan sesuai dengan 

perencanaan awal maka ditarik kesimpulan dalam pelaksanaan UNBK 

kedepannya yang menjadi perhatian utama tidak lepas dari sarana dan prasarana 

serta infrastruktur. Hasil ini diharapkan untuk tahun selanjutnya dalam 

pelaksanaan UNBK bisa lebih maksimal lagi pengadaan sarana prasarana. 
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Lebih lanjut wakil kepala sekolah memaparkan bahwa: 

Untuk siswa sendiri tidak ada yang menghambat, untuk kedepannya kita 

lebih akan memaksimalkan dalam pengenalan pelaksanaan UNBK, 

pembelajaran tambahan, kalau hasil akhirnya untuk nilai siswa kita belum 

bisa pastikan karena itu dari pusat, namun sejauh ini alhamdulillah baik-

baik saja berjalan dengan lancar pula UNBKnya dan siswa tidak 

mengalami kendala.94 

Evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai 

beberapa kegiatan yang diencanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Proses 

penerapan evaluasi pada organisasi baik itu perusahaan maupun sekolah harus 

berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, dilakukan sebagai tolak ukur dan 

penilaian terhadap sehala hasil yang telah diraih baik itu kemajuan maupun 

problematika dalam pelaksanaan perencanaan. 

C. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan UNBK Di SMP Negeri 1 Konawe 

Selatan 

Keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya tidak lepas dari peran 

seorang pemimpin serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dari seorang 

kepala sekolah. Keberhasilan seseorang pastilah ada faktor yang mendorongnya 

untuk berhasil, begitupula dengan lembaga pendidikan keberhasilan sekolah 

dalam melaksanakan UNBK tentu tidak lepas dari faktor-faktor yang mendukung 

terlaksana dengan baiknya UNBK. 

Dari hasil temuan dilapangan peneliti menemukan beberapa faktor yang 

menjadi pendukung dalam pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 1 Konawe Sekatan 

di antaranya adalah sebagai berikut:  
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1. Tersedianya sarana prasarana yang memadai pelaksanaan UNBK. 

Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Kepala Sekolah bahwa: 

Sarana prasarana merupakan hal yang vital dalam pelaksanaan UNBK, 

bukan hanya disekolah ini, sarana prasaran merupakan faktor pendukung 

jika sarana prasarana ini terpenuhi, dan merupakan kendala jika tidak 

terpenuhi begitu pula dengan bagian lainya yang mendukung pelaksanaan 

UNBK. 95 

 

2. Infrastruktur sebagai penunjang terlaksananya UNBK terpenuhi. 

Hal ini sejalan dengan apa yang Kepala Sekolah katakan bahwa: 

Semua perangkat dalam pelaksanaan UNBK harus bisa terpenuhi agar 

berjalan dengan baik UNBK, baik itu sarana prasarana maupun 

infrastruktur.  

3. Sumber daya manusia memahami dan mengerti mengoperasikan 

komputer, jaringan dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan 

komputer. 

Kepala Sekolah mengungkapkan bahwa: 

Dalam pelaksanaan UNBK kita sudah sejak awal menyiapkan sumber daya 

manusia yang berkompeten dalam bidang IT, dan yang memahami 

persoalan pelasanaan UNBK, hal ini kita lakukan karena jika sarana 

prasarana adalah bagian vital dari UNBK maka sumber daya manusia adalah 

hal utama yang harus disiapkan agar terlaksa dengan baik UNBK dan sesuai 

dengan prosedur pelaksanaan UNBK.96 

4. Tersedianya sumber daya pendukung lain yang menunjang 

terlaksananya UNBK, seperti getset saat lampu padam, modem yang 

tersedia saat jaringan wifi melemah (dalam hal ini jaringan wifi dari 

telkom). 

