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Abstract

The purpose of this study was to evaluate the implementation of
the National Final Examination (Ebtanas) for the senior high
schools. This study involved twelve senior high schools, four
senior high schools from each of three provinces, Central Java,
Jambi, and South Sulawesi. The findings were:(1) The adminis-
tration manuals for the examination were available at the
schools, but there was no explanation on how to use the analysis
results, (2) The design of the administration could prevent any
leakage, (3) There were two conflicting opinions about the merit
of the Ebtanas, (4) The Ebtanas had no contribution to the
improvement rf the education quality, and (5) Most parents and
teachers were in favor for continuing the implementation of
Ebtanas, but they proposed some revisions.
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Pendahuluan

Peningkatan kualitas berkelanjutan merupakan salah satu

program pembangunan pendidikan nasional yang menjadi acuan

semua lembaga pendidikan dalam menyusun program kerja. Kualitas

berkelanjutan mengandung arti bahwa produk lembaga pendidikan
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Umum ada enam. Mata pelajaran lain yang tidak diujikan pada

Ebtanas diujikan pada Evaluasi belajar Tahap Akhir, yaitu EBTA.

Tujuan peneyelenggaraan EBTANAS adalah untuk: (1) merin-

tis terciptanya standar nasional mutu pendidikan dasar dan mene-

ngah, (2) menyederhanakan prosedur penerimaan siswa baru,

(3) mempercepat peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan

dasar dan menengah, (4) menunjang tercapainya tujuan kurikulum,

dan (5) mendorong agar proses belajar-mengajar dilaksanakan

berdasar kurikulum (Depdikbud, 1986). Lima tujuan yang ingin

dicapai tidak pemah dipermasalahkan, karena semuanya penting.

Namun yang selalu dipermasalahkan adalah seberapa jauh tujuan

tersebut telah tercapai.

Setiap usai pelaksanaan EBTANAS selalu dijumpai berbagai

masalah berkaitan dengan validitas dan reliabilitas soal, pembiayaan,

keamanan soal, sistem pensekoran, dan manfaat EBTANAS. Seiring

dengan era reformasi, semua masalah yang berkaitan dengan

EBTANAS muncul ke permukaan, bahkan ada yang menyarankan

agar EBTANAS ditiadakan. Namun sebagian lain berpendapat

bahwa EBTANAS masih diperlukan untuk memantau perkembangan

mutu pendidikan.

Lima tujuan yang ingin dicapai EBTANAS merupakan

tantangan bagi pengelola pendidikan untuk selalu berusaha mening-

katkan kualitas proses pembelajaran. KeliJhan dari sebagian

masyarakat mendorong para pembuat kebijakan untuk melihat

kembali tentang konsep EBTANAS dan peneyelenggaraannya di

lapangan. Ketercapaian tujuan EBTANAS juga harus diketahui

masyarakat, sehingga diperlukan pengkajian secara mendalam

tentang permasalahan EBTANAS yang hasilnya disampaikan ke
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keberhasilan suatu program, yang hasilnya digunakann untuk

perbaikan.

Evaluasi dalam bidang pendidikan bertujuan untuk menda-

patkan informasi dari bt?rbagaiaspek yang berkaitan dengan pendi-

dikan. Berbagai pendapat dari para ahli dapat disimpulkan bahwa

tujuan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk: (1) mengetahui

sejauh mana materi yang diajarkan dikuasai oleh peserta didik,

(2) mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pembe-

lajaran yang digunakan, (3) mengetahui kesesuaian antara kemajuan

prestasi peserta didik dengan program yang telah ditetapkan,

(4) mengetahui kebermanfaatan materi pelajaran yang diberikan,

(5) menentukan pemberian sertifikat keahlian (Gronlund, 1981;

Arifin, 1990). Selain itu evaluasi juga bertujuan untuk membantu

pelaksana program agar tujuan yang direncanakan dapat dicapai
secara efisien.

Evaluasi dalam pendidikan membutuhkan data yang akurat

agar keputusan yang dipilih lebih tepat sasaran. Data yang dibutukan

dikumpulkan dengan menggunakan suatu alat atau instrumen.

Instrumen ini bisa berupa tes atau nontes. Tes adalah seperangkat

pertanyaan yang memiliki jawaban benar atau salah, sedang

instrumen nontes tidak memiliki jawaban benar atau salah (Mardapi,

1997). Respons seseorang terhadap suatu instrumen merupakan

gambaran kemampuan atau karakteristik orang tersebut dalam
bidang tertentu.

