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Abstrak. Ujian Nasional merupakan suatu kewajiban didalam bidang pendidikan. 

Ujian nasional ini merupakan salah satu kegiatan pemerintah mengukur keberhasilan 

belajar siswa. Dalam setiap pelaksanaan ujian nasional selalu beredarnya indikasi-

indikasi mengenai kebocoran soal dan kunci jawaban. Berdasarkan penjelasan 

tersebut, maka pentingnya dilakukan penelitian mengenai analisis profil kesiapan 

siswa kelas XII IPA dalam menghadapi ujian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui profil kesiapan siswa kelas XII IPA dalam menghadapi ujian nasional 

tahun 2014 di SMA Negeri 3 Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif, pengambilan sampel dengan teknik cluster sampling. Subjek dalam penelitian 

adalah siswa kelas XII IPA SMA Negeri 3 Kota Jambi. Data kuantitatif didapat dari 

lembar angket yang diberikan pada siswa, sedangkan data kualitatif berupa hasil 

wawancara yang dilakukan pada guru. Untuk data dokumentasi berupa nilai raport 

yang didapatkan dari guru matapelajaran biologinya. Analisis data pada penelitian ini 

adalah secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan hasil penetian bahwa 

siswa kelas XII IPA SMA Negeri 3 Kota Jambi, siap dengan kategori baik dalam 

menghadapi ujian nasional tahun 2014. Untuk indikator kesiapan fisik mencapai 

70,3% termasuk kategori baik. Untuk indikator kesiapan psikis mencapai 68% 

termasuk kategori baik dan untuk indikator kesiapan materiil mencapai 73,1% 

termasuk kategori baik. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa secara keseluruhan 

atau sebagian besarnya siswa telah siap menghadapi ujian nasional. Meskipun masih 

ada diantaranya siswa yang belum siap menghadapi ujian nasional tahun 2014. Hal 

demikian bila dilihat dari tiap indikator kesiapan siswa. Disarankan untuk lebih 

memperhatikan dan meningkatkan lagi kesiapan siswa dalam menghadapi ujian 

nasional. Serta perlunya memberikan informasi kepada siswa akan pentingnya 

kesiapan-kesiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional. 

 

Kata Kunci: profil, kesiapan, ujian nasional 

Disetujui oleh: 

Pembimbing I      Pembimbing II 

 

 

 

Drs. Jodion Siburian, M.Si    Drs. Gardjito, M.Pd 

NIP. 196409101991021001    NIP. 195011181984031001 

mailto:sherliyunita21@gmail.com


2 
 

PENDAHULUAN 

 Pendidikan merupakan suatu kebutuhan didalam kehidupan bermasyarakat. 

Karena dengan pendidikan akan terasa perubahan yang terjadi dalam diri setiap 

individu. Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berahlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab” (Anonim, 2003:97). 

 Menurut Soemanto (2006:104) menyatakan bahwa belajar adalah perubahan 

sikap yang ditunjukan sebagai hasil dari pengalaman. Jadi, belajar yang efektif 

memulai pengalaman. Dalam proses belajar, seseorang berinteraksi lansung dengan 

objek belajar dengan menggunakan suatu alat indra. Pendidikan adalah usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau 

latihan bagi peranannya di masa yang akan datang (Hamalik, 2005:2). 

Belajar mengajar merupakan proses yang tidak terlepas dari komponen- 

komponen yang saling berinteraksi. Salah satu komponen dalam proses tersebut 

adalah sumber belajar. Dalam batas-batas tertentu manusia dapat belajar dengan 

sendiri dan mandiri tanpa bantuan orang lain, namun dalam batas-batas tertentu 

manusia dalam belajar memerlukan bantuan pihak lain. Hadirnya orang lain dalam 

pembelajaran dimaksudkan agar belajar menjadi lebih mudah, lebih efektif, lebih 

efisien dan mengarah pada tujuan, upaya inilah yang dimaksud dengan pembelajaran 

(Syah, 2004:65). Mengikuti perubahan zaman yang terus berkelanjutan ini, maka 

pendidikan sangat diperhatikan mutunya.  Melalui proses pembelajaran yang efektif 

dan efisien tujuan yang diharapkan dalam pendidikan akan tercapai, karena hasil atau 

prestasi belajar siswa di sekolah adalah salah satu indikator atau gambaran dunia 

pendidikan kita. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan proses 

pembelajaran adalah melalui kegiatan evaluasi. Salah satu bentuk pelaksanaan evalusi 

pengajaran adalah evaluasi belajar tahap akhir nasional yang disebut ujian nasional. 
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Kesiapan belajar dapat diartikan sebagai jumlah tingkat perkembangan yang 

harus dicapai oleh seseorang untuk dapat menerima suatu pelajaran yang baru 

(Nurkancana dan Sunartana, 1986:221). Menurut Slameto (2010:113) bahwa 

kesiapan adalah keseluruhan semua kondisi individu yang membuatnya siap untuk 

memberikan respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap situasi tertentu. 