 
95 A. R. J., Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan,”Wawancara” Ranomeeto 25 

April 2019 
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Hal ini sejalan dengan apa yang peneliti temukan dilapangan yang 

diungkapkan oleh Wakil kepala sekolah bahwa: 

Terlaksana dengannya UNBK bisa dilihat apa sarana prasarananya 

mendukung, untuk disekolah ini jumlah siswa yang melaksanakan UNBK 

itu ada 255 siswa dengan jumlah komputer yang sekolah punya saat ini 

hanya 45 komputer itu tidak cukup. Untuk komputer kita butuh 255 unit 

agar pelaksanaan UNBK bisa berjalan dengan lancar, lalu server, CPU dan 

yang lainnya itu kita kekurangan, tahun lalu kita meminjam server 

kesekolah yang belum melaksanakan UNBK, jaringan kita menambah 

kecepatan wifinya untuk jaga-jaga kita juga siapkan beberapa modem jika 

jaringan terkendala. Minimal untuk jaringan itu bisa untuk 

mengoperasikan komputer dengan stabil. Listrik kita menyurat ke PLN 

kita kerja sama tapi kita tetap sediakan getset jika lampu padam.97 

Senada dengan apa yang dipaparkan oleh wakil kepala sekolah, Kepala 

sekolah mengungkapkan bahwa: 

Jika kita lihat tentu yang mendukung terlaksananya UNBK ini adalah 

sarana prasarana dan infrastrukturnya, tapi kembali lagi kita ditunjuk 

untuk melaksnakan UNBK tapi komputer bantuan 20 unit baru tahun ini 

bertambah jadi 45 unit dengan jumlah siswa 255, ini kurang dan pintar-

pintar kepala sekolah beserta panitia bagaimana menghadapi hal ini. Lalu 

kita menyurat untuk kekurangan komputer kepada orang tua siswa untuk 

meminjam laptop atau komputer, kita menyurat ke PLN untuk menambah 

daya listrik, kita juga bekerja sama dengan pihak telkom untuk menambah 

kecepatan wifi. Jadi sejak jauh hari kita sudah siapkan hal yang 

mendukung pelaksanaan UNBK. Agar semua hal ini terpenuhi kita harus 

memberdayakan masyarakat sekolah maupun sekitar sekolah.98 

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa, sarana prasarana 

infrastruktur merupakan hal utama dalam pelaksanaan UNBK, tersedia dan 

terpenuhinya sarana prasarana dan infrastruktur menjadi pendukung terlaksana 

dengan baiknya UNBK, untuk memenuhi kekurangan dalam sarana prasarana dan 
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98A. R. J., Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Konawe Selatan,”Wawancara” Ranomeeto 25 
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infrastruktur, kepala sekolah tidak hanya diam saja melainkan kepala sekolah 

dalam hal ini pimpinan sekolah mengupayakan UNBK terlaksana dengan baik 

dengan bekerja sama dengan berbagai pihak dan juga mengadakan beberapa 

kebutuhan pelaksanaan UNBK dengan alokasi dari dana BOS. 

Wakil kepala sekolah memaparkan bahwa: 

Kesiapan kepala sekolah yang matang terencana dan siswa siswi yang 

sudah paham dengan teknologi menjadi faktor pendukung terlaksananya 

UNBK, rekan-rekan yang ditunjuk sebagai panitia UNBK semuan paham 

dengan it Sehingga itu menjadi poin plusnya kita. Dan kepala sekolah dari 

jauh hari mempersiapkan semuanya jadi beliau yang lebih banyk 

berkontribusi, menjelaskan kepada siswa pun tidak selit karena keseharian 

mereka sudah bersentuhan dengan dunia maya, internet jadi lebih mudah 

untuk mengarahkan. 99 

orang tua siswa, masyarakat mau bekerja sama sehingga itu menjadi 

pendukung untuk sekolah, karena jika melihat dari awal ditunjuk sekolah 

melaksanakan UNBK jumlah komputer itu 20, sedangkan yang akan 

melaksanakan UNBK itu 225, sangat kurang namun, partisispasi 

masyarakat orang tua siswa meminjma kan laptop sangat besar, sehingga 

terlaksana dengan baiknya UNBK, tahun ini bantuan dari orang tua siswa 

10 buah laptop sebagai bentuk dukungan mereka kepada sekolah. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan UNBK salah satu 

