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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Ujian Nasional (UN) masih tetap dilaksanakan. Aktivitas tahunan biasa, 

pra-UN, para guru dan siswa sibuk dengan persiapan menghadapi UN tersebut, 

dengan menambah jam pelajaran diluar jam sekolah dan bimbingan belajar diluar 

sekolah pun dilakukan para siswa guna menghadapi UN. Pasca-UN, ekspresi 

siswa mencuat suka dan duka menjadi hal yang tak bisa dielakkan bagi siswa 

yang dinyatakan lulus dan tidak, sehingga keberadaan UN ini selalu menuai 

kontroversi. 

Salah satu alasan mengapa penetapan standar dalam Ujian Akhir Nasional 

di perdebatkan keberadaannya adalah karena masalah mutu dan akses terhadap 

pendidikan di Indonesia yang belum merata antara daerah satu dengan daerah 

yang lain. Masalah tersebut menyebabkan terjadinya kesenjangan kualitas 

pendidikan antar daerah.Kita tidak bisa menyamakan kualitas pendidikan di 

daerah terpencil dengan fasilitas pendidikan yang pas-pasan, bahkan bisa dibilang 

tidak layak dan akses yang terbatas dengan daerah perkotaan yang didukung 

dengan sarana dan prasarana yang serba ada. Maka jika kita menerapkan standar 

yang sama terhadap dua daerah dengan kondisi yang bertolak belakang tersebut 

dapat dikatakan bahwa kita telah bertindak tidak adil.  

Bagaimana bisa daerah dengan kondisi serba keterbatasan dalam hal 

pendidikan dapat mencapai standar pendidikan yang biasanya diambil dari daerah 

dengan fasilitas pendidikan yang memadahi, Alternatif ini mencoba untuk 
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memberikan solusi dengan perbaikan terhadap mutu dan pemerataan pendidikan 

terutama di daerah-daerah yang tertinggal sebelum menetapkan suatu standar 

pendidikan yang bersifat nasional.  

Bicara masalah mutu pendidikan tidaklah bicara mengenai hasil, tetapi 

juga bicara masalah terkait dengan pemerataan pendidikan. Kualitas mutu 

pendidikan saat ini sungguh memprihatinkan, khususnya dalam masalah 

pemerataan.Mutu pendidikan antar wilayah dapat diukur dari Angka Partisipasi 

Murni (APM). Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 33 Provinsi di Indonesia 

50% diantara masih memiliki APM yang rendah dari rata-rata nasional, tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA) di NTT, NTB, Dan Papua terendah.   

Kalau dilihat bahwa pemerintah berdalih target utama diselenggarakannya 

UN adalah meningkatkan mutu. Dengan harapan setaraf dengan Negara lain 

dalam mengejar ketertingggalan dari Negara-negara asia, bahkan dunia, selain itu, 

diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia yang memiliki kecerdasan 

berpikir, menciptakan manusia Indonesia berbudi pekerti luhur, dan memiliki 

sumber daya manusia (SDM) yang siap pakai serta berakhlak mulia. 

Belum lagi peristiwa meninggalnya seorang pelajar seusai mengikuti UN 

lantaran Stress tidak mampu menjawab soal-soal, menjadi bukti dampak negative 

dari UN, bahkan fakta terakhir, kembali mencuatnya isu kekeramatan batu ponari 

dengan berbondong-bondongnya para pelajar yang akan mengikuti UN adalah 

merupakan bukti nyata akan kekeramatan UN, kecurangan dalam mekanisme 

ujian yang dilakukan oleh siswa dengan penyebaran jawaban melalui SMS, 

bahkan itu juga dilakukan oleh oknum guru yang tak ingin melihat tangisan perih 
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pada akhir perjuangan peserta didik mereka.  Belum lagi menyinggung persoalan 

anggaran UN yang tiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp. 540 Miliyar lebih. 

Sekarang ini yang paling mendebarkan Berdasarkan pembicaraan di berbagai 

media massa dan juga pembicaraan masyarakat di berbagai kesempatan, ada opini 

kuat yang terbangun bahwa kalau kita menghendaki pendidikan yang bermutu 

maka UN harus tetap dijalankan. Tanpa UN, pendidikan tidak akan bermutu. Dan 

apabila kelulusan hanya ditentukan oleh sekolah dan guru, berarti semua peserta 

didik akan lulus. Kalau semua peserta didik lulus, maka itu artinya pendidikan 

tersebut tidak bermutu.  

Pendapat tersebut sangat tidak benar dan bertentangan dengan dasar filosofi dan 

teori pendidikan. Pandangan tersebut telah mengerdilkan arti pendidikan dengan 

tes dan mengubah proses pendidikan menjadi sebatas persiapan lulus tes semata.

