Kecurangan Pada Saat UN

Q7 Jika ada lagi yang ingin kamu
sampaikan terkait kecurangan pada UN
tahun ini, silakan isi komentar di bawah ini.
Answered: 90

Skipped: 113

#

Responses

Date

1

Karena UN dilaksankan pbt dan cbt, sedangkan pbt sudah selesai duluan. Makanya soal pbt bocor ke cbt

4/15/2016 4:13 PM

2

Saya ingin menyampaikan kekecewaan di sekolah saya (padahal sekolah favorit), jadi sebelum hari H UN, setiap
kelas ada yg koordinir bocoran kunci jawaban UN bahkan Ujian Sekolah. Terus setiap kelas punya grup multichat buat
ngomongin kunci jawaban. Setiap anak disuruh beli seharga Rp 120.000 (UN+US), dicicil dari sebelum US. Terkait
jual beli KJ (kunci jawaban) ini, pihak sekolah sebenarnya sudah tau, tapi yg saya bingung, pihak sekolah malah diam
aja, engga bertindak apa2, cuma bilang "pasti kalian dapat kunci ya", udah gitu doang. Seakan-akan tuh "pihak
sekolah" sangat membantu melancarkan kecurangan UN, seperti yg tadi saya ceritakan. Pas hari H UN juga para
pengawas UN "cuma diam aja", ngawasnya cuma sekedar lihat keadaan ruangan berisik atau engga, kalau berisik
cuma bilang "jangan berisik ya" --> main hp ---> keluar2 ruangan terus (kayak ga ikhlas gitu ngawasnya -_-) -->
Ngerumpi sama pengawas lain. Walaupun soal2 UN pas mau dianter ke sekolah2 dijaga ketat sama Polisi, TNI, ABRI,

4/15/2016 9:48 AM

tetep aja bocor juga, tetep aja kunci jawaban keluar. Pokoknya saya kecewa luar biasa sama UN ada curang2 gitu.
3

kebanyakan mereka yg menyontek takut nilai mereka jelek dan takut nilainya tidak bisa untuk snmptn.

4/15/2016 8:16 AM

4

Semoga UN tahun depan lebih diketatin

4/15/2016 7:36 AM

5

Seharusnya UN ditiadakan Dan diganti langsung aja sama SBMPTN.

4/15/2016 6:53 AM

6

Kebijakan kemendikbud Pak Anies Baswedan yang bikin UN bukan lagi penentu kelulusan ini, menurut gue udah
cukup menurunkan angka kecurangan secara drastis. Mungkin berikutnya perlu ditingkatkan untuk segi
pengawasannya aja, misalnya penggunaan CCTV, pengawas keliling yang dari kalangan mahasiswa atau polisi

4/15/2016 5:16 AM

berpakaian bebas.
7

Pemerintah mungkin sudah cukup tepat menjadikan UN bukanlah lagi penentu kelulusan agar siswa tidak mencontek,
akan tetapi menjadikan UN sebagai salah satu acuan untuk daoat masuk ke PTN melalu SNMPTN ternyata malah

4/15/2016 2:54 AM

membuat siswa semakin gencar untuk mencari-cari "jalan pintas". Aku sendiri bukannya tidak tertarik untuk dapat
masuk di PTN melalui SNMPTN, tetapi menyontek bukanlah hal yang tepat untuk mengubah hidupku. Aku anak SMA
yang tidak cukup pintar dalam pelajaran sekolah, nilaiku tidak sebesar anak-anak lain, pernyataan "nilai sekolah tidak
penting" mungkin memang benar, tetapi itu membuatku malas untuk belajar. Untuk itu aku ingin mengubahnya ketika
aku di perguruan tinggi nanti, bukan untuk mendapatkan nilai A saja, melainkan proses belajar yang harus aku
tempuh dan bertanggung jawab atas apa yang aku lakukan dan menyontek pada UN tentu bukanlah hal yang tepat
untuk memulai perubahan baik. #UbahSekarang
8

Aku bingung aja kenapa Kemdikbud seakan menutupi kenyataan bahwa UN SMA 2016 ini 'baik-baik saja'. Di berita tv
juga jarang ada yang meliput tentang UN, apalagi kecurangannya. Kemdikbud juga mengatakan bahwa stock soal
dibuat banyak, jadi peluang untuk mendapatkan soal yang sama persis itu sangat kecil. Padahal aku dan teman