Menurut Slameto (2010:115) prinsip-prinsip kesiapan yaitu: 

1. Semua aspek perkembangan berinteraksi (saling pengaruh mempengaruhi). 

2. Kematangan jasmani dan rohani adalah perlu untuk memperoleh manfaat dari 

pengalaman. 

3. Pengalaman-pengalaman mempunyai pengaruh yang positif terhadap kesiapan. 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan secara berkesinambungan untuk 

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan harian, 

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas. 

Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi 

peserta didik, bahan penyusunan laporan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan menilai 

pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. 

Ujian nasional bertujuan menilai pencapaian kompentensi lulusan secara 

nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Setiap tahun penyelenggaraan ujian nasional selalu 

mengundang kontroversi, di satu sisi ujian nasional menimbulkan berbagai 

permasalahan mulai dari isu kebocoran, kecurangan, dan ketidakadilan. Sementara di 

sisi lain ujian nasional justru memacu sekolah meningkatkan mutu, mendorong siswa, 

guru, kepala sekolah, dan Dinas Pendidikan di daerah untuk bekerja keras 

memperbaiki kualitas, serta mendorong orang tua siswa lebih peduli terhadap 

pendidikan anak-anaknya, agar dapat meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu 

perlu diadakannya penelitian dengan judul “ Analisis Profil Kesiapan Siswa Kelas 

XII IPA dalam Menghadapi Ujian Nasional Tahun 2014 di SMA Negeri 3 Kota 

jambi”. 

 



4 
 

METODE 

 Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan 

gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriyah, 2006:47). Jenis penelitian 

ini termasuk penelitian deskriptif yaitu merupakan penelitian yang menggunakan 

metode kuantitatif  dan didukung dengan metode kualitatif. Metode kuantitatif 

digunakan untuk mendeskripsikan data yang berupa kuantitas, dan kualitatif 

digunakan untuk memaknai secara verbal sesuai kualitas data penelitian, yang 

kemudian dianalisis secara deskriptif. 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan subjek penelitian. Karena Subjek 

penelitian merupakan bagian dari populasi yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Peneliti telah menentukan kelas-kelas yang untuk di teliti. Subjek dalam penelitian ini 

adalah seluruh kelas XII IPA SMA Negeri 3 Kota Jambi. Dimana jumlah kelas IPA 

pada SMA 3 ada sebanyak 5 kelas dan masing-masing kelas terdapat 30-31 orang 

siswa. Mengingat jumlah siswa kelas XII SMA Negeri 3 Kota Jambi cukup banyak 

dimana julmlah seluruh siswanya ada ± 150 orang siswa, maka subjek penelitian ini 

diambil dari setiap kelas sebanyak 15 siswa sesuai dengan tujuan peneliti. Teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu cluster sampling.  

 Terdapat dua jenis data pada penelitian ini yaitu bersifat kuantitatif dan 

kualitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah data tentang profil kesiapan 

siswa yang didapat melalui lembar angket yang diberikan, data kualitatif berupa hasil 

wawancara kepada guru mata pelajaran biologi dan dokumentasi berupa nilai akhir 

(nilai rapor) semester ganjil tahun 2013 siswa kelas XII IPA pada mata pelajaran 

biologi. 

 Data hasil penelitian dikumpulkan dan dianalisis secara deskriptif. 