 Berdasarkan penelitian Benjamin Bloom dan Soedijarto ditemukan bahwa 

tingkah laku belajar peserta didik dipengaruhi oleh perkiraan tentang apa yang 

akan diujikan.  

Oleh karena itu Ujian Nasional akan menyebabkan: 

1. Peserta didik akan mempelajari, umumnya menghafal, tentang apa 

yang akan Diujikan. 

2. Guru akan mengajarkan peserta didik cara menjawab berbagai macam 

soal. 

3. Sekolah akan berusaha keras menyusun program termasuk 

mengadakan kegiatan bimbingan tes.  
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4. Orang tua akan mendorong anaknya untuk persiapan mengikuti Ujian 

Nasional. 

5. Pemerintah daerah dalam rangka menjaga nama baik wilayahnya, ikut 

berupaya agar peserta didik bisa lulus semua.  

6. Penerbit buku berlomba-lomba menerbitkan kumpulan soal UN dan 

pembahasannya. 

Kondisi seperti ini sebagai akibat dari penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai 

penentu kelulusan, tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional 

yang tertera dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003.
1
 

Undang-undang No.20 tahun 2003 departemen pendidikan nasional 

menyatakan bahwa manfaat utama adalah menjadi dasar untuk: 

a. Penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan,  

b. Pertimbangan dalam penerimaan peserta didk baru pada jenjang 

selanjutnya. 

c. Pertimbangan dalam penataan mutu pendidikan nasional, 

d. Pertimbangan dalam akreditasi satuan pendidikan.sementara itu, 

meskipun ujian nasional mulai bertahun-tahun dilaksanakan 

diindonesia karna telah menjadihubungan pemerinta, namun masih 

terdapat prokontrak dikalangan akademisi dan masyarakat pada 

umumnya.
2
 

 

Sejak munculnya Ujian Nasional pada tahun 2001/2002 (Ujian Akhir 

Nasional) yang kemudian diperkuat dengan adanya Peraturan pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, tampaknya UN tidak terlepas dari pro 

dan kontra. Banyak pihak – pihak masyarakat yang merasa dan berpendapat 

bahwa ujian nasional tidak perlu dilaksanakan lagi dengan berbagai alasan yang 

                                                           
1Diposkan oleh Erlan Muliadi,Analisis Kebijakan Pelaksanaan Ujian Nasional, 

(Yogyakarta,tahun 2011) di akses 25 Mei 2015.  
2Departemen Pendidikan Nasional 2003, Undang-Undang RI NO. 20 (Jakarta tahun 

2003:Biro Humas.)  
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berupa keluhan, ocehan, dan pendapat lainnya, seperti dari persiapan siswa 

dengan berbagai bimbingan belajar yang merepotkan bagi siswa dan  orang tua, 

tentang berbagai kecurangan, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa ujian 

nasional tidak lebih dari sekedar pembodohan dan tidak ada manfaat secara 

langsung bagi dunia pendidikan. Sementara di sisi yang lain, banyak pula yang 

menyarankan agar ujian nasional tetap dipertahankan. Dan tentu saja pemerintah 

sebagai pemegang kebijakan tetap teguh dengan pendiriannya bahwa ujian 

nasional harus tetap dilaksanakan dalam rangka pemetaan mutu program satuan 

pendidikan, dasar seleksi masuk jenjang pendidikan selanjutnya, penentuan 

kelulusan dan sebagai dasar pemberian bantuan dan binaan dalam rangka 

peningkatan mutu pendidikan. 

Penilaian hasil belajar memang mutlak harus dilakukan dalam 

pendidikan.Tapi apakah penilaian tersebut harus berupa ujian nasional.Ini lah 

yang masih terus diperbincangkan dan diperdebatkan hingga sekarang. Untuk 

memberi gambaran tentang seperti apa dan bagaimana ujian nasional tersebut. 

Sekolah sebagai pelaksana pendidikan formal, mempunyai peran yang 

sangat strategi dalam usaha peningkatan sistem pendidikan, karena itu sekolah 

formal mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah yang di harapkan dapat 

melahirkan  kader-kader yang cerdas dan mampu membawa bangsa ini menjadi 

bangsa yang maju dan bermartabat. Tentunya hal tersebut dapat dicapai dengan 

adanya pengorganisasian yang mantap dalam setiap lembaga pendidikan, baik 

pengorganisasian dari tenaga pengajarnya, maupun pengorganisasian peserta 

didiknya yang lain, misalnya dalam pelaksanaan ujian nasional. 
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Pelaksanaan ujian nasional belumlah sesuai dengan harapan dan tujuan 

