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PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman

observasi yang dirancang/disusun untuk mempermudah peneliti melakukan

penelitian. Pedoman observasi dalam penelitian strategi kepala sekolah dalam

penerapan ujian nasional berbasis komputer.

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non

fisik pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMP Negeri 4 Kendari.

B. Aspek yang diamati:

NO Hal yang diamati Baik/Memadai Cukup/Memadai
Kurang/kurang

memadai

1 Lingkungan fisik

sekolah

2 Ruang Ujian

3 Jumlah komputer

yang digunakan

4 Jaringan internet

5 Daya suplai listrik
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PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Kepala Sekolah

1. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan pelaksanaan UNBK?

2. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan UNBK di bandingkan dengan

UN berbasis kertas dan pensil? Dalam aspek apa? dan apa saja

perbedaannya?

3. Bagaimana dengan sarana dan prasarana SMP Negeri 4 Kendari?

4. Berapa jumlah komputer sekolah untuk UNBK?

5. Apakah terdapat alokasi anggaran dana untuk pelaksanaan UNBK?

6. Bagaimana pengadaan sarana untuk UNBK?

7. Bagaimana proses penrekrutan personalia UNBK?

8. Bagaimana strategi bapak dalam pelaksanaan UNBK ini?

9. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK?

10. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan UNBK?

11. Bagaimana alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi kendala

UNBK?

B. Pertanyaan Untuk Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana

1. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan pelaksanaan UNBK?

2. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan UNBK di bandingkan dengan

UN berbasis kertas dan pensil? Dalam aspek apa? dan apa saja

perbedaannya?

3. Jenis sarana apa saja yang dimiliki sekolah ini untuk UNBK?
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4. Berapa jumlah komputer sekolah untuk UNBK?

5. Apakah terdapat alokasi anggaran dana untuk pelaksanaan UNBK?

6. Bagaimana pengadaan sarana untuk UNBK?

7. Bagaimana proses penrekrutan personalia UNBK?

8. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UNBK?

9. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK?

10. Apakah kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap sarana dan

prasarana sekolah ini?

11. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan UNBK?

12. Bagaimana alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi kendala

UNBK?

C. Pertanyaan Untuk Guru

1. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan pelaksanaan UNBK?

2. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan UNBK di bandingkan dengan

UN berbasis kertas dan pensil? Dalam aspek apa? dan apa saja

perbedaannya?

3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana sekolah ini?

4. Jenis sarana apa saja yang dimiliki sekolah ini?

5. Berapa jumlah komputer sekolah untuk UNBK?

6. Apakah terdapat alokasi anggaran dana untuk pelaksanaan UNBK?

7. Bagaimana pengadaan sarana untuk UNBK?

8. Bagaimana proses penrekrutan personalia UNBK?

9. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UNBK?
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10. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK?

11. Apakah kepala sekolah melakukan pengawasan terhadap sarana dan

prasarana sekolah ini?

12. Apakah guru dilibatkan dalam pelaksanaan UNBK?

13. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan UNBK?

14. Bagaimana alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi kendala

UNBK?

D. Pertanyaan Untuk Proktor dan Teknisi

1. Bagaimana pendapat bapak terkait dengan pelaksanaan UNBK?

2. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan UNBK di bandingkan dengan

UN berbasis kertas dan pensil? Dalam aspek apa? dan apa saja

perbedaannya?

3. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana sekolah ini untuk UNBK?

4. Berapa jumlah komputer sekolah untuk UNBK?

5. Bagaimana proses penrekrutan personalia UNBK?

6. Siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UNBK?

7. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan UNBK?

8. Apa tugas utama bapak dalam pelaksanaan UNBK?

9. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan UNBK?

10. Bagaimana alternatif pemecahan masalah untuk mengatasi kendala

UNBK?

E. Pertanyaan Untuk Peserta Didik

1. Bagaimana pendapat anda terkait UNBK?
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2. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan UNBK di bandingkan dengan

UN berbasis kertas dan pensil? Dalam aspek apa? Dan apa saja

perbedaannya?

3. Bagaimana sarana dan prasarana SMP Negeri 4 Kendari untuk UNBK?

4. Berapa jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah?

5. apa saja kendala yang di hadapi sebelum pelaksanaan UNBK?

6. Dalam pelaksanaan UNBK hal apa saja yang perlu di persiapkan siswa?

7. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan UNBK?

8. Bagaimana alternative pemecahan masalah untuk mengatasi kendala

UNBK?

F. Pertanyaan Untuk Orang Tua Peserta Didik

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait dengan pelaksanaan UNBK?

2. Apa kelebihan dan kekurangan pelaksanaan UNBK di bandingkan dengan

UN berbasis kertas dan pensil? Dalam aspek apa? dan apa saja

perbedaannya?

3. Apakah ibu/bapak pernah kesekolah untuk menhadiri rapat/sosialisasi

terkait UNBK?

4. Apakah anda mengetahui sarana dan prasarana SMP Negeri 4 Kendari?
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HASIL OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman

observasi yang dirancang/disusun untuk mempermudah peneliti melakukan

penelitian. Hasil observasi dalam penelitian strategi kepala sekolah dalam

penerapan ujian nasional berbasis koWmputer.

A. Tujuan

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non

fisik pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer di SMP Negeri 4 Kendari.

B. Aspek yang diamati:

NO Hal yang diamati Baik/Memadai Cukup/Memadai
Kurang/kurang

memadai

1 Lingkungan fisik

sekolah

2 Ruang Ujian

3 Jumlah komputer

yang digunakan

4 Jaringan internet

5 Daya suplai listrik
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TRANSKRIP WAWANCARA

No Tgl Nama Informan Pertanyaan Jawaban
1 5/04/19 Muh. Saleh

(Kepala
Sekolah)

Sejak kapan
pelaksanaan UNBK di
sekolah ini?

Untuk pertama kalinya
sekolah ini melaksanakan
UNBK tahun 2017 ini,
sekolah kami di tunjuk
langsung oleh dinas
pendidikan untuk
melaksanakan UNBK.

1. Kapan jadwal
pelaksanaan UNBK
pak?

2.

24 April 2019

3. Untuk jadwal
pelaksanaan UNBK
itu pak yang tentukan
siapa?

Terkait dengan penepatan
jadwal UNBK bukan
pihak sekolah yang
menentukan tetapi
dilakukan dipusat, jadi
kami hanya melaksanakan
sesuai jadwal yang sudah
ditentukan

Bagaimana pendapat
bapak terkait dengan
pelaksanaan UNBK?

Pelaksanaan UNBK ini
memang telah menjadi
keharusan bagi setiap
sekolah yang telah
mempunyai agreditasi A
karna ini merupakan suatu
program pemerintah yang
harus dilaksanakan,
sekalipun akan terkendala
dalam hal sarana
pelaksanaannya, adapun
yang belum melaksanakan
UNBK ini yaitu sekolah
yang masih dengan
agreditasi C, namun tentu
saja diharapkan pula
sekolah tersebut dapat
melaksanan UNBK.
Meskipun dalam
menyiapkan atau dalam
pelaksanaannya memang
membutuhkan dana yang
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besar terutama dalam
pembelian komputer dan
server itu. Namun  xdalam
pelaksanaan UNBK ini
para siswa dihadapkan
mengenal lebih jauh
tentang perangkat
komputer . Sedangkan
pada yang berbasis pensil
dan kertas siswa tidak
mengenal komputer.

Apa kelebihan dan
kekurangan
pelaksanaan UNBK di
bandingkan dengan
UN berbasis kertas
dan pensil? Dalam
aspek apa? dan apa
saja perbedaannya?