4/15/2016 1:03 AM

sebelahku (kami UN CBT) banyak soal yang sama persis. Seharusnya pelaksanaan UN PBT maupun CBT
dibersamakan, sehingga kecurangan seperti ini tidak lagi terjadi.
9

Semoga nilai un tidak mempengaruhi terhadap snmptn

4/14/2016 11:53 PM

10

Aku di tawarin buat beli soal yang harganya lumayan. Sekitar 15 juta. Tmn2 aku kolektif buat beli kunci jawaban. Aku
cuma di tawarin tp aku ga ikut beli. Dan pas aku tanya k tmn gimana cara mereka kerja ternyata ada clue2 nya setiap
paket dri beberapa soal. Sisanya tinggal isi jawabannya. Sampe aku di kirim lewat sosmed kunci jawaban MTK
padahal org itu jurusan SMK sedangkan aku SMA. Ternyata kunci jawaban itu tersebar luas. Yang aku dengar kata

4/14/2016 10:32 PM

pak Mentri pendidikan kalo kunci jawaban yg beredar itu kebenarannya cuma 10-20%
11

Rasanya tidak adil jika selama belajar 3 tahun, dan nilai un dikotori dengan bumbu bumbu kecurangan. Apalagi jika
ada sekolah yang ikut dalam pembeliam kunci jawaban. Saya harap kecurangan yang terjadi pada saat un bisa di
tangani,dan bagi generasi selanjutnya bisa lebih jujur.

4/14/2016 10:22 PM

12

banyak banget yang percaya sama kunci yang tersebar sblm UN Berlangsung

4/14/2016 10:21 PM

13

Dari jamannya kakak kelas sampek letingan gw gak pernah ada bocoran dari guru karena paketnya berbeda dan kode
paket menggunakan barkode, gw harap gak cuma di SMK gw aja yg gak ada bocoran dan semoga aja guru di smk gw

4/14/2016 9:53 PM

gak coba" un
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14

UNBK merupakan sistem yang sempurna untuk menguji kemampuan siswa, tapi tahun demi tahun nanti UNBK akan

4/14/2016 9:48 PM

menjadi lebih baik daripada sebelumnya diikuti dengan beberapa orang yang mencoba meng"hack" sistem tersebut.
15

when cheaters get cheated. byk yg berlomba2 membuat kunci jawaban yg tak sebenernya. maka dari itu berhati
hatilah lebih baik belajar jangan memgandalkan kumci jawaban

4/14/2016 9:43 PM

16

Penyelenggaraan UN sistem PBT dan CBT yg tidak serentak membuat tingkat kecurangan semakin tinggi. Bahkan
dengan jeda waktu yg lama, para peserta CBT membahas soal yg sblmnya tlh dikerjakan peserta PBT dan soal2 yg
keluar sama persis. Menurut saya itu sgt merugikan para peserta PBT. Jujur saya tdk mengerti atas tindakan
pemerintah yg bukannya memperkecil peluang kecurangan malah membuat sistem yg berdampak sebaliknya.

4/14/2016 9:26 PM

17

karna tingkat kecurangan un tahun 2016 ini cukup tinggi, saya rasa kurang tepat jika harus dijadikan pertimbangan

4/14/2016 8:38 PM

SNMPTN. Mohon dikaji ulang..
18

Kalau curang jangan ajak ajak dong. Minimal ya gak ngumbar jawabannya. Bisa ikut2 an dosa

4/14/2016 8:38 PM

19

Kecurangan yang paling terasa karena perbedaan sistem CBT dan PBT. Selain itu, kj un juga masih tersebar. Hp
yang lolos saat pelaksanaan un. Ditambah dengan adanya socmed, kecurangan menyebar luas. Terkadang membuat
goyah para siswa yang ingin berlaku jujur.

4/14/2016 8:33 PM

20

Menurut gue sepintar pintarnya pemerintah buat ngeminimalisir kecurangan UN biar sampe 0% pun tetap aja ada
oknum atau yg berusaha curang. Gue sbg peserta UN ya pgn bgt dapet nilai bagus. Tapi ya gk dgn cara curang gt.

