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UNAS  sebagai Evaluasi Nasional 

Sebelum mempersoalkan efektivitas UNAS dalam konteks pemberlakuan KBK, 

terlebih dahulu perlu diklarifikasi arti “efektif” atau “efektivitas”. “Efektif” secara semantik 

berarti “ada efeknya, manjur, membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha, tindakan), 

mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan). Sedangkan efektivitas berarti “adanya 

kesesuaian antara tujuan yang diinginkan dengan hasil evaluasi yang dicapai” (Depdikbud, 

1999). Efektivitas juga diartikan sebagai pencapaian sasaran yang telah ditentukan atau 

perbandingan antara hasil-hasil yang nyata dengan hasil ideal (Cowan, 1985); atau 

pencapaian sasaran yang telah ditentukan (Windham, 1988).  

UNAS dikatakan efektif, apabila ia mampu menjadi jalan, upaya, teknik, strategi, atau 

instrumen yang ada efeknya, manjur, membawa hasil, tepat guna sesuai dengan maksud dan 

tujuannya. Karenanya, efektivitas UNAS juga harus dilihat sejauhmana ia mampu menjadi 

cara, jalan, upaya, teknik, strategi, atau instrumen yang ada efeknya, manjur, membawa 

hasil, berhasil guna sesuai dengan maksud dan tujuannya. 

Berdasarkan PP no. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP-SNP), Ujian 

Nasional (UNAS) merupakan ‘salah satu’ bentuk Penilaian Hasil Belajar (PHB) yang 

diselenggarakan oleh “pemerintah”—dalam hal ini adalah Badan Standar Nasional 

Pendidikan/BSNP--secara nasional, sebagai PHB-Nasional (PHBN). PHBN bertujuan untuk 

menilai pencapaian “standar kompetensi lulusan” (bukan kompetensi dasar) secara nasional 

pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran iptek; mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan (psl. 1:4, 25:4).  

Apabila tujuan UNAS sebagai PHBN tersebut bisa dicapai atau efektif, maka hasil 

UNAS dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah, orangtua, masyarakat, satuan 

pendidikan, sebagai salah satu pertimbangan untuk: (1) pemetaan mutu program dan/atau 

satuan pendidikan; (2) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya--SLTP/SMU/SMK/PT; 

(3) menentukan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan tertentu; 

                                                
*Dalam tulisan ini digunakan istilah “Ujian Nasional” (UN) bukan Ujian Akhir Nasional (UAN), sesuai dengan 

istilah yang digunakan di dalam PP. no. 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
** Penulis adalah Doktor Ilmu Pendidikan, spesialisasi keilmuan Kurikulum dan Pembelajaran PIPS. Dosen 

Tetap Universitas Terbuka 
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dan (4) melakukan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam 

upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan (psl. 68). 

Berdasarkan acuan normatif di atas, maka mempersoalkan derajat efektivitas UNAS 

mengandung empat persoalan pokok, yaitu: (1) apakah UNAS efektif menilai standar 

kompetensi lulusan?, (2) apakah UNAS efektif dijadikan dasar untuk melakukan pemetaan 

mutu program dan/atau satuan pendidikan?; (3) apakah UNAS efektif dijadikan dasar seleksi 

masuk jenjang pendidikan berikutnya?; (4) apakah UNAS efektif dijadikan dasar untuk 

menentukan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan tertentu?; dan 

(5) apakah UNAS efektif dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dan pemberian 

bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan? 

Diskusi berikut akan difokuskan pada kelima pertanyaan tadi.  

 

UNAS dan Standar Kompetensi Lulusan  

Sesuai dengan namanya, KBK adalah kurikulum yang berbasis, berpijak, berorientasi, 

dan bertujuan pada pencapaian dan/atau penguasaan seperangkat standar kompetensi 

tertentu, sesuai dengan bidang pelajarannya. Seperangkat standar kompetensi inilah yang 

dinilai derajat ketercapaiannya melalui UNAS. 