Berbicara mengenai
kelebihan dalam
pelaksanaan UNBK ini
tentu saja lebih efektif dan
efisien dalam
pengaplikasiannya di
lapangam, selain itu
memang lebih hemat
meskipun pelaksanaan
untuk pertama kalinya
tentu saja membutuhkan
dana yang besar, namun
hanya sekali itu saja selain
itu sarana atau alat-alatnya
bisa lagi di pakai untuk
pelaksanaan UNBK
berikutnya. Sedangkan
dalam pelaksanaan yang
berbasis kertas selain
pelaksanaannya yang
memang begituh ribet
karna siswa harus
menhitamkan LJUN,
kemudian tingkat
kecurangan juga masih
dikhawatirkan, sedangkan
kalauberbasis komputer
ini siswa tidak  sibuk lagi
untuk seprti itu, dan
kemudian juga siswa kita
ini kan sudah dibekali
kemampuan IT, selain
itukan ada simulasi
UNBK yang berlangsung
selamah 3 tahap sehingga
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lebih mempermantap
mereka untuk pelaksanaan
UNBK ini. Tentu bisa
dilihat saja perbedaannya
itu terletak pada
pendistribusiaan soal,
penggadaan soalnya
begitupun pengerjaannya.

Bagaimana kondisi
dengan sarana ICT
untuk pelaksanaan
UNBK di SMP Negeri
4 Kendari?

Kalau secara umum
kondisi sarana dan
prasarana kita di sekolah
ini sudah memadai untuk
kelangsungan proses
belajar mengajar di kelas,
iklim sekolah yang
kondusif, namun jika
ditinjau dari segi sarana
untuk pelaksanaan UNBK
utamanya pada
ketersediaan komputer
tentu masih belum cukup
atau belum memadai.
Apalagi saat pelaksanaan
UNBK untuk pertama
kalinya, yang dimana
komputer sekolah hanya
berjumlah 20 unit
komputer sedangkan siswa
yang mengikutinyanya
400an siswa. kemudian
untuk pelaksanaan ujian
nasional berbasis
komputer pada tahun 2018
dan 2019, SMP Negeri 4
Kendari telah memiliki
komputer kurang lebih
40an unit dengan jumlah
siswa 400an setiap
tahunnya. Guna untuk
melaksanakan UNBK
segala persyaratan harus
disiapkan jauh hari, dan
tentu saja segala upaya
ditempuh untuk
mensuksekan UNBK, baik
dari infrastruktur, sumber
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daya manusia, segala
peralatan lainnya. SMP
Negeri 4 Kendari telah
terhitung tiga kali
melaksanakan Ujian
Nasional Berbasis
Komputer

4. Apa saja yang perlu
disiapkan itu pak?

Persiapannya  itu  untuk
pelaksanaan UNBK pada
tahun 2018/2019, ada
beberapa yang perlu
dipersiapkan diantaranya
sarana dan prasarana
yaitu, kesedian komputer
44 unit dan laptop 160
unit termasuk cadangan, 4
ruang pelaksanaan UNBK,
Proktor untuk pelaksanaan
UNBK, sedangkan untuk
peserta didik adanya
pemberian motivasi,
pemberian pelajaran
tambahan semua pelajaran
untuk persiapan USBN
dan UNBK, serta
pelaksanaan simulasi
UNBK untuk
mempersiapkan mental
peserta didik.

Berapa jumlah
komputer sekolah
untuk UNBK?

Secara langsung yang
dipakai untuk pelaksanaan
UNBK berjumlah 170
buah.  Komputer yang
dimiliki oleh sekolah
berjumlah sekitar 40an
lebih, selebihnya
menggunakan laptop.

Apakah terdapat
alokasi anggaran dana
untuk pelaksanaan
UNBK?

Tidak ada alokasi
anggaran yang dari
pemerintah atau alokasi
anggaran khusus, tapi
disini kita menggunakan
dana BOS yang ada.
Untuk pelaksanaan UNBK
yang pertama kalinya di
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laksanakan pada tahun
2017, kami memiliki
pendanaan yang sangat
minim mengingat pada
saat itu untuk pelaksanaan
UNBK belum
mendapatkan bagian dari
dana BOS, begituh pun
dengan sarana juga yang
belum cukup memadai
untuk pelaksanaan UNBK.
Sehingga kami berupaya
untuk melaksanakan
UNBK dengan bantuan
komite sekolah untuk
membeli segala peralatan
yang diperlukan untuk
UNBK.

Bagaimana pengadaan
sarana untuk UNBK?

Untuk pengadaan dengan
membeli komputer setiap
tahunnya dengan
menggunakan dana BOS
namun dalam hal ini
bukan alasan untuk
pelaksanaan UNBK tentu
saja dalam hal ini untuk
keberlangsungan proses
belajar mengajar.
Kemudian pada tahun
2017 lalu ada pengadaan
komputer dari pusat
berjumlah 20 unit dan
tentu saja ini merupaka
suatu penunjang untuk
pelaksanaan UNBK.
Pengadaan sarana untuk
UNBK ini terutamanya
komputer yang belum
memadai dan bahkan tidak
mencukupi untuk peserta
UNBK  maka dilakukan
peminjaman kepada orang
tua siswa dan itu
disampaikan kepada orang
tua siswa melalui surat,



104

kemudian peminjaman
juga kepada guru-guru
karna kita ketahui bahwa
tidak semua siswa kami
mampu untuk membeli
laptop secara mandiri
selain itu pula tidak semua
orang tua mampu untuk
membelikan laptop untuk
anaknya.

Bagaimana proses
penrekrutan personalia
UNBK?

Untuk penrekrutan
personalia sebagai proctor
dan teknisi tentu saja yang
telah mempunyai
kapasitas di bidang IT,
bisa mengistal laptop
siswa. Jumlah proctor
yaitu 8 orang untuk 4
ruangan.

Bagaimana strategi
bapak dalam
pelaksanaan UNBK
ini?

Adapun upaya yang dapat
dilakukan menuju
pelaksanaan UNBK yaitu
mulai dengan
pengrekrutan atau
penunjukan langsung
terkait team proctor dan
teknisi untuk tahap
pelaksanaan simulasi
UNBK ini, kemudian
pelaksanan pengayaan
untuk siswa yang
dilakukan setiap hari sabtu
yang dibimbing oleh guru-
guru mata pelajaran yang
berlangsung dalam hal ini
siswa juga dibekali
dengan buku kisi-kisi
untuk ujian nasional yang
lebih dikenalitu dengan
sebutan detik-detik ujian
nasional, kemudian
persiapan selanjutnya
yaitu peminjaman laptop
kepada siswa yang
dibawah ke sekolah jauh
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hari sebelum pelaksanaan
simulasi karna harus
diinstal terlebih dahulu,
selain itu pula ada
pengadaan dengan
membeli kompoter dengan
menggunakan dana
bantuan operasional yang
ada, yang memang setiap
tahunnya kita membeli
secara pelan-pelan saja.

5. Bagaimana proses
perekrutan personalia
UNBK?

Untuk kriteria personalia
sebagai proktor dan
teknisi tentu saja yang
telah mempunyai
kapasitas di bidang IT,
salah satunya bisa
mengistal laptop siswa.

Apakah ada pelatihan
untuk personalia
UNBK?

Ada to, tentu saja ada
pelatihannya yang
diselenggarakan oleh tim
dari pusat untuk proktor
dan teknis.

Apa saja yang menjadi
kendala dalam
pelaksanaan UNBK?

Untuk pelaksanaan tahun
lalu ini tidak terdapat
kendala semua berjalan
dengan lancar. Kemudian
kalau yang untuk tahun
sebelumnya 2017 ini
memang ada beberapa hal
kendalanya yaitu listrik
padam, gangguan jaringan
itu saja, dan diharapkan
juga pelaksanaan untuk
tahun ini berjalan juga
dengan lancar sekalipun
pada saat simulasi yang
tahap 2 ini ada kerusakan
server pada saat
pelaksanaan simulasi.

