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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang dan Ketentuan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Bah XVI, Pasal 57,ayat (2) menyatakan bahwa evaluasi 

dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur 

formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. 

Selanjutnya pasal 58 ayat(2) menegaskan bahwa evaluasi peserta didik, satuan 

pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, 

menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional 

pendidikan. Jadi evaluasi terhadap peserta didik adalah untuk menilai pencapaian 

standar nasional pendidikan dan dilakukan oleh Iembaga mandiri. 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 

Tahun 2013, pada pasal 63 ayat (I) menyebutkan bahwa penilaian hasil belajar pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, 

dan pemerintah. Agar pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dapat 

merencanakan penilaian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai berdasarkan 

prinsip-prinsip penilaian; melaksanakan penilaian peserta didik secara profesional, 

terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai konteks sosial-budaya; serta 

melaporkan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 dan perubahannya No. 

32 tahun 2013 tentang standar nasional pendidikan pasal 70 ayat (7), pada jenjang 

SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat, Ujian Nasional (UN) mencakup 

pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa lnggris, Matematika, dan mata pelajaran 

kejuruan yang menjadi ciri  khas program pendidikan. Mata pelajaran kejuruan yang 

menjadi ciri khas program pendidikan adalah teori kejuruan dan praktek. Soal ujian 

nasional matapelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa lnggris, Matematika disusun oleh 

Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Balitbang Dikbud dengan berkoordinasi 

dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), sedang soal ujian mata 
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pelajaran teori kejuruan disusun oleh Direktotat Pendidikan Kejuruan berkoordinasi 

dengan Puspendik dan BSNP. 

Ujian  nasional  teori  kejuruan  sejak tahun  2005 hingga tahun  2013 

dilaksanakn sebelumujian nasional, namun  mulai tahun pelajaran2013/2014, ujian 

teori kejuruan dilaksanakanbersamaan dengan jadwal ujian nasional, yaitu di hari 

terakhir jadwal ujian nasional. UN praktek kejuruan dilaksanakan oleh sekolah 

bersama asosiasi profesi atau asosiasi sebelum jadwal UN. 

Ujian nasional (UN) teori kejuruan dilaksanakan dalam bentuk ujian  tulis  

serentak seluruh SMK di Indonesia. Materi soal yang digunakan untuk seluruh SMK 

sesuai dengan spekturm keahliannya adalah sama. Penggunaan ujian tukis memiliki 

kelebihan dan kelemahannya., Kelebihannya adalah materi ujian bisa divalidasi 

dengan mudah, namun kelemahannya adalah masalah keamanan soal dan, biaya 

penggandaaan yang cukup besar. Untuk mengatasi kelemahan tersebut perlu dicari 

cara lain pelaksanaan UN teori kejuruan. 

Alternatif lain cara pelaksanaan UN adalah menggunakan jaringan komputer 

dan Website. Atau dengan kata lain ujian teori kejuruan dilaksanakan secara online. 

Ujian secara online memerlukan persyaratan tertentu, diantaranya fasilitas computer, 

server, dan jumlah peserta ujian.Persyaratan ini harus dipenuhi oleh SMK  yang 

menyekenggarakan UN secara online.Hal ini akan dibahas pada Bab II. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang perlu dilakukann kajian awal ujian teori kejuruan 

secara online. Kajian awal ini dinyatakan dalam rumusan masalah  sebagai berikut. 

1. Apa pesyaratan SMK  yang  dapat   melaksanakan UN  teori kejuruan 

secara online? 

2. Bagaimana bentuk ujian nasional secara online? 

3. Bagaimana pendapat  peserta didik dan guru terhadap UN  teori kejuruan secara 

online? 

4. Bagaimana pedoman pelaksanaan UN teori kejuruan secara online? 

Hasil yang diharapkan adalah program komputer ujian secara online, pendapat 

siswa dan guru terhadap ujian teori kejuruan secara  online, dan pedoman pelaksanan 

UN teori kejuruan secaraonline. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

A. Landasan Hukum 

Ada beberapa ketentuan yang berkaitan dengan ujian nasional teori kejuruan. 

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 54 Tahun 2013 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan; 

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 664 tahun 20I3 tentang 

IsiPendidikanDasar dan Menengah; 

3. Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan No 65 tahun 2013 tentang 

Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 66 tahun 2013 tentang 

Standar Penilaian Pendidikan; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar 

lsi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 

2007 tentang Standar lsi untuk Program Paket A, Program Paket 8, dan Program 

Paket C Kejuruan; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program 

Paket B, dan Program Paket C; 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 97 

Tahun 2013 tentang tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan 

Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan 

Kesetaraan dan Ujian Nasional. 

 

B. Pelaksanaan UN Teori Kejuruan 

Ujian Nasional (UN) teori kejuruan dilaksanakan dalam bentuk pilihan ganda 
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dengan lima pilihan..Bentuk pilihan ganda digunakan untuk memudahkan dalam 

memeriksa lembar jawaban dan dalam memberi skor mengingat jumlah peserta yang 

cukup banyak untuk bidang keahlian tertentu.Pemeriksaan lembar jawaban bentuk 

soal pilihan ganda dapat diperiksa dengan menggunakan program komputer. Selain 

itu  pelaksana ujian  dapat  menganalisis tiap item untuk mengetahui penncapaian 

belajar peserta didik tiap kelas, tiap sekolah, tiap daerah, dan tingkat nasional. 

Pelaksanaan ujian toeri kejuruan selama ini menggunakan lembar soal dan 

lembar jawaban.Hal ini membutuhkan biaya untuk  pencetakan bahan ujian, 

pengamanan proses pncetakan bahan UN, pengamanan tempat penyimpanan, dan 

pengamanan distribusi bahan UN, pengamanan Lembar Jawaban UN (LJUN).Semua 

kegiatan ini memerlukandana yang secara  keseluruhancukup besar. Oleh karenaitu 

untukmeningkatkan efisiensi penggunaan dana dengan pencapaian tujuan yang sama 

perlu dicari pola pelaksanaan ujian nasional.yang baru. 

 

C. Kerangka Berpikir. 

Pola ujian berskala luas yang  dilaksanakan di sejumlah tempat pengujian 

adalah memanfaakan jaringan computer melalui website atau internet.Semua soal 

ujian disimpan pada bank soalyang sudah dikalibrasi tingkat kesulitannya. Kelebihan 

cara ini adalah tidak diperlukan pencetakan bahan UN, tidak diperlukan tempat 

penyimpanan bahan UN,  distribusi bahan UN, dan pengamanan   lembar jawaban 

UN.  Pola ini akan menghemat banyak dana  pelaksanaan UN. Fasilitas yang 

diperlukan adalah sejumlah komputer paling tidak 40 komputer tiap SMK beserta 

server dan jaringan komputer. Ada beberapa cara yang dapat digunakan pada 

pengujian dengan menggunakanjaringan computer atau website. 

 

1. Pemanfaatan Internet 

a. Pengertian dan Sejarah Perkembangan Internet 

Menurut Bidgoli (2004: 63), internet adalah, “..is a global network of 

computers with a common communicating protocol”. Kutipan di atas bisa dimaknai 

bahwa internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan 

jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi diseluruh dunia melalui 
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telepon atau satelit. 

