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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Pengertian Persepsi  

Persepsi (dari bahasa Latin perceptio, percipio) adalah tindakan 

menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memeberikan 

gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.
1
 

Presepsi merupakan suatu tanggapan secara bertahap yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memberikan tanggapan atau arahan sehingga apa yang telah 

dilakukan oleh orang lain dapat dipertimbanggkan, begitu pulah persepsi guru 

terhadap kepalah sekolah agar ia mengepaluasi program-program atau pungsinya 

supaya kinerja dapat terkontrol dan dapat terlaksana sebagai mestinya. dalam 

makus bahasa Indonesia “persepsi adalah tanggapan (peneriman) langsung dari 

suatu serapan”
2
 

 Persepsi  adalah sebuah proses saat individu mengatur dan 

menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti 

bagi lingkungan mereka. Perilaku individu seringkali didasarkan pada persepsi 

mereka tentang kenyataan, bukan pada kenyataan itu sendiri. 

Persepsi merupakan penafsiran yang terorganisisr terhadap suatu stimulus 

serta mampu mempengaruhi sikap dan perilaku. Persepsi adalah proses 

penginterpretasian seseorang terhadap stimulus sensori. Proses sensori tersebut 

                                                           
1Rokhimalkhoirot.persepsi, http:/id.wikepdia diskses 12/01/2015 

2 Emilia setyinigtyas, Kamus Trendi Bahasa Indosesia, (Surabaya, Applo, 

Surabaya1997),  h.332 
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hanya melaporkan lingkungan stimulus. Persepsi menerjemahkan pesan sensori 

dalam bentuk yang dapat dipahami dan dirasakan. 

Persepsi adalah penelitian bagaimana kita mengintegrasikan sensori ke 

dalam perspect obyek dan bagaimana kita selanjutnya menggunakan perspect itu 

untuk mengenali dunia (Perspect adalah hasil dari perspectual).
3
 

Persepsi adalah proses individu dalam mengorganisasikan dan 

menginterpretasikan kesan yang diterima oleh panca indera (melihat,  mendengar,  

membahu,  merasa dan meraba) untuk memberi arti pada lingkungan. 

Menurut pendapat Kartini Kartono persepsi adalah pengamatan secara 

global, belum disertai kesadaran, sedang subyek dan obyeknya belum terbedakan 

satu dari yang lainnya (baru ada proses memiliki tanggapan).
4
 

Sedangkan menurut Bimo Walgito persepsi adalah pengorganisasian, 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu 

sehingga merupakan aktivitas yang integrated dalam diri.
5
 

menurut pendapat Jalaluddin Rakhmat persepsi adalah pengalaman 

tentang obyek,  peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan 

menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
6
 

Kamus  psikologi dinyatakan bahwa persepsi adalah proses dimana 

seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungan melalui indra-

indra yang dimilikinya, pengetahuan dari lingkungan sekitar yang diperoleh 

melalui interprestasidata dan indra. persepsi menurut pengrtian ini adalah suatu 

                                                           
3 Atkinson dkk, Pengantar Psikologi Jilid II, (Batam, Intereksa, 1987), h. 277 
4 Kartini Kartono, Psikologi Umum, (Bandung, Bumi Aksar 1984), h. 77 
5 Bimo Walgito, Pengantar Psikologi Umum, (Yogyagkarta, Andi Offsed, 1994), h. 53 
6 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Umum, (Bandung, Bumi Aksar 1984), h. 51 
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kejadian melalui tahap-tahap indera dari seseorang yang dapat dimengerti, 

dipahami sesuai dengan keadaan yang ada dalam lingkungan individu. kemudian 

persepsi ini merupakan pengalaman tentang objek yang diteliti dan sejumlahnya 

akan dijadikan bahan interprestasi atau seleksi terhadap keadaan yang diteliti. 

Persepsi menurut Y. Argo Twikromo, mengatakan persepsi adalah 

pemahaman, pandangan atau tanggapan manusia terhadap alam sekitarnya yang 

tergabung melalui pengalaman dan berbagai proses dalam usaha manusia 

menjalin hubungan denagan linkungan mereka. Selanjutnya Dovidof, mengatakan 

bahwa persepsi adalah sebagai proses yang mongorganisir data-data indera kita 

untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari sekeliling  

kita,termaksud sadar akan diri sendiri.
7
 

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa proses penafsiran pesan 

dan informasi yang dilakukan individu dan memahami lingkungannya yang 

berbentuk persepsi dilakukan melalui proses penglihatan, pendengaran dan 

penciuman dalam hubungan prilaku orang-orang dalam suatu organisasi 

kemasyarakatan . 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik suatu kesimpulan bahwa 

persepsi adalah suatu bentuk tanggapan yang didasarkan pada informasi yang 

diterima oleh panca indera dan dibuat atas kondisi yang berlaku pada saat itu 

dengan latar belakang pengetahuan dan wawasan penbuat persepsi. 