Bagaimana alternatif
pemecahan masalah

Untuk alternative yang
untuk mengatasi perihal
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untuk mengatasi
kendala UNBK?

listrrik padam itu tidak ada
solusi selain mengunggu
untuk menyala kembali,
tapi untuk pelaksanaan
UNBK 2018 dan insya
allah tahun ini juga tidak
terulang kembali karna
kita sudah menyurati PLN
sebagai wilayah untuk
pelaksanaan UNBK, dan
mereka telah menyatakan
bahwa mereka menjamin
tidak ada pemadaman
listrik pada wilayah
tersebut. Kemudian untuk
server yang mengalami
kerusakan dengan
membeli kemabali dan
untuk dananya tentu saja
menggunakan dana BOS
lagi.

2 5/04/19 Farida
(Wakasek
Sapras)

1. Bagaimana keadaan
sarana dan prasarana
sekolah ini ibu?

Supaya terlaksananya
pendidikan dan pengajaran
di sekolah sesuai dengan
yang diharapkan, pihak
sekolah telah membangun
dan mengadakan sarana
dan prasarana di SMP
Negeri 4 Kendari yang
disesuaikan dengan
tingkat kebutuhan di
sekolah. Secara tidak
langsung sarana dan
prasarana di sekolah ini
sudah cukup memadai.

Bagaimana sarana dan
prasarana untuk
pelaksanaan UNBK
ibu?

nah, kalau terkait untuk
pelaksanaan UNBK di
sekolah belum memadai,
sehingga pihak sekolah
meminta bantuan kepada
orang tua siswa seperti
komputer karna persedian
komputer di sekolah tidak
mencukupi untuk peserta
ujian yang berjumlah 423,
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sedangkan komputer yang
di menjadi milik sekolah
hanya berjumlah 45an
sepertinya. Sehingga
masih membutuhkan
banyak komputer
makanya pihak sekolah
meminjam kepada orang
tua siswa untuk
memberikan izin kepada
anaknya untuk membawa
laptop yang dimana pihak
sekolah membutuhkan 160
unit komputer untuk
pelaksanaan UNBK itupun
di laksanakan dengan
persesi, dalam hal ini
terdapat tiga sesi.

Menurut ibu apa yang
menjadi kelebihan dan
kekurangan terkait
dengan pelaksanaan
UNBK ini
dibandingkan dengan
Ujian Nasional
Berbasis Kertas?

Dalam pelaksanaan ujian
yang berbasis kertas itu
tingkat kecurangan
kerjasama itu sangat besar,
sedangkan untuk UNBK
ini tidak seperti itu dan
betul-betul murni dari
pemikiran dan usaha siswa
untuk belajar lebih giat
lagi karna kalau kertas
dapat dikatakan bisa
menyontek dengan
temannya, sedangkan
untuk UNBK itu susah,
selain soal yang berbeda
meraka juga kesulitan
untuk hal tersebut
sekalipun mungkin
soalnya sama tapi nomor
yang diacak, untuk ujian
yang berbasis kertas
cenderung ada yang sama
soalnya meskipun itu
teracak, sedangkan untuk
UNBK katanya anak-anak
itu tidak terdapat soal
yang sama dengan siswa
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yang lain.
2. bagaimana persiapan

untuk pelaksanaan
UNBK ini bu?

Untuk penerapan UNBK
ini tentu saja segala
persyaratan pelaksanaan
UNBK harus terpenuhi
agar dapat terlaksana
tanpa kendala, salah satu
yang perlu dipersiapkan
yaitu jumlah komputer,
penambahan ruagan untuk
pelaksanaan UNBK ini,
begituh pun dengan alat-
alat penunjang lainnya
yang dapat memperlancar
keberlangsungan UNBK,
seperti jaringan internet,
daya suplay listrik.

3. Bagaimana pendapat
ibu terkait pelaksanaan
UNBK?

berjalan lancar, tertib dan
terkendali.

4. Dalam pelaksanaan
UNBK ini apakah
terdapat alokasi
anggaran?

Ada, untuk alokasi
anggaran misalnya, untuk
pembelian laptop dan
server itu kita
menggunakan dana bos.

Pengadaan komputer
untuk pelaksanaan
UNBK?

Terkait hal tersebut
misalnya komputer tentu
saja di programkan ditiap
tahunnya, untuk tahun
(2018) terdapat 3 unit
pengadaan jika tidak
salah. Untuk jumlah yang
diprogramkan  itu
tergantung dari dana yang
ada dan kebutuhan
sekolah namun dalam hal
ini pengadaan komputer
ini sebagai suatu
penunjang untuk proses
belajar mengajar dan tentu
saja dapat menunjang
pelaksanaan UNBK  tiap
tahunnya, pengadaan
komputer ini tidak bisa
langsung harus beli
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banyak karna dana yang
dimiliki juga tidak begituh
banyak, dan ada juga hal
lain yang harus dipenuhi
sehingga kami pelan-pelan
untuk melengkapi sarana
untuk pelaksanaan UNBK.
Kami juga berharap untuk
terpenuhi semua sarana
untuk UNBK agar kita
tidak memberikan lagi
beban kepada siswa untuk
membawa laptop orang
tuanya, atau meminta
dibelikan laptop oleh
orang tuanya.

Bagaimana respon
orang tua kepala pihak
sekolah terkait hal
tersebut ibu?

untuk respon orang tua
yang lumayan
memberikan respon yang
cukup baik mereka
memberikan izin kepada
anaknya untuk membawa
laptop atau bahkan
membelikan laptop baru
untuk anaknya, namun di
sisi lain ada pula orang tua
yang mengeluh terkait hal
tersebut karna merasa
tidak mampu untuk
memenuhi, namun pihak
sekolah tentu saja mencari
solusi untuk mengatasi
permasalahan siswa yang
tidak memiliki laptop
dengan meminjam pula
laptop para guru di
sekolah demi untuk
kelancaran UNBK.
Apalagi untuk
pelaksanaan UNBK yang
pertama yang dimana kita
masih sangat minimnya
sarana untk
pelaksanaanUNBK yang
setauku hanya berjumlah
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20 unit sedangkan siswa
yang mengikui UNBK
pada saat itu berjumlah
400an, sehingga peran
atau kontribusi dari pada
stakeholder yaitu orang
tua siswa sangat
dibutuhkan. Sehingga
pada tahun 2017 itu kita
dibantu dana dari komite
sekolah juga dan juga
orang tua.

Apa saja usaha kepala
sekolah untuk
persiapan UNBK ini?

tentu saja banyak hal
mengingat kepala sekolah
memegang peranan
penting dalam
pelaksanaan UNBK,
berawal dari
perecanaannya, apa saja
yang perlu di siapkan
untuk UNBK, membuat
panitia UNBK seperti
teknisi dan proktor, selain
itu guru-guru juga tentu
saja dilibatkan dalam
pelaksanaan UNBK,
sekalipun tidak termasuk
sebagai panitia namun
tetap berpartisipasi
membantu untuk
melancarkan UNBK ini,
dan memang antusiasnya
juga sangat bagus. Selain
itu pula terdapat
pengayaan yang
dilaksanakan pada hari
sabtu karna sekolah ini
hanya 5 hari kerja
sehingga pengayaan ini
diberikan pada hari sabtu
dengan semua mata
pelajaran, bukan yang
hanya yang di UNBKkan
saja, karna sejatinya setiap
mata pelajaran itu perlu



111

pembelajaran tambahan,
tetapi untuk mata
pelajaran yang di UNBK
itu mempunyai porsi atau
jam pengayaan yang lebih
di bangdingkan dengan
mata pelajaran lainnya.
Adapun tujuan pengayaan
ini untuk merefresh otak
anak-anak dengan mata
pelajaran ketika masih
kelas VII atau VIII agar
mendapatkan hasil sesuai
harapan. Dan hasilnya
memang berbeda dengan
adanya pengayaan semua
mata pelajaran
dibandingkan kemarin
(2018) yang ada
pengayaan itu hanya yang
di UNBKkan.