Di dalam PP-SNP, ada dua konsep kunci (key concept) yang harus dibedakan, dan 

berkaitan erat dengan UNAS. Kedua konsep tersebut adalah: “kompetensi dasar” (basic 

competency) dan “standar kompetensi” (standardized competency). Standar kompetensi 

(SK) adalah “kompetensi/kemampuan baku” yang harus dikuasai dan dimiliki oleh setiap 

peserta didik sesuai dengan hakikat dari masing-masing matapelajaran pada setiap jenjang 

dan satuan pendidikan. Sedangkan kompetensi dasar (KD) adalah kompetensi/kemampuan 

yang menjadi dasar atau fondasi untuk menguasai atau memiliki standar kompetensi 

matapelajaran tertentu setiap jenjang dan satuan pendidikan. Baik standar kompetensi 

maupun kompetensi mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Sebagai contoh, standar kompetensi lulusan untuk matapelajaran Bahasa Indonesia 

secara nasional misalnya, adalah: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Untuk 

menguasai atau memiliki standar kompetensi tadi, peserta didik harus menguasai atau 

memiliki seperangkat kompetensi dasar, seperti: Mendengarkan (SK)� membedakan 

berbagai bunyi/suara serta bunyi bahasa, dll (KD); Berbicara (SK) � memperkenalkan diri, 

menyapa orang lain, menjelaskan isi gambar, dll (KD); Membaca (SK) � membaca 

nyaring atau bersuara penggalan cerita, buku, dll (KD); dan Menulis � menjiplak dan 

menebalkan, menyalin, dsb. (KD) (Depdiknas, 2003). 

UNAS menilai ketercapaian standar kompetensi mendengarkan, berbicara, membaca, 

dan menulis; bukan ketercapaian kompetensi dasar membedakan berbagai bunyi/suara serta 

bunyi bahasa, dll. Ukuran atau acuan yang dijadikan dasar UNAS dalam menilai 

ketercapaian standar kompetensi tersebut, adalah hasil belajar dan indikator-indikator dari 

masing-masing standar kompetensi tadi.  
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Dengan demikian, dalam konteks KBK, menilai efektivitas UNAS harus dikaji dari 

sejauhmana atau apakah butir-butir tes dalam UNAS telah memetakan seluruh “hasil-hasil 

belajar dan indikator-indikator pokok atau utama” dari masing-masing standar kompetensi 

nasional yang diujikan. Penekanan pada kata “pokok atau utama” mengandung arti, bahwa 

butir-butir soal UNAS tidak mesti atau tidak harus memuat seluruh hasil-hasil belajar dan 

indikator-indikator yang terdapat di dalam KBK. Hasil-hasil belajar dan indikator-indikator 

yang diujikan di dalam UNAS hanyalah hasil-hasil belajar dan indikator-indikator yang 

dipandang “representatif” atau “signifikan” bagi pencapaian standar kompetensi nasional 

yang ditetapkan. 

 

UNAS dan Peta Mutu Program dan/atau Satuan Pendidikan  

UNAS sebagai dasar pemetaan mutu adalah, bahwa hasil UNAS dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran nyata tentang apakah program kurikulum yang dikembangkan oleh 

masing-masing sekolah pada satuan dan jenjang pendidikan tertentu, bermutu atau tidak 

berdasarkan standar kompetensi nasional. Dengan kata lain, UNAS berfungsi untuk menilai 

dan sekaligus memetakan mutu program-program kurikulum dan silabus yang 

dikembangkan sekolah pada satuan dan jenjang pendidikan tertentu. 