 

 

                                                           
7 Y. Argo Twikromo, Persepsi  Budaya, (Yogyakarta, Apollo 2001), h.27 
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B. Bentuk-Bentuk Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu 

dengan panca indra. Kesan yang diterima individu sangat tergantung pada seluruh 

pengalaman yang telah diperoleh melalui proses berfikir dan belajar serta 

dipengaruhi oleh faktor yang ada dalam diri individu. Persepsi sebagai aktifitas 

yang memungkinkan manusia yang mengendalikan rangsangan-rangsangan yang 

sampai kepadanya melalui alat indranya,menjadikan kemampuan itu 

dimungkinkan individu mengenali milleu (lingkungan pergaulan) hidupnya. 

Persepsi adalah suatu proses pengamatan sesorang yang berasar dari suatu kognisi 

secara terus menerus dan dipengaruhi oleh informasi baru dari lingkungannya. 

Persepai merupakan propses koognitif baik lewat penginderaan, pandangan, 

penciuman, dan perasaan yang kemudian ditafsirkan. 

Sedangkan bentuk-bentuk persepsi yaitu sebagai berikut: 

1. Persepsi perseorangan  

Ini mengangkut cara pandang orang tersebut terhadap suatu objek atau 

permasalahan. 

2. Persepsi kelompok  

Persepsi jenis ini biasa disebabkan oleh karena kesaman kelompok orang, 

yang diarahkan atau karena spontaninas sesuai dengan situasi atau posisi 

atau hal yang lain. Contohnya persepsi agama, persepsi Negara,  persepsi 

partai dan sebagainya.
8
 

Adapun jenis-jenis persepsi yaitu:  “1) persepsi auditori, 2) persepsi 

visual.
9
 

 

                                                           
8http://my.opera.com persepsi, (Online), (diakses 10 januari 2015)  
9Reski Pradana /Persepsi, htt://id.wikepedia.org (Online), Diakses 16 Oktober /2015 

http://my.opera.com/
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Dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1) Persepsi auditori  

Persepsi auditori didapatkan dari indera pendengaran yaitu telinga.Pendengaran 

adalah kemampuan untuk mengenali suara. Dalam manusia dan binatang 

bertulang belakang, hal ini dilakukan terutama oleh sistem pendengaran yang 

terdiri dari telinga, syaraf-syaraf, dan otak.Tidak semua suara dapat dikenali oleh 

semua binatang.Beberapa spesies dapat mengenali amplitudo dan frekuensi 

tertentu. Manusia dapat mendengar dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bila dipaksa 

mendengar frekuensi yang terlalu tinggi terus menerus,  sistem pendengaran dapat 

menjadi rusak. 

2) Persepsi visual  

didapatkan dari indra penglihatan. Persepsi visual merupakan topok utama dari 

bahasan persepsi pada umum, sekaligus persepsi yang biasanya paling sering 

dibicarakan dalam konteks sehari-hari. 

C. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Persepsi 

Menurut rakhmat, persepsi ditentukan oleh faktor personal. secara garis 

besar dua faktor yang ada dalam faktor personal yaitu faktor biologis dan faktor 

sosipsikologis. faktor biologis adalah faktor-faktor yang mendukung manusia, 

yang biasa disebut biologis, diantara lain kebutuhan makan dan minum, istirahat, 

kebutuhan seksual dan kebutuhan memelihara kelangsungan hidup dengan 

menghindari sakit dan bahaya.
10

 

                                                           
10 Jalaluddin Rahmat, Psikologi Umum, (Bandung,PT. Raja Grafindo 1984), h. 58. 
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Kemudian faktor sosiopsikolagis dimana faktor yang dapat diklasifisikan 

kedalam tiga komponen yakni komponen afektip yang merupakan aspek 

emosional seperti aspek sosiogenetis yakni keinginan memperoleh pengalaman 

baru, kikap dan kebutuhan akan rasa aman, keinginan untuk mendapatkan respon, 

sikap dan emosi. 

Faktor situasional yakni orang lebih menamakannya sebagai faktor 

lingkungan seperti letak geografis, keadaan iklim, temporal, tehnologi dan 

karakteristik.David kreccn dan Richard. S dalam Rakhmat menyebutkan bahwa 

selain dari faktor fungsional dan situasional yang mempengaruhi persepsi masih 

terdapat faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap persepsi, yaitu perhatian. 

Perhatian adalah proses mental ketika stimulasi atau rangkaian lainnya melemah. 

Perhatian terjadi bilah kita mengkonsentrasikan diri pada salah-satu alat-alat indra 

kita,dan mengesampingkan masukan-masukan melalui alat indera lain. 

Sehingga proses persepsi sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) valiabel yaitu 

objek atau peristiwa yang dialami, lingkungan terjadi persepsi, dan orang-orang 

yang melakukan persepsi. Jadi bagaimana sesuatu itu mempengaruhi persepsi, 

seseorang yang nantinya akan mempengaruhi perilaku yang akan dipilihnya. 