5. Pengayaan ini
dilaksanakan tiap hari
apa saja bu?

Pengayaan dilaksanakan
pada hari sabtu karna
sekolah ini hanya 5 hari
kerja sehingga pengayaan ini
diberikan pada hari sabtu
dengan semua mata
pelajaran, bukan yang hanya
yang di UNBKkan saja,
karna sejatinya setiap mata
pelajaran itu perlu
pembelajaran tambahan,
tetapi untuk mata pelajaran
yang di UNBK itu
mempunyai porsi atau jam
pengayaan yang lebih di
bangdingkan dengan mata
pelajaran lainnya. Adapun
tujuan pengayaan ini untuk
merefresh otak anak-anak
dengan mata pelajaran ketika
masih kelas VII atau VIII
agar mendapatkan hasil
sesuai harapan

Bagaimana proses
penrekrutan terkait
proktor dan teknisi

untuk hal tersebut ditunjuk
langsung oleh kepala
sekolah dengan syarat
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untuk pelaksanaan
UNBK?

mereka mampu untuk
mengoperasikan
komputer, dalam hal ini
bukan hanya mengetik
saja seperti itu, tapi yang
memang mengetahui
banyak hal terkait
komputer termasuk
mengistal, karna dalam
pelaksanaan UNBK ini
ada aplikasi yang perlu di
instal aplikasinya/program
ke dalam komputer client
atau komputer siswa.

Bagaimana
pelaksanaan UNBK
pada tahun
sebelumnya ibu?

Berjalan dengan lancar
hanya saja kemarin itu ada
gangguan alam, yang
mengakibatkan adanya
pemadaman listrik dan
tentu saja menhambat
pelaksanaan UNBK. Terus
pada pelaksanaan simulasi
yang tahap kedua pada
tahun ini terdapat server
yang rusak akibat petir.
Kemudian untuk tahap
tiga atau simulasi bersih
ini terjadi pemadaman
listrik, inipun menjadi
penhambat waktu
pelaksanaan simulasi.
Namun pihak sekolah
telah menyurati pihak
PLN bahwa sekolah kami
termasuk salah satu
penyelenggara UNBK,
dan pihak PLN pun
menanggapi dengan baik
dan menjamin bahwa
tidak terjadi pemadaman
listrik pada saat UNBK.
Untuk tahun ini pihak
sekolah telah
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mengantisipasi semuanya
agar kejadian-kejadian
yang pernah terjadi tidak
terulang kembali, bisa
dikatakan persiapan sudah
optimal atau sudah aman.

Bagaimana harapan
ibu terkait dengan
pelaksanaan UNBK
untuk tahun
berikutnya?

tentu saja harapan yang
utama yaitu komputer
memadai sehingga pada
saat pelaksanaan UNBK
kita tidak memberikan
beban lagi kepada siswa
untuk meminjam laptop,
karna yang kami ketahui
ekonomi orang tua siswa
berbeda-beda, dan bagi
keluarga yang tidak
mampu untuk membeli
laptop untuk UNBK tentu
saja pihak sekolah harus
mencarikan atau
mengatasi permasalahan
tersebut, maka dari itu
sangat di harapkan
komputer memadai. Salah
satu cara yang dapat kami
lakukan yaitu dengan tiap
tahunnya memprogramkan
komputer secara pelan-
pelan sebab dalam dana
BOS itu telah mempunyai
porsi masing-masing dan
tentu saja tidak bisa di
langgar.

Bagaimana hasil dari
pelaksanaan UNBK
dengan yang berbasis
kertas?

menurut saya si sama-
sama saja, karna
bagaimana pun pada saat
ujian nasional yang
berbasis kertas bukan kita
yang periksa. Semua
hasilnya itu tergantung
dari siswanya, mau belajar
dengan giat atau tidak
semuanya akan kembali
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kepala diri sendirinya.

3
4

9/04/19 Arifin
(Wakasek
Kurikulum)

1. Berapa kali
pelaksanaan Simulasi
UNBK pak?

simulasi UNBK kemarin
yang tahap dua berlansung
selamah empat hari,
kemudian untuk tahap tiga
ini hanya berlangsung dua
hari saja.

2.
3. Bagaimana dengan

sarana dan prasarana
UNBK ini pak?

Alhamdulillah, pertama
kita masih kekurangan
laptop untuk yang kedua
yang kemarin,
alhamdulillah kalau yang
ketiga ini sudah teratasi.

Berapa jumlah peserta
UNBK pak?

422 siswa, tahun lalu 413

4. Bagaimana menurut
bapak terkait
pelaksanaan UNBK
ini?

jika terlaksana dengan
baik maka akan
memudahkan kita
sebenarnya, dibandingkan
dengan yang
menggunakan kertas.
Hanya saja fasilitasnya
yang kurang. Apalagi
komputer yang masih
terbatas.

Berapa jumlah
komputer di sekolah
ini pak?

44 unit baik tahun
kemarin. Tapi sebenarnya
awalnya hanya 20 unit
saja, tapi karna dapat
bantuan kemarin, jadi
hanya 40an jadi untuk
sementara itu kami
meminjam dulu kurang
lebih 100an unit laptop.

5.
6. Jadi pak bagaimana

kondisi sarana dan
prasarana UNBK ini?

Secara umum kondisi
sarana dan prasarana kita
di sekolah ini sudah
memadai untuk
kelangsungan proses
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belajar mengajar di kelas,
iklim sekolah yang
kondusif, namun jika
ditinjau dari segi sarana
untuk pelaksanaan UNBK
utamanya pada
ketersediaan komputer
tentu masih belum cukup
atau belum memadai.
Apalagi saat pelaksanaan
UNBK untuk pertama
kalinya, yang dimana
komputer sekolah hanya
berjumlah 20 unit
komputer sedangkan siswa
yang mengikutinyanya
400an siswa. kemudian
untuk pelaksanaan ujian
nasional berbasis
komputer pada tahun 2018
dan 2019, SMP Negeri 4
Kendari telah memiliki
komputer kurang lebih
40an unit dengan jumlah
siswa 400an setiap
tahunnya. Untuk sarana
yang dimiliki oleh sekolah
belum begituh memadai
untuk pelaksanaan UNBK,
terutama masih minimnya
computer karna computer
yang dimiliki oleh sekolah
hanya berjumlah 20 buah
dibandingkan dengan
peserta UNBK yang
berjumlah 413 siswa,
sehingga untuk
mensukseskan
pelaksanaan UNBK ini
kami melakukan rapat
komite sekolah untuk
pendanaan untuk membeli
server dan alat lainnya.

Bagaimana respon
orang tua dan siswa

pertamanya siswa itu
merasa takut, mungkin
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terkait pelaksanaan
UNBK ini Pak?

karna pada saat itu yang
pertama kalinya
dilaksanakan, namun
setelah kita melakukan
simulasi pra UNBK
mereka merasa lebih
bersemangat untuk ujian
dengan menggunakan
computer ini. Kemudian
kalau respon dari orang
tua siswa itu, pertamanya
terjadi pro dan kontra
sebagaian orang tua setuju
namun ada  pula orang tua
yang tidak setuju
dikarenakan alasan sarana
yang tidak memadai. Jadi
pada awalnya orang tua
siswa keberatan dengan
pelaksanaan UNBK
dengan meminta kepada
siswa untuk membawa
laptopnya kesekolah,
namun setelah diberikan
penjelasan dan menyurati
orang tau siswa terkait
dengan pelaksanaan
UNBK maka orang tua
siswa pun mengizinkan
anaknya membawa
laptopnya, selain itu kami
meminta kepada siswa
ketika menyurati orang
tuanya untuk menjelaskan
terkait dengan pelaksaan
UNBK. Kami juga
memberikan pemahaman
akhirnya para orang tua
siap untuk membantu
dengan pemberian dana
untuk pembelian alat-alat
yang diperlukan untuk
UNBK dan mengizinkan
anaknya untuk membawa
laptop ke skolah untuk
pelaksanaan UNBK. Dan
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untuk dua tahun terakhir
ini para siswa sangat
mempunyai rasa antusias
yang cukup besar untuk
pelaksanaan UNBK.