faktor pendukung terlaksanannya UNBK adalah partisipasi masyarakat yang 

tinggi kepada sekolah, kepala sekolah yang aktif dalam mempersipkan semua 

kebutuhan dan melakukan kerja sama kepada berbagai pihak yang menunjang 

terlaksananya UNBK. Seperti yang dipaparkan oleh Teknisi UNBK bahwa: 

Dalam pelaksanaan UNBK ini kepala sekolah aktif dan bekerja sama 

dengan berbagai pihak seperti pihak PLN, Telkom dan masyarakat, 

sehingga kita berhasil melaksanakan UNBK. Dukungan dari masyarakat 

itu juga besar terbukti dengan adanya bantuan 10 laptop untuk sekolah dari 

masyarakat, dan masyarakat mau membantu dan bekerja sama dengan 

sekolah untuk meminjamkan sekolah laptop dan komputer sehingga 
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kekurangan komputer yang kita hadapi bisa setidaknya terpenuhi. Karena 

pelaksanaan UNBK ini terbagi menjadi 3 sesi jadi kita membutuhkan 

sekitar 100 unit komputer agar bisa terpenuhi dalam pelaksanaan UNBK100 

Kepala sekolah menjadi ujung tombak keberhasilan pelaksanaan 

UNBK, tanpa kerja keras kepala sekolah beserta panitia pelaksana UNBK dalam 

memenuhi kebutuhan baik itu sarana prasarana, infrastruktut dan sumber daya 

manusia, UNBK tidak akan bisa berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan 

prosedur yang berlaku. 

D. Kendala dalam pelaksanaan UNBK Di SMP Negeri 1 Konawe Selatan 

Kendala dalam pelaksanaan UNBK tak luput, setiap tahunnya selalu 

ada kendala yang menbayangi sekolah-sekolah dalam pelaksanaan UNBK, baik 

itu gangguang teknis seperti kendala koneksi server PC sekolah dengan server 

UNBK pusat,  server rusak dan mati lampu. Ada beberapa kendala terkait 

pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 1 Konawe Selatan, beberapa kendala yang 

ditemukan peneliti dalam pelaksanaan UNBK  di SMP Negeri 1 Konawe Selatan 

adalah kendala pada tahun ajaran 2017/2018. Kendala yang terjadi pada tahun 

ajaran 2017/2018 atau lebi tepatnya kendala pada tahun lalu tidak teradi pada 

tahun ini yaitu tahun ajaran 2018/2019, kendala yang dihadapi diantaranya adalah: 

1. Sekolah tidak mempunyai komputer yang cukup untuk melaksanakan 

UNBK sehingga harus meminjam komputer, dan persiapan menjadi kurang 

maksimal. 

Kepala sekola mengungkapkan bahwa: 
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Jika terpenuhinya sarana dan prsarana akan menjadi dukungan dalam 

pelaksanaan UNBK, namun sebaliknya dapat menjadi penghambat pula.101 

Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Teknisi UNBK 

bahwa: 

Kita sejak awal sudah kekurangan komputer namun hal ini bisa teratasi 

dengan baik, sehingga kita bisa melaksanakan UNBK dengan lancar, jika 

tidak terpenuhi tidak akan berjalan dengan baik UNBK ini.102 

2. Sekolah tidak mempunyai jaringan internet yang cukup untuk 

autopatching (sinkronisasi server sekolah dengan server UNBK). Sehingga server 

tidak berjalan dan perbaikan membutuhkan waktu yang lama. 