Kunci untuk memahami persepsi dalah terletak pada pengalaman bahwa proses ini 

merupakan suatu penafsira yang unik terhadap situasi bukannya suatu pencatatan 

yang benar terhadap situasi. 

Persepsi dalam pengertian diatas merupakan suatu proses penilaian oleh 

indera terhadap keadaan sekitar dan membuat tanggapan terhadap keadaan sekitar. 

Pengertian ini lebih jauh akan melahirkan beberapa prinsip tentan persepsi yaitu : 
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1. Persepsi itu relative bukan absolute, artinya: pada dasarnya manusia bukan 

merupakan instrument yang mampu menyerap segala sesuatu persis seperti 

keadaan sebenarnya, misalnya seseorang tidak dapat menyebut persis 

beratsuatu benda yang dilihatnya tetapi ia secara relatif dapat menerka 

berat benda tersebut. 

2. Persepsi itu relatif, artinya dimana seseorang hanya memperhatikan 

beberapa rangsangan saja dari beberapa rangsangan yang ada 

disekelilingnya pada saat tertentu. Hal ini bnererti bahwa rangsangan yang 

diterima akan bergantung pada apa yang perna dipelajari, dan saat mana ia 

menarik perhatian serta kearah mana persepsi mempunyai 

kecenderunga,dalam arti ada keterlibatan dan kemampuan seseorang untuk 

menerima rangsangan. 

3. Persepsi itu mempunyai tujuan artinya orang yang menerima rangsangan 

tidak hanya sembarang tetapi menerimahnya dalam bentuk hubungan-

hubungan atau kelompok-kelompok. Jika rangsangan yang datang tidak 

lengkap akan melengkapinya sendiri sehingga hubungan itu menjadi jelas. 

4. Persepsi dipengaruhi oleh harapan dan kesiapan penerima rangsangan 

pesan harapan dan kesiapan penerima pesan akan menentukan pesan mana 

yang akan dipilih untuk diterima. selanjutnya bagaimana pesan itu akan di 

interprestasi. 

5. Persepsi orang atau kelompok lain akan berada denga persepsi orang atau 

kelompok lain sekalipun dalam situasinya sama, perbedaan ini tidak dapat 
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ditelusuri adanya perbedaan individu, perbedaan dalam kepribadian sikap 

dan motivasi. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Y. 

Argo Twikromo menyatkan sebagai berikut: 

a. Pemahaman / pengertian seseorang terhadap suatu objek 

b. Pengalaman 

c. Pengetahuan seseorang yang dia miliki 

d. Pandangan 

e. Prinsip / keyakinan 

f. Keadaan lingkungan  

g. Kebutuhan lain-lain
11

 

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa dengan memahami sesuatu hal 

seseorang memberikan persepsi terhadap hal tersebut. jika ia memahami dengan 

baik keadaan seseorang maka ia akan mempunyai persepsi yang positif terhadap 

orang itu pula. Begitu juga sebaliknya jika ia kurang memahami keadaan orang 

lain, maka ia pun mempunyai persepsi terhadap orang tersebut. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemahaman atau 

pengertian dapat mempengaruhi seseorang terhadap sesuatu hal begitu pula jika 

seseorang mempunyai pengalaman buruk pada waktu sekolah maka persepsipnya 

terhadap pendidikan akan buruk pula. 

D. Deksripsi guru 

 

Berdasarkan kamus lengkap bahasa Indonesia guru adalah  “orang yang 

pekerjaanya mengajar”
12

  Menurut Dr.  N.A. Amenembun mengemukakan bahwa 

: Guru adalah semua orang berwenang dan bertanggung jawab terhadap 

                                                           
11 Y. Argo Twikromo, persepsi  Budaya (Yogyakarta, Apollo 2001), h.27 
12 Trisno Yowono, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya, PT. Arkota, 1994) h. 

173 



9 
 

pendidikan murid-murid,baik secara individual maupun secara kelompok baik 

disekolah maupun luar sekolah’’
13

 

 Berdasarkan pandangan diatas dapat disimpulkan bahwa guru adalah guru 

yang mengajar anak didk,baik secara individual maupun kelompok untuk 

mencapai pengembangan optimal menuju kedewasaan. Di sekolah salah satu 

tugas guru adalah mendidik dan mengajar  guru memberikan  pengetahuan dan 

keterampilan pada siswa.dalam kesempatan mengajar siswa, guru mengenal 

tingkalah laku, sifat-sifat, keleihan dan kekurangan tiap-tiap siswa. Denga 

demikian, dismping bertugas mengajar, guru juga dapat bertugas dan berperan 

dalam membibing siswa dengan siswa, siswa dengan guru,maupun guru dengan 

orang tua siswa. 

 Kedudukan guru sebagai pendidik dan pembimbing tidak bias didapatkan 

dari guru sebagai pribadi, kepribadian  guru  sangat mempengaruhi peranannya  

sebagai pendidik dan pembimbing, mendidk dam membimbing tidak hanya terjadi 

dalam interaksi formal, tetapi juga intiraksi informasi, baik hanya di ajarkan tetapi 

juga ditularkan pribadi guru merupakan satu kesatuan antara sifat-sifat pribadinya 

dan peranannya sebagai pendidik, pengajar dan pembimbing. 