1. Analisis Angket 

Kuesioner (angket) dianalisis secara kuantitatif. Data yang terkumpul akan 

dianalisis dengan cara membandingkan jumlah skor yang diperoleh responden dengan 

skor total soal atau angket dikali 100%, sehingga hasilnya akan dinyatakan dalam 

bentuk persentase. Selanjutnya pengolahan data penelitian dengan menggunakan 
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analisis statistik tertentu dilakukan dengan menggunakan rumus persentase sebagai 

berikut (Riduwan, 2011:41): 

𝑝 =
Ʃ𝐹

Ʃ𝑁
 x 100% 

Keterangan: 

p = Peresentase 

ƩF = Skor jawaban responden 

ƩN = Skor total 

Hasil persentase akhir tersebut akan ditafsirkan menggunakan kriteria 

penafsiran aspek kualitas, sebagaimana tabel berikut : 

Tabel 3.3 Kriteria Penafsiran 

No. Persentase (%) Kategori/Aspek Kualitas 

1 76-100 Baik sekali 

2 51-75 Baik 

3 26-50 Kurang 

4 0-25 Kurang sekali 

 

2. Analisis Wawancara 

Pengolahan hasil wawancara dilakukan melalaui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Membuat pertanyaan wawancara tentang profil kesiapan siswa kelas XII IPA 

dalam menghadapi ujian nasional tahun 2014 di SMA Negeri 3 Kota Jambi. 

2. Semua jawaban atau hasil wawancara yang diterima diubah dalam bentuk 

tulisan. 

3. Menganalisis jawaban hasil wawancara. 

 

3. Analisis Dokumentasi 

Pengolahan data dokumentasi ini, hanya melihat nilai rapor siswa kelas XII IPA 

pada semester ganjl dan setelah itu data-data yang ada akan dianalisis dalam bentuk 

kalimat yang akan dihubungkan sesuai dengan profil kesiapan siswa dalam 

menghadapi ujian nasional. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi validasi instrument penelitian 

Tabel 4.1 Data Hasil Validasi Instrumen Angket Penelitian 

Indikator Deskriptor 
Sebelum di validasi Setelaah di validasi 

Jumlah Soal Jumlah Soal 

Kesiapan fisik 
- Kondisi badan yang sehat, 

bugar, dan cemas. 
12 12 

Kesiapan psikis 

- Ada hasrat untuk belajar, 

dapat berkonsentrasi, dan 

ada motivasi instrinsik 

16 16 

Kesiapan materiil 

- ada bahan yang dipelajari 

atau dikerjakan berupa buku 

bacaan, catatan pelajaran, 

lembar contoh soal, modul 

dan job sheet untuk 

pembelajaran praktek 

12 12 

 
Total 40 40 

Setelah divalidasi, butir soal yang ada didalam angket tidak berubah. Validasi 

yang dilaksanakan berupa perbaikan redaksi dan kalimat pertanyaan yang tertera 

didalam angket, setelah itu penambahan pertanyaan dengan menggantikan pertanyaan 

yang bertujuan sama. Selanjutnya, setelah melakukan validasi instrument angket, 

maka angket ini dapat digunakan atau dapat dipercaya. 

 

2. Hasil angket profil kesiapan siswa kelas XII IPA dalam menghadapi ujian 

nasional tahun 2014 di SMA Negeri 3 Kota Jambi 

Hasil dari angket penelitian yang diberikan bahwa dari jawaban pertanyaan 

angket siswa yang tertera bila dilihat secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa siswa 

kelas XII IPA SMA Negeri 3 Kota Jambi sebagian besar telah siap menghadapi ujian 

nasional tahun 2014. Hal ini dikarenakan bahwa siswa telah mempersiapkan dirinya 

dengan baik menjelang pelaksanaan ujian nasional. Menurut Slameto (2010:113) 

kondisi kesiapan seorang siswa mencakup setidak-tidaknya 3 aspek, yaitu: 

1. Kondisi fisik, mental, dan emosional. 

2. Kebutuhan-kebutuhan, motif, dan tujuan. 

3. Keterampilan, pengetahuan dan pengertian yang lain yang telah dipelajari. 

Kesiapan siswa pada penelitian ini dibuktikan dengan hasil pengolahan data 

berdasarkan kriteria penafsiran persentase yang tertera pada tabel 4.5. Dimana pada 
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tabel tersebut bahwa kesiapan siswa kelas XII IPA SMA Negeri 3 kota Jambi bila 

dilihat berdasarkan persentase indikator kesiapan fisik mencapai 70,3%, ini termasuk 

kategori baik. Untuk indikator kesiapan psikis mencapai 68%, ini termasuk kategori 

baik dan untuk kesiapan materiil mencapai 73%, ini termasuk juga kedalam kategori 

baik. Dari data ini peneiliti dapat menyatakan bahwa sudah sebagian besar dari siswa 

tersebut telah siap dalam menghadapi ujian nasional tahun 2014 ini. 