Menurut Anastasi (1976) tes pada dasamya adalah tindakan

pengukuran yang bersifat objektif dan baku terhadap sampel prilaku
seseorang. Objektif berarti hasil pengukuran memiliki kesalahan

yang sekecil mungkin dan baku berarti ada prosedur yang harus
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memilih bentuk tes yang tepat, Ebel (1972) lebih menekankan pada

penilaian yang objektif, agar hasilnya menggambarkan kemampuan

yang sebenamya.

Pemilihan bentuk.tes selalu memperhatikan validitas isi, waktu

yang disediakan untuk koreksi lembar jawaban, dan objektivitas

penilaian. Pertimbangan ini yang menentukan bentuk tes pilihan

ganda untuk soal-soal EBTANAS. EBTANAS sebagai evaluasi

hasil belajar yang bersifat nasional selalu menghadapi berbagai kritik

dari masyarakat. Nitko (1989) menyampaikan kritik terhadap ujian-

ujian yang bersifat nasional sebagai berikut: (1) hasilnya tidak peka

terhadap program perbaikan, (2) laporan hasil tes tidak menjelaskan

pengetahuan dan ketrampilan yang telah dipelajari siswa, (3) hasil

ujian memberi dasar yang rapuh dalam membimbing karir siswa,

(4) sering kurang sesuai dengan tujuan yang dinyatakan dalam

kurikulum resmi. Selain itu dengan jumlah mata ujian yang terbatas,

siswa cenderung lebih memperhatikan mata pelajaran yang akan

diujikan pada EBTANAS dibanding mata pelajaran lain.

Usaha meningkatkan kualitas pendidikan melalui EBTANAS

memiliki beberapa fenomena yang menarik untuk digunakan sebagai

landasan pengambilan keputusan: Dari tahun ke tahun NEM yang

digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur kualitas

pendidikan belum menunjukkan perbaikan yang signifikan Dalam

lima tahun terakhir hasil NEM SLTP maupun SMU menunjukkan

angka yang fluktuatif, dengan nilai rata-rata NEM bergerak antara

4,00 dan 6,00, kecuali untuk PPKN dan Bahasa Indonesia yang rata-

rata NEM-nya berada di atas angka 6,00 (Depdikbud, 1998).

Informasi ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan dari tahun ke

tahun belum menunjukkan peningkatan.
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dipilih secara acak lima orang guru mata pelajaran yang diebtanas-
kan dan yang tidak, 5 orang siswa, dan 5 orang tua. Selain itu di tiap
propinsi dicari seorang pakar pendidikan.

Sumber informasi yang lain adalah pejabat Balitbang Depdik-

bud, pejabat Direktorat Pendidikan Menengah Umum, pejabat
Kantor Wilayah Depdikbud, dan pejabat pada Dinas Depdikbud di
wilayah yang sekolahnya terpilih sebagai sampel. Jadi semua jalur
yang terlibat dalam menentukan bebijakan dan yang melaksanakan
EBTANAS diikutsertakan sebagai sumber informasi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumen-

tasi, wawancara, dan angket. Untuk itu dikembangkan pedoman
wawancara dan instrumen angket, serta pedoman untuk menjaring
data dokumen. Semua instrumen dan pedoman wawancara divalidasi

melalui telaah para pakar dan ujicoba di lapangan.
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptifkuantita-

tif untuk data kuantitatif yang diperoleh melalui angket dan
dokumentasi. Untuk data kualitatif hasil wawancara dianalisis secara

deskriptif kualitatif

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pedoman penyelenggaraan EBTANAS untuk ketiga propinsi
hampir sarna dan merupakan penjabaran pedoman yang dikeluarkan
oleh Pusat. Perbedaan pedoman pada tiga propinsi tersebut terletak

pada urutan penulisan bukan pada subtansinya. Isi pedoman
meliputi: tujuan EBTANAS, penyelenggaraan EBTANAS, kegunaan
nilai EBTANAS, jadwal EBTANAS, kegunaan NEM dan DANEM,

perhitungan nilai untuk menentukan nilai STTB, penentuan keber-
hasilan khusus SMK, sertifikasi kompetensi SMK, pengumuman
hasil EBTANAS, pemilihan, penggandaan, dan pendistribusian soal
EBTANAS, tugas panitia EBTANAS, tugas sekolah penyelenggara,
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4. Petugas dari sekolah mengambil soal dari sub-rayon pada hari

Ujlan.