 Guru adalah manusia yang memiliki kepribadian sebagai indivudu, 

kepribadian guru seperti halnya kepribadian individu pada umumnya terdiri atas 

aspek jasmaniah, intelektual, social, emosional dan moral. Guru mempunyai 

peranan ganda sebagai pengajar dan pendidik, kedua peran tersebut bias dilihat 

perbedaannya,tetapi tidak bias dipisahkan. Tugas utama guru sebagai pengajar 

                                                           
13 Syaiful Pajamara, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Enukatif, (Jakarta, PT. Rineka 

Cipta, 2000,) h.32 
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adalah membantu perkembangan intelektual, efektif dan psikomotorik, melalui 

penyampaian pengetahuan, pemecahan masalah, latihan-latihan dan keterampilan. 

 Guru sebagai pengajar dipandang sebagai ahli dalam bidang ilmu yang 

diajarkannya. Masyarakat menilai dan mengharapkan melalui tangan guru anak-

anak mereka pasti  menjadi orang pandai. Selain sebagai pendidik dan mengajar 

juga guru punya peran sebagai pembimbing,perkembangan anak tidak selalu 

mulus dan lancer,adakalahnya lambat dan mungkin juga berarti sama sekali. 

Dalam situasi seperti itu mereka perlu mendapatkan bantuan dan bimbingan. 

Dalam upaya membantu anak mengatasi esulitan atau hambatan yang dihadapi 

perkembangannya,guru  berperan sebagai pembimbing. 

 Untuk itulah peran guru memahami prinsip-prinsip bimbingan dan 

penerapan proses belajar mengajar. Menurut  perceivel  M.  Huston, dalam 

bukunya”the  geudance  in  education”, guru dapat berperan sebagai bimbingan 

yang efektif  adalah guru yang memiliki kemampuan (kelebihan) dalam hal-hal: 

1. Mengajar bidang studi, yaitu guru yang : 

a. Dapat menimbulkan minat dan semangat dalam bidang studi yang 

diajarkan 

b. Memiliki kecakapan sebagai pemimpin murud sebagai guru yang 

beriorentasi 

c. Cara menghubungkan materi pelajaran kepada pekerjaan prktis  

2. Hubungan siswa dengan guru yang : 

a. Dicapai siswa untuk memperoleh nasehat dan bantuan 

b. Mencari kontak dengan siswa di luar kelas 

c. Memimpin kelompok dan aktifitas-aktifitas 

d. Memiliki minat pelayan social  

e. Telah membuat kontak dengan rumah 

 

1. Hubungan guru dengan guru , yaitu yang : 

a. Menunjukan kecakapan kerja sama dengan guru lain 

b. Tidak menimbulkan antogonisme 
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c. Menunjukan kecakapan untuk berdiri secara kritis 

d. Menunjukan kepemimpinan yang tidak mementingkan diri sendir 

2. Pencatatan dan penilaian, yaitu guru yang : 

a. Mempunyai sikap yang ilmia obyektif 

b. Berminat dalam masalah-masalah penilaian  

c. Melihat kesempatan untuk penelitian dalam kegiatan-kegiatan 

3. Sikap profesional , yaitu guru yang : 

a. Sukarelah dalam melakukan pekerjaan ekstra 

b. Memilki sikap yang konstraktif 

c. Mimiliki semangkat untuk memberikan layanan pada siswa, 

sekolah masyarakat.
14

 

 

Dalam upaya membantu anak mengatasi atau hambatan yang dihadapi 

dalam perkembangannya, guru berperan sebagai pembimbing. sebagai guru  perlu 

memiliki pemahaman yang seksamatentang para siswa,memahami segalah potensi 

dan kelemahannya, masalah atau kesulitan-kesulitan dengan segalah latar 

belakangnya. 

E. Tugas dan tanggung jawab Guru  

Guru hendaknya mampu melaksanakan perananya sebagai pendidik secara 

optimal. Guru dituntut melakukan perubahan-perubahan terhadap dirinya. Guru 

adalah pigur pemimpin sebagai arsitek yang memiliki tanggung jawab 

membentuk kepribadian dan daya intelektual murid-muritnya. 

  Dalam menjelaskan tugas dan fungsinya, guru senantiasa diperhadapkan 

pada masalah pengolah pengajaran, terutama dalam pengolahan 

kelas.sebagaimana abdurrhman mengungkapkan bahwa : 

Factor-faktor yang mempengaruhi pengolaan pengajaran antara lain 

hubungan interpersonal dan fungsional komponen pendidikan, tersedianya 

                                                           
14 Dewa Kerut Sukardi, Bimbingan dan Penguluhan Belajar Disekolah, (Jakarta, Usaha 

Nasional, 1983), h.87-88 
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fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan dan pengajaran, system 

pendidikan yang berlaku, dan kualitas guru pengolah.
15

 

Guru sebagai pengembang tugas mulia yaitu melatih,mengajar dan 

mendidik merid-murid, selain itu guru mempunyai tugas yang banyak. Tugas guru 

sebenarnya  bukan disekolah aja, tetapi bias dikatakan dimana saja mereka berada. 