Kesiapan sangat penting untuk memulai suatu pekerjaan, karena dengan 

memiliki kesiapan, pekerjaan apapun akan dapat teratasi dan dikerjakan dengan 

lancar sehingga memperoleh suatu hasil yang baik pula.  

 Kesiapan siswa dalam belajar merupakan kondisi diri siswa yang telah 

dipersiapkan untuk melakukan suatu kegiatan belajar. Kesiapan diri siswa akan 

melahirkan perjuangan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Kesiapan individu 

sebagai seorang siswa dalam belajar akan menentukan kualitas proses dan prestasi 

belajar siswa. Keberhasilan siswa melakukan kesiapan sebelum menghadapi hal-hal 

yang berkaitan dengan sekolah dapat menentukan kesuksesan siswa tersebut, 

sehingga akan mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hasil pengolahan data mengenai 

kesiapan siswa dalam menghadapi ujian nasional tahun 2014 yang disesuaikan 

dengan indikator kesiapan dapat dilihat pada diagram dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram distribusi hasil angket per indikator di SMA Negeri 3 Kota Jambi 
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Sesuai dengan hasil secara keseluruhan yang didapat, maka dengan pelaksanaan 

penelitian ini peneliti dapat menggambarkan bahwa pentingnya untuk siswa dalam 

mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian nasional tahun 2014. Terutama dalam 

kesiapan fisik, kesiapan psikis, dan kesiapan materiil. Bila persiapan tersebut telah 

benar-benar disiapkan maka akan dengan mudah bagi siswa tersebut dalam 

menjalankan ujian nasional pada tahun 2014.  

Dinas Pendidikan (Disdik) menyatakan bahawa untuk siswa yang memiliki 

cacat fisik dipastikan mendapat kemudahan dalam mengerjakan soal ujian nasional. 

Karena, diikutsertakannya setiap pelajar tersebut untuk ujian nasional sesuai dengan 

UUD 1945 yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara Indonesia 

memperoleh pendidikan tanpa membedakan cacat fisik. Kemudahan-kemudahan 

yang diberikan kepada siswa cacat fisik dalam mengikuti ujian diantaranya akan 

didampingi panitia pengawas (Wibawa dan Widiasavitri, 2013:140).  

Pengawas tersebut akan memberikan bantuan membacakan soal ujian bagi 

siswa yang buta sekaligus membantu melingkari jawaban. Demikian  juga bagi siswa 

yang tuli, panitia akan membantu menyalin soal. Selain itu, bagi siswa penyandang 

tunanetra juga akan mendapat perlakuan khusus, seperti disediakan soal huruf braile.  

Bila dilihat dari berdasarkan masing-masing indikator masih ada beberapa 

siswa yang tidak siap dalam pelaksanaan ujian nasional tahun 2014. Siswa yang tidak 

siap dalam menghadapi ujian nasional tahun 2014 ini terihat dari jawaban pertanyaan 

siswa pada setiap indikator yang mempertanyakan tentang kesiapan siswa dalam 

menghadapi ujian nasional tahun 2014. Akan tetapi untuk jumlah siswa yang tidak 

siap menghadapi ujian nasional ini hanya sebagian kecil saja. 

 

3. Pembahasan Wawancara 

Pada wawancara yang dilakukan peneliti terdapat 15 pertanyaan yang 

menyangkut tentang profil kesiapan siswa kelas XII IPA dalam menghadapi ujian 

nasional tahun 2014. Untuk beberapa contoh pertanyaan, berdasarkan hasil 

wawancara untuk pertanyaan pertama mengenai tentang kondisi kesehatan siswa 

dapat diterangkan bahwa saat ini kondisi kesehatan siswa masih dalam keadaan siap 
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menjelang pelaksanaan ujian nasional tahun 2014 itu dilaksanakan. Karena kondisi 

kesehatan yang baik dapat mempengaruhi semangat belajar bagi diri siswa itu sendiri. 

Kecemasan merupakan kondisi mental individu yang terjadi karena adanya 

tantangan, tekanan, dan tuntutan untuk mencapai tujuan tertentu. Kecemasan dan 

kekhawatiran merupakan hal yang wajar bagi siswa yang akan menjalani ujian. Hal 

yang terpenting dari kecemasan mereka mendorong mereka untuk giat belajar. 