Lalu bagaimana pak
persiapan untuk
pelaksanaan UNBK
ini?

Merencakan kriteria
persyaratan infrastruktur
UNBK yang harus
dipenuhi oleh pihak
sekolah penyelenggara
UNBK.

7. Bagaimana terkait
untuk personalian
UNBK pak?

Kalau proktor dan teknisi
itu ditunjuk langsung oleh
kepala sekolah sesuai
dengan syarat atau
ketentuan yang berlaku,
yang tentunya menguasai
dalam bidan IT, yang
kemudian nama yang telah
ditunjuk di usulkan ke
pusat. Jadi nama yang
telah ditunjuk oleh kepala
sekolah sebagai ptoktor
dan teknisi itu megikuti
pelatihan untuk
pelaksanaan UNBK.

Siapa penanggung
jawab dalam
pelaksanaan UNBK
ini pak?

untuk yang disekolah
tentu saja kepala sekolah.

8. Apa yang  menjadi
kendala dalam
pelaksanaan UNBK
ini pak?

untuk tahun kemarin itu
berjalan lancar,
sebenarnya kendalanya itu
saja di laptop tetapi jika
orang tua ingin
mensukseskan kegiatan ini
dengan meminjamkan
laptopnya semuanya bisa
teratasi. Tahun pertama
kita masih mempunyai 20
unit komputer dan kita
meminjam 150an unit
komputer, dan jika
sekarang mungkin
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sekitaran 120an ji.

Apa upaya kepala
sekolah dalam
pelaksanaan UNBK
ini?

yang pertama itu kepala
sekolah ikut aktif
mengetahui bagaiaman
persiapannya, harusnya
begituh tapi kita disini kita
kerja bareng saja krna ini
bukan kepentingan satu
orang saja tapi
kepentingan bersama yang
utama adalah anak-anak
bagaiaman kegiatan ini
berjalan dengan lancar,
menfasilitasinya. Jadi
kalau teman-teman kayak
lagi turun semangatnya
dan kepala sekolah lagi
sibuk jadi kita ambil alih
untuk memberikan
motivasi kepada teman-
teman.

Lalu untuk siswa pak
apa saja langkah-
langkah yang
ditempuh?

untuk persiapan UNBK itu
ada pengayaan, yang sejak
bulan januari sampai
maret untuk semua mata
pelajaran diberikan
pengayaan,  yang
dilaksanakan setiap hari
sabtu.  Baagaimana pun
caranya kita juga harus
selalu memberikan
motivasi kepada anak-
anak kadang ada siswa
yang malas atau bahkan
tidak mengikuti
pengayaan yang telah
dilaksanakan setiap hari
sabtu, namun siswa tidak
hadir dalam pengayaan,
guna mengatasi
permasalahan tersebut
maka saya memanggil
siswa tersebut dan
memberikan motivasi, dan
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menanyakan apa yang
menjadi kendala dan
permasalahan sehingga
tidak mengikuti
pengayaan setelah itu kita
memberikan motivasi
memberikan saran dan
nasehat sebelum dan
sesudah pelajaran.
Sehingga siswa tersebut
kembali semangat dan
mengikuti kegiatan
pengayaan. jadi pagi itu
dihari sabtu dilakukan
pengabsenan jadi siapa
saja yang tidak hadir akan
di panggil di hari seninnua
untuk memberikan nasihat
dan saran-saran untuk
pelaksanaan UNBK.
Karna UNBk ini bukan ha
yang main-main dan yang
bisa menolong diriya
sendri ya kamu, karna
dalam pelaksanaan UNBK
itu tidak terdapat bantuan.

9/04/19 Lukman
(Teknisi
UNBK)

1. Sudah berapa kali pak
dilaksanakan UNBK
ini?

sudah berjalan ke tiga
kalinya ini, yang dimulai
dari tahun 2017, 2018, dan
2019 ini.

2. Bagaimana pendapat
bapak terkait dengan
pelaksanaan UNBK
ini?

Pada intinya itu server
harus siap serta komputer
client juga siap, ditambah
dengan jaringan pula
ketika komponen tersebut
telah terpenuhi maka bisa
dilaksanakan UNBK.

Berarti di sekolah ini
semua it telah
terpenuhi pak?

Di sekolah ini selamah
tiga kali pelaksanaan ini
yang selalu menjadi
kendala itu hanya
komputer client, karna
persedian disini hanya 40
unit komputer sementara
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peserta ujiannya itu
kurang lebih 400 orang
siswa, jadi terkadang kami
kewalahan untuk
meminjam
komputer/laptop ke siswa,
tapi insya allah selamah
ini terpenuhi juga karna
siswa juga siap untuk
membantu.

Menurut bapak apa
yang menjadi
kekurangan dan
kelebihan terkait
dengan pelaksanaan
UNBK ini
dibandingkan dengan
yang manual atau yang
biasa disebut ujian
nasioanal berbasis
kertas?

Kelebihannya kita tidak
terlalu susah untuk
pelaksanaannya, karna
yang berbasis kertas
sebelumnya kita harus
siap jaga disekolah tes-tes
ujian itu, sedangkan untuk
UNBK sudah tidak seperti
itu, hanya kekurangannya
yaitu karna masih
meminjam laptop itu jadi
keamanannya harus butuh
tenaga extra juga untuk
menjaganya disekolah,
tapi seandainya sarana di
sekolah terpenuhi
pelaksanaan UNBK ini
maka tidak akan ada
masalah, karna
pelaksanaan UNBK ini
memang lebih bagus,
pendistribusian soalnya,
pengerjaan soalnya, serta
hasilnya pun cukup cepat
untuk kita ketahui, tidak
perlu lagi khawatir di
LJUN siswa itu tidak
terbaca atau tidaknya,
sehingga siswa tidak
begituh repot lagi,
kurangnya peluang untuk
bekerja sama itu memang
tidak ada, berbeda dengan
manual dulu itu masih ada
istilah bocor soal,
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sekarang tidak ada lagi.

Selamah pelaksanaan
UNBK dua tahun
kemarin pak apa saja
yang menjadi kendala
dalam pelaksanaan
UNBK?

Kendalanya itu hanya
pada saat singkrong soal
hal tersebut diakibatkan
karna jaringan saja, namun
biasanya bisa diatasi.

3. Dalam pelaksanaan
UNBK ini tugas bapak
sebagai teknisi itu apa
saja?

Teknisi itu tugasnya yaitu
menkonetkan jaringan,
mengatur bagaimana
aplikasi tersebut bisa
terinstal di komputer
client, maka di
sambungkan dengan kabel
dalam pelaksanaan UNBK
ini kan menggunakan
LAN, maka secara inti
tugas teknisi itu
bagaimana cara server
terkonet dengan komputer
client.

Dalam pelaksanaan
UNBK ini pak berapa
orang teknisi dan
proktornya pak?

setiap sekolah itu
aturannya satu teknisi dan
satu proktor utama.
Sedangkan untuk proktor
ruang dan tergantung dari
sekolah jika siswanya
banyak maka proktor juga
harus banyak. Di sekolah
ini ada 4 ruangan maka
tiap ruangan itu ada dua
orang satu proktor ruang
dan satu teknisi ruang
sehingga totalnya itu 8
orang semua ditambah
dengan prokror utama dan
teknisi utama maka
berjumlah 10 orang.

Bagaimana terkait
dengan alokasi
anggaran pak untuk
pelaksanaan UNBK?