Dirumah guru sebagai orang tua atau ayah, ibu sebagai pendidik bagi puterah-

puterinya, dimana masyarakat dipandang sebagai toko teladan baik dalam sikap 

maupun perbuatan. sebagaimana dinyatakan oleh tim didakti kurikulum Institut 

kependidikan bahwa : 

Dalam hubungan dengan tugas disekolah,  guru dalam tugas mendidik dan 

mengajar murid-murid adalah berupaya membimbing, memberikan petunjuk, 

teladan, bantuan, penerangan, pengetahuan, pengertian, kecakapan, keterampilan, 

norma-norma, kesusilaan, kebenaran, kejujuran, sikap-sikap dan sifat-sifat yang 

baik.
16

 

Dari hal tersebut diatas dapat dipahami dengan jelas tentang masalah 

tersebut. Guru bukan hanya bertugas di sekolah tetapi di masyarakat dan dimana 

saja mereka berada. 

Sejarah dengan itu, Uzer usman mengemukakan bahwa : 

Guru tidak hanya diperlukan oleh para murid diruang kelas, tetapi juga 

diperlukan oleh masyarakat linkungannya, bahkan pada hakekatnya, guru guru 

merupakan komponen strategis yang memiliki peran yang penting dalam 

menentukan gerak maju kehidupan bangsa.bahkan keberadaan seorang guru 

merupakan factor condissio sinequqnon yang tidak mungkin digantikan 

                                                           
15 Abdurrahman, Pengolaan Pengajaran, (Ujung Pandang, Cet. VII, Bintang Selatan, 

1994), h.124 
16 Tim Dikdaktik Metodik Kurikulum,IKP, Pengantar Didaktik Metodik Kurikulum 

Proses Belajar Mengajar , (Jakarta, PT. Raja Granfindo Persada, 1993), h.11. 
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momponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak dulu, terlebih dahulu dalam 

era kontemporer ini.
17

 

Dalam pelaksana tugasnya guru harus mampu memaknai 

pembelajaran,serta menjadikan pembelajaran sebagai pembentukan kompotensi 

dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik. Sehubungan dengan itu, Mulyasa 

mengemukakan bahwa : 

Untuk kepentingan melaksanakan fungsinya, setidaknya guru melaksanakan 

19 peran guru yakni sebagai pendidik, pengajar, pembimbing,  pelati 

penasehat, pembaharu, model ,dan teladan, pribadi, pelati, pendorong, 

motivator, actor, emancipator, evaluator (penilai) pengawet dan sebagai 

kulminator.
18

 

Dalam konteks pengolaan pembelajaran, presepsi guru sangat strategis 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. oleh sebab itu, maka guru dituntut untuk 

memiliki kopotensi tentang pengolaan pembelajaran Maulin Ahrens menjabarkan 

peran guru sebagai berikut: 

F. Konsep UAN (Ujian Akhir Nasional 

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. Mengetes, menulis, memberi angka, membuat laporan adalah alat-

                                                           
17Muh. Uzer  Usman,Menjadi Guru Professional, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 

1995) h. 11  
18 E.Mulyasa,menjadi Guru Profesional, Mencipta Pelajaran Yang Kreatif dan 

Menyenangkan. (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005), h. 36-37 
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alat evaluasi yang harus digunakan untuk menghasilkan capaian belajar yang lebih 

baik.
19

 

Ibarat sebuah pabrik, ujian adalah alat ukur produk (standard of quality 

assurance) maka harus berlaku umum. Seperti pabrik sepatu yang menetapkan 

ukuran nomor 40, tidak hanya untuk daerah jawa, tetapi berlaku juga daerah lain. 

Jadi berdasarkan pengertian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa yang 

disebut Ujian Nasional (UN) itu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

sekolah/madrasah terhadap kegiatan siswa berupa penilaian hasil belajar yang 

diikuti oleh para siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan atau siswa 

yang telah berada pada kelas akhir sebagai salah satu syarat mengetahui mutu atau 

kemampuan siswa dalam menguasai ilmu pengetahuan yang telah diajarkan, siswa 

yang telah melakukan kegiatan tersebut memiliki hak untuk melanjutkan 

pendidikan ke jenjang berikutnya jikalau hasil yang diperoleh memuaskan . 

Adapun UN (Ujian Nasional) menurut Peraturan Mentri Pendidikan 

Nasional RI Nomor 20 Tahun 2005 Pasal 4, dijadikan pertimbangan untuk: a) 

penentuan kelulusan peserta didik dari suatu satuan pendidikan, b) seleksi masuk 

jenjang pendidikan selanjutnya, c) pemetaan mutu satuan dan/ atau program 

pendidikan, d) akreditasi satuan pendidikan, dan e) pembinaan dan pemberian 

bantuan pada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.   