Kecemasan itu disebabkan dari ketidakpercayaan diri siswa dalam menghadapi ujian 

yang kemudian meluas menjadi rasa takut, cemas dan malu.  

Siswa takut dan cemas dalam menghadapi ujian, mereka takut jika hasil yang 

diperoleh tidak dapat memenuhi standar yang telah ditentukan. Mereka akan malu 

kepada orang tua, guru dan teman bila tidak lulus. Bayangan pemikiran seperti inilah 

yang akan menimbulkan kecemasan pada siswa, keadaan seperti ini yang membuat 

konsentrasi siswa terpecah dan justru akan mengganggu juga merugikan mereka 

sendiri. 

Mengenai tentang tingkat kecemasan siswa menjelang pelaksanaan ujian 

nasional tahun 2014, hal ini dapat dijelaskan bahwa untuk tingkat kecemasan siswa 

saat ini masih dalam tahap biasa saja, dengan kata lain bahwa kondisi diri siswa saat 

ini masih dalam keadaan seimbang. Karena menurut guru biologinya sendiri bahwa 

hal apapun yang dilakukan oleh siswa itu sendiri meraka harus siap dalam 

melaksanakan ujian nasional tahun 2014. 

Berdasarkan dari setiap pertanyaan yang diajukan kepada guru biologi SMA 

Negeri 3 Kota jambi, bahwasannya untuk saat itu siswa kelas XII IPA telah siap 

untuk menghadapi ujian nasional tahun 2014. 

 

4. Pembahasan Dokumentasi 

Berdasarkan data dokumentasi yang didapatkan dari guru biologi SMA Negeri 

3 Kota Jambi bahwa nilai rapor untuk anak kelas XII IPA khususnya  pada mata 

pelajaran biologi yaitu telah mencapai diatas SKM (standar kelulusan minimum). 

SKM yang dimiliki oleh sekolah SMA Negeri 3 Kota Jambi ini yaitu bernilai 80. Bila 

dilihat dari daftar nilai rapor tersebut, masih banyak siswa yang mendapatkan nilai 
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hanya mencapai standar SKM dan hanya sedikit untuk siswa yang mendapatkan nilai 

lebih tinggi dari SKM. 

Berdasarkan penjelasan dari guru biologinya sendiri, untuk nilai-nilai rapor 

yang didapatkan oleh siswa kelas XII IPA ini sudah memuaskan. Karena diantaranya 

nilai-nilai tersebut sudah mencapai nilai standar yang ditentukan dan bahkan ada yang 

melebininya. Setiap nilai yang didapat oleh siswa, itu merupakan usaha dan 

kemampuan dari diri mereka sendiri dan dari luar individu. Dari diri siswa meliputi 

tingkat pemahaman, perhatian, minat, motivasi, dan cara belajar siswa. Dari luar 

individu meliputi kelengkapan buku teks, lingkungan sekolah dan lingkungan sehari-

hari. 

 

PENUTUP 

Kesimpulan.  Setelah dilakukan penelitian mengenai profil kesiapan siswa kelas XII 

IPA dalam menghadapi ujian nasional tahun 2014 dapat disimpulkan bahawa: 

1. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa siswa kelas XII IPA SMA Negeri 3 Kota 

Jambi tergolong kategori siap dalam menghadapi ujian nasional tahun 2014. Hasil 

penelitian ini termasuk kedalam kategori baik. 

2. Hasil pengolahan data berdasarkan kriteria penafsiran secara keseluruhan bahwa 

indikator kesiapan fisik mencapai 70,3%, termasuk kedalam kategori baik, untuk 

indikator kesiapan psikis mencapai 68%, termasuk kedalam kategori baik, dan 

untuk kesiapan materiil mencapai 73,1% , termasuk kedalam kategori baik. 

Saran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka disarankan agar: 

1. Mengingat pada penelitian ini bahwa masih ada siswa yang belum seluruhnya 

siap menjelang pelaksanaan ujian nasional, hendaknya kesiapan siswa lebih 

diperhatikan dan perlu ditingkatkan lagi agar siswa dapat mengatasi ujian 

nasional dengan lebih baik. 

2. Diharapkan ada pemberian informasi tentang pentingnya kesiapan fisik, kesiapan 

psikologis, dan kesiapan materiil untuk siswa menjelang ujian nasional. 
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