Perkembangan internet berawal dari Pentagon yang melakukan penelitian 

untuk menghubungkan sejumlah komputer yang dapat bertahan dari serangan nuklir, 

The Advanced Research Projects Agency (ARPA) membangun sebuah jaringan yang 

disebut ARPANET. Kleinrock memimpin sebuah tim peneliti bersama insinyur 

perangkat keras bernama Mike Wingfield dalam membangun dan menyempurnakan 

protokol jaringan komunikasi. Hasil penelitian tersebut dipresetasikan oleh Vinton 

Cerf dan Bob Khan pada tahun 1973 di Universitas Sussex. Sementara itu di Eropa 

muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan EUNET (European UNIX 

Network). Jaringan ini menghubungkan jaringan komputer di negara Belanda, 

Inggris, Denmark, dan Swedia. Untuk menyeragamkan jaringan yang ada, maka 

pada tahun 1984 diperkenalkan dengan sistem domain, yang saat ini lebih dikenal 

dengan istilah DNS (Domain Name System).  

Tahun 1990 tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang 

dapat menjelajah antar komputer satu dengan yang lainnya. Program inilah yang 

disebut dengan WWW (Worl Wide Web). Data yang didapatkan dalam Banks (2008: 

194), Tahun 1994 situs internet telah tumbuh menjadi 3000an alamat halaman, dan 

untuk pertama kalinya muncul virtual-shooping, e-retail, dan mesin pencari Yahoo 

juga sekaligus kelahiran Netscape Navigator.  

b. Manfaat Internet 

Hasil penelitian Herrington dan Herrington (2006: 83-84) tentang efektivitas 

penggunaan internet di Australia menunjukkan bahwa manfaat dari internet adalah: 

(1) mengembangkan standar praktik terbaik untuk bekerja profesional; (2) mentor 

profesional pada saat mengawali karir; (3) memberikan akses profesional untuk 

perpustakaan profesional; (4) memungkinkan akses online oleh para pelajar pasca 

sarjana yang profesional; (5) menyediakan informasi profesional kepada orang yang 

berkecimpung di bidang hardware dan software secara up-to-date; (6) menyediakan 

akses internet yang reliabel secara profesional; (7) mendorong asosiasi profesional 

untuk membangun, merawat dan penyesuaian website; (9) memberikan akses 

profesional bagi pendidikan bisnis yang berkelanjutan. 

Manfaat secara umum dari internet dikemukakan juga oleh Pakhare (2011), 
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antara lain: (1) mempercepat komunikasi; (2) sebagai sumber informasi; (3) hiburan; 

(4) jejaring sosial; (5) pelayanan online; (6) e-commerce. Selain memberikan 

kontribusi yang positif, internet juga menyebabkan kerugian, diantaranya: (1) 

pencurian informasi personal; (2) spamming; (3) ancaman virus; (4) pornografi; (5) 

putusnya hubungan sosial. 

Internet di bidang pendidikan mempunyai banyak manfaat. Beberapa 

manfaat yang dapat dipetik antara lain: (1) akses kepada sumber informasi, dengan 

menggunakan internet dapat mengkases perpustakaan online, literatur, buku, 

majalah, ensiklopedia, referensi, hasil penelitian, dan materi pelajaran; (2) akses 

pada nara sumber (pakar), dapat dilakukan melalui email, chatting, video konferensi; 

(3) sebagai media kerjasama, misalnya untuk membuat makalah bersama dan 

penelitian bersama.  

Pemanfaatan internet untuk media pembelajaran lebih dikenal dengan istilah 

e-learning. Menurut Horton dan Horton (2003: 13) pengertian e-learning adalah, 

“...broadly as any use of Web and Internet technologies to create learning 

experiences”. Akhir-akhir ini penggunaan e-learning yang dahulunya berupa 

Computer Based Training (CBT) menjadi Web Based Training (WBT). Perubahan 

basis operasi e-learning tersebut sangat berpengaruh terhadap kebutuhan hardware, 

kebutuhan akses jaringan, dan aplikasi yang digunakan. 

Mengacu pada berbagai uraian landasan teori manfaat internet di atas, maka 

dapat ditarik sintesis mengenai manfaat internet di bidang pendidikan yang dapat 

dikerucutkan meliputi: (1) media komunikasi, (2) sumber pustaka, (3) dan pelayanan 

online melalui berbagai aplikasi dan sistem informasi yang ada. Manfaat internet 

yang lainnya diantaranya adalah sebagai media hiburan, media belanja dan 

aktualisasi diri melalui jejaring sosial. 

c. Sarana dan Prasarana Internet 

Perkembangan perangkat keras (hardware) yang ada mengimbangi 

perkembangan aplikasi yang ada. Begitu juga perkembangan internet dan teknologi 

berbasis web yang mengikutinya. Awal mula internet hanya berbasis teks dengan 

menggunakan pemrograman scriptingHyper Text Markup Language (HTML) versi 

1. Namun demikian perberkembang teknologi scripting adalah XHTML dan HTML 
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versi 5 yang mampu melakukan berbagai macam proses streaming dan operasi 

lainnya dengan melibatkan berkas dengan ukuran yang besar. Mensikapi hal 

tersebut, perkembangan kebutuhan perangkat keras yang digunakan juga 

menyesuaikan, mulai dari spesifikasi processor dan kapasitas memory setara untuk 

spesifikasi Pentium 1, berkembang menjadi prosesor Core Duo dengan kemampuan 

grafis tinggi dan kapasitas memory yang memadai.  

Selain spesifikasi hardware yang memadai, kebutuhan jaringan internet 

untuk mengakses e-learning dengan cepat juga sangat diperlukan. Berkaitan dengan 

keberadaan laboratorium komputer yang ada di sekolah. Menurut Horton (2003: 73) 

topologi jaringan client-server lebih tepat untuk digunakan daripada peer-to-peer. 

Dengan menggunakan pendekatan client-server, pengelolaan yang efisien dapat 

dilakukan karena berkas yang digunakan oleh banyak orang, berbagai aplikasi, 

sumber daya lainnya disimpan secara terpusat di komputer server dengan kecepatan 

tinggi (Budi Permana, 2014a). Namun demikian, pendekatan client-server 

membutuhkan software khusus untuk digunakan mengatur server dan client, seperti 

Windows NT dan Novell NetWare. 

Komunikasi antara komputer client dengan komputer server dapat dilakukan 

melalui jaringan. Berbagai macam topologi jaringan dapat digunakan. Namun 

demikian, untuk topologi yang paling tepat digunakan pada sebuah laboratorium 

komputer yang terdiri atas komputer server yang melayani beberapa komputer 

client, maka topologi yang tepat adalah menggunakan topologi client-server. Untuk 

lebih jelasnya, pada Gambar 10 berikut menjelaskan topologi jaringan komputer 

client-server dan web server yang ada di sebuah laboratorium komputer. 

 

Gambar 1.  
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Jaringan Client Server(Horton & Horton, 2003: 73) 

Desain jaringan komputer yang tepat tidak serta merta dapat membuat proses 

pembelajaran berbasis komputer yang menggunakan jaringan internet menjadi baik. 

Pengaturan waktu dalam setting penggunaan jaringan juga dapat dilakukan untuk 

semua pengguna (Budi Permana, 2014b) Kecepatan untuk mengakses data adalah 

hal berikutnya yang menjadi pertimbangan penting. Untuk dapat menggunakan 

internet secara baik, maka perlu diperhitungkan: 1). kecepatan download time untuk 

jumlah konten tertentu; 2). Ukuran maksimum sebuah konten yang dapat diunduh 

dalam batas waktu tertentu; dan 3). Kecepatan jaringan yang dibutuhkan untuk 

mengunduh secara cepat. 