Dalam konteks ini, muncul konsep “kurikulum diversifikasi”, yaitu kurikulum dan 

silabus sebagai program-program pendidikan yang dikembangkan di tingkat sekolah untuk 

satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Adanya kurikulum diversifikasi ini berarti, bahwa 

KBK secara ideal bergerak antara paradigma “kurikulum sentralistik” dan “kurikulum 

desentralistik”. Sentralistik terletak pada penetapan standar kompetensi secara nasional, dan 

desentralistik terletak pada kewenangan sekolah untuk mengelola dan mengembangkan 

program-program kurikulum serta silabusnya berdasarkan prinsip “manajemen berbasis 

sekolah/madrasah” dan “otonomi pengelolaan”, khususnya manajemen  atau pengelolaan 

bidang akademik ke arah pencapaian standar kompetensi secara nasional (UU-Sisdiknas, 

psl. 51; PP-SNP, psl. 51).  

Dasar pengembangan kurikulum desentralistik atau diversifikasi adalah derajat 

relevansinya dengan keragaman potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya 

masyarakat setempat, dan peserta didik. Hanya saja perlu dipahami, bahwa diversifikasi 

kurikulum hanya mencakup perangkat ‘tujuan, bahan pelajaran, serta cara yang 

digunakan” untuk mencapai standar kompetensi nasional; bukan pada standar kompetensi 

lulusan yang telah ditetapkan secara nasional. Karena, apapun diversifikasi atau 

desentralisasi kurikulum/silabus tersebut, tetap harus mengacu dan berpedoman pada 

“kurikulum standar nasional”, akuntabel dan menjamin mutu pendidikan (UU-Sisdiknas, 

psl. 36:1, 51; PP. SNP, psl. 7,16,17). 

Dalam posisi seperti ini, maka UNAS tidak menafikan sama sekali keragaman sekolah. 

Selain itu, UNAS secara teoretik menilai dua hal, pertama, standar kompetensi nasional, dan 

kedua, program-program kurikulum serta silabus diversifikasi atau desentralisasinya yang 
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dikembangkan yang menjadi otoritas sekolah. Dalam arti yang kedua, UNAS sesungguhnya 

pula menilai kinerja akademik sekolah di dalam mengembangkan model-model program 

kurikulum serta silabus unggulan di tingkat sekolah. 

Untuk keperluan itu, UNAS bisa dikembangkan dalam dua alternatif, pertama, 

sepenuhnya dilakukan oleh Pemerintah Pusat (BSNP) secara nasional, dan kedua, atas dasar 

kerjasama antara Pemerintah Pusat (BSNP) dengan Pemprov, Pemkab/kota, dan satuan 

pendidikan. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat mengembangkan kisi-kisi tes yang memuat 

hasil-hasil belajar dan indikator-indikator pokok atau utama, sementara butir-butir soal 

UNAS dikembangkan oleh Pemprov, Pemkab/kota, dan satuan pendidikan, sesuai dengan 

karakteristik dan potensi daerah dan siswa masing-masing. Apabila ini yang terjadi, maka 

UNAS dapat efektif sebagai instrumen untuk mendapatkan peta mutu pencapaian standar 

kompetensi sekaligus peta mutu program kurikulum dan silabus diversifikasi atau 

desentralisasi secara nasional.  

 

UNAS dan Ujian Seleksi Masuk Sekolah Lanjutan 

Sesungguhnya hasil UNAS yang tercatat di dalam DANEM/SKHU cukup valid 

sebagai dasar seleksi masuk jenjang sekolah yang lebih tinggi. Kecuali terjadi “mark-up” 

terhadap nilai-nilai dalam DANEM/SKHU hasil UNAS. Akan tetapi, kalaupun ujian sekolah 

tetap diadakan, ujian seleksi yang dikembangkan sekolah secara teoretik bukan untuk 

keperluan seleksi kualitas ketercapaian standar kompetensi nasional oleh calon 

siswa/mahasiswa. Dengan kata lain, soal-soal ujian seleksi masuk yang dikembangkan oleh 

sekolah, bukan untuk menilai efektivitas UNAS sebagai instrumen penilaian derajat 

ketercapaian standar kompetensi atau hasil belajar seorang siswa.  