4/14/2016 8:23 PM

Menurut gue, semua dibalikin ke pserta UN, niatnya curang ya curang, niatnya jujur ya jujur meskipun lingkungan gk
support.
21

jadwal PBT yg lebih awal dari CBT membuka peluang besar untuk berlaku curang.

4/14/2016 8:20 PM

22

UN kok masih bisa kunci jawaban yang bocor sih? Terus kunci nya juga hampi bener semua, kan pada waktu mau
ujian , soal ujian disegel, kok mafia2 diluar sana udah tahu jawabannya. Pinter banget tuh!. Gimana Indonesia mau
maju kalau generasi muda nya kayak gini!

4/14/2016 8:03 PM

23

Sebaiknya UN ditiadakan

4/14/2016 7:59 PM

24

tiap tahun di sekolah gw kayak udah turun temurun transaksi jual beli kunci. gw sm temen gw yg ga beli kunci bigung

4/14/2016 7:41 PM

gimana caranya memutus rantai jual belinya. lebih parahnya yg mengkoordinasi adalah siswa2 yg dulunya sbg
anggota osis. syukurlah ada survei ini, smoga ke depan peluang beredarnya kunci jwaban semakin sedikit
25

Paket soal sangat sedikit , sehingga memudahkan siswa untuk saling berbagi jawaban.Saya lebih setuju jiga paket

4/14/2016 7:29 PM

soal lebih bervariasi.Terima kasih
26

Pendidikan tak lebih dari nilai semata

4/14/2016 7:12 PM

27

Jangan percaya KUNCI just believe in our self.

4/14/2016 7:12 PM

28

ada kecurangan bocoran jawaban. menggunakan handphone! anehnya, saya saya yakin pengawas juga tahu bahwa

4/14/2016 7:12 PM

banyak siswa yg mebawa HP ke dalam ruang ujian, tetapi mereka pura-pura tidak tahu!
29

Ya, pesannya sih untuk para siswa/i yang melakukan kecurangan, ingatlah walaupun kalian dapet nilai yang bagus

4/14/2016 7:05 PM

tapi melalui proses yang tidak terpuji ketahuilah bahwa itu semua tidak akan menjadi barokah dalam hidup kalian.
30

seharusnya lebih diperketat lagi dlm pelaksanaan UN, krna sy dengar masih ada clue soal dan jawaban yg tersebar pd

4/14/2016 7:01 PM

UN cbt.
31

Pengawas memfoto soal UN pbt, dan saya mengetahui jika pengawas tersebut memiliki anak yang sedang melakukan
UN cbt

4/14/2016 6:59 PM

32

UN serasa ulangan harian saja. Ada pengawas tapi serasa gak ada. Entah sengaja atau benar benar gak lihat kalau
pesertanya lagi kerja sama. Bahkan ada pengawas yang ngenyocokin paket2 peserta biar bisa saling nyontek

4/14/2016 6:55 PM

katanya. Saya yang berusaha sendiri dan ingin murni merasa gak adil dengan kejadian ini. Mending satu kali gak
usah UN kalau toh buat nambah dosa aja.
33

Percuma ada pengawas kalo pengawasnya cuma ngejogrog duduk cantik, nggak keliling mengawasi tindak tanduk

4/14/2016 6:46 PM

perilaku peserta UN. Yang jujur ya kesel, yang curang ya surga. Terus mengenai Soal UNBK dan UN Konvensional
semoga tidak sama ya.
34

Siswa yang mencontek seharusnya langsung di backlist dari SNMPTN !!

4/14/2016 6:44 PM

35

Sebaiknya, untuk UN dilakukan serentak, baik itu CBT, maupun PBT. Hal ini untuk menghindari kecurangan anatara

4/14/2016 6:35 PM

siswa yang melaksanakan PBT dengan siswa yang melaksanakan CBT, karena materi yang di UN kan sama, jadi
memungkinkan terjadinya kebocoran soal/materi
36

#UNJUJUR bukan tolak ukur kelulusan tapi digunain buat tolak ukur SNMPTN yah pasti banyak yg ga bakal jujur demi
nilai terbaik buat lolos undangan.
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37

seharusnya UN tidak seperti ini. UN yang digandrung-gandrung bakal buat ngukur kejujuran seseorang malah buat
ajang "pesta ketidakjujuran". saya sangat miris sesungguhnya. dan parahnya lagi UN tahun ini kabarnya bakal buat

