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ABSTRAK

Pada saat ini teknologi informasi dan komputer tidak hanya digunakan pada proses

memberikan suatu ilmu, namun juga dapat menjadi suatu media evaluasi bagi peserta didik.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi mutu pendidikan yaitu penggunaan teknologi

informasi dan komunikasi. Sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk melengkapi

layanan pendidikan. Ujian nasional merupakan salah satu jenis sistem evaluasi standar

pendidikan secara nasional untuk mengukur pencapaian peserta didik pada beberapa mata

pelajaran tertentu dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh

pusat penilaian pendidikan. Pada dasarnya dalam proses pelaksanaan ujian terdapat dua

faktor yang harus diperhatikan, diantaranya faktor valid dan tidak validnya suatu penilaian.

Adapun faktor tidak validnya suatu penilaian dapat dipicu dari tindakan kecurangan yang

dilakukan oleh peserta. Dengan adanya perkembangan teknologi pada saat ini, salah satu cara

untuk menghadapi permasalahan ketidak validan penilaian tersebut yaitu pelaksanaan ujian

nasional tidak lagi menggunakan sistem ujian berbasis kertas atau Paper Based Test tetapi

menggunakan sistem ujian nasional berbasis komputer atau Computer Based Test.



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat dan

KaruniaNya, Kami dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui

kegiatan Mewujudkan Cilacap 4c Melalui Model Pendidikan 435-Pe-4c. Pangabdian kepada

masayarakat ini merupakan perwujudan salah satu Tri Dharma Pergururan tinggi yang

dilaksanakan oleh civitas akademikauniversitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap.

Kegiatan ini telah dilaksanakan pada 16 September 2019, dalam rangka MI Yayasan

BAKII Cilacap menghadapi persiapan ujian berbasis computer (CBT). Dalam kesempatan ini,

kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan
kemudahan dalam pelaksanaan pengabdian.

2. LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang telah memberikan
dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

3. Seluruh civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali Cilacap yang
telah membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan pengabdian ini.

4. Seluruh peserta yang telah turut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan
pengabdian ini.

Akhir kata semoga kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat bermanfaat

bagi semuanya.

Cilacap, 1 Oktober 2019

Ketua Pelaksana



1. LATAR BELAKANG

Computer Based Test (CBT) merupakan sistem pelaksanaan ujian nasional

menggunakan komputer sebagai media untuk melaksanakan ujian. Computer Based Test

(CBT) atau tes berbasis komputer sesuai dengan namanya dalam pelaksanaannya

menggunakan bantuan fungsi komputer. Pada tes ini dalam penyampaian soalnya

menggunakan komputer, begitu juga dalam menjawab dan mengoreksinya. Tes berbasis

komputer dilakukan dengan menggunakan software komputer yang nantinya digunakan

untuk menyajikan soal tes, menampung respon peserta terhadap tes dan kemudian

disimpan dan dianaisis secara elektronis. Terdapat pula CBT yang langsung tersambung

dengan jaringan internet yang sering disebut online test. CBT memiliki kelebihan, antara

lain: dibandingkan tes tertulis, dalam tes ini peserta dapat segera tau hasil tes, jika

dibandingkan dengan tes lisan, tes ini dapat dilaksanakan serentak dengan peserta banyak

dengan waktu yang relatif singkat, siswa merasa lebih bebas dan percaya diri dalam

mengerjakan soal, mengurangi terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan tes, karena setiap

peserta akan mendapat soal yang berbeda dengan tingkat kesulitan yang sama.

2. TUJUAN PENGABDIAN

Subjek dari pengabdian ini adalah tenaga pendidik MI Yayasan Bakii Cilacap.

Adapun tujuan dari pengabdian ini adalah mengetahui kesiapan internal dan eksternal

siswa MI Yayasan Bakii Cilacap dan mengetahui kesiapan sekolah.

3. METODE PENGABDIAN

Metode yang dipakai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah

metode

seminar tentang Kiat Menghadapi Persiapan Ujian Berbasis Computers (CBT).

4. TIM PENGABDIAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan oleh sebuah tim yang terdiri

dari: Mawan Akhir Riwanto, M.Pd sebagai ketua tim

5. PESERTA PELATIHAN

Kegiatan PKM ini berbentuk seminar tentang Kiat Menghadapi Persiapan Ujian

Berbasis Computers (CBT) dengan jumlah peserta sekitar 30 orang.



6. JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini berlangsung pada hari Senin, 16 September

2019 Jadwal dan susunan acara terlampir.

7. LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PKM

Kegiatan seminar tentang Kiat Menghadapi Persiapan Ujian Berbasis Computers

(CBT) pada 16 September 2019 dapat berjalan lancar. Jadwal dan susunan acara terlampir.

a. Materi Kegiatan

Hubungan antara mutu pendidikan dengan implementasi ujian nasional berbasis

komputer adalah bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan maka diterapkan ujian

nasional berbasis komputer, pada proses penyelenggaraan ujian nasional ini

pelaksanaanya lebih handal, cepat dan efisien. Serta untuk meminimalisir kebutuhan

biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ujian nasional seperti pada ujian nasional PBT

atau tulis.