 

2. Pemanfaatan Internet untuk UN 

a. Computer Based Testing (CBT) 

Pada CBT semua item soal disimpan pada tempat penyimpanan soal, yaitu 

bank soal.Kemudian dirakit sejumlah soal berdasarkan kisi-kisi ujian,dan 

selanjutnya disimpan di bank soal. Jadi fungsi bank soal adalah tempat penyimpanan 

soal dan penyimpanan soal yang sudah dirakit.Pada pola ini semua peserta ujian 

menerima soal yang sama. Hal yang penting adalah pengamanan bank soal. 

b. Computer Assissted Testing. (CAsT) 

Pada CAsTsemuaitem soal disimpan di bank soal, Untuk itu diperlukan banyak 

item yang disimpan pada bank soal.Butir soal yang digunakan dipilih secara random 

berdasarkan kisi-kisi teori kejuruan, dan kemudian dirakit menjadi satu paket soal 

yang diberikan siswa tertentu.Jadi tiap peserta menerima perangkat soal yang 

berbeda. 

c. Computerized adaptive Tesating(CAdT) 

Pada pol a ini diperlukan jumlah item yang ban yak dan disimpan pada bank 

soal.ltem yang disimpan pada bank soal sudah dikalibrasi tingkat kesulitannya. Tiap 

peserta akan menerima item yang berbeda dan durasi waktu ujian berbeda. Item 

yang diberikan ke peserta ujian ditentukan oleh pola jawabannya. Bila peserrta ujian 

menjawab benar pada butir tertentu, selanjutnya ia akan menerima soal yang lebih 
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sulit untukpokok bahan yang sama, dan apabila jawabannya salah ia akan menerima 

soal yang lebihmudah, demikian seterusnya hingga dapat diestimasi kemampuan 

peserta ujian. Untuk itu diperlukan program komputer untuk mengopersikan CAdT. 

Berdasarkan kelemahan dan kelebihan pola UN secara online, serta kesiapan 

Direktorat Menengah Kejuruan, pola yang tepat digunakan saat ini adalah CBT. 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan untuk membuat progam 

computer, dan   survei untuk melihat kesiapan sekolah melaksanakan  UN  teori 

kejuruan  secara online. .Untuk ·itu diperlukan kajian awal. Kajian awal ini 

memerlukan data nama program keahlian beserta jumlah peserta ujian. Untuk itu 

diperlukan survei tentang nama progam keahlian dan jumlah pesertanya. Data ini 

diperoleh melalui dokumensi, sedang kesiapan sekolah diperoleh melalui 

kuesioner.dan kunjungan.Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif 

kuantitatif dan kualitatif. Melalui teknik ini akan diperoleh informasi tentang 

program keahlian di SMK beserta jumlah peserta ujian, kesiapan sekolah, dan 

kesediaan sekolah.untuk melaksanakan ujian teori kejuruan secara online. 

Hasil studi kajian awal berupa rekomendasi cara melaksanakan ujian teori 

kejuruansecara online, beserta dengan pedoman pelaksanaannya. Keuggulan 

penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah ada proses 

pelaporan hasil ujian secara online kepada stakeholder. 

Prosedur yang  digunakan  adalah sebagai berikut. 

1. Diskusi awal tentang kebutuhan akan ujian online pada sekolah SMK teknologi, 

2. Melakukan  analisis terhadap sistem yang sudah ada di situs online. 

3. Menentukan titik pembeda penelitian ini yaitu pada proses pelaporan secara 

online kepada stake holder (siswa/orang tua, guru/sekolah, dan dinas 

pendidikan). 

4. Merancang  sistem ujian online. 

5. Melakukan uji kelayakan terhadap SMK sebagai tempat pelaksanaan ujian online 

dengan beberapa kelengkapan komputer dan jaringan internet. 

6. Melakukan ujicoba sistem ujian online sebelum digunakan di SMK. 

7. Melakukan sosialisasi sistem ujian online sebelum dilaksanakan di sejumlah 

SMK. 

8. Pelaksanaan ujian online. 

9. Evaluasi pelaksanaan ujian secara  online. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian Tahun Pertama 

Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (R & D) yang akan 

dilaksanakan selama dua tahun. Tahun pertama adalah kajian awal yang mencakup: 

(1) penyiapan contoh soal Teori Kejuruan yang akan diujikan secara online, (2) 

pengembangan sistem ujian online, (3) pelaksanaan ujicoba terbatas, dan (5) 

pengkajian tentang persepsi guru dan siswa terhadap pelaksanaan ujian nasional 

secara online. 

 

1. PenyiapanSoal  

Penyiapan soal ujian Teori Kejuruan dilakukan dengan cara mereview soal 

ujian nasional yang digunakan tahun 2013. Soal yang disiapkan adalah soal teori 

kejuruan untuk Sekolah Menengah kejuaran (SMK), kompetensi keahlian Teknik 

Pemesinan. Soal disiapkanduapaket, dengan bentuk soal pilihan ganda dengan 

jumlah soal 40 butirsetara dengan ujian soal Ujian Nasional. 

 

2. Rancangan Sistem On Line 

Berdasarkan hasil analisispara penelitisebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

untuk meningkatkan efesiensi ujian nasional maka perlu dikembangkan ujian 

nasional  berbasis online. Penerapan sistem ujian nasional secara online akan 

meningkatkan keamanan soal, memberikan kemudahan serta kebutuhan akan 

informasi mengenai ujian yang lebih cepat, tepat dan memberikan kepuasan terhadap 

siswa/orang tua, guru/sekolah dan dinas pendidikan. 

Berdasarkan hasil  analisiskajian awal pelaksanaan  ujian secara online , ada 

beberapa kelebihan atau keuntungannya, seperti berikut ini..   

a. Meningkatnya sistem ujian yang berkualitas. 

b. Menghasilkan  suatu panduan media ujian secara eLearning yang lebih efektif. 

c. Memaksimalkan pembelajaran sampai sistem ujian, sistem penyampaian dan 

pengerjaan tugas mata pelajaran sampai pada tahap penilaian dengan 
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menggunakan beberapa aplikasi yang mendukung untuk 

pembelajaran eLearning. 

d. Adanya tempat penyimpanan soal dan update soal, agar pencarian data lebih 

mudah, dan tidak terjadi kehilangan data serta menghindari pemborosan kertas. 

Draft rancangan sistem adalah seperti berikut ini. 

 

3. Fungsionalitasrancangan  

Rancangan program computer ujian secara online adalah sebagai berikut. 

a. Menampilkan logo Pusat Evaluasi Pendidikan yang mencerminkan suatu 

identitas sistem Ujian Online 

b. Add Assignment mempermudah dalam hal pembuatan soal online 

c. Dapat menampilkan hasil penilaian secara keseluruhan melalui gradebook 

pada UOL 

d. Memberikan hak akses untuk pengerjaan soal melalui give assignment 

e. Terdapat account identitas pengguna UOL 

f. Terdapat list tttle assignment untuk mempermudah pengerjaan assignment 

g. Terdapat notification untuk melakukan grade assignment 

h. Terdapat fasilitas Report class enrollment 

i. Terdapat button take quiz memulai ujian online 

j. Terdapat fasilitas pembatasan waktu penampilan setiap 5 soal sebanyak 15 

menit untuk menghindari cheating pada saat ujian berlangsung 

 

4. Non FungsionalRancangan  

Non fungsional rancangan program komputer secara online adalah sebagai 

berikut. 

a. Terdapat prosedur ujian online 

b. Minimal terdapat 40 soal ujian, dengan dibagi setiap tampilan 5 soal selama 

15 menit kemudian akan diganti 5 soal berikutnya secara otomatis. 

c. Terdapat form cheklist ujian online 

d. Minimal terdapat 3 petugas untuk melakukan setting passcode 
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C. RancanganSistem 

Rancangan sistem program computer  adalah: (1) memberikan hak akses 

untuk pengerjaan soal melalui give assignment, (2)pada sistem ujian manual 

tidak terdapat give assignment karena sistem masih bersifat manual, sehingga 

yang mempunyai hak untuk memberikan soal ujian dan lembar ujian adalah 

panitia ujian. Selanjutnya secara rinci rancangan sistem uijian secaraonline 

adalah sebagai berikut. 