4/14/2016 6:32 PM

penilaian SNM.. hellooo.. kenapa ketidakjujuran seseorang dibuat penilaian buat masuk kuliah. saya tidak setuju jika
UN di buat penilaian SNM.
38

Kecurangan yang dilakukan peserta UN mungkin akibat mindset bahwa pelajaran yang diujikan itu sulit sehingga

4/14/2016 6:27 PM

kepercayaan diri peserra UN rendah. Oleh sebab itu, saya percaya cara mengajar sehari-hari guru di sekolah harus
diperbaiki.
39

Tidak ada. Terimakasih

4/14/2016 6:24 PM

40

Kunci jawaban beredar Dan para pengawas kurang galak

4/14/2016 6:24 PM

41

Kecurangan tahun ini lebih dikarenakan waktu pelaksanaan pbt dan cbt yg tidak sama, sehingga soal pbt bocor dan
soal yg berada di cbt pun sama dengan yang di pbt

4/14/2016 6:24 PM

42

Ketika siswa saling mencontek, pengawas seolah tidak peduli dan acuh terhadap keadaan yang dilihatnya. Itu
membuat saya sangat kesal sekaligus prihatin.

4/14/2016 6:23 PM

43

Sebagian dari siswa PBT merasa ini tidak adil dan mereka merasa tdk dihargai. Namun sebagian siswa CBT

4/14/2016 6:22 PM

menganggap bahwa bertindak spt itu (mencari bocoran soal pbt) dan mempelajarinya adalah hal yang wajar dan tidak
apa-apa. Di sisi lain tdk semua anak cbt berbuat seperti itu (mencari bocoran) , hanya beberapa oknum belajar
'korupsi' yang pakai pola seperti itu. Masih banyak lagi orang-orang jujur dengan cara belajar mereka masing-masing
tanpa tahu seperti apa 'pola' soal pbt. Dan yang perlu dipertanyakan siapa oknum pbt yang rela mengkhianati
seangkatannya sendiri? terlepas disuap ataupun tidak, seharusnya pemerintah lebih 'cerdas' menerawang apa yang
akan terjadi diwaktu yang akan datang.
44

Sebaiknya lebih diperbaiki lagi sistem UN ini dari tahun ke tahun tetap saja ada kecurangan merugikan pihak yang

4/14/2016 6:22 PM

jujur.
45

Sebenarnya mereka yg melakukan kecurangan selain karena kurang percaya diri, juga kurang ketatnya pengawasan

4/14/2016 6:11 PM

dr pengawas ujian. Lagipula mereka juga beranggapan ini untuk yang terakhir kali di sma jadi kita harus saling bantu.
Dan juga mereka *atau kita* di masa sekarang menganggap nilai lebih dihargai daripada usaha. Jadi tak heran
banyak yang menghalalkan segala cara utk mendapatkan nilai yg tinggi utk UN. Sedangkan kejujuran sendiri tidak ada
alat ukur/penilaiannya kecuali oleh Allah SWT. Saya pribadi merasa prihatin, apa gunanya disekolahkan orang tua
selama hmpir 12 th yg ujung2nya tidak jujur. Saya hanya bisa pasrah berjuang, belajar, berusaha utk jujur
mengerjakan UN. Saya kira tidak hanya saya namun seluruh teman yg jujur lainnya juga merasa seperti itu. Dan saya
harap kedepannya bisa lebih baik.
46

Nyesel ada guru-guru terdidik tapi malah nyodorin bocoran soal. Seakan-akan pendidikan itu cuma untuk nilai. Miris.