Wakil kepala sekolah mengungkapkan bahwa: 

Jaringan internet yang lemah membuat sinkronisasi komputer dengan 

server terhambat sehingga kita menambah kecepatan jaringan internet 

dengan melakukan kerja sama dengan pihak Telkom.103 

Teknisi mengungkapkan bahwa: 

Saat terjadi kegagalan dalam sinkron, teknisi yang lain, proktor dan kepala 

sekolah membantu agar server bisa beroperasi, kekurangan daya listrik kita 

antisipasi sementara dengan genset sehingga server bisa berjalan. Dan kita 

pun bekerja hingga jauh malam, dimana pada saat seperti ini biasanya 

kecepatan jaringan internet meningkat begitu pula dengan listriknya. 

3. Listrik padam, dimana komputer dan laptop membutuhkan daya untuk 

mengoperasikannya, sehingga panitia harus menyiapkan getset untuk keadaan 

seperti ini dan tentu saja akan mengganggu pelaksanaan UNBK. 

Kepala sekolah mengungkapkan bahwa: 

Sejak awal kita kekurangan sarana prasarana dan pendukung lainnya 

dalam pelaksanaan UNBK, sehingga kita harus memulai semunya dari 

awal, kita menambah daya listrik, menambah kecepatan jaringan wifi, 

meminjam laptop komputer, genset untuk menunjang terlaksananya 
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UNBK. Kita melakukan kerja sama dengan pihak PLN untuk menambah 

daya listrik pada saat pelaksanaan simulasi maupun UNBK, karena dengan 

komputer yang sebanyak 100 buah tidak akan bisa beroperasi jika daya 

listrik rendah.104 

4. Komputer dan laptop , komputer atau laptop mati pada saat pelaksanaan 

simulasi atau pelaksanaan UNBK, bisa disebabkan karena komputer dan laptop 

tersebut telah rusak sebelumnya atau sudah bermasalah sehingga akan 

membutuhkan waktu yang lama untuk mencari komputer atau laptop yang bisa 

digunakan dalam simulasi atau pelaksanaan UNBK. 

Hal ini sejalan dengan paparan Wakil kepala sekolah bahwa: 

Saat sekolah ditunjuk kita serba kekuranga, sarana prasarana, infrastruktur 

kita benar-benar mengadakannya dari nol untuk semua persiapan 

pelaksanaan UNBK tahun lalu. Daya listrik kurang kita kerja sama dengan 

pihak PLN sehingga daya listrik sudak ditambah, jaringan wifi juga seperti 

itu kita kerja sama dengan pihak telkom, kita menyiapkan semuanya dari 

yang kecil-kecil seperti kabel sampai dengan komputer dan 

laboratorium.105 

Sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Proktor bahwa: 

Dalam pelaksanaan UNBK, biasanya saat siang hari akan ada gangguan 

jaringan wifi walau sudah kerja sama dengan pihak telkom menambah 

kekuatan jaringan tetap saja kadang siang itu jaringannya terganggu, jadi 

untuk antisipasi hal itu kita sudah menyiapkan beberapa modem jadi kalau 

gangguan kita alihkan jaringannya.106 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa sering kali kendala-kendala 

diatas dialamai oleh beberapa sekolah dalam pelaksanaan UNBK maupun gladi 

atau simulasi. Sekolah belum siap sepenuhnya dalam menerima perubahan 
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pelaksanaan ujian nasional, karena sarana prasarana, infrastruktur dan sumber 

daya manusianya belum memadai. Wakil kepala sekolah mengungkapkan bahwa: 

Sekolah ditunjuk pertaka kali melakukan UNBK, dan komputer yang 

diberikan 20, sehingga kami harus memenuhi semua kebetuhan yang 

diperlukan, baik itu sarana prasarana dan infrastrukturnya, dari awal itu 

sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai, kabel-kabel LAN, server. 