Isu-Isu Kebijakan Pelaksanaan UNBK

1) Kesiapan Siswa Melaksanakan UNBK

Kesiapan diatas dapat diartikan sebagai kondisi dari fisik, mental, emosional yang

baik, kemudian didukung dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menanggapi

sebuah kejadian atau melakukan suatu kegiatan. Salah satu faktor yang dapat

mempengaruhi belajar diantaranya, yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan

faktor yang berasal dari diri peserta didik sendiri dan meliputi dua aspek, yakni 1)

aspek fisiologi dan, 2) aspek psikologi, ada beberapa komponen yang dapat

mempengaruhi psikologis atau mental peserta didik diantaranya yaitu

kecerdasan/pengetahuan, minat, motivasi, sikap dan bakat.

2) Kesiapan Sekolah Melaksanakan UNBK

Kesiapan sekolah hal ini adalah tingkat kesediaan suatu satuan pendidikan dalam

melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diturukan oleh pemerintah, seperti halnya

pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Sekolah harus mampu menyediakan

semua fasilitas yang di butuhkan oleh siswa. Kesiapan sekolah menjadi aspek yang

sangat penting dimana hal ini dapat mempengaruhi kesiapan siswa, selain itu

kesiapan guru serta sarana prasarana juga menjadi aspek yang sngat penting untuk

diperhatikan. Peran guru sebagai motivator yang dapt memberi pengaruh yang kuat



bagi kesiapan siswa, begitu pula dengan sarana prasarana dengan adanya sarana

prasarana yang memadai dan baik maka hal ini dapat juga meningkatkan kesiapan

siswa.

b. Hambatan dan Kendala

Pada dasarnya pelaksanaan pelatihan teknologi tepat guna dalam rangka pengabdian

pada Masyarakat ini lancar, namun demikian bilamana ditelaah lebih lanjut, masih ada

beberapa aspek yang memiliki kekurangan dan bisa diperbaiki untuk hasil yang lebih

maksimal. Berbagai kekurangan itu terangkum dalam uraian sebagai berikut :

1. Keaneka-ragaman Kemampuan Awal Peserta.

Para peserta aktif pelatihan ini ternyata memiliki kemampuan awal yang

berbeda-beda. Ada yang sudah tingkat lanjut (mahir) dan ada pula yang masih

tingkat dasar. Kebanyakan diantara mereka memiliki pengetahuan yang masih dasar.

Kondisi ini sangat mempengaruhi efisiensi waktu dan efektifitas pelaksanaan

pelatihan ini. Instruktur dituntut untuk lebih sabar dan memperlakukan para peserta

kasus per kasus. Metode pengajaran klasikal yang dirancang untuk pelatihan ini

pada prakteknya tidak bisa diterapkan secara massal.

2. Peserta pelatihan yang mayoritas Laki-laki

Para peserta yang merupakan perangkat desa kebanyakan adalah laki-laki,

antusiasme dalam proses pelatihan kurang begitu memuaskan jika dibandingkan

dengan para peserta perempuan. Karena mereka berpikir bahwa kelihatan tersebut

lebih cocok untuk kaum wanita.

c. Saran dan Tindak Lanjut Kegiatan PPM

Menutup laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini perlu disampaikan

bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan dengan bentuk penyelenggaraan Seminar Kiat

Menghadapi Persiapan Ujian Berbasis Computers (CBT) harusnya dibagi menjadi

kelompok kelompok kecil yang terdiri dari 5-10 orang sehingga pelatihan tersebut lebih

efektif serta efisien.
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Lampiran 1

No Jam Rincian Kegiatan
1. 08-00-09.00 Registrasi peserta
2. 10.00-10.30 Pembukaan
3. 10.30-11.15 Seminar Kiat Menghadapi Persiapan Ujian Berbasis

Computers (CBT)
4. 11.15-12.00 Praktek pembuatan bersama peserta



Lampiran 2.  Surat Tugas dan Daftar Hadir

S U R A T   TUGAS

Nomor : Ybk.1271.07/ 045/421.4/LP2M.UNUGHA/X.19/XII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
(LP2M)  Universitas Nahdlatul Ulama Al Ghazali (UNUGHA) Cilacap.

Nama :  Misbah Khusurur, M.S.I

Jabatan :  Kepala LP2M

Memberikan tugas kepada: Mawan Akhir Riwanto, M.Pd

Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat berupa ” Seminar Kiat Menghadapi Persiapan
Ujian Berbasis Computers (CBT)” Demikian surat tugas ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Cilacap, 11 September 2019

Kepala LP2M UNUGHA Cilacap

Misbah Khusurur, M.S.I

NIK. 951011186



Lampiran 3. Materi Pelatihan





Lampiran 4. Foto Kegiatan



Lampiran 5. Daftar Hadir


