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FIGUR
Tetap Penting
Nilai Ujian Nasional(UN) tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa dari jenjang satuan
pendidikan. Penentuan lulus tidaknya seorang siswa sepenuhnya menjadi hak atau wewenang
dewan guru di masing-masing sekolah. Kendati demikian, pihak sekolah tetap tidak bisa
berleha-leha dan wajib mempersiapkan siswa-siswanya dengan optimal agar mereka bisa
meraih nilai UN yang memuaskan. Penyelenggaraan UN dinilai tetap penting, mengingat nilai
UN akan dipergunakan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikkan yang lebih tinggi. Sebagai
contoh, siswa SMP yang meraih nilai UN tinggi dipastikan bisa meraih "tiket" untuk bisa diterima
di SMA/SMK favorit yang diidam-idamkannya

. "Nilai UN bukan lagi sebagai penentu kelulusan. Tapi nilai UN tetap sangat penting karena
menjadi semacam tiket untuk melanjutkan ke jenjang satuan pendidikan yang lebih tinggi.
Selain itu, hasil UN juga sangat penting untuk memetakan kualitas pendidikan secara nasional,"
ujar ketua PGRI Bali Dr. I Gede Wenten Aryasudha, M.Pd., Minggu(8/4) kemarin. Petinggi
PGRI yang juga Kepala SMP PGRI 2 Denpasar ini menegaskan, pihaknya tetap
mempersiapkan siswa-siswanya agar sukses pada UN tahun pelajaran 2017/2018 mendatang
lewat serangkaian try out atau pemantapan UN. Bobot dan kualitas soal try out dirancang
sesuai kisi-kisi yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Badan
Standar Nasional Pendidikan(BSNP). Dengan begitu, seluruh siswa benar-benar siap
menghadapi UN yang dijadwalkan berlangsung tanggal 23-26 April mnendatang. Dikatakan UN
SMP ini akan mengujikan 4 mata pelajaran, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa
Inggris dan IPA. "Seluruh atau seratus persen soal UN disusun oleh pusat(Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan-red). Teknis UN sama dengan tahun sebelumnya, ada sekolah
yang melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer(UNBK) dan ada pula yang
melaksanakan Ujian Nasional Kertas Pensil(UNKP), " katanya dan menambahkan, soal UN
untuk setiap mata pelajaran yang akan diujikan baru akan didistribusikan ke sekolah pelaksana
UN beberapa saat menjelang pelaksanaan ujian. (ian)

1/1