Kami tidak punya itu. Apa lagi terjadi kerusakan server itu kendala 

sehingga harus meminjam server disekolah lain yang belum melaksanakan 

UNBK. 

Beberapa komputer ada yang rusak, tapi segera diperbaiki agar bisa 

digunakan lagi, dan begitu juga dengan servernya, lalu untuk listriknya 

kepala sekolah sudah mengirim surat ke pihak PLN untuk melakukan kerja 

sama, sehingga pada saat UNBK pertama kepala sekolah dan pihak PLN 

menanandatangani MOU perjanjian. Dengan pihak telkom juga begitu. 

Kurangnya kekuatan jaringan dengan komputer yang digunakan kami 

menambah daya jaringan wifinya tentu saja hal ini kami kerja sama 

dengan pihak telkom, agar proses pelaksanaan UNBK ini berjalan dengan 

baik. Untuk mengantisipasi lampu padam kepala sekolah bekerja sama 

dengan pihak masyarakat untuk meminjam genset saat pelaksanaan 

UNBK, sekolah tidak bisa membeli getset karena tidak ada dana untuk kita 

membli, baru beberapa bulan ini kita berdayakan masyarakat, orang tua 

siswa untuk membantu kita sidikit-sedikit, untuk sekarang getset kita 

masih pinjam diluar.107 

Dari paparan di atas dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan UNBK 

sekolah pun memiliki kendala, tentu saja kendala ini adalah kendala-kendala 

umum yang dialami oleh beberapa sekolah yang melaksaakan UNBK, baik 

diperkotaan maupun dikabupaten atau desa. Namun hal ini, kembali lagi kepada 

seorang pimpinan sekolah bagaimana mengelola kendala-kendala tersebut 

sehingga tidak mengganggu dalam pelaksanaan UNBK. Untuk mengatasi 

beberapa kendala yang dialami oleh sekolah dalam persiapan UNBK, kepala 
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sekolah aktif dan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memenuhi 

kebutuhan sarana prasarana dan infrastruktur dalam pelaksanaan UNBK.  

Paparan dari kepala sekolah beserta wakil kepala sekolah untuk 

kekurangan komputer, sekolah meminjam laptop-laptop siswa dan guru sehingga 

pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik dan lancar tanpa terkendala karena 

kekurangan komputer. Kekurangan komputer dalam pelaksanaan UNBK hampir 

dialami oleh semua sekolah yang melaksanakan UNBK. Selain komputer, 

jaringan dan lampu padam pun sudah menjadi langganan beberapa daerah pada 

saat melakukan UNBK, sehingga harus ada antisipasi untuk mencegah 

permasalahan-permasalahan tersebut sehingga tidak menghambat terlaksananya 

UNBK. 

Hal senada dipaparkan oleh Teknisi UNBK bahwa: 

Kepala sekolah banyak mengambil peran penting dalam memenuhi 

kebutuhan UNBK. Apa lagi ini hal baru jadi benar-benar harus bisa 

berjalan dengan baik, kepala sekolah menyurat kepada pihak PLN agar 

saat UNBK berlangsung listrik tidak dimatikan, pihak telkom untuk 

jaringan, surat kepada orang tua siswa untuk meminjam laptop-laptop 

untuk melaksanakan UNBK.108 

Hal senada dipaparkan oleh Proktor UNBK bahwa: 

Sejak simulasi dan berjalannya UNBK ini tidak ada Kendala.109 

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepala sekolah 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan sekolah daloam persiapan 

untuk melkasanakan UNBK, sehingga pelaksanaan UNBK berjalan dengan baik 
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dan semestinya. Berjalan dengan baik atau tidaknya UNBK tergantung dari 

pimpinan sekolah beserta masyarakat didalam sekolah guna mendukung 

pelaksanaan UNBK. Sehingga untuk tahun ke dua pelaksanaan UNBK di SMP 

Negeri 1 Konawe Selatan berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

E. Pembahasan 

Penelitian ini menunjukan bahwa manajemen kepala sekolah dalam 

impementasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMP Negeri 1 Konawe 