1. Terdapat account identitas pengguna UOL 

Pada sistem manual tidak terdapat account identitas mahasiswa. Karena 

memakai absen yang sudah disediakan oleh pengajaran. 

2. Terdapat list title assignment untuk mempermudah pengerjaan  tugas   

Pada sistem manual tidak ada list assignment yang sudah diberikan, karena 

sistem masih bersifat manual, sehingga tidak ada list dari tugas-tugas yang 

sudah diberikan guru kepada siswa. 

3. Terdapat notification untuk melakukan grade assignment 

Sebelumnya sistem masih manual jadi tidak ada fasilitas notification, 

sehingga seseorang dapat terlupa untuk menggrade. 

4. Terdapat fasilitas report class enrollment 

Pada sistem manual tidak ada fasilitas yang berfungsi untuk melihat siswa 

yang sudah masuk dalam kelas, karena sistem ujian masih manual, sehingga 

tidak ada laporan siswa yang sudah masuk didalam kelas tersebut. 

5. Terdapat button take quiz memulai ujian online 

Pada sistem manual tidak ada fasilitas take quiz, karena sistem ujian yang 

sebelumnya masih bersifat manual jadi hanya pengawas saja yang dapat 

memberikan soal kepada siswa/i yang akan menempuh ujian. 

6. Terdapat fasilitas pergantian soal untuk menghindari cheating pada saat 

ujian berlangsung 

Pada sistem sebelumnya yang bersifat manual tidak ada fasilitas penggantian 

soal secara otomatis, sehinggadapat terjadinyacheating(mencontek) pada saat 

ujian berlangsung.Olehkarenanya tidak ada filterisasi bagi siswa yang 

mencontek. 
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Daftar ujian 

Belum daftar 

Sudah daftar 

Mata Pelajaran 
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Tanggal Ujian 
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Selamat datang di 
Education Evaluation 
Center (EEC). 

Tata Cara Ujian. 
1. Anda harus selesai mengisi form 
daftar ujian 
2. Waktu pengerjaan setiap 5 soal 
adalah 15 menit setelah itu akan 
berganti soal yang lain. 
3. Pilihlah jawaban dengan cara 
meng-KLIK pilihanpada jawaban yang 
dianggap benar. 
4. Kalau sudah merasa benar pada 
jawaban 5 soal dan belum 15 menit 
maka klik lah tombol JAWAB sehingga 
muncul pesan   
 
 
 
 
 
 
 
5. Pada 15 menit terakhir akan 
otomatis muncul komentar “Waktu 
sudah habis”, klik lah tombol OK, 
secara otomatis akan muncul soal 
berikutnya.  

“apakah anda sudah mantap 
dengan jawaban”, klik lah 
tombol OK, secara otomatis 
akan muncul soal berikutnya. 

Hasil ujian 

Siswa/Ortu 

Guru/Sekolah 

Dinas Pendidikan 
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D. Langkah-langkah Penggunaan Sistem Ujian Online 

1. Membuka halaman website ujian online.  

http://localhost/ujian-online/ujian-online/ 

akan terbuka halaman 

 

 

2. Untuk login ke sistem ujian online, terdapat 3 jenis user yaitu, 

a. Dinas pendidikan, Gambar berikut menunjukan hasil login dengan username : dinas. 

 

Dan hasil setelah login dengan username dinas adalah seperti gambar berikut: 

http://localhost/ujian-online/ujian-online/
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User dengan username dinas ini mempunyai kewenangan untuk  

1) menginput dan mengupdate soal dan upload soal termasuk mengupdate jumlah soal. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara klik tombol input soal. Dalam melakukan input soal, maka 

langkahnya adalah dengan mengisikan pertanyaan, upload gambar soal (bila ada 

gambarnya), isikan pilihan jawaban A, B, C, D dan E. Berikutnya menentukan kunci 

jawaban yang benar. Terus pada pilihan PUBLISH, pilih lah jawab YES. Berikutnya 

pilihlah TYPE mata pelajaran yang akan diujikan. 

Untuk pengisian input soal seperti terlihat pada  gambar sebagai berikut 
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2) melihat soal yang akan diujikan sebelum dikirimkan ke masing-masing sekolah tempat 

pelaksanaan ujian online. Pada fasilitas ini, juga dapat dilakukan edit dan delete soal yang 

dianggap perlu dilakukan pengeditan dengan menekan tombol tanda silang yang tersedia. 

Caranya adalah dengan menekan tombol Daftar soal dan pilih mata pelajaran yang 

dimaksud, seperti terlihat pada gambar berikut: 
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3) mengupdate sekolah yang akan mengikuti ujian online. Caranya adalah dengan menekan 

tombol Daftar Sekolah, maka akan muncul gambar seperti berikut 
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4) Mengetahui jumlah siswa yang mengikuti sistem ujian online (data siswa diinput oleh 

guru/sekolah). Caranya dengan menekan tombol Daftar Siswa, sehingga muncul gambar 

seperti berikut 

 

 

Selanjutnya pilih sekolah yang akan dilihat seperti gambar berikut 
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5) mengetahui analisis skor butir dari semua jawaban yang masuk ke sistem ujian online, 

sehingga dapat diketahui soal mana yang paling susah dijawab oleh siswa dan sebaliknya 

soal mana yang paling mudah dijawab oleh siswa dan soal mana yang tingkat kesukarannya 

pada daerah sedang. Caranya adalah dengan tombol Analisis Soal, sehingga akan muncul 

semua soal dengan semua jawaban yang telah diberikan oleh peserta ujian seperti gambar 

berikut 

 

 

 

6) mengetahui data nilai skor tertinggi, terendah dan rerata skor dari semua sekolah yang 
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mengikuti sistem ujian online. 

7) mengetahui data nilai skor tertinggi, terendah dan rerata skor dari semua siswa yang 

mengikuti sistem ujian online. 

 

b. Guru dan sekolah, Gambar berikut menunjukan hasil login dengan username : guru. 

 

Dan hasil setelah login dengan username guru adalah seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

user ini mempunyai kewenangan untuk 

1) melakukan input data siswa termasuk memberikan kode username dan password untuk 

setiap siswa yang akan melakukan sistem ujian online. 
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Untuk melakukan input data siswa dapat dilakukan dengan cara menekan tombol input 

siswa, selanjutnya guru diminta untuk mengisikan data tentang nama  siswa, upload foto 

siswa, asal sekolah, pemberian username dan password seperti pada gambar berikut. 

 

2) mengupdate jumlah siswa dan nama-nama siswa yang akan mengikuti sistem ujian 

online. Caranya sama yaitu dengan menekan tombol input siswa untuk melakukan 

pembahruan data siswa. 