Meskipun demikian perubahan yang sangat besar pada pelaksanaan UN 

diantaranya “Menyangkut jumlah mata pelajaran yang soalnya kewenangan pusat, 

ketamatan, kelulusan dan akibat dari tidak lulus”. 

                                                           
19 J Mursell dan S. Nasution MA,  Mengajar Dengan Sukses, (Bumi aksara 1995 ), h, 240 
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G. Tujuan dan Fungsi Ujian Nasional (UN)  

1. Tujuan Ujian nasional (UN)  

Pendidikan merupakan suatu kegiatan sadar akan tujuan, karena tujuan adalah 

salah satu hal yang penting dalam kegiatan pendidikan, karena tidak saja akan 

memberikan kearah mana harus menuju, tetapi juga memberikan ketentuan yang 

pasti dalam memilih materi, metode, maupun alat evaluasi dalam kegiatan yang 

dilakukan. 

Sebagaimana diketahui bahwa berhasil tidaknya suatu usaha atau kegiatan banyak 

bergantung pada jelas tidaknya tujuan yang hendak dicapai oleh orang atau 

lembaga yang melaksanakannya. Berdasarkan pernyataan ini, maka perlunya 

suatu tujuan dirumuskan sejelas-jelasnya dan kemudian barulah menyusun suatu 

program yang obyektif dan realistis, sehingga segala energi dan kemungkinan 

biaya yang ada tidak akan terbuang sia-sia.  

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila kita mau membicarakan 

mengenai pendidikan pada umumnya, maka kita harus menyadari bahwa segala 

proses pendidikan selalu diarahkan untuk dapat menyediakan atau menciptakan 

manusia-manusia yang mempunyai kualitas sebagai tenga terdidik bagi 

kepentingan bangsa, Negara, tanah air dan agama, demikian pentingya sumber 

daya manusia tersebut. 

Demikian pula dengan pemberlakuan Ujian Nasional (UN) ini tentunya pihak 

pemerintah memiliki tujuan tertentu terhadap dunia pendidikan di Indonesia ini. 

Adapun tujuan dari diadakannya Ujian Nasional (UN)adalah sebagai sebuah 

inovasi atau reformasi dalam sebuah system pendidikan yang slama ini dinilai 



16 
 

tidak sepatuhnya dipergunakan lagi dalam dunia pendidikan yang cukup lama 

diberlakukan dalam dunia pendidikan.Pemerintah telah mengambil kebijakan 

untuk menerapkan UN (Ujian Nasional) sebagai salah satu bentuk evaluasi 

pendidikan. Menurut keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 153/U/2003 

tentang Ujian Nasional, disebutkan bahwa tujuan Ujian Nasional adalah untuk 

mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik melalui pemberian tes kepada 

siswa. Selain itu Ujian Nasional bertujuan untuk mengukur mutu pendidikan dan 

mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Nasional, 

provinsi, kabupaten, sampai di tingkat sekolah. 

Dengan demikian, berdasarkan isi pasal di atas maka dapat diambil suatu 

kesimpulan bahwa tujuan dari dilaksanakannya Ujian Nasional (UN) tersebut 

adalah sebagai pengatur untuk mencapai hasil belajar para siswa di sekolah, 

disamping itu juga sebagai pengukur mutu atau kualitas pendidikan yang selama 

ini diselenggarakan oleh sekolah/ madrasah masing-masing sehingga dapat 

diketahui berhasil tidaknya tujuan masing-masing lembaga tersebut serta untuk 

mempertanggungjawabkan pendidikan yang telah dilakukan kepada masyarakat 

sebagai penerima kelulusan.  

3. Fungsi Ujian Nasional (UN) 

Sama halnya dengan tujuan dari UN, fungsi UN pun telah termaksud dalam 

Keputusan Mendiknas. Nomor 153, yang terdapat dalam pasal 3, yaitu berfungsi 

sebagai: 

a. Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional  

b. Pendorong peningkatan mutu pendidikan  
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c. Bahan dalam menentukan kelulusan peserta didik  

a) Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional maksudnya adalah 

bahwa  UN merupakan alat untuk dapat mengetahui mutu pendidikan secara 

nasional dan dapat pula memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terdapat 

dalam pelaksanaan UN pada tahun berikutnya.  

b) Pendorong peningkatan mutu pendidikan maksudnya adalah dengan adanya 

UN diharappkan tingkat kompetisi untuk berprestasi semakin meningkat di antara 

sekolah/ madrasah maupun antara peserta didik, karena mengetahui tolak ukur 

dari kualitas lulusan peserta didik yang lulus pada tahun tersebut, hingga 

memotifasi untuk dapat menjadi lebih baik lagi.  

c) Bahan daam menentukan kelulusan peserta didik maksudnya UN diadakan 

tidak lain adalah untuk mengukur kemampuan siswa serta memutuskan untuk 

lulus tidaknya seorang peserta didik untuk dapat melanjutkan ke jenjang 

berikutnya. 