Untuk pelaksanaan yang
pertama itukan belum ada
di anggarkan dana bos,
jadi untuk mengantisipasi
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terkait hal tersebut  untuk
pengadaan agar mampu
melaksanakannya maka
sekolah mengadakan rapat
komite, jadi ada komite
sekolah yang membantu,
jadi dana pada tahun
pertama itu sumbangan
dari komite sekolah, terus
selanjutnya ada bantuan
dari pemerintah untuk
pengadaan UNBK ini
sarana dan prasarananya
ada pengadaan komputer
20 unit dan server. Untuk
tahun ini sudah
menggunakan dana bos
selamah 2 tahun, hanya
saja tetap tidak mencukupi
karna memang
membutuhkan dana yang
besar jadi dilakukan
secara bertahap karna
UNBK itu memang besar
anggarannya, pada intinya
itu UNBK itu efektif tapi
dari segi dana UNBK ini
dananya besar, namun
yang menjadi
kelebihannya pula itu
hanya satu kali bermodal
besar namun telah bisa
digunakan berkali-kali,
bisa lagi dipakai pada
tahun berikutnya apabila
memang telah mencukupi
dan tidak terdapat
kerusakan pada alat
tersebut.

Bagaimana terkait
dengan pengrekrutan
teknisi dan proktor?

ditunjuk oleh kepala
sekolah. Sekolah
mengusulkan ke dinas
untuk menjadi proktor dan
teknisi

4. Apakah terdapat
pelatihan terkait

Semestinya ada namun
untuk tahun ini tidak ada
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dengan proktor dan
teknisi?

hanya sosialisasi saja,
karna ada aplikasi yang
diberikan yang nantinya
akan dikerjakan oleh
proktor dan teknisi.
Sehingga memang butuh
keahlian pula dan memang
juga yang ditunjuk ini
sudah mahir, karna
sebelum UNBK ada
simulasi pra UNBK yang
dilakukan seharusnya tiga
kali tetapi biasanya di
sekolah ini hanya dua kali
yaitu simulasi tahap 2 dan
simulasi tahap 3 (simulasi
gladi bersih) pada tahap
ini dipermantap tugas
teknisi dan proktor, jadi
kendala-kendala apa yang
terjadi pada saat itu harus
diselesaikan supaya di
UNBK tidak terjadi
masalah.

Berapa kali
dilaksanakan simulasi
UNBK pak?

Simulasi pra UNBK yang
dilakukan seharusnya tiga
kali tetapi biasanya di
sekolah ini hanya dua kali
yaitu simulasi tahap 2
yang diselenggarakn
selamah 4 hari, dan
simulasi tahap 3 (simulasi
gladi bersih) hanya
berlangsung 2 hari saja
pada tahap ini
dipermantap tugas teknisi
dan proktor, jadi kendala-
kendala apa yang terjadi
pada saat itu harus
diselesaikan supaya di
UNBK tidak terjadi
masalah.

Apa kendala pada saat
dilaksanakan simulasi

Untuk simulasi pada tahap
kedua iru servernya
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UNBK? bermasalah dan kami tidak
tau penyebabnya karna
kami sementara kerja
sudah sesuai dengan
panduan tetapi pada saat
simulasi tidak bisa
terbaca, namun sepertinya
memang aplikasinya dari
pusat yang bermasalah
tidak begituh bagus,
terlalu muda rusak.

5. Lalu bagaimana
alternatif pemecahan
masalah tersebut pak?

Pihak sekolah menganti
dengan server baru karna
keinginan aplikasi itu hari
windows 10, tapi hanya
kemungkinan saja seperti
itu karna disekolah lain
bisa sehingga mereka
terlaksanakan, dan di
sekolah ini pada saat itu
satu ruangan yang
terkendala satu ruangan.

Bagaimana peran
kepala sekolah dalam
pelaksanaan UNBK?

Bagus, karna beliau yang
pertama menerapkan
UNBK pada sekolah ini
meskipun masih terhitung
baru dipindahkan ke
sekolah ini.

Bagaimana
pendistribusiannya
komputer/laptop itu
pak?

Setiap ruang kami
mengatur kapasitas
komputer/laptop sebanyak
35-40 komputer/laptop
beserta dengan laptop
cadangan. Dan kami
menggunakan 4 ruang
ujian.

Apa saja usaha yang
ditempuh kepala
sekolah untuk
pelaksanaan UNBK
ini?

Kepala sekolah sebagai
penanggung jawab, jadi
apa-apa yang dibutuhkan
beliau selalu memberikan
tanggapan yang baik,
contohnya ketika server
rusak beliau langsung
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tanggapi dan membeli
server yang baru. Artinya
beliau selalu berusaha
agar bisa terlaksana
UNBK ini.

Bagaimana peran guru
dalam pelaksanaan
UNBK dan Apa saja
upaya yang dilakukan
untuk siswa agar
mampu
mengopersikan
komputer?

peran guru tentu saja
hanya mengajar dan ada
pula pengayaan yang
dilaksanakan kurang lebih
2 bulan dengan semua
mata pelajaran dan untuk
pengayaan untuk semua
mata pelajaran telah
diterapkan pada saat
masih KTSP hingga saat
ini, adapun yang
membedakan untuk yang
UNBK hanya terletak
pada jamnya saja. Hal ini
berguna untuk siswa untuk
mengingatkan kembali
pelajaran yang telah
berlalu dan semua mata
pelalajaran di laksanakan
pengayaan untuk kelas IX
karna semuanya penting.
Kemudian Ada pelajaran
tambahan untuk TIK, dulu
di jadikan satu mata
pelajaran tapi sekarang
tidak lagi, sehingga
pelaksanaannya itu di luar
jam pembelajaran dan
bagi siswa yang berminat
mengikuti jadi hanya
sebagai bimbingan,
kemudian di permantap
lagi di simulasi UNBK
dan sebenarnya anak-anak
sudah jauh lebih mahir
lagi menggunakan
komputer, sehingga kita
tidak perlu khawatir lagi.

5 9/04/19 Zakir
(Proktor

1. Berapa jumlah
komputer di sini pak?

Jumlah komputer untuk
tahun 2019 berjumlah 48
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UNBK) buah dengan penambahan
untuk tahun ini berjumlah
3 buah. Untuk
pelaksanaan UNBK yang
pertama kalinya komputer
yang dimiliki sekolah
hanya berjumlah 20 unit
untuk peserta didik dan 2
unit komputer guru dalam
satu ruangan lab
komputer. Lain halnya
dengan pelaksanaan pada
tahun 2018 dan 2019 satu
ruangan untuk
pelaksanaan UNBK yaitu
laboratorium komputer
telah memiliki  komputer
berjumlah 40 unit

Bagaimana pendapat
bapak terkait dengan
pelaksanaan UNBK?

Pelaksanaan Ujian
Nasional Berbasis
Komputer ini ada bagus
dan tidak bagusnya,
bagusnya itu karna kita
sudah tidak pake soal
perlembar lagi, bisa
langsung di kerjakan saja,
tidak perlu lagi pengawas
membagikan soalnya
terlebih dahulu. Hanya
tidak bagusnya itu pada
ketersedian alatnya jika
rusak dan mati lampu,
begituh pun dengan
jaringan internet kadan
loading dan tentu saja ini
dapat menhambat
pelaksanaan UNBK ini.

2. Bagaiaman persiapan
untuk pelaksanaan
UNBK pak?

Persiapan untuk
pelaksanaan UNBK tentu
saja segalanya perlu
dipersiapkan sesuai
dengan kriteria atau sesuai
dengan persyaratan
pelaksanaan UNBK
seperti komputer client
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dengan rasio 1:40, server,
jaringan, ruangan, serta
hardware perangkat
pendukung lainnya seperti
UPS

Langkah-langkah apa
yang ditempuh pak
untuk pemenuhan
komputer?