diadakan ujian nasional itu sendiri sehingga benimbulkan pro dan kontra 

dikalangan guru.  Ada beberapa hal yang menjadikan pelaksanaan ujian nasional 

tidak tepat tidak sesuai tujuan, 1) ujian nasional akan menjadi pembahasan utama 

setiap siswa yang sudah berada ditingkat akhir pendidikannya, 2) guru-guru pun 

ikut sibuk mengurusi persiapan setiap siswanya untuk menghadapi ujian nasional, 

3) bagaiman tidak ujian nasional menjadi syarat kelulusan , apalagi tidak lulus 

ujian berarti tidak lulus sekolah, tidak lulus sekolah artinya siswa akan mengulang 

sekolahnya sehingga jelas saja siswa sibuk untuk mempersiapkan dirinya agar 

dapat lulus ujian nasional. Walaupun kebijakan pemerintah saat ini sudah lebih 

ringan, yakni tidak hanya ujian nasional yang menjadi syarat mutlak kelulusan 

tetapi juga ditambah dengan nilai rapot, namun tetap saja dibutuhkan persiapan 

khusus untuk menghadapinya.Hal ini tentu menimbulkan tekanan bagi siswa. 

Coba perhatikan keluhan siswa apa yang sering keluar dari mulut siswa di detik-

detik menjaleng ujian nasional. 

Berdasarkan hasil observasi awal, menemukan pelaksanaan ujian di 

SMANegeri Kab.Kon-Sel mengalami kesulitan, dimana dari hasil wawancara 

awal dengan seorang guru Pabasuki S.Pd dikatakan bahwa.Pelaksanaan ujian di 

SMA Negeri Kab. Kon-Sel memiliki masalah seperti adanya soal yang salah 

cetak, adanya teman-teman guru yang membantu menjawab soal, adanya 

kecurangan dengan petugas berupa persengkongkolan dengan guru, 

persengkongkolan guru disini adalah perbaiki siswa yang salah jawabanyan, 
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lembaran soal yang kurang, Dan adanya siswa yang membawa HP didalam ruanga 

pada saat UN sedang berlangsung. 

Dari beberapa temuan tersebut di atas. Maka penulis merasa perlu untuk 

meneliti: Bagaimana Persepsi guru Terhadap Pelaksanaan Ujian Nasional Di 

SMAN 4 Palangga Konawe-Selatan  

B. Fokus Masalah 

Fokus penelitian ini yaitu, bagaimana persepsi guru terhadap pelaksanaan 

ujian nasional pada SMA Negeri 2, 4, ,6, 8, 11  di Kab. Konawe Selatan ? 

C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

bagaimana persepsi guru terhadap pelaksanaan ujian nasional pada SMAN 

di Kab.Konawe Selatan ? 

D. Tujuan dan Mamfaat penelitian 

1. tujuan 

Untuk mengetahui, bagaimana persepsi guru terhadap pelaksanaan ujian 

nasional pada SMAN di Kab. Konawe Selatan ? 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bahan masukan kepada pemerintah, khususnya kepalah sekolah dan guru 

untuk menjadikan bahan acuan dalam meningkatkan Pelaksanaan Ujian 

Nasional pada SMAN Kab. Konawe-Selatan lebih baik kedepannya 

b. Untuk menjadi bahan referensi yang berharga bagi mereka yang ingin 

studi lebih luas,tentang judul penelitian ini. 



8 
 

c. Untuk menjadi bagian dari syarat bagi peneliti dalam mencapai sarjana 

pendidikan. 

d. Sebagai tambahan referensi di perpustakaan IAIN Kendari. 

E. Definisi Operasional 

Agar tidak menimbulkan suatu interpretasi lain dalam memahami judul 

proposal penelitian ini, penilis memandang perlu untuk memberikan penegasan 

istilah dalam judul ini secara rinci sehinga akan diperoleh gambaran pemikiran 

yang terarah sebagaimana yang diharapkan dalam penelitian ini. Untuk lebih 

jelasnya dalam penelitian ini : 

1. Persepsi atau tanggapan guru terkait pelaksanaan ujian nasional pada 

SMA NEGERI KAB. KONSEL, SMA NEGERI 2, 4, 6, 8, 11, di 

dalam pelaksanaan Ujian Nasional. 

2. Ujian Nasionsl (UN) adalah bagian dari salah satu metode evaluasi 

dalam proses belajar mengajar. juga, menjadi salah satu alat ukur 

penilaian bentuk tes atau alat tulis, agar diketahui rumusan tujuan 

pendidikan yang diterjemahkan kedalam kurikulum tercapai atau tidak, 

dan untuk mengetahui bagaimana siswa mencapainya. 

Jadi  persepsi guru terhadapat Pelaksanaan Ujian Nasional merupakan 

tanggapan atau persepsi guru dalam mengamati siswa yang telah melaksanakan 

Ujian Nasional 

 

 