Selatan. Dalam perencanaan membahas terkait pelaksanaan UNBK yang akan 

dilaksanakan sekolah mulai dari kesiapan sarana prasarana, infrastruktur dan 

memprediksi kemungkinan yang akan terjadi selama persiapan ujian dan pada saat 

pelaksanaan UNBK berlangsung. Perencanaan selalu tentang apa yang akan 

dicapai kedepannya dengan mempersiapkan rencana yang matang untuk masa 

yang akan datang, dalam hal ini sekolah telah menyusun rencana kedepan terkait 

dengan pelaksanaan UNBK, dari persiapan sarana prasarana, infrastruktur dan 

sumber daya masusia. Perencanaan yang baik diperlukan agar tercapainya tujuan 

yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan pendapat 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 
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karena itu rencana harus dibuat agar semua tindakan terarah dan terfokus pada 

tujuan yang hendak dicapai.110 

Selanjutnya, diperkuat kembali dengan pendapat Purwanto yang  

mengemukakan bahwa planning atau perencanaan adalah tindakan memilih atau 

menghubungkan fakta serta membuat dan menggunakan asumsi-asumsi mengenai 

masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas 

–aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang 

diinginkan.111 

Dalam penelitian yang dilakukan di SMA Negeri 1 Wonosari sedikit 

berbeda yaitu di SMA N 1 Wonosari tahap persiapan atau dalam tahap 

perencanaannya meliputi kegiatan  sosialisasi UN CBT, pendataan sekolah, 

verifikasi infrastruktur, penetapan sekolah, penetapan jadwal UN CBT. Dalam 

tahap perencanaan di SMA N 1 Wonosari yang menjadi titik utama dalam 

pelaksanaan UNBK adalah kesiapan siswa dalam menghadapi UNBK yang 

merupakan hal baru dalam pelaksanaan ujian nasional, sosialisasi dilakukan untuk 

mengantisipasi kondisi mental dari siswa dalam menghadapi UNBK, sehingga 

dalam penelian di SMA N 1 Wonosari yang lebih ditonjolkan adalah kesiapan 

mental siswa.112 

 
110Marno & Trio Supriyanto, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam, 

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

111Purwanto, djoko. Komunikasi Bisnis, (Jakarta: Erlangga 2006), h. 45. 

112 Arif Nurhidayat Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer atau Computer 

Based Test (CBT) di SMA Negeri 1 Wonosari. Universitas Negeri Yogyakarta 2016 
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Hal tersebut menjelaskan bahwa hakikat dari perencanaan adalah 

pengambilan keputusan terhadap langkah-langkah yang akan dicapai dalam 

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Langkah langkah yang akan diambil 

dalam menghadapi permasalahan dalam pelaksanaan UNBK, dimana dalam 

perencanaan mempertimbangkan segala hal dari berbagai aspek untuk 

kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dalam pelaksanaan UNBK. 

Tahap pengorganisasi dalam pelaksanaan UNBK di  SMP Negeri 

Konawe Selatan, setiap bagian diisi sesuai dengan keahlian dan kemampuan pada 

bidang yang akan dikerjakan. Hal ini sesuai dengan perencanaan yang dilakukan, 

dalam pengorganisasian ini setiap bagian tugas diisi oleh orang-orang yang 

memiliki keahlian dalam bidang ilmu teknologi dan jaringan komputer. Dengan 

menempatkan orang yang sesuai dalam bidangnya pelaksanaan UNBK akan 

berjalan dengan baik.  

Fungsi pengorganisasian perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur 

organisasi sekolah agar lebih terstruktur dalam uraian tugas tiap bidang, 

wewenang dan tanggungjawab dan penentuan sumber daya manusia dan materil 

yang diperlukan.113 Menurut Robbins S.P, bahwa kegiatan yang dilakukan 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.114 

 
113Ulbert Silalahi, Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi 

(Bandung: Sinar Baru, 2002), h. 135. 