Sejauh ini untuk
pelaksanaan UNBK pihak
sekolah masih meminjam
komputer kepala siswa,
karna jumlah komputer
yang dimiliki sekolah
masih sangat minim,
sehingga kita meminta
bantuan kepala siswa
untuk meminjamkan
laptopnya untuk
melaksanakan UNBK ini,
selain itu pula sekolah ini
berbeda dengan sekolah
lain, peserta ujian kita
tahun ini 400an  sehingga
kita memang
membutuhkan laptop
dalam jumlah yang
banyak.

Apa kelebihan dan
kekurangan
pelaksanaan UNBK di
bandingkan dengan
UN berbasis kertas
dan pensil? Dalam
aspek apa? dan apa
saja perbedaannya?

Kelebihannya yaitu lebih
hemat, lebih cepat
mengetahui hasilnya karna
berbasis online

3. Bagaimana proses
perekrutan personalia
UNBK?

Untuk penrektutan
personalia dalam
pelaksanaan UNBK di
rekrut langsung oleh
kepala sekolah dengan
sesuai syarat yang berlaku
dan tentu saja yang
menjadi syarat yang utama
yaitu dengan kemampuan
IT, dan untuk proktor dan
teknis tentu saja ada
pelatihan dari pusat guna
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untuk mengetahui segala
tugas proktor. Dengan
pemerian materinya ya
membahas tentang
bagaimana syarat
komputer yang digunakan,
bagaimana cara
mensetting komputer
server dan client, cara
installasi sistem UNBK,
pemasangan aplikasi
virtual BOX dan membuat
aplikasi Virtual Machine,
bagaimana cara
sinkonisasi, dan cara
untuk upload hasil
pelaksanaan UN CBT
siswa.

Siapa yang
bertanggung jawab
dalam pelaksanaan
UNBK?

Yang bertanggung jawab
dalam pelaksanaan UNBK
tentu saja kepala sekolah
tapi menjadi juga
tanggung jawab kita
bersama pula.

Siapa saja yang
terlibat dalam
pelaksanaan UNBK?

Yang terlibat tentu saja
semua pihak sekolah
utamanya yaitu kepala
sekolah, wakil kepala
sekolah, guru-guru dan
tentu saja peserta didik.

Bagaimana terkait
pelaksanaan simulasi
pra UNBK pak?

Untuk simulasi Pra UNBK
itu yang diikuti hanya dua
tahap saja, untuk tahap
satu sekolah tidak
mengikutinya hanya tahap
2 dan tahap tiga sebagai
simulasi gladi bersih
untuk persiapan
pelaksanaan UNBK.
Pelaksanaan UNBK 2018
dan 2019 berjalan dengan
lancar. Selain dengan
kekurangan fasilitas
komputer tapi bisa teratasi
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dengan meminjam laptop
dan meminta siswa untuk
membawa laptop. Kecuali
saat pelaksanaan simulasi
kendalanya itu terjadi
pemadaman listrik dan
jaringan sempat
bermasalah, tetapi jika
hanya jaringan biasanya
cepat teratasi, tapi kalu
pemadaman listrik kita
tidak bisa berbuat apa-apa
selain menunggu untuk
stabil

5 15/04/19 Pak Nurhadi Bagaimana pendapat
bapak terkait
pelaksanaan UNBK?

Pelaksanaan UNBK ini
sangat bagus yang artinya
dibandingkan dengan yang
berbasis kertas.
Pelaksanaan UNBK ini
anak-anak
mengerjakannya dengan
komputer yang tentu saja
lebih mudah, hal ini tentu
saja lebih terkait pada
pengaplikasiannya di
lapangan yang berbeda
dengan manual, selain itu
pula tingkat kecurangan
sangat rendah, sebab
masing-masing siswa
mengejarkan yang di
depannya yang
dikomputer, sedangkan
yang manual mereka bisa
saling memperlihatkan
lembar jawaban.
Kemudian untuk
pelaksanaan UNBK ini
jika dilihat dari hasilnya
sangat cepat diketahui dan
menunjukkan pula sejauh
mana kemapuan siswa
dalam mengerjakan soal
UNBK ini, tanpa ada
bantuan.
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Bagaimana keadaan
komputer di sekolah
ini pak?

Sejauh ini untuk
pelaksanaan UNBK pihak
sekolah masih meminjam
komputer kepala siswa,
karna jumlah komputer
yang dimiliki sekolah
masih sangat minim,
sehingga kita meminta
bantuan kepala siswa
untuk meminjamkan
laptopnya untuk
melaksanakan UNBK ini,
selain itu pula sekolah ini
berbeda dengan sekolah
lain, peserta ujian kita
tahun ini 400an sehingga
kita memang
membutuhkan laptop
dalam jumlah yang
banyak. Dalam
pelaksanaan USBN saja
memakai beberapa
ruangan sedangkan untuk
pelaksanaan UNBK
sendiri memakai 4
ruangan. Dalam
pelaksanaan UNBK ini
dilaksanakan dalam tiga
sesi tiap ruangan.
Alternatif pemecahan
masalah terkait komputer
ini yaitu kita meminta
kepada orang tua siswa
untuk mengizinkan
anaknya membawa
laptopnya. Adapun yang
disiapkan di sekolah
namun tidak seberapa,
sekarang ini baru
terpenuhi satu ruangan
sehingga selebihnya kita
memang harus memenuhi
kekurangannya. Dalam
satu ruangan harus
mempunyai cadangan
komputer/laptop sejumlah
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3-5 buah cadangan untuk
mengantisipasi laptop
yang bermasalah, jadi
tidak bisa di pasang laptop
dalam satu ruangan itu
sesuai dengan jumlah
siswa yang ada di ruangan
tersebut. Jadi tiap ruangan
disediakan jumlah
komputer/laptop setiran 41
buah unit
komputer/laptop.

Bagaimana terkait
dengan penrekrutan
personalia UNBK?

terkait hal tersebut tentu
saja dilihat dari
kemampuannya, apakah
mereka mampu
mengoperasikan komputer
atau tidak. Sebab dalam
pelaksanan UNBK ini
terdapat proses instal
aplikasi yang tentu saja
harus di penuhi oleh
proktor dan teknisi.

Dalam pelaksanaan
UNBK ini bapak
sebagai apa ?

sebagai proktor ruangan,
dalam satu ruangan itu
terdapat dua orang dengan
jumlah siswa berkisaran
36-38 siswa, dalam hal ini
perturannya yaitu dalam
tiap 20 orang siswa satu
proktor makanya di
tempatkan tiap ruangan itu
2 orang

Sebagai guru di
bidangnya yang di
UNBK apa saja usaha
yang bapak berikan
kepada siswa?

Memberikan pelajaran
seperti biasa yang
esensial-esensial yang di
UNBKkan. Diadakan
tambahan pelajaran yang
disebut pengayaan yang
dilaksanakan setiap hari
sabtu, karna sekolah kami
di sini hanya 5 hari kerja
sehingga pengayaan ini
dilaksanakan pada hari
sabtu khusus kelas tiga
sampai jam 11:30 untuk
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semua mata pelajaran.
Kemudian untuk mata
pelajaran yang di
UNBKkan jam
pemberiaan pengayaan
berbeda dengan yang
UASBN saja, yang
tentunya untuk mata
pelajaran yang untuk
UNBK tentu jammnya
lebih banyak karna di
samping UASBN juga di
UNBK.

Bagaiman terkait
pemberian mata
pelajarannya pak
dalam pemberian
pengayaan?

untuk terkait hal tersebut
tentu saja di ambil dari
standar kompetensi yang
telah ditetapkan,
berdasarkan silabus,
disamping itu ada pula
buku-buku detik-detik
menhadapi ujian nasional
yang telah disediakan oleh
sekolah

6 15/04/19 Kardono 1. Bagaimana menurut
bapak tentang
pelaksanaan UNBK
ini?