4/14/2016 6:10 PM

47

pengawas sebaiknya lebih sering berjalan dan mengawasi dengan ketat

4/14/2016 6:06 PM

48

Karena mungkin terdapat kecurangan , mohon untuk hasil UN dipertimbangkan kembali berdasar integritas

4/14/2016 6:05 PM

49

Pengawas ujian dikasih pengarahan atau tidak ya? Di sekolah saya, pengawasnya seperti tidak sedang mengawas.
Malah ngobrol-ngobrol di depan. Teman yang di depan saya dan di samping saya, saling tanya jawaban, diacuhkan

4/14/2016 6:05 PM

saja oleh pengawas. Ada yang menggunakan telepon genggam juga, tidak di cek dengan ketat siswanya.
50

banyak siswa yang mendapat soal ujian nasional PBT dan ternyata tipe soal nya sama bahkan benar2 sama

4/14/2016 6:05 PM

51

Saya berharap UN SMA tahun depan atau untuk siswa/i SMP dn SD yg UN tahun ini di periksa peralatan
mengerjakan Ujiannya dan pastikan tidak membawa Hp, waulaupun Hp nya disimpan di saku celana. Juga kpda

4/14/2016 6:04 PM

pengawas tolong dan diharapkan ngawas yg "bener" jgn kasih kesempatan siswa/i menyontek.
52

Menurut gue sih kalau un mau cbt semuanya harus cbt atau pbt yah pbt semuanya. Terus miris juga sih pengawanya
kurang teges dan serasa un itu gak penting yah

4/14/2016 6:02 PM

53

Sedih aja. Udah bukan penentu kelulusan tetep aja curang. Kalau begitu caranya harusnya hasil UN tidak digunakan
sbg pertimbangan SNMPTN

4/14/2016 6:00 PM

54

un SMA di tahun 2016 gampang banget buat curang, siswa yang mengikuti ujian nasional dengan sistem CBT dapat
dengan mudah mendapatkan soal UN dari temannya yang tidak menggunakan sistem CBT, ditambah ada aja guru

4/14/2016 5:57 PM

yang emang sengaja ngebagiin soal bocoran ke orang tua
55

Yang saya lihat UN banyak terjadi kecurangan.sehingga alangkah lebih baik jika UN tidak digunakan sebagai penentu
masuk ke perguruan tinggi

4/14/2016 5:55 PM

56

Bingung aja sama anak-anak UN CBT yang dapet soal2 PBT. Apa itu termasuk kecurangan?

4/14/2016 5:53 PM
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57

Aku ingin berpendapat mengenai sistem UN menggunakan komputer. Aku masih menggunakan sistem PBT, bukan
berarti di PBT tidak ada kecurangan. Tapi, di lihat dari anak-anak yang CBT adanya sesi dalam ujian tsb merupakan

4/14/2016 5:47 PM

celah besar yang diberikan oleh pemerintah dengan cuma-cuma untuk siswa melakukan kecurangan. Sebab, mereka
semakin mudah bertukar jawaban atau soal untuk yang sesi nya beda.
58

Harusnya UN ini kan sangat rahasia , loh kok masih ada aja yang jual kunci jawaban dan siswa siswi itu pun entah

4/14/2016 5:44 PM

kenapa membeli jawaban itu , padahalkan yang ngedarin kunci jawaban itu bisa aja cuma ngarang :3 ada yang
mati2an belajar sampe larut malam buat ngedapetin nilai UN yang bagus , tapi ya yang beli kunci ngerasa , ah males
ah kan udah ada kunci ,ayem2 gtu deh seakan2 kunci jawban itu benar ,59

Pendidikan indonesia memang sudah tidak becus dari akar-akarnya. Buktinya setiap tahun bisa aja sampai kebocoran

4/14/2016 5:44 PM

soal. Ayolah, mau sampai kapan kita begini?
60

Gue juga diajak 'beli' kunci jawaban UN soalnya, harganya Rp. 170.000. Dan ternyata mereka dapet kertas, di foto

4/14/2016 5:43 PM

deh. Yang ikut juga ga sedikit di sekolah gue, padahal katanya sekolah terbagus se-kota. ~
61

Terima kasih kepada pelajar2 yang melaksanakan UN PBT karna telah menshare dengan sukarela soal-soal UN

4/14/2016 5:36 PM

kalian, you all the real mvp! HAHAHAH gadeng. Gua sebenernya seneng kalo make sistem CBT gini, soalnya
kebenaran/ketembusan kunci (yang dibeli dari penjual2 kampret) itu kecil sekali, malah bisa dibilang hoki-hokian kalo
make kunci. Soalnya temen2 gua yang make kunci, ada yang cuma tembus 3 nomor, 20an nomor, tapi ada juga yang
katanya sih tembus 40 nomor pas UN bindo. Tp seenggaknya dengan adanya sistem CBT ini, probabilitas
ketembusan kunci jadi sangat22222 kecil sekali dibanding PBT.
62

kunci jawaban tersebar luaaaassss setiap sebelum masuk selalu ada kertas-kertas kecil berisi jawaban

