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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, maka dapat disimpulkan

bahwa strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis

Komputer di SMP Negeri 4 Kendari dapat dibagi menjadi beberapa bagian antara

lain:

1. Kondisi sarana untuk pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer di SMP

Negeri 4 Kendari belum memadai terutama minimnya jumlah komputer

dengan jumlah 20 buah sedangkan peserta ujian 413 siswa pada tahun 2017

untuk pertama kalinya pelaksanaan UNBK. Sedangkan untuk pelaksanaan dua

tahun terakhir jumlah komputer dengan jumlah 45 buah, sedangkan peserta

ujian berjumlah 422 untuk tahun pelajaran 2018/2019.

2. Strategi kepala sekolah dalam pelaksanaan UNBK di SMP Negeri 4 Kendari

meliputi strategi bidang sarana dan prasarana meliputi perencanaan sarana dan

prasarana untuk pelaksanaan UNBK, pengadaaan dengan membeli peralatan

seperti server dan meminjam laptop kepada orang tua siswa sesuai dengan

jumlah yang dibutuhkan untuk pelaksanaan, serta pendistribusian sarana dan

prasarana ke empat ruang pelaksanaan UNBK. Selanjutnya strategi bidang

sumber daya manusia meliputi perekrutan personalia UNBK dengan

pembentukan panitia UNBK serta pelatihan berupa workshop untuk proktor
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dan teknisi. Strategi bidang kesiswaan meliputi pengayaan, simulasi Pra

UNBK dan motivasi untuk peserta didik.

3. Kendala dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer yaitu kendala

teknis dan nonteknis. Jumlah komputer yang sangat minim begitu pun dengan

alat-alat lainnya seperti server dan kabel-kabel untuk pelaksanaan UNBK.

Minimnya bimbingan teknis bagi siswa dalam mengoperasikan komputer,

terjadi mati lampu atau padam listrik, jaringan lokal bermasalah. Untuk

mengatasi permasalahan tersebut pihak sekolah SMP Negeri 4 Kendari

memperbolehkan siswa membawa laptop sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kemudian untuk alat-alat lainnya yaitu server dan kabel-kabel yang dibutuhkan

pihak SMP Negeri 4 Kendari melakukan pengadaan dengan cara pembelian

dengan bantuan dana dari orang tua siswa. Minimnya bimbingan teknis bagi

siswa dalam mengoperasikan komputer maka pihak SMP Negeri 4 Kendari

melaksanakan ujian pra UNBK yang dilaksanakan selama 2 hari. Sedangkan

mengenai listrik padam maka pihak SMP Negeri 4 Kendari tidak dapat di atasi

dengan kaloborasi dengan PLN dengan cara menyurati pihak PLN.

B. Implikasi

Hasil penelitian memperlihatkan dalam pelaksanaan ujian nasional berbasis

komputer di SMP Negeri 4 Kendari dibutuhkan strategi-strategiyang perlu

dilakukan oleh kepala sekolah. Akan tetapi tetap saja segala usaha yang dilakukan

akan menjumpai kendala dalam pelaksanaan UNBK tersebut. Sehingga di

perlukan solusi-solusi atau alternatif untuk menhadapi kendala-kendala tersebut.
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B. Saran

Bedasarkan hasil penelitian yang diperoleh dan kesimpulan dari hasil

penelitian dan analisis data, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

Sekolah hendaknya menyediakan jumlah komputer yan lebih banyak dengan

spesifikasi yang lebih baik dari standar di BSNP, memperbaiki koneksi jaringan

internet agar lebih baik lagi, dan mempunyai pasokan listrik cadangan.

Memasukkan bantuan komite atau kordinasi dengan para alumni untuk membantu

pendanaan utamanya dalam memenuhi kekurangan komputer untuk UNBK.

Selanjutnya, memberikan sosialisasi lebih banyak lagi dalam persiapan

menhadapi ujian nasional berbasis komputer agar siswa mendapatkan nilai yang

lebih baik.

2. Pemerintah

Kepada pemerintah untuk memberikan bantuan fasilitas untuk pelaksanaan

UNBK berupa komputer agar pelaksanaan UNBK dapat dilaksanakan tanpa

memberikan beban kepada siswa dan orang tua.

3. Guru

Kepada guru diharapkan selalu memperhatikan prestasi belajar siswa,

sehingga guru sebagai pendidik dapat mengetahui seberapa penting motivasi

belajar harus diberikan kepada peserta didiknya. Sebagai pendidik, guru juga

harus berupaya memahami tentang cara memberikan motivasi yang baik dan

benar serta terarah sehingga motivasi yang diberikan kepada para siswa dapat
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diterimah dengan baik, karna motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi hasil

ujian nasional berbasis komputer.

4. Orang tua

Kepada orang tua siswa agar dapat meningkatkan perhatian, memberikan

bimbingan arahan dan motivasi serta memantau putra putrinya dalam belajar,

karna pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua,

pemerintah dan masyarakat. Serta memberikan izin kepada anaknya untuk

membawa laptopnya kesekolah untuk pelaksanaan UNBK.

5. Siswa

Siswa diharapkan fokus pada pembelajaran dan meningkatkan motivasi serta

melakukan latihan-latihan dalam mempergunakan komputer di sekolah dan di

rumah agar terbiasa menggunakan komputer agar saat ujian sudah terbiasa dan

siswa diharapkan lebih giat belajar agar dapat lulus dengan nilai yang baik

Dalam penulisan hasil ini, tentunya masih jauh dari sempurna. Oleh karena

itu, saran dan kritik untuk kesempurnaan tulisan ini sangat penulis harapkan.

Semoga bermanfaat bagi penulis secara pribadi dan bagi para pembaca pada

umumnya aamiin.