5. Pada saat ujian berlangsung, jarak tempat duduk peserta kurang

lebih 0,60 meter dan diawasi oleh guru dari sekolah lain.

Setelah ujian, lembar jawaban komputer (LJK) dikirim ke sub

rayon dan kemudian dikirim ke Kantor Wilayah untuk dikoreksi

dengan komputer. Soal yang dikoreksi dengan komputer adalah

bentuk pilihan ganda, sedang bila ada bentuk uraian, lembar jawaban

dikoreksi di tingkat Kandep melalui koreksi silang. Namun masalah

yang sering timbul pada penggunaan koreksi secara manual adalah
validitas hasil koreksi.

Temuan yang menarik dari hasil angket dan wawancara

adalah: menurut 76% siswa klas I SMU di Jawa Tengah, 73,9%
siswa SMU kelas 1 di Sulawesi Selatan, dan 81,8% siswa kelas 1

SMU di Jambi ada peserta ujian EBTANAS SLTP yang menyontek

saat mengerjakan ujian. Menyontek ini bisa berupa membuka catat-

an, melihat pekerjaan temannya atau melakukan tindakan lain yang

dilarang oleh ketentuan.

Temuan berikutnya, menurut 20% siswa SMU kelas 1 di Jawa

Tengah, 26,1% siswa kelas 1 SMU di Sulawesi Selatan, 18,2%

siswa kelas 1 SMU di Jambi ada petugas pengawas ujian EBTANAS

yang membantu siswa mengerjakan soal. Hal ini bisa terjadi karena

ada pengawas yang bermurah hati, sehingga standar pelaksanaan
EBTANAS belum dilaksanakan di semua sekolah.

Pakar pendidikan dari Makasar menyatakan bahwa EBTANAS

memiliki manfaat dalam meningkatkan motivasi mengajar guru dan

belajar siswa, serta meningkatkan perhatian orang tua pada belajar
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Data perkembangan NEM juga menunjukkan bahwa

EBTANAS belum memberikan sumbangan dalam meningkatkan

kualitas pendidikan, karena dari tahun ke tahun besarnya NEM

belum menunjukkan p~ningkatan, masih dalam kategori rendah. Hal

ini yang perlu mendapat perhatian semua pihak termasuk orang tua

dan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam membantu belajar

anaknya

Apabila besarnya NEM dijadikan indikator dalam mel1capai

standar mutu pendidikan, maka disimpulkan bahwa hasil EBTANAS

belum mencapai standar mutu pendidikan. Hanya untuk EBTANAS

SLTP, soal ujian sudah dikalibrasi, sehingga rendahnya nilai hasil

EBTANAS menunjukkan bahwa standar mutu yang akan dicapai

masih jauh di atas.

Menurut aturan, semua beaya EBTi\NAS ditanggung oleh

pemerintah, namun kenyataan di lapangan masih ada beberapa

daerah yang menarik beaya tambahan untuk EBTANAS dari orang

tua. Meskipun demikiaI) sebagian besar orang tua tidak merasa

keberatan seandainya harus membayar beaya EBTANAS. Hanya

yang mereka tuntut adalah keterbukaan dalam menentukan beaya
dan penggunaan dana tersebut.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah objektivitas NEM.

Terdapat 12,6~,Io guru di Jawa Tengah, 23,8% guru di Sulawei

Selatan, dan 46,87% guru di Jambi yang berpendapat bahwa NEM

tidak objektif Oleh karena itu, mereka menyarankan agar

EBTANAS yang akan datang lebih objektif Selain itu, para pakar

pendidikan berpendapat agar sistem pengawasan dan pensekoran

EBTANAS dibuat lebih objektif Demikian pula orang tua berharap
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Saran

1. Menyempurnaan pedoman penyelenggaraan EBTANAS dengan

menambah butir tentang kewajiban Kanwil dan sekolah meng-

analisis hasil EBTANAS dan pemanfaatannya, dan memperbaiki

penyelenggaraan-penyelenggaraan EBTANAS terutama dalam

standar pelaksanaan dan objektivitas penilaian..
2. Melakukan standardisasi kualitas soal EBTANAS.

3. Membentuk tim pengawas sekolah yang memantau pelaksanaan
EBTANAS.

4. Tiap sekolah menyusun program tindak lanjut hasil EBTANAS.

5. EBTANAS dapat dilanjutkan dengan sejumlah perbaikan.
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