Pelaksanaan UNBK ini
bisa dikatakan bagus dan
tidak bagus. Bagusnya itu
karna kita sudah tidak
pake soal perlembar lagi,
bisa langsung di kerjakan
saja, tidak perlu lagi
pengawas membagikan
soalnya terlebih dahulu.
Hanya tidak bagusnya itu
pada ketersedian alatnya
jika rusak dan mati lampu.

Apa kekurangan dan
kelebihan pelaksanaan
UNBK ini pak?

Kelebiihanya yah, kalau
bagus alatnya yah aman-
aman,  kekurangannya
kalau siswa tidak mau
bawa laptopnya UNBK
tidak dapat di laksanakan.
Intinya itu hanya terletak
pada sarananya saja.

2. Bagaimana keadaan
sarana sekolah ini

Untuk sarana di sekolah
ini untuk kegiatan proses
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pak? pembejaran sudah cukup
memadai. Tetapi jika
dilihat untuk sarana
pelaksanaan UNBK masih
dalam kategori belum
memadai karna komputer
yang dimiliki oleh sekolah
masih tergolong sedikit
hanya sekitaran 40an,
tetapi bukan hanya di
sekolah ini tetapi di
sekolah lain pun seperti
itu,  na itu merupakan
salah satu kekurangan
UNBK terletak pada
sarana untuk pelaksanaan
UNBK.

Apakah terdapat
alokasi anggaran
untuk pelaksanaan
UNBK?

Kalau anggran UNBK,
ada tapi terbatas tidak
semua hal yang di
tanggani, hanya persiapan-
persiapanya saja,
pengadaan yang berat-
berat tidak ada
anggarannya , yang
beratnya itu yah seperti
komputer,  kalau pun ada
dari dana BOS itu pun
palingan hanya beberapa
biji pertahun tidak boleh
banyak-banyak. Dalam hal
ini bukan di peruntukkan
untuk UNBK hanya
diadakan saja untuk
menunjang pembelajaran,
biasa ada bantuan dari
pemerintah tapi tidak
rutin, yang awalnya
komputer di skolah ini
hanya berjumlah 20 unit
saja tetapi ada bantuan
dari pemerintah dinas
maka bertambahlah 20
unit hingga sekarang
berjumlah 40 unit
komputer. Kemudian
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selebihnya untuk UNBK
ini pake laptop punya
anak-anak di pinjam.
Dalam hal ini pihak
sekolah memberikan surat
untuk orang  tua siswa
terkait peminjaman laptop
tersebut dan tentu saja
juga siswa menyampaikan
kepada orang tuanya.

Siapa yang
bertanggung jawab
dalam pelaksanaan
UNBK ini pak?

Penanggung jawab
sepenuhnya kepala
sekolah.

Apa saja upaya kepala
sekolah dalam
pelaksanaan UNBK
ini pak?

Selalu mengkordinir
pelaksanaan dari awal
hingga selesai tetapi
selama berlangsungnya
simulasi UNBK ini yang
merupakan tahap terakhir
ini kepala sekolah tidak
datang mengawasi.

7 16/04/19 Siswa Kelas IX1. Bagaimana
pendapatnya terkait
pelaksanaan UNBK?

Dengan adanya ujian
nasional berbasis
komputer ini akan
mempermudah dalam
mengisi lembar jawaban
karena kita tidak perlu lagi
melakukan pembulatan,
hanya perlu mengklik
jawaban yang dianggap
benar. : Ujian Nasional
berbasis komputer itu
mental tidak terganggu
dalam menghadapi ujian
karena jawaban kita sudah
yakin pastinya akan
terbaca oleh komputer
tidak seperti dengan ujian
berbasis kertas yang masih
memiliki jawaban siswa
tidak terbaca oleh
komputer.

Bagaimana
menurutnya terkait
dengan pelaksanaan

Pelaksanaan Pengayaan
itu memang bagus karna
dapat mengingatkan
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pengayaan? kepada pembelajaran yang
mungkin memang perlu
direfresh diingatkan
kembali selain itu pula
pemberian materi
pengayaan juga
disesuaikan dengan
kebutuhan kita, salah
satunya itu terdapat buku
detik-detik ujian.

2. Apa kelebihan dan
kekurangan
pelaksanaan UNBK di
bandingkan dengan
UN berbasis kertas
dan pensil?

kalau untuk UNBK ini
lebih memudahkan kita
dalam proses pengerjaan
soalnya, tidak ribet seperti
yang kertas. Selain itu
UNBK kita tidak khawatir
akan jawaban kita tidak
terbaca oleh aplikasi.
Sedangkan yang berbasis
kertas kita terlalu lama
mengisi biodata,
menhitamkan dan hasilnya
lama pula baru diketahui,
sedangkan UNBK kita
lebih cepat mengetahui
jawabannya dan hasilnya.

Berapa jumlah
komputer yang dimilik
oleh SMP Negeri 4
Kendari?

saya tidak tau kalau
jumlahnya yang intinya
sudah memenuhi satu
ruang komputer

3. Apa saja kendala yang
dihadapi sebelum
UNBK?

tidak ada, selain
komputer/laptop
Pelaksanaan UNBK ini
memang sangat bagus,
hanya saja fasilitas yang
tidak mendukung karna
kami disuruh untuk
membawa laptop, kasihan
yang kurang mampu.
Jumlah peserta ujian kelas
tiga sekarang berjumlah
422 yang dibagi menjadi
tiga sesi dengan 4
ruangan. Pelaksanaan
UNBK memang bagus,
UNBK ini juga soalnya
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beda-beda sehingga
dikerjanya lebih mandiri,
dan tidak bisa menyontek
dan hasil pun cepat
diketahui  berbeda dengan
yang menggunakan kertas

Apa persiapannya
sebelum UNBK?

Rajin belajar, rajin
mengikuti pengayaannya
yang dilaksanakan tiap
hari sabtu

Apakah ada kendala
dalam pelaksanaan
UNBK?

tidak ada, yang ada hanya
pada saat simulasi itu
sempat mati lampu lampu
dan kerusakan server.
Sehingga pada saat itu ada
ruagan yang tidak bisa
ikul melaksanaan simulasi
pra UNBK.

Bagaimana alternatif
pemecahan masalah
tersebut?

Untuk server pihak
sekolah membeli yang
baru, sedangkan untuk
pemadaman listrik kami
hanya menunggu hingga
nyala kembali.

8 18/04/19 Karomah(Orang
tua Siswa)

Bagaimana pendapat
ibu terkait pelaksanaan
Ujian Nasional
Berbasis Komputer?

Pelaksanaan Ujian
nasional berbasis
komputer telah menjadi
kebijakan sekolah untuk
menerapkan yang
memberikan kemudahan
pula kepala siswa dalam
pengengerjaan soal ujian,
sekalipun tidak semua
siswa mempunyai laptop
yang bisa dibawah ke
sekolah, begitupun dengan
orang tua yang tidak
mampu untuk membelikan
laptop untuk anaknya,
tetapi sebagai orang tua
tentu saja berupaya dan
memberikan respon yang
baik untuk mensuksesan
pelaksanaan UNBK di
SMP Negeri 4 Kendari.

Apa kelebihan dan lebih baik yang berbasis
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kekurangan
pelaksanaan UNBK di
bandingkan dengan
UN berbasis kertas
dan pensil?

komputer karna kan siswa
nda perlu lagi
menhitamkan, tidak perlu
lagi bundar-bundarkan,
tapi klau komputer tinggal
tekan tombol saja yang
ada dikomputer atau
laptop.

Apakah ibu pernah
datang kesekolah
untuk menhadiri
rapat/sosialisai
UNBK?

Tidak, hanya saja kita
diberikan surat dari
sekolah terkait
peminjaman laptop, agar
orang tua juga
mengizinkan anaknya
untuk membawa laptop

Bagaimana menurut
itu terkait sarana untuk
pelaksaan UNBK?

saya tidak tau banyak hal
terkait hal tersebut hanya
saja yang ditau bahwa
sekolah ini kekurangan
komputer.
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