3) mengetahui data nilai skor tertinggi, terendah dan rerata skor dari semua siswa yang 

mengikuti sistem ujian online. Caranya adalah dengan menekan tombol daftar nilai, 

sehingga akan muncul gambar sebegai berikut 
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c. Siswa 

1) mendapat kode username dan password dari pihak guru/sekolah untuk melakukan sistem 

ujian online. Untuk mengisi username dan password yang telah diberikan oleh guru, siswa 

memasukan data username dan password berdasarkan data NIS ybs, seperti terlihat pada 

gambar berikut dengan memasukan username NIS 26672: 

 

Setelah login dan berhasil maka akan muncul menu seperti pada gambar berikut 
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Dalam menu gambar di atas teridentifikasi nama dari NIS 26672 adalah ABDUL LATIF 

IRSYADU dari SMK N 2 Kota Yogyakarta dan kalau fotonya diupload akan muncul foto 

siswa sehingga dapat dilakukan pengecekan dengan identitas yang dibawa oleh siswa. 

2) Selanjutnya siswa dapat mulai melakukan ujian online dengan menekan tombol mulai 

ujian dan memilih mata pelajaran ujian. Sehingga akan terlihat menu seperti pada gambar 

berikut: 
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Soal dibuat acak dengan jenis soal ganjil dan genap berdasarkan NIS siswa. 

 

3) melakukan ujian dengan sistem ujian online. Soal dalam sistem ujian online disajikan 

oleh sistem dengan hanya muncul sekali tampil hanya 5 soal, dengan waktu pengerjaan 

setiap soal adalah 3 menit sehingga 5 soal akan tampil selama 15 menit. Bila 15 menit telah 

berlalu maka akan akan berganti soal berikutnya secara otomatis. Bila siswa sebelum 15 

menit telah selesai mengerjakan 5 soal yang tampil, maka siswa dapat melanjutkan ke soal 

berikutnya dengan menekan tombol lanjut, sehingga akan muncul komentar “apakah yakin 

dengan melanjutkan” seperti pada gambar berikut: 

 

 

4) Apabila tekan tombol cancel, maka akan kembali ke soal semula, dan bila tekan tombol 

OK maka akan dilanjutkan ke soal berikutnya. 

 

Hal ini dilakukan untuk  menghindari kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh siswa. 

Jumlah total soal adalah 40 sehingga akan memerlukan waktu kalau mengikuti jadwal 

adalah 120 menit.  

 

5) mengetahui data nilai skor hasil ujian online yang baru saja dikerjakan oleh siswa dan 

nilai rerata skor di sekolah siswa tempat melaksanakan ujian online sesaat setelah 
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mengikuti sistem ujian online. 

 

E. Uji Coba Terbatas 

Sistem ujian nasional secara onlineyang dikembangkan  telah berhasil diujicoba 

secara terbatas. Uji coba dilakukan pada tanggal 19 November 2014 di SMKN 2 

Yogyakarta. Peserta uji coba adalah siswa klas 3 SMKN 2 Yogyakarta sebanyak 63 siswa. 

Pada saat uji coba setiap siswa mengerjakan soal ujian Teori Kejuruan yang terdiri atas 40 

butir soal.  

Empat puluh butir soal ini tidak ditampilkan sekaligus, namun tampil setiap 5 

butir soal selama 10 menit. Apabila 10 menit telah habis maka kelima butir soal itu akan 

digantikan lima butir berikutnya walaupun pengerjaan belum selesai. Sebaliknya, bila 

pengerjaan kelima butir soal sudah selesai, peserta bisa membuka lima butir berikutnya 

walaupun waktu 10 menit yang disediakan belum habis. Selama lima butir soal ini tampil, 

peserta menjwab soal ujian  dan apabila memilih salah memiih  jawaban salah, peserta 

dalam melakukan revisi.   Sementara itu, butir-butir soal yang sudah tidak tampil, tidak 

dapat ditampilkan lagi dan peserta tidak dapat merevisi jwaban  apabila ada kesalahan. 

 

F. Pendapat Siswa dan Guru  

Sesudah ujicoba UN secara online, siswa peserta tes ujicoba maupun guru yang 

bertindak sebagai pengawas diberikan instrumen  tentang pendapat tehdap ujian secara 

online. Hasil isian oleh siswa dan guruditampilkan pada  Tabel 1.  Tabel 1 menunjukkan 

bahwa sebagian besar (79%) peserta tes dapat mengisi identitas dengan mudah, dan (71%) 

peserta tes mengatakan dapat mengerjakan tes secara mandiri. Ini berarti bahwa petunjuk 

pengisian dan tempat yang disediakan untuk isian identitas sudah jelas dan mudah 

dikerjakan oleh peserta tes. Sementara itu, menurut 47% peserta tes, soal ujian ditampilkan 

dengan jelas. Hal ini mengisyaratkan bahwa  tampilan soal dalam sistem online itu masih 

perlu disempurnakan. 

Tabel 1 juga menunjukkan hanya ada 41% peserta yang senang mengikuti ujian 

secara online, dan sebesar  33% peserta yang percaya diri dalam mengerjakan soal ujian,  

ada  30% peserta yang dapat mengerjakan soal dengan tenang, dan ada 48% peserta tes 

yang mengatakan bahwa ujian secara online lebih menyenangkan dibandingkan dengan 



27 
 

ujian tulis di kertas. Hal ini konsisten dengan jawaban peserta terhadap pertanyaan grogi 

atau tidak grogi sewaktu mengikuti tes secara online. Ada 37% peserta yang awalnya grogi 

dan turun menjadi 21% ketika  peserta mengerjakan  tes. 

 

Tabel 1. Persepsi siswa terhadap sistem UN secara online 

No  

Pernyataan 

Jawaban 

 Apa pendapat anda mengikuti ujian secara online 

 

Tidak 

Setuju 

Sama 

saja 

Setuju 

1.  Saya dapat mengisi identitas dengan mudah 4  
(6%) 

9 
(15%) 

50 
(79%) 

2.  Soal ujian ditampilkan dengan jelas  11 
(19%) 

16 
(24%) 

36 
(57%) 

3.  Saya dapat mengerjakan secara mandiri 3 
(5%) 

15 
(24%) 

45 
(71%) 

4.  Saya memiliki waktu cukup mengerjakan soal 22 
(35%) 

15 
(24%) 

26 
(41%) 

5.  Saya senang mengikuti ujian secara online 10 
(16%) 

26 
(41%) 

27 
(43%) 

6.  Saya percaya diri dalam mengerjakan soal ujian 15 
(24%) 

27 
(43%) 

21 
(33%) 

7.  Saya dapat mengerjakan soal dengan tenang 15 
(24%) 

29 
(46%) 

19 
(30%) 

8.  Ujian secara online lebih menyenangkan dibandingkan 

dengan ujian tulis di kertas 

7 
(11%) 

26 
(41%) 

30 
(48%) 

9.  Saya merasa sulit mengerjakan soal ujian secara online 20 
(32%) 

29 
(46%) 

14 
(22%) 

10.  Saya tdak perlu diawasi saat mengerjakan soal ujian 16 
(25%) 

21 
(34%) 

26 
(41%) 

11.  Saya grogi waktu akan mulai tes 19 
(30%) 

21 
(33%) 

23 
(37%) 

12.  Saya grogi mulai dari awal sampai tes berakhir 18 
(29%) 

32 
(50%) 

13 
(21%) 

13.  Saya merasa kesulitan mengikuti tes online ini 26 
(41%) 

26 
(41%) 

11 
(18%) 

14.  Saya  merasa tidak senang tes dengan menggunakan 

komputer  

17 
(27%) 

28 
(44%) 

18 
(29%) 

 