114S.P. Robbin, Prilaku Organisasi, Jilid I Terj. Tim Indek (Jakarta: PT Indek Gramedia, 

2003), h. 5. 
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Oleh karena itu, pembagian atau pembidangan kerja harus disusun 

dalam suatu struktur yang jelas dengan hubungan kerja yang jelas dimaksudkan 

agar antara satu dengan yang lainnya mampu melengkapi dalam rangka mencapai 

tujuan dan dalam melaksanakan tugas. Dalam penelitian yang dilakukan di SMA 

N 1 Wonosari memiliki persamaan dengan yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 

Konawe Selatan yaitu Proses perekrutan proktor dan teknisi dilakukan oleh 

Kepala Sekolah dengan cara mengambil atau menetapkan personalia yang ada di 

SMA N 1 Wonosari yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Dengan 

menetapkan personalia yang sesuai dengan kriteria, dalam pelaksanaan tugas dan 

funsi tidak terjadi tumpang tindih karena pembagian setiap bidang dipegang oleh 

orang-orang yang memiliki kriteria dalam bidangnya.115 

Proses pelaksanaan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Konawe Selatan 

dalam implementasi ujian nasional berbasis komputer, dimana peneliti menkaji 

mulai dari kesiapan sekolah dalam melaksanakan UNBK, pengadaan sarana 

prasarana, infrasturuktur serta pemilihan sumber daya manusia yang akan 

melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan UNBK. Seperti yang di kemukakan 

oleh Robbins S.P 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 

diusahakan dan diorganisasikan dalam suatu tindakan atau usaha yang 

 
115Ibid. h 
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menimbulkan tindakan. Sehingga banyak ahli yang berpendapat penggerakan 

merupakan fungsi yang terpenting dalam manajemen.116  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 2 

Yogyakarta dalam pelaksanaan UNBK penelitian ini hanya berfokus pada 

kesiapan internal dan eksternal siswa dalam pelaksanaan UNBK. Kesiapan mental 

siswa menjadi titik utama dalam pelaksanaan UNBK.sehinga dalam 

pelaksanaannya di dapat Sebagian siswa program keahlian Teknik Instalasi 

Tenaga Listrik SMK N 2 Yogyakarta (54,31%) menyatakan cukup siap secara 

internal untuk mengikuti ujian nasional berbasis komputer,  Sebagian siswa 

program keahlian Teknik Instalasi  tenaga Listrik SMK N 2 Yogyakarta (70,69%) 

menyatakan cukup siap secara eksternal untuk mengikuti ujian nasional berbasis 

komputer.117 

Pengawasan yang dilakukan di SMP Negeri 1 Konawe Selatan Dalam 

Implementasi ujian nasional berbasi komputer, dilakukan secara langsung saat 

pelaksanaan UNBK dan melalui rapat atau forum tidak resmi. Dalam hal ini 

melihat bagaimana keberhasilan dari pelasanaan UNBK, pengawasan ini 

dilakukan untuk melihat keberhasilan dari perencanaan, pengorganisasian serta 

pelaksanaan UNBK, untuk melihat apa sudah tercapai tujuan yang direncanakan 

atau masih ada kendala yang harus dibenahi dikemudian hari dalam pelaksanaan 

UNBK kedepannya di SMP Negeri 1 Konawe Selatan. Hal ini sejalan George R. 