4/14/2016 5:32 PM

huuuaaaahhhh
63

kunci jawaban kaya biasa setiap h -1 pasti ada aja yg nyebarin kunci, ato yg jual kunci

4/14/2016 5:30 PM

64

Sblumnya ane mau blg, ane berasal dr pesantren. Yg notabene nya pelajaran umum (biologi, fisika, dll) bkn prioritas.
Tapi sekolah ane ttp ada UN buat ngejar ijazah. Ane pake zenius, alhamdulillah kebantu banyak. Termasuk buat UN,

4/14/2016 5:30 PM

thx sblumnya buat zen. Dan semua hal yg ane usahain, serasa gmna gitu ya, pas liat sebagian tmn ane sblum UN yg
SENGAJA NYARI KUNCI JAWABAN buat UN. Kan kterlaluan amet ya, secara mereka blajar agama gitu. Tpi yg kaga
nyontek juga ada alhamdulillah, jujurlah, sesuai kemampuan. Selain itu, pas ane tanya k sbagian tmn yg sekolah di
umum, sekolah favorit, ternyata sekolah nya sendiri yg ngasih jawaban ke anak didik nya. Ya, yg jujur ada, kaga
nerima tuh kunci jawaban, yg nyontek? Jangan ditanya. Bilangnya mah biar sekolah integritas nya stabil lah, apalah.
Ane sndiri ga abis pikir, bbgtulah. Ya mungkin saran buat pemerintah aja kali ya. Berhubung UN juga bukan standar
kelulusan skarang ya. Trus buat tmn2 yg mau lanjut kuliah ptn juga fokus nya ke sbmptn/snmptn. Jadi rasanya UN
sdh ga bgtu dibutuhin lagi, kalo mnurut ane ya. Ujian sekolah juga kayaknya cukup deh buat ngisi ijazah. Trus juga
pemerintah, kalo emg masih UN ni ada, aturannya harus tegas. Ga ada yg maen2, sogok2, kunci jawaban ato yg laen,
yg bahkan ngilangin tujuan UN itu sendiri. Mungkin ini aja dri ane. Moga anak2 Indonesia selain diberikan kecerdasan
otak, diberikan kecerdasan hati juga biar bisa jadi manusia berkualitas. Amin. Juga buat zenius sekali lagi, thx banyak
banyak udh bisa ngebantu ane. Sukses selalu, barakallahu fiikum.
65

Jika tidak ingin ada kecurangan, perbaiki sistem pendidikan kita,jangan berkesan membebani atau memberatkan

4/14/2016 5:28 PM

peserta didik, apalagi saya anak sulung dari berbagai kebijakan pendidikan yg kurang matang (RSBI,K13,dll)
66

Jawaban UN tahun ini banyak mengalami kebocoran. Di daerah saya, bocoran ini diperjual belikan. Harga berkisar

4/14/2016 5:25 PM

dari puluhan ribu hingga menginjak 6 digit angka.
67

pengawasannya kurang maksimal. masih banyak anak2 yg mencontek pada saat ujian, terutama menggunakan hp

4/14/2016 5:23 PM

disaat ujian sedang berlangsung
68

Saya rasa sangat enek dengan UN kali ini, terutama kepada pengawas, maklum lah mungkin ini karena banyak PNS

4/14/2016 5:23 PM

yang nyogok buat jadi PNS, ini yang akhirnya membuat banyak PNS yang jadi PNS adalah orang yang sebenernya
tidak sesuai jadi PNS. Akibatnya ketika mengawas mereka ada yang main HP dll, karena Dia kan masuk PNS aja
nyogok terus ceritanya kali ini di biarin aja anak-anak nyontek. Kalau Guru yang benar-benar Guru melihat Siswa
menyontek di depannya saja merupakan sebuah penghinaan. Menurut Saya banyak dari generasi terdahulu yang
menganggap nyogok, korupsi, dan nyontek sebuah hal yang patut di banggakan, ini pemikiran yang salah. Seperti
Pohon, pohon yang sudah tumbuh besar tidak dapat lagi kalian atur model ranting nya tapi pohon yang masih kecil
masih bisa Kita setting sesuai kenginginan. Now, just fix the next generation, don't make him a copy mind from the
wrong thingking old generation
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Tolong perbaiki lagi sistem UN yang diselenggarakan. Khususnya bagi UNBK. dimana terdapat berbagai kecurangan
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seperti mendapat soal dari sekolah lain yang UN menggunakan kertas.
70