Dalam teori evaluasi pendidikan, konstruksi soal UNAS masuk kategori tes 

standar/baku (standardized test), sedangkan soal ujian seleksi buatan sekolah masuk kategori 

tes buatan guru (test made by teacher) yang tidak bisa digunakan untuk menilai validitas 

soal-soal UNAS. Karenanya, memang ada faktor-faktor lain non-UNAS yang membolehkan 

sekolah melaksanakan ujian seleksi. PP-SNP menegaskan bahwa UNAS berfungsi sebagai 

“salah satu pertimbangan untuk dasar seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya” (psl. 

68). 

Bila demikian, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ujian seleksi masuk 

sekolah itu “untuk menyeleksi apa” atau “apa yang diseleksi” dari siswa/mahasiswa? Untuk 

menyeleksi kualitas ketercapaian standar kompetensi, jelas tidak, karena sudah dilakukan 

melalui UNAS.  

Dalam kasus praktik ujian seleksi yang terjadi selama ini, dan mengacu pada 

peraturan yang ada, variabel yang diseleksi cenderung pada variabel non-UNAS, di 

antaranya adalah: (1) validitas penilaian akhir yang dilakukan sekolah asal terhadap 

penguasaan siswa untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran non-UNAS, 

seperti agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan 
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kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah 

raga, dan kesehatan; (2) validitas ujian sekolah/madrasah yang dilakukan sekolah asal untuk 

kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (3) daerah “asal siswa” (SD-

SLTA); (4) kemampun dasar atau bakat calon mahasiswa, sehingga perlu dilakukan 

“scholastic test”; dan (5) kemampuan intelektual yang bersifat integratif dari setiap calon 

mahasiswa (PT). 

  

UNAS dan Penentuan Kelulusan Program dan/atau Satuan Pendidikan 

Dalam PP-SNP dinyatakan, bahwa hasil UNAS digunakan sebagai salah satu dasar 

pertimbangan untuk menentukan lulus/tidaknya seorang peserta didik dari satuan dan 

jenjang pendidikan tertentu (psl. 72). Lulus/tidak lulus di sini memiliki pengertian bahwa 

seorang peserta didik dinyatakan sudah menuntaskan atau mencapai standar kompetensi 

lulusan pada satuan dan jenjang pendidikan tertentu. Standar kelulusan/ketaklulusan lazim 

digunakan skor minimal yang berlaku nasional.  

Skor standar kelulusan inilah yang sering menjadi polemik publik, padahal idealnya, 

yang harus dipolemikkan bukan skor standar kelulusan (terlalu tinggi?), melainkan kualitas 

pengelolaan akademik sekolah, utamanya kinerja sekolah di dalam mengembangkan model-

model program kurikulum serta silabus unggulan di tingkat sekolah guna mencapai standar 

kompetensi lulusan yang ditetapkan secara nasional. 

Sungguhpun demikian, UNAS bukan satu-satunya dasar untuk menentukan 

kelulusan/ ketaklulusan seorang peserta didik dalam satuan dan jenjang pendidikan tertentu. 

Kriteria lain yang juga menjadi pertimbangan adalah bahwa peserta didik harus: (1) 

menyelesaikan seluruh program pembelajaran; (2) memperoleh nilai minimal baik pada 

penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok 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; dan (3) 

lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan 

teknologi (PP-SNP, psl. 72).  

Dengan demikian, menilai efektivitas UN sebagai syarat kelulusan hanya sejauh 

yang berkaitan dengan penentuan kualitas ketuntasan atau ketercapaian seorang peserta 

didik terhadap standar kompetensi lulusan pada satuan dan jenjang pendidikan tertentu, yang 

digambarkan dalam bentuk perolehan skor minimal yang ditetapkan dan diberlakukan secara 

nasional. 