 
116 Ibid h. 

117 Edy Marhatta Sofyan penelitian Kesiapan Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis 

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

Universitas Negeri Yogyakarta 
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Terry yang merumuskan pengawasan (controlling) sebagai 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.118 Pada penelitian yang dilakukan di SMA N 1 

Wonosari dalam proses pengawasan UNBK mengalami beberapa hambatan yaitu 

hambatan teknis antara lain terjadi pemadaman listrik, kekurangan ruang untuk 

ruang server sekolah, spesifikasi komputer server sekolah tidak sesuai dengan 

kriteria persyaratan UNBK dan siswa yang mengikuti ujian susulan. Hambatan 

non teknis adalah mental peserta didik yang terganggu karena dijadikan bahan 

ujicoba dalam pelaksanaan UN CBT pada tahun 2015.119 

Proses evalusi di SMP Negeri 1 Konawe Selatan dalam implementasi ujian 

nasional berbasis komputer, evaluasi digunakan sebagai alat untuk mengetahui 

seberapa besar keberhasilan yang telah mereka capai dalam pelaksanaan UNBK. 

Evaluasi digunakan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil dari 

pelaksanaan UNBK, baik peaksanaan UNBK tahun lalu maupun tahun ini. hasil 

dari evaluasi pelaksanaan UNBK tidak terlepas dari sarana prasarana serta 

infrastruktur, hal ini sesuai dengan standar dalam dalam pelaksanaan UNBK, yang 

selalu menjadi tahapan akhir yang dilihat dan berusaha untuk dipenuhi adalah 

sarana prsarana serta infrastruktur. Aspek  utama yang menunjang pelaksanaan 

UNBK ini adalah terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana UNBK. 

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

119 Op Chit, Ari Nurhidayat, h.55 
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Hasil evaluasi yang dilakukan di SMA Negeri 1 Seputih Banyak tidak 

jauh berbeda yaitu melihat Sumber daya yang ada di SMA Negeri 1 Seputih 

Banyak sudah baik, seperti staf (Proktor dan Teknisi) dan sarana prasarana yang 

sudah memenuhi standar verifikasi dalam memenuhi syarat UNBK.120 Melihat 

apakah pelaksanaan UNBK berjalan sesuai dengan standar dan rencana terhadap 

tujuan yang telah ditetapkan. Dalam evalusi mengumpulkan berbagai informasi 

yang berkaitan dengan pelaksanaan UNBK dan melihat perkembangan dari 

pelaksananan UNBK. Hal ini seperti yang dikemukan oleh Wirawan bahwa 

evaluasi dapat melihat nilai dan manfaat melalui pengumpulan informasi yang 

dapat menjadi acuan tolak ukur keberhasilan suatu program. 121 

Secara keseluruhan peneliti menemukan bahwa manajemen kepala 

sekolah dalam implementasi ujian nasional berbasis komputer (UNBK) di SMP 

Negeri 1 Konawe Selatan berjalan sesuai dengan teori-teori manajemen yang 

berlaku yang menjadi patokan dan pedoman dalam mengelola organisasi. Peneliti 

menemukan bahwa teori manajemen yang diterapkan adalah manajemen yang 

dicetuskan oleh Robbin S.P dan G.R Terry dimana manajemen digunakan untuk 

mencapai tujuan melakukan proses perencanaan yang dilakukan pada rapat kerja 

sekolah. Sesuai dengan perencanaan yang ditelah direncanakan dalam rapat awal 

pelaksanaan UNBK, penggorganisasian yang dilakukan yaitu menempatkan setiap 

orang pada bidangn masing-masing dengan tugas dan fungsi masing-masing. 

 
120 Ade Maulidya yang berjudul: Implementasi Ujian Nasional Berbasis Komputer Atau 

Computer Based Test (CBT) Di SMA Negeri 1 Seputih Banyak  Lampung Tenggah. Universitas 

Lampung, hal 92 
121 Wirawan., Evaluasi, Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi, (Yogyakarta: 

Universitas, Gajah Mada, 2011), hal. 2 
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Pelaksanaan UNBK berjalan sesuai dengan standar dalam pelaksanaannya dan 

proses pengawasan dilakukan saat simulasi hingga pelaksanaan UNBK 

berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