Masih ada banyak oknum yang menawarkan kunci jawaban kepada siswa
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Kecurangan Pada Saat UN
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UN itu bukan buat siapa-siapa. Cuma buat pendataan pemerintah, bagaimana kemampuan siswa berdasarkan
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daerah. . Jadi sebenernya buat apa nyontek UN? . Apakah sampai seinsecure itu sampe segitunya usaha buat
nyontek UN? Sampai sesuatu yang hasilnya hanya sekedar untuk pendataan pun ga berani make otak sendiri? lo
tega mencuri masa depan orang lain yang jujur kerja keras demi masa depannya sendiri? . Kalau lo tega, jangan
protes kalo ada berita korupsi.
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Andai sistem un itu kaya pake sistem seleksi snmptn,um,dll. Haha lol
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Walaupun UN bukan lagi sebagai tolak ukur kelulusan. Namun, tetap saja sebagian hingga seluruh siswa ingin
mempunyai nilai UN yang bagus dengan tujuan bukan hanya untuk SNMPTN sebagai salah satu penilaian, melainkan
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juga untuk mempermudah masuk ke dunia pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja.
74

Di sekolah saya, kita dididik untuk tidak takut jika gagal dalam ujian di dunia, karena sesungguhnya dunia ini hanya
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sementara kehidupan yang sebenarnya ada setelah kita mati. Itu alasan kenapa di sekolah saya tidak ada
kecurangan. Dan intinya kita diajarkan untuk takut pada Tuhan bukannya takut sama UN.
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Dari pengawasnya juga kurang tegas. Pengawas diruangan gur banyak yang main gadget. Kalo gak maen gadget ya
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mereka tidur. Itu jadi celah buat siswa nyontek
76

Sebenernya saya anaknya sedikit ngambis dan idealis dan gelisah banget kalo ada contek mencontek begini. Saya
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nggak kepikiran sama sekali buat beli kunci jawaban. Saya selalu ngerasa ujian yang ada unsur gak benernya ngga
akan diridhoi oleh Tuhan, dan yah it works on me, always. tapi tahun ini sebuah kecurangan baru muncul dan saya
nggak nyangka bgt. Soal PBT bocor ke anak yg CBT karna jadwalnya yg gak sama, jadi sebenernya kami anak CBT
pasti udah dapet soalnya terus dibahas bareng2 atau di les an, bahkan sama guru sekolah sendiri. Saya gatau ini
termasuk kecurangan apa bukan karna bahkan guru guru pun pada tau dan malah nyuruh di bahas aja. Pertama saya
nggak ngerasa ini curang karna ya gimana, kita nggak minta soal eh malah tau tau di kasih. tapi trs saya sadar
gimanapun ini ilegal. Saya selalu dapet bocoran soal, tp saya ga pernah bener2 melajarinnya, ada perasaan takut di
hati. Tapi saya boong kalo saya gak tau sama sekali soal bocoran itu. Jadi saya pgn bilang aja sih sama siapa pun
pengurus Un disana, mending nggak usah ada UN pak kalo begini. adanya beli-kunci-jawaban sudah jadi rahasia
umum, ditambah lagi ini bocornya soal PBT ke CBT, kenapa nggak dibedain aja sih soalnya? kemudian pengawas
yang kayak udah tau siswa2nya bakal nyontek jd ngawasnya di longgarin berasa nggak di awas. Ironis ya, saya
melakukan kecurangan tentang saya tau bocoran soal itu, tapi saya juga sedih tentang semua ini. Terus faedahnya
dari ujian nasional apa? Ironisnya lagi, saya yakin pemerintah sebenernya tau akan kecurangan2 ini, orang sudah
berjalan sejak lama kok. Tapi tetep aja ujian nasional itu ada. formalitas? sarana buat org yg gamau nyontek tp karna
keadaan yg kacau gini jd bingung sendiri dan menganggap salah satu kecurangan seperti bukan kecurangan? oke, ini
kembali ke pribadi masing2, tapi plislah pak... u know what we mean...
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Ada yg share jawaban beserta keyword soal UN CBT kemaren di line. Di grup WA juga ada yg share hal yg sama,
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dan saling bilang "masa kj belum turun" seolah hidup emg bergantung sm deretan huruf. Ada jg temen gue yg
ditawarin soal UN sama omnya yg kepsek. Guru fisika gue sendiri bahkan bilang pas lg ngawas un fisika "kemaren
perasaan ada yg nanya sm ibu ttg soal ini, kalian pasti udh dapet kan?" BAHKAN ada bimbel yg ngasih latihan soal ke
muridnya, dg soal yg sama persis gitu. Anak yg dapet juga it's not even the kid who at least try. Mereka mencetak
orang-orang curang. Dan mereka gak malu. Gue nunggu ya zen artikel soal pentingnya tidak nyontek, biar adek2 dan
angkatan gue makin tau esensi belajar sesungguhnya. :)
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Bocornya soal UN PBT karna pelaksanaan ujiannya yang tidak serentak dan juga soal PBT dan CBT yang sama,
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sehingga banyak siswa yang dengan gampangnya mendapatkan soal UN 2016 sehari sebelum ujian dimulai.
79