  Ada sejumlah 18 % peserta yang merasa kessulitan dan 41% yang tidak merasa 

kesulitan mengikuti tes online ini,  dan  ada 29% peserta tes  merasa tidak senang 

dengan tes menggunakan komputer dan ada 44%peserta tes yang mengatakan sama saja, 

baik tes menggunakan komputer maupun tidak menggunakan komputer.Sebagian dari 

peserta tes (41%) yang merasa memiliki waktu cukup mengerjakan soal. 
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Berdasarkan informasi di atas, dapat dikatakan bahwa sebagian besar siswa masih 

memerlukan penjelasan atau sosialisasi agar tidak grogi. Melalui sosialisasi dan penjelasan 

diharapkan siswa memiliki kesiapan yang cukup dalam mengerjakan soal-soal secara 

online.  Tampilan soal juga masih perlu diperbaiki agar peserta tes dapat mencermati butir-

butir soal dengan mudah. Perbaikan tidak hanya pada tampilan, tetapi juga pada butir-butir 

soal yang diujikan.. Masukan sesuai dengan   hasil telaah butir-butir soal yang 

diujikanmenunjukkan ada  kelemahan-kelemahan seperti ditampilkan  pada Tabel 2  

 

Tabel 2. Kelemahan-kelemahan soal UN 

NO PAKET A PAKET B 

1 Butir soal nomor 1, 6, dan 33 

banyaknya digit di belakang 

koma tidak sama, ada yang  dua 

digit, satu digit, dan ada yang 

tidak ada 

Butir soal nomor 1, 2, dan 34 banyaknya digit di 

belakang koma tidak sama, ada yang  dua digit, 

satu digit, dan ada yang tidak ada 

2 Butir soal nomor 3 ada kalimat 

yang tidak bermanfaat 

Butir soal nomor 4 ada kalimat yang tidak 

bermanfaat 

3 Butir soal nomor 6, banyaknya 

digit di belakang koma tidak 

sama, ada yang  dua digit, ttp 

ada yang tidak ada 

Butir nomor 9, alternatif jawaban tidak 

homogen 

4 Butir nomor 10, alternatif 

jawaban tidak homogen 

Butir nomor 14 dan 16 banyak yang salah ketik 

5 Butir soal nomor 11, gambar 

tidak jelas 

Butir soal nomor 17, jumlah titik-titik terlalu 

banyak  

6 Butir soal nomor 15, jumlah 

titik-titik terlalu banyak dan 

huruf pertama setiap alternatif 

mestinya huruf kecil 

Butir soal nomor 19, alternatif jawaban berupa 

angka tetapi tidak diurutkan 

7 Butir soal nomor 20, alternatif 

jawaban yang berupa angka 

tetapi tidak diurutkan 

Butir soal nomor 25, alternatif jawaban 

kebanyakan kata memfrais 

8 Butir soal nomor 21, alternatif 

jawaban kebanyakan kata 

memfrais 

Butir soal nomor 11, 18, dan 21 gambarnya 

tidak jelas 

9 Butir soal nomor 29, kata 

menggerinda yang ada pada 

alternatif jawaban, sebaiknya 

ditempelkan pada stem 

 

 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa masih ada butir-butir yang memerlukan perbaikan, 
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baik pada stem maupun padaalternatif jawaban. Kekurangan lain  yang muncul pada butir 

soal adalah tidak jelasnya gambar yang ada dan beberapa kata salah ketik. Kesalahan atau 

kelemahan ini menimbulkan kecemasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Lazarus (1976) 

yang mengatakan bahwa individu akan mengalami kecemasan bila menghadapi sesuatu 

yang tidak menentu,termasuk jika seseorang menghadapi tes. Kecemasan merupakan 

sesuatu yang sehat apabila dapat mendorong individu untuk memantapkan persiapan diri 

dan mendorong individu menambah usahanya supaya dapat melakukan pekerjaan dengan 

baik, akan tetapi kecemasan yang berlebihan dapat mengganggu individu dalam 

menggunakan kemampuannya.  

1. Persepsi Guru terhadap sistem UN secara online   

Selain memberikan kuesioner  kepada siswa yang menjadi peserta tes, peneliti juga 

memberikan kuesioner  kepada empat guru yang menjadi pengawas tes. Jawaban keempat 

guru tersebut dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Persepsi Guru Terhadap Sistem UN Secara Online 

No Pernyataan Tidak 

setuju 

Sama 

saja 

Setuju 

1.   Siswa dapat mengisi identitas dengan mudah -  100% 

2.  Siswa mengerjakan soal ujian dengan tenang  -  100% 

3.  Siswa tidak melakukan kerjasama  - 25% 75% 

4.  Siswa mengerjakan ujian secara mandiri -  100% 

5.  Waktu mengerjakan soal ujian cukup -  100% 

6.  Pengawasan pelaksanaan ujian lebih mudah - 25% 75% 

7.  Saya senang mengawasi ujian secara online - 25% 75% 

8.  Soal ujian tampak ditampilkan dengan jelas -  100% 

9.  Pelaksanaan ujian secara online dengan tenang -  100% 

10.  Pelaksanaan ujian secara online dapat digunakan pada 

ujian nasional 

-  100% 

 

 Tabel 3 menunjukkan bahwa semua guru yang menjadi pengawas ujicoba UN 

secara online setuju bila dikatakan: (1) siswa mengerjakan soal ujian dengan tenang, (2) 

siswa mengerjakan ujian secara mandiri, (3)waktu mengerjakan soal ujian cukup, (4)soal 

ujian tampak ditampilkan dengan jelas, (5)pelaksanaan ujian secara online dengan 

tenangdan (6) pelaksanaan ujian secara online dapat digunakan pada ujian nasional. 
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Kesimpulannya   semua guru setuju bila  UN teori kejuruan dilaksanakan   secara online. 

 

F. Pembahasan 

Ujian nasional mengukur kompetensi peserta didik dalam kelompok matapelajaran 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional 

Pendidikan oleh peserta didik, satuan pendidikan, dan/atau program pendidikan.  

Fungsi UN adalah sebagai: (1) alat pengendali mutu pendidikan secara nasional, (2) 

pendorong peningkatan mutu pendidikan, (3) bahan pertimbangan dalam menentukan 

kelulusan dari satuan pendidikan, dan (4) bahan pertimbangan dalam seleksi penerimaan 

peserta didik baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Menelaah fungsi pertama diharapkan bahwa dengan diadakannya UN maka mutu 

pendidikan secara nasional dapat dikendalikan. Hal ini berarti bahwa sekolah-sekolah 

dengan hasil UN yang rendah perlu mendapat perlakuan berupa pemberian bantuan untuk 

memperbaiki mutu yang berkaitan proses dan hasil pembelajaranya. Jadi fungsi UN tidak 

sekadar pemetaan atas pengelompokkan sekolah yang bermutu dan sekolah yang tidak 

bermutu semata tetapijuga pemberian bantuan kepada sekolah-sekolah dengan nilai hasil 

UN rendah. 

Fungsi kedua dari UN adalah sebagai pendorong peningkatan mutu pendidikan. 

