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PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Analisis Situasi

Ujian Nasional (UNAS) yang diselenggarakan sebagai upaya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan nasional diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan kepada Badan Standar Nasional Pendidikan. Untuk 

itulah kemudian Badan Standar Nasional Pendidikan bersama dengan Dinas pendidikan di 

seluruh Provinsi di Indonesia berkoordinasi untuk penyelenggaraan Ujian Nasional tersebut. 

Ada beberapa pihak di provinsi terutama Daerah Istimewa Yogykarta yang terlibat dalam 

pelaksanaan Ujian NAsional untuk tingkat SMA/MA pada tahun ajaran 2009/2010 ini, 

beberapa pihak yang terlibat tersebut diantaranya adalah Universitas-universitas negeri di 

DIY, yaitu Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Gajah Mada (UGM) , dan 

Universitas Islam Negeri (UIN) Yogyakarta. Adapun tugas dari ketiga Universitas Tersebut 

adalah bertindak sebagai pengawas pelaksanaan Ujian Nasional ini.

Pada tahun 2010 ini, Universitas Negeri Yogyakarta ditunjuk oleh Dinas Pendidikan 

Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjadi koordinator 

dalam pelaksanaan UNAS tersebut. Ada beberapa tingkatan pengawasan yang disusun untuk 

menyukseskan pelaksanaan UNAS tersebut, adapun tingkatan tersebut adalah sebagai 

berikut; (a) Pengawas UNAS tingkat Provinsi, (b) Pengawas UNAS tingkat Kabupaten/kota, 

(c) Pengawas UNAS tingkat Sub Rayon, dan (d) Pengawas UNAS tingkat Satuan 

Pendidikan/sekolah. Dalam hal ini penulis terlibat di dalam pengawan UNAS pada tingkat 

Satuan Pendidikan.



B. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk menyukseskan pelaksanaan Ujian nasional, dan 

melakukan pengawasan secara umum terhadap pelaksanaan Ujian Nasional pada tingkat 

Satuan Pendidikan atau Sekolah.

C. Manfaat  Pengabdian

Manfaat yang dapat dipetik melalui kegiatan PPM ini antara lain:

1. Dapat membantu terlaksananya Ujian Nasinal yang tertib, jujur dan aman.

2. Mendapatkan pengalaman yang terkait dengan bidang keilmuan secara umum yaitu 

tentang Evaluasi Pendidikan.

D. Materi Pengabdian

Materi Pengabdian yang diikuti adalah berupa pengawasan terhadap pelaksanaan 

Ujian Nasional pada tingkat Satuan Pendidikan atau tingkat Sekolah.

E. Metode Kegiatan

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian ini adalah dengan melakukan 

koordinasi dengan pihak sekolah yang terlibat secara langsung sebagai penyelenggara Ujian 

Nasional tingkat satuan pendidikan. Kemudian berkoordinasi bersama panitia ujian nasional 

serta pengawan ujian nasional yang merupakan guru yang formasinya diatur sedemikan rupa 

sehingga bukan berasal dari sekolah yang bersangkuta, agar pelaksanaan Ujian nasional 

berjalan denga lancar.



F. Evaluasi

Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan Ujian Nasional pada 

tingkat SMA/MA tahun ini. Beberapa hal tersebut diantaranya adalah masih banyaknya 

permasalahan administrative dari siswa yang belum terselesaikan, sehingga secara individual 

pihak sekolah perlu melakukan pendekatan kepada orang tua siswa, agar kelak dalam 

pelaksanaan ujian nasional bisa diikuti dengan baik, tanpa adanya suatu hambatan.

Hal lain yang dirasa menjadi permasalahan yang perlu di evaluasi adalah, masih 

ditemuinya beberapa anak yang terlambat datang untk mengikuti Ujian Nasional dikarenakan 

beberapa hal, sehingga secara individual anak tersebut dapat terganggu. Kemudian beberapa 

hal yang dapat dievaluasi tapi bersifat khas yaitu adanya siswa yang mengalami cacat secara 

fisik, sehingga memerlukan nbantuan orang lain untuk mengikuti kegiatan Ujian Nasional, 

seperti mengangkat dari motor jemputan orang tuanya menuju kursi roda yang disediakan di 

sekolah, mendorong  masuk ruangan, serta menempati meja yang khusus, demikia  pula saat 

meinggalkan ruang ujian.

G. Lokasi Pengabdian                         

Kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam bentuk keterlibatan sebagai Pengawan 

UJian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Temon, 

yang berada di dusun Kibon, Kebonrejo, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta.

H. Lama Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian pada masyarakat berupa pengawasan dalam Ujian Nasional 

tingkat SMA/MA diselenggarakan pada tanggal 20-27 Maret 2010. adapun rinciannya 

adalah, pada tanggal 20 Maret berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk pelaksanaan UNAS 



pada tanggal 22-26, kemudian pada tanggal 27 penyerahan hasil pengawasan pada tanggal 27 

Maret 2010. 

I. Laporan Pelaksanaan 

Secara umum pelaksanaan kegiatan Ujian Nasional pada tingkat SMA/MA di SMAN

1 Temon yang telah dilaksanakan pada tanggal 22-26 Maret 2010 berjalan dengan lancer. 

Beberapa hal yang bisa dilaporkan adalah, jumlah siswa di SMAN 1 Temon yang mengikuti 

Ujian Nasional pada tahun 2010 ini adalah sebanyak 105 anak, yang terbagi menjadi 6

ruangan, yaitu 2 ruangan untuk kelas IPA dan 4 ruangan untuk kelas IPS, masing-masing 

ruangan sesuai dengan prosedurnya diisi olah maksimal 20 anak. Akan tetapi ada dua 

ruangan yang tidak terisi dengan penuh karena memang jumlah siswanya tidak memenuhi. 

Adapun pengawas ujian tidak berasal dari sekolah yang bersangkutan tapi berasal dari 

pertukaran dengan beberapa sekolah yang telah ditunjuk dalam satu rayon yaitu tayon 2 yang 

meliputi wilayah Kota Wates, Pengasih, Temon dan Kokap.

J. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengabdian pada 

masyarakat dengan bentuk kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional pada 

tingkat satuan pendidikan di SMAN 1 Temon ini berjalan dengan lancar. Harapannya, 

dengan lancarnya kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan ujian nasional tersebut, bisa 

membantu siswa untuk mencapai prestasi optimal, sehingga cita-cita yang diharapkan dalam 

menempuh studinya dapat terwujud.



K. Saran-saran

Dengan memperhatikan hasil yang telah dicapai oleh Pengabdi, ada beberapa saran

yang perlu disampaikan pada kesempatan ini, yaitu:

1. Kegiatan pengawasan Ujian Nasional mempunyai peranan yang strategis dalam 

membantu kelancaran Ujian NAsional secara umum, sehingga keterlibatan pengwasan 

dari luar sekolah dalam hal ini Universitas perlu ditingkatkan.

2. Perlunya persiapan yang matang dalam pelaksanaan pengawasan terutama mempelajarai 

tentang Pedoman Operasional Pengawas, sehingga proses pengawasan dapat berjalan 

dengan baik.

3. Perlunya komunikasi yang aktif antara panitia Unas disekolah dengan selurh pihak terkait 

terutama pengawas d tingkat atasnya agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan 

UNAS karena hal tersebut akan merugikan siswa sendiri.
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