Jadi, pelaksanaan UN ini berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan mutu 

pendidikan sehingga diketahui mutu pendidikan yang telah dilaksanakan secara 

nasional dan dapat berfungsi sebagai pendoronhg agar pendidikan di Indonesia 

dapat terus meningkat dalam hal mutiunya.Dalam pelaksanaan UN juga berfungsi 

sebagai penentu kelulusan dan sebagai bahan pertimbangan bagi lembaga 

pendidikan yang lebih tinggi melakukan seleksi dalam penerimaan siswa baru. 
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H. Pelaksanaan Ujian Nasional (UN)  

1. Latar Belakang Disahkannya Ujian Nasional (UN). 

Sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2001 yang lalu kita telah mengetahui 

sertra mengenal apa yang disebut dengan EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir) 

yaitu merupakan suatu penilaian akhir terhadap sebuah jenjang pendidikan untuk 

menentukan kelulusan atau ketamatan seseorang. EBTA ini berlaku bagi jenjang 

pendidikan dari SD, SMP/yang sederajat, SMU dan SMK/yang sederajat. 

Dalam EBTA ini berdasarkan asal usul soal ada dua macam yaitu soal 

yang berasal dari Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Pusat atau yang 

disebut dengan istilah EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional), yakni 

soal yang telah standar, sehingga para siswa diharapkan dapat mengetahui tingkat 

kualitas pendidikan di setiap sekolah, baik daerah maupun wilayah.  

Selain soal yang berasal dari Depdiknas Pusat, juga ada soal yang merupakan 

menjadi kewenangan dari pihak sekolah masing-masing. Soal ini sering disebut 

dengan EBTA sekolah. 

Dalam hubungannya dengan hal ini terutama mengenai mata pelajaran 

yang akan diujikan ada beberapa mata pelajaran yang di EBTANAS kan yang 

tentunya sudah ditentukan oleh pusat. Sejalan dengan perkembangan pendidikan 

dalam rangka untuk meningkatkan mutu pendidikan maka sejak tahun ajaran 

2001/2002 istilah EBTA diganti dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) atau 

sekarang Ujian Nasional (UN). Pada tahun ajaran 2002/2003 Ujian Nasional tetap 

diselenggarakan bahkan hingga sekarang, namun ada beberapa perubahan dalam 
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setiap tahunnya, terutama menyangkut jumlah mata pelajaran, standar nilai, dan 

lainnya.
20

 

1. Dasar Hukum Ujian Nasional (UN) 

Yang menjadi landasan atau dasar pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 

adalah sebagai berikut:   

a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tanbahan Lembaran Negara 

Nomor 3839).  

b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikaan 

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 4301.  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang pendidikan Dasar 

(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3412).  

d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan 

Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3413).  

e. . Keputusan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 114/U/2001 Tentang 

Ujian Nasional (UN).
21

 

 

2. Ketentuan Kelulusan Ujian Nasional (UN) 

Berikut ini ketentuan yang akan diterapkan untuk Kelulusan Ujian 

Nasional (UN) tahun 2008, 2009, dan 2010, dikutip dari Operasional Standar 

Ujian Nasional: 

a. Kelulusan Ujian Nasional (UN)  

Peserta Ujian Nasional (UN) dinyatakan lulus jika memenuhi standar 

kelulusan Ujian Nasional sebagai berikut:  

1) Ujian nasional 2008 nilai rata-rata kelulusan siswa adalah 5,0 untuk 

setiap mata pelajaran yang diujikan, atau siswa boleh memiliki nilai 

minimal 4,0 asal hanya untuk satu mata pelajaran saja dan nilai mata 

pelajaran yang lainnya minimal 6,0. 

                                                           
20Dirjen.Pendidikan Dasar dan Menengah, Ujian Akhir Nasional Tahun Pelajaran 

2003/2004 (Kep.Mendiknas Nomor 153/U/2003 tanggal 14 Oktober 2003). h.260 
21 Beni Setiawan, Agenda Pendidikan Nasional (Jogjakarta: Ar-Ruzzmedia 2008), h. 250 
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2) Ujian Nasional 2009 “Memiliki nilai rata-rata minimum 5,50 untuk 

seluruh mata pelajaran yang diujikan, dengan tidak ada nilai dibawah 

4,50.”  

3) Ujian Nasional 2010 “Memiliki nilai rata-rata minimum 6,00 untuk 

seluruh mata pelajaran yang diujikan”.  