Diharapkan dengan mengikuti UN lambat laun satuan pendidikan dapat secara sadar dan 

berkesinambungan meningkatkan kualitas lulusannya. Peningkatan secara sadar dan 

berkesinambungan menjadi sangat penting karena apabila sekolah itu merasa tertekan 

untuk meningkatkan kualitasnya (berkompetisi dalam tekanan) maka yang terjadi justru 

sebaliknya, hasil belajar peserta didik justru menurun. Peningkatan mutu pendidikan akan 

terjadi apabila hasil UN dianalisis dan diitndaklanjuti dalam perbaikan proses 

pembelajaran. Hal ini sejalan dengan Penelitian Ladd dan Fiske (2003) di New Zealand 

yang menggunakan 181 kepala sekolah dan 361 guru sebagai responden menemukan 

bahwa 49,5% responden menganggap model kompetisi dengan tekanan berpengaruh positif 

terhadap kualitas belajar peserta didik, 40% menganggap tidak berpengaruh, dan 10,5% 

menganggap berpengaruh negatif terhadap kualitas belajar peserta didik.  

Fungsi ketiga dari UN adalah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan 

kelulusan    peserta didik. Hasil UN harus menjamin bahwa predikat prestasi peserta didik 

dapat ditentukan secara akurat. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian 
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nilai yang diperoleh dari UN  dengan kemampuan peserta didik yang sebenarnya.  

Fungsi keempat dari UN adalah sebagai bahan pertimbangan dalam seleksi 

penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Butir soal dalam 

UN  harus mampu membedakan antara peserta didik yang menguasai dan tidak menguasai 

materi yang diujikan, sedangkan butir soal dalam ujian seleksi harus mampu memilih 

secara tepat peserta didik yang diterima dan yang ditolak. Penguasaan bahan ajar di SMA 

menjadi prasyarat sukses belajar di perguruan tinggi, dmikian juga untuk hasil UN SMP. 

Dengan demikian dapat dikatakan hasil UN menentukan keberhasilan belajar pada jenjang 

pendidikan berikutnya. Fungsi UN sebagai penentu kelulusan dan  seleksi sudah tepat, 

karena sekolah  tidak perlu risau akan seleksi karena ada nilai UN yang standar. Oleh 

karena itu     keteentuan bahwa hasil UN. menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam 

seleksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dianggap 

tepat.  

Uraian di atas menunjukkan bahwa UN masih diperlukan karena salah satu 

fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apabila sampai saat ini mutu 

pendidikan di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan, bahkan UN memicu munculnya 

perilaku negative negatif maka penyelenggaraan UN harus dibenahi. Pembenahan itu 

meliputi antara lain kualitas soal, kualitas penyelenggaraannya, dan tindak lanjut 

pemanfaatan hasil UN untuk peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu bentuk 

pembenahan itu adalah dirintisnya ujian nasional secara online.  

Penerapan sistem ujian nasional secara online akan meningkatkan keamanan soal, 

memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi tentang ujian nasional, serta adanya 

kebutuhan akan informasi mengenai ujian yang lebih cepat, tepat dan memberikan 

kepuasan terhadap siswa/orang tua, guru/sekolah dan dinas pendidikan. Ujian nasional 

secara online mendorong masyarakat untuk menguasai teknologi, khususnya komputer. 

Ujian nasional secara online juga memberikan nilai politis, bahwa ujian nasional di 

Indonesia sudah dilakukan secara online. Hal ini juga sejalan dengan pendapat guru yang 

menyatakan bahwa ujian nasional dapat dilaksanakan secara online.  

Apabila sebagian besar siswa merasa kurang senang terhadap ujian nasional secara 

online dan merasa grogi atau cemas sewaktu mengikuti ujian nasional secara online 

kemungkinan karea belum ada sosialisasi, persiapan uji coba dilakukan dalam waktu 

singkat. Sosialisasi juga akan mengurangi  kecemasan  peserta didik sewaktu menghadapi 
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ujian nasional secara online. 

Negara Indonesia yang sangat luas memiliki kondisi geografis yang sangat 

bervariatif, memiliki ratusan SMK dengan bervariasi kualitas merupakan tantangan 

tersendiri dan merupakan daya pendorong agar ujian nasional secara online bisa terlaksana 

dengan baik. Ujian nasional secara online sebaiknya dilakukan secara bertahap mulai dari 

daerah-daerah yang memiliki kondisi geografis dan SMK yang memenuhi syarat.  

Persyaratan yang harus dimiliki SMK adalah jumlah computer minimum 40 buah,  ruang 

computer   dan server yang  memadai.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, penelitian tahun pertama ini membuat 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Untuk melaksanakan UN teori kejuruan secara onliune, SMK harus memiliki 

minimum 40 komputer yang beroperasi bai, ruang komputer untuk ujian, dan server. 

2. Rintisan ujian nasional secara online dapat  dikembangkan dengan baik,  uji coba 

sistem ini berjalan lancar,  semua siswa dapat mengerjakan. 

3.  Sebagian besar siswa menyatakan: (1) mudah mengisi identitas (79%), (2) 

mengerjakan ujian secara mandiri  (71%), (3)  tidak perlu diawasi saat ujian (41%), 

(4) seenang mengikuti ujian secara  online (27%) 

4. Cukup banyak siswa menyatakan: (1)  tidak tenang mengerjakan soal ujian secara 

onlie (24 %),  (2) tidak memiliki waktu cukup menerjakan soal ujian (35%), (3) 

merasa sulit mengerjakan soal ujian secara online (32%), (4) merasa grogi 

mengerjakan soal ujian secara online (30%), (5) tidak senang mengerjakan  tes 

dengan computer (29%). 

5. Guru  menyatakan: (1) mudah mengawasi ujian (75%), (2) siswa tidak bekerjasama 

(100%), (3) setuju    ujian nasional teori kejuruan dilaksanakan secara online  (100 %) 

 

B. Saran 

Berdasarkan pembahasan dan juga kesimpulan maka saran-saran yang diberikan 

oleh penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Perlu ada perbaikan tampilan butir-butir soal ujian pada sistem online  

2. Perlu pengecekan kualitas  butir-butir soal  ujian sebelum diunggah ke monitor  

3. Perlu  sosialisasi sistem ujian nasional secara online ke sekolah-sekolah  yangakan 

mengikuti ujian secara  online 

4. Perlu pelatihan bagi siswa-siswa  SMK yang akan mengikuti ujian secara  online. 
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Lampiran 

Hasil Ujicoba SMKN 2 Depok Gel 1 
    

No Nim Nama Nilai Benar Salah 
Koson

g 

1 14092 Anand Sanjaya 45 18 22 0 

2 14091 Alqori Alfi Bramanty 35 14 26 0 

3 14099 Asep Saipuloh 40 16 24 0 

4 14089 Akbar Shafl'i 47.5 19 19 2 

5 14106 Dimas Saputro 50 20 20 0 

6 14093 Anang Setia Wibowo 40 16 23 1 

7 14105 Dhimas Adi Waluyo 32.5 13 25 2 

8 14098 Ary Dinal Haqiahmad 32.5 13 27 0 

9 14113 Fajar Hadisaputra 42.5 17 23 0 

10 14083 Adityatama 47.5 19 21 0 

11 14084 Aditya Nursatvo 55 22 18 0 

12 14097 Anom Maulana Priyadi 37.5 15 25 0 

13 14082 Achmat Safii 45 18 22 0 

14 14110 Erfan Eko Nugroho 50 20 20 0 

15 14109 Eko Setyawan 40 16 24 0 

16 14108 Dwi Kurniawan 40 16 22 2 

17 14100 Bima Eka Prasetya 40 16 24 0 

18 14090 Alfian Ari Nugroho 40 16 24 0 

19 14102 Dana Setiyono 45 18 22 0 

20 14101 Dana Setiyawan 37.5 15 25 0 

21 14111 Fadhillah Yanuar 40 16 24 0 

22 14112 Fahmi Firdaus Nur Ef 42.5 17 23 0 

23 14104 Dhany Rizky Panindya 42.5 17 22 1 

24 14087 Agil Mawas Muhtar 45 18 22 0 

25 14088 Ainun Dwi Herwani 52.5 21 19 0 

26 14103 Deny Chandra Saputra 27.5 11 29 0 

27 14130 Muhammad Naufal Fikr 47.5 19 20 1 

    Tertinggi 55 22 29 2 

 
   Rerata  42.22  

        
16.89  

        
22.78  

          
0.33  

    Terendah 27.5 11 18 0 
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Hasil Ujicoba SMKN 2 Depok Gel 2 
    No Nim Nama Nilai Benar Salah Kosong 