UN itu sarana buat mengevaluasi hasil belajar siswa. Kalo UN aja masih bisa tawar menawar, gimana pas udah di
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kehidupan sebenarnya. Rasanya UN SMA sekarang, kayak ujian blok biasa. Bisa tahu jawaban bahkan sebelum
dapet soal, bisa pake alat komunikasi dengan mudah saat ujian, pengawas juga serasa cuma pajangan yang buat
formalitas aja.
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entah ini termasuk kecurangan atau tidak, namun terjadi penyebaran soal pbt
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fix it
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Im done
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Intinya, UN sama sekali ga efektif menurut gue. Sanksi yang digembor-gemborkan cuma omongan doang, ga ada
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kesan serius sama sekali. Ga ada efek jeranya juga.
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sebaiknya un tidak digunakan untuk pertmbangan snmptn, karena dalam hal ini jelas sekolah pbt dirugikan dengan
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adanya soal yang tersebar ke sekolah cbt
85

Awalnya pemerintah bilang kalau soal UN aman terkendali, Tetapi kenyataaannya masih banyak bocoran2 KJ yg
trjadi. Diperparah lagi dgn sistem CBT dan PBT di beberapa sekolah. Siswa CBT mendapatkan soal UN dari siswa
PBT. bahkan beberapa artikel menyebutkan bahwa 'pengawas' memotret naskah soal UN PBT. Untuk apa?
Ya,begitulah.
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Kecurangan Pada Saat UN
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Sekolah gue satu2nya yg nyelenggarain UNBK jd ketika ujian ada bocoran soal PBT yg keakuratannya 60% sama
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sisanya cuma beda kalimat dan angka doang. Karena kita tahu UNBK dilaksnkn 1 mapel per hari jd sgt
menguntungkan peserta UNBK. Gua merasa dicurangi karena udh belajar mati2an dan teman gua dg mudahnya dpt
nilai tinggi. Pemerintah bilang kejujuran nomer 1. Kalo spt ini bisa2 SNMPTN gua keganggu
87

Sebaiknya soal benar benar dibuat berbeda tiap paket tidak hanya diacak, kalo bisa libatkan aparat kepolisian untuk
mengamankan jalannya UN, atau kalo perlu pasang cctv disetiap ruangan yg terkontrol ke pusat
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Penyebaran Kunci Jawaban UN kesebar luas bgt , Parah.
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Semestinya soal UN dengan berbasis kertas dan komputer benar2 dibedakan, sehingga kecurangan tersebarnya soal
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UN berbasis kertas dikalangan siswa UNBK tidak terulang lagi
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Tahun ini UN CBT bahkan masih ada yang jual kunci jawabanny, yaa meskipun ngga goal semua mata pelajaran sih
tapi tetap aja mereka dapat kira2 separo dari semua soal. Apalagi yang UN PBT, uhh kabarny kunci ny tersebar
banget dan akurat lagi kunciny, ngga iri sih sebenarny tapi rasany ngga adil aja??
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