 

UNAS dan Pembinaan dan Pemberian Bantuan 

Kriteria terakhir untuk menilai efektivitas UNAS adalah mengkaji signifikansi 

UNAS sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan 

pemberian bantuan kepada sekolah/satuan pendidikan kepada satuan pendidikan dalam 

upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan (PP-SNP, psl. 68). 
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Seperti sudah dikemukakan di atas, UNAS memiliki dua fungsi, pertama, menilai 

ketercapaian standar kompetensi nasional, dan kedua, menilai program-program kurikulum 

serta silabus diversifikasi atau desentralisasinya atau model-model program kurikulum serta 

silabus unggulan yang dikembangkan di tingkat sekolah dalam upayanya mencapai standar 

kompetensi nasional. Yang berkaitan dengan kriteria terakhir ini adalah fungsi UNAS yang 

kedua. Tolok ukur yang digunakan untuk menentukan bahwa sekolah/satuan pendidikan 

tertentu layak/tidak layak mendapatkan pembinaan dan bantuan dari pemerintah, adalah 

hasil pemetaan mutu sekolah/satuan pendidikan yang diperoleh melalui UNAS. 

Logikanya, sekolah/satuan pendidikan yang mutu programnya “di bawah” rata-rata 

mutu nasional akan mendapatkan “prioritas” pembinaan dan bantuan dari pemerintah. Baru 

ke sekolah/satuan pendidikan yang mutu programnya “sama dengan” rata-rata, dan terakhir 

yang “di atas” rata-rata. Atas dasar prinsip ini, maka UNAS dipandang efektif menjadi 

“wahana pemberdayaan sekolah/satuan pendidikan”, sangat fleksibel dan menghargai 

prakarsa sekolah/satuan pendidikan untuk mengoptimalkan kewenangan atau otonomi 

pendidikan yang dimiliki, guna mengembangkan program-program pendidikan yang 

berkualitas dan unggulan untuk mencapai standar kompetensi nasional yang ditetapkan. 

 

Pasca Wacana 

Berdasarkan kelima tolok ukur di atas, sesungguhnya secara teoretik UNAS efektif 

mencapai tujuan penggunaannya, dan sudah mengupayakan bergerak di antara “paradigma 

sentralistik” dan “paradigma desentralistik”. Hanya saja, perlu disadari pula, bahwa cakupan 

substansi soal UNAS terbatas pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penilaian standar 

kompetensi untuk aspek pengetahuan tentang isi/substansi keilmuan, nilai dan sikap; juga 

keterampilan atau proses-proses intelektual. Akan tetapi, sulit menilai efektivitasnya untuk 

aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai dan sikap itu sendiri, karena masalah nilai dan 

sikap tidak bisa dinilai berdasarkan instrumen penilaian berupa “paper and pencil-test” 

seperti UNAS. 

Evaluasi nasional dalam bentuk UNAS untuk menilai derajat pencapaian standar 

kompetensi secara nasional, integral di dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), juga 

merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk mewujudkan Standar Nasional Indonesia 

(SNI). Standarisasi semacam itu, sangat penting untuk mengendalikan mutu pendidikan 

secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas publik dari penyelenggara pendidikan kepada 

pihak-pihak yang berkepentingan (UU Sisdiknas psl. 57; PP-SNP, psl. 1:18).  

Adalah realitas, bahwa semua unsur di dalam kehidupan bangsa dan negara ini, banyak 

bergantung pada kesuksesan pendidikan nasional. Variabilitas atau kesenjangan pencapaian 

standar mutu hasil pendidikan nasional, justru akan sangat merugikan dunia pendidikan, di 

tengah-tengah ambisiusnya bidang-bidang lain untuk mencapai standar nasional, bahkan 

standar dunia. Fenomena dan komitmen terhadap kebutuhan SNI, bahkan “standar dunia” 

(ISO), merupakan fenomena dan komitmen global, mendunia, dan tidak hanya di Indonesia. 
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Semoga tulisan singkat ini ada manfaatnya.  

Pamekasan, 29 Januari 2006 
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