1 14115 Gharin Alfiandhi Ari 50 20 20 0 

2 14116 Gonzaga Ananta Wikra 42.5 17 23 0 

3 14118 Harry Cahyo Lukito 45 18 22 0 

4 14129 Miftahurroyan 47.5 19 21 0 

5 14144 Sayudias Srumon Mir 45 18 22 0 

6 14124 Luthfl Ali Masykur 35 14 25 1 

7 14120 Heru Cahya Wibawa 45 18 22 0 

8 14141 Rofiq Ismail 47.5 19 21 0 

9 14138 Pungky Nur Laily Kur 45 18 22 0 

10 14127 Matheus Himawan Raka 47.5 19 21 0 

11 14135 Nugroho Rudi Setyawa 32.5 13 27 0 

12 14121 Irvan Cahyo Nugroho 35 14 26 0 

13 14128 Maulana Kunto Wibiso 47.5 19 21 0 

14 14125 Muhammad Dzani Hiday 30 12 28 0 

15 14123 Jangkung Budiyarta 37.5 15 25 0 

16 14122 Isfan Nur Fauzi 50 20 20 0 

17 14137 Ockta Fajar Prasetya 47.5 19 20 1 

18 14134 Norman Erfan Ardiyan 40 16 24 0 

19 14126 Marsha Eriya Yudha P 50 20 20 0 

20 14145 Yuhri Abdi 30 12 28 0 

21 14143 Rusdian Al Islami 40 16 23 1 

22 14139 Ramadhan Hanafi 42.5 17 23 0 

23 14132 Muhammad Ikhsan 45 18 22 0 

24 14136 Nur Hadi Prabawa 45 18 22 0 

25 14133 Muqtafi Amril Muis 45 18 22 0 

26 14142 Rohmat Nur Kholis 35 14 26 0 

    Tertinggi 50 20 28 1 

     Rerata  

        
42.40  

        
16.96  

        
22.92  

          
0.12  

    Terendah 30 12 20 0 
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Hasil Ujicoba SMK N 2 Yogyakarta Gel 1 
    No Nim Nama Nilai Benar Salah Kosong 

1 26696 Andri Kurniawan 40 16 24 0 

2 26688 Aldi Wahyu Setyawan 60 24 15 1 

3 26678 Adityawarman 45 18 22 0 

4 26693 Andika Septi Yawan 42.5 17 23 0 

5 26685 Ahmad Saiful Nashir 40 16 23 1 

6 26690 Alif Hafizhularkan 52.5 21 12 7 

7 26706 Bayu Prasetyo 35 14 25 1 

8 26699 Arif Wahyudi 55 22 17 1 

9 26691 Allan Januar 42.5 17 23 0 

10 26684 Ahmad Mukhlashin 42.5 17 23 0 

11 26709 Bekti Nugroho 40 16 24 0 

12 26676 Adi Setiyawan 45 18 22 0 

13 26681 Afuza Ajdar 47.5 19 21 0 

14 26677 Aditya Pratama 37.5 15 25 0 

15 26707 Bayu Purnomo 45 18 22 0 

16 26680 Advent Wima 47.5 19 21 0 

17 26700 Azis Fathoni 60 24 16 0 

18 26672 Abdul Latif Irsyadu 35 14 26 0 

19 26679 Adnan Muhammad Badru 57.5 23 17 0 

20 26710 Benidectus Bima Pram 37.5 15 25 0 

21 26689 Alfin Sugandi 55 22 17 1 

22 26695 Andreas Chris Sandya 40 16 24 0 

23 26686 Ahmadi 47.5 19 21 0 

24 26674 Achdiyat Pratama 47.5 19 21 0 

25 26673 Abdul Rohmat Munanda 52.5 21 19 0 

26 26687 Akbar Dwi Nugroho 40 16 23 1 

27 26683 Agus Triyanto 40 16 24 0 

28 26705 Bagus Arif Rachman 42.5 17 23 0 

29 26704 Bagas Wahyu Jati Kur 37.5 15 23 2 

30 26712 Damar Mukti Jatmika 40 16 23 1 

31 26692 Anas Agus Eko Praset 45 18 22 0 

32 26711 Calvin Afif Fadlu Ra 45 18 22 0 

    Tertinggi 60 24 26 7 

    Rerata 45 18 21.5 0.5 

    Terendah 35 14 12 0 
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Hasil Ujicoba SMK N 2 Yogyakarta Gel 2 
    No Nim Nama Nilai Benar Salah Kosong 

1 25910 Fajar Nurrohman 45.0 18 22 0 

2 26713 Danu Wedatama 37.5 15 25 0 

3 26714 Dany Rizal Hidayat 40.0 16 22 2 

4 26715 Debby Zulkarnaen 42.5 17 23 0 

5 26717 Defid Hari Saputra 35.0 14 26 0 

6 26718 Dipa Aji Kustapa 35.0 14 26 0 

7 26719 Dodik Waluyo Adi Nug 52.5 21 19 0 

8 26720 Dwi Nurrohmat Kus Ai 32.5 13 27 0 

9 26721 Dwi Purnomo 57.5 23 17 0 

10 26722 Dwi Yulianto Utomo 30.0 12 28 0 

11 26724 Elfons Variant Denga 35.0 14 25 1 

12 26726 Erwin Ilham Kurniawa 40.0 16 24 0 

13 26730 Fuad Jordan Erfianto 55.0 22 18 0 

14 26732 Galih Ramdhani 32.5 13 27 0 

15 26736 Hutari Prasetyo Nur 37.5 15 25 0 

16 26737 Ibnu Apriyanto 40.0 16 24 0 

17 26738 Ido Zakaria Perdana 45.0 18 21 1 

18 26741 Irfan Prasetyo 40.0 16 24 0 

19 26743 Irwan Dwi Purnama 30.0 12 27 1 

20 26744 Ivan Budi Surya Adi 40.0 16 24 0 

21 26745 Iwan Sumanjaya 37.5 15 24 1 

22 26746 Kevin Riyanto 32.5 13 27 0 

23 26747 Khoirul Rohmad 35.0 14 26 0 

24 26748 Krisna Aji 42.5 17 23 0 

25 26749 Kurniawan Pratama 47.5 19 21 0 

26 26750 Lutfi Ardiyanto 47.5 19 20 1 

27 26752 Muh Ongki Alviyanto 60.0 24 16 0 

28 26753 Muhammad Abdurrahman 52.5 21 19 0 

29 26754 Muhammad Ammar Dhofr 52.5 21 19 0 

30 26755 Muhammad Farid Salaf 52.5 21 19 0 

31 26756 Muhammad Fauzan 37.5 15 24 1 

    Tertinggi 60.0 24.0 28.0 2.0 

    Rerata 41.9 16.8 23.0 0.3 

    Terendah 30.0 12.0 16.0 0.0 

 