 

b. Kelulusan Ujian Sekolah (US)  

Peserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah/ madrasah apabila memiliki rata-

rata nilai minimum setiap mata pelajaran yang telah ditentukan oleh masing-

masing sekolah/ madrasah. Satuan pendidikan dapat menentukan batas lulus.  

c. Kelulusan dari Satuan Pendidikan  

Pengumuman kelulusan siswa dari satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah/ 

madrasah penyelenggara. Sebagaimana yang tertera pada pasal 72 PP 

19/2005, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada 

pendidikan dasar dan menengah setelah:  

1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran  

2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh 

mata pelajaran kelompok mata mata pelajaran agama dan akhlak 

mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, 

kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran 

jasmani, olah raga, dan kesehatan.  

3) lulus ujian sekolah/ madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  

4) lulus Ujian Nasional (UN).  

Keempat kriteria kelulusan peserta didik dalam satuan pendidikan di 

atas harus dipenuhi oleh peserta didik. Apabila salah satu kriteria 
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tidak terpenuhi, peserta didik dinyatakan tidak lulus dari satuan 

pendidikan.  

Sejalan itu, menurut abdullah al-hadzah merumuskan argumentasi mereka 

yang  “pro dan kontra” ,sebagai berikut: 

1. Kelompok yang pro ujian nasional  

a. Ujian nasional diperlukan untuk mendapatkan gambaran mutu 

secara nasional  

b. Ujian nasional digunakan untuk memacu peningkatan 

mutu,pemerataan mutu secara nasional, tanggung jawa guru, orang 

tuan, dan kesadaran belajar siswa, 

c. Ujian nasional adalah untuk memotivasi semua pihak yang terkait, 

dengan mutu pendidikan. 

2. Kelempok yang kontra ujian nasional 

a. Evaluasi hasil belajar peserta didik menurut UU adalah tugas 

pendidikan, bukan tugas nasional 

b. Tidak adil jika Ujian Nasional (seragam) diperlukan kepada semua 

sekolah sementara fasilitas penunjang tidak/belum merata secara 

Nasional.
22

 

 

3. Tujuan pendidikan 

Pendidikan merupakan pangkal kesuksesan serta pendidikan adalah 

sebuah proses yang berlangsung seumur hidup. Ada terdapat banyak definisi 

mengenai pendidikan.di antaranya adalah : 

Menurut UU No. 20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan 

merencanakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

spiritual kleagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhal mulia, 

serta keterampilan yang diperlukan dirinya.
23

 

                                                           
22 Abdullah Al-hadzah, Dimensi-Dimensi Dalam Manajemen Pendidikan Nasional, 

(Makasar: Umitra Ukhwa Grafika 2006), h.135 
23Departemen Pendidikan Nasional 2003, Undang-Undang RI NO. 20 (Jakarta tahun 

2003:Biro Humas.) 
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Sedangkan Menurut Driyarkara dalam abdullah Alhadzah mengemukakan 

bahwa : pendidikan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar, dengan 

tujuan untuk membantu anak didik mencapai kedewasaannya.
24

 

Berdasarkan berbagi pengertian pendidikan tersebut diatas, maka dapat di 

simpulkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka 

membantu peserta didik untuk mencapai kematangan pribadi yang optimal, 

sehingga menjadi manusia yang mampu berperan secara efektif dalam 

kehidupannya sebagai warga masyarakat dan warga negara yang baik. 

Adapun arah dan tujuan pendidikan bagi suatu negara ditentukan oleh 

banyak faktor, ideology negara, filosofi bangsa dan budaya bangsa adalah fakto-

faktor yang sangat berperan. Menurut abdullah alhadzah, tujuan pendidikan 

bersumbar dari: 

1. Agama dianut oleh masyarakat warga negara. 

2. Falsafa hidup melewati lahirnya suatu bangsa dan negara. 

3. Bidang kehidupan yang praktis yang meliputi: kelangsungan hidup 

manusia, usaha mencari nafkah, tradisi pendidik anak, hubungan sosial 

dan politik. 

Berdasarkan para ahli pendidikan, keberhasilan pendidikan di tentukan 

banyak faktor .faktor (SDM), faktor sarana dan prasarana dan faktor manajemen 

dan pengelolaan. Semua faktor tersebut, memiliki pengaruh yang sangat 

signifikan terhadap keberhasialan penyelenggaraan pendidikan, termaksuk 

penyelenggaraan Ujian dan evaluasi. 

                                                           
24  Al-hadzah,  Demensi, h. 17 
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Sejalan dengan itu, Aedy Hasan mengemukakan sekurang-kurangnya ada 

tiga komponen tentu keberhasilan pendidikan yang terdiri atas : 

1) Komponen konvergensi (gabungan)  

2) Komponen murid (anak didik) 

3) Komponen manajemen 

Dengan demikian, pendidikan yang berhasil akan saangat tergantung 

kepada elemen-elemen yang terlibat syistem pendidikan itu sendiri. Karena itu 

semua elemen yang terlibat harus terarah dengan baik.Sehingga tujuan pendidikan 

yang tercantum dalam Undang-Undang dapat tercapai.
25

 

 

                                                           
25 Hasan Eandy, Karya agung sang guru sejati, (Bandung : PT Adam wijaya 2009), h. 49 


