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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang semakin 

pesat, kebutuhan akan suatu konsep dan mekanisme belajar mengajar berbasis 

TI menjadi tidak terelakkan lagi. Salah satunya adalah Ujian Akhir Nasional 

(UAN) Online dimana tahun 2015 ini mulai diterapkan oleh pemerintah. 

Tentu hal membawa pengaruh terjadinya proses transformasi pendidikan 

konvensional ke  bentuk digital, baik secara isi dan sistemnya.  

Ujian Akhir Nasional Online merupakan sistem ujian yang 

menggunakan applikasi elektronik untuk mendukung dalam memberikan 

penilaian yang cepat dan tepat juga transparan. Selain itu juga untuk 

mengurangi masalah kebocoran soal – soal ujian dan kecurangan dari pihak – 

pihak sekolah dan juga dapat meminimalisir biaya pemerintah untuk 

melaksanakan Ujian Akhir Nasional  

Tahun ini sistem Ujian Akhir Nasional Online sudah mulai diterapkan 

di Indonesia, akan tetapi belum semua daerah dapat terealisasikan dengan 

sistem baru ini, terutama untuk kota – kota kecil dan daerah pedesaan, yang 

umumnya masih menggunakan system ujian konvensional atau manual. Salah 

satunya adalah SMP Negeri 01 Wates yang berada di Kabupaten Blitar. Tapi 

tidak menuntut kemungkinan bahwa cepat atau lambat sistem Ujian Akhir 

Nasional Online akan mulai diterapkan diseluruh wilayah Indonesia. 

Sebagai salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) terbaik di desa 

Mojorejo Kecamatan Wates yang berada di wilayah Kabupaten Blitar. SMP 

Negeri 01 Wates berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang Teknologi Informasi. Selama ini semua proses ujian di 

SMP Negeri 01 Wates masih bersifat manual, dengan kata lain bahwa proses 

ujian dan TryOut Ujian Nasional siswa masih menggunakan kertas serta 

pensil dan penilaian pun masih menggunakan hitungan manual. Hal ini sangat 

disayangkan mengingat di sekolah tersebut sudah adanya fasilitas 

laboratorium komputer dan internet yang cukup memadai, akan tetapi 
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kurangnya pengembangan di dalam hal tersebut membuat sekolah ini 

tertinggal daripada sekolah – sekolah lain yang berada di wilayah perkotaan. 

Dengan adanya sistem baru yang ditetapkan oleh Kementrian 

Pendidikan di Indonesia, tentu SMP Negeri 01 Wates juga pasti dituntut 

untuk mengikuti sistem tersebut, akan tetapi untuk Ujian Nasional kemarin 

sekolah ini masih menggunakan sistem ujian manual untuk mempersempit 

resiko tidak lulusnya para siswa karena belum terbiasa dengan sistem yang 

baru ini. Hal ini menjadi pertimbangan bagi penulis untuk membuat suatu 

applikasi simulasi Ujian Nasional Online untuk membantu para siswa agar 

terbiasa di dalam mengerjakan soal ujian berbasis web. Sehingga 

meminimalisir kesulitan menghadapi Ujian Nasional Online yang akan 

diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Melihat latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

beberapa pertanyaan sebagai berikut:  

a. Bagaimana membantu siswa di SMP Negeri 01 Wates agar terbiasa 

mengerjakan soal ujian berbasis komputer (Computer Based Test) untuk 

menghadapi sistem Ujian Akhir Nasional Online? 

b. Bagaimana merancang suatu simulasi applikasi Ujian Akhir Nasional yang 

berbasis komputer (Computer Based Test) di SMP Negeri 01 Wates? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan. 

Perancangan applikasi ini hanya membatasi beberapa permasalahan, yaitu : 

a. Perancangan simulasi aplikasi Ujian Akhir Nasional Berbasis Komputer 

menggunakan software Macromedia Dreamweaver 8, dengan 

menggunakan bahasa pemograman PHP dan MySql sebagai database 

b. Implementasi Ujian Akhir Nasional Berbasis Komputer di SMP Negeri 01 

Wates yang berbasis web sehingga dapat mendukung kegiatan ujian dan 

TryOut di Lingkungan SMP Negeri 01 Wates,  meliputi pengolahan data 

sebagai berikut :  
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1) Beranda 

2) Login User (Administrator,Guru, Siswa). 

3) Kelas 

4) Mata pelajaran 

5) Soal ujian. 

6) Nilai ujian. 

c. Penulis membatasi masalah ini hanya pada pembuatan simulasi applikasi 

ujian berbasis computer (Computer Based Test) dan beberapa mata 

pelajaran dari pihak sekolah. 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mempersiapkan siswa dalam menghadapi Ujian akhir Nasional 

Online maka dibutuhkan suatu simulasi applikasi yang bertujuan untuk 

melatih siswa dalam menghadapi Ujian Nasional Online yang saat ini 

sudah mulai diterapkan oleh Kementrian Pendidikan. 

b. Dalam Merancang simulasi aplikasi Ujian Akhir Nasional berbasis web 

pada SMP Negeri 01 Wates menggunakan software Macromedia 

Dreamweaver 8. script HTML dan PHP. XAMPP yang meliputi Apache, 

database MySql, dan PHP MyAdmin. 

 

1.5 Metodologi  

Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dari materi tugas akhir ini. Maka 

langkah-langkah yang digunakan untuk pembuatan applikasi ujian berbasis 

komputer (Computer Based Test) , maka penulis mengadakan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Studi Literatur 

Tahap studi pustaka adalah tahap pencarian informasi sehubungan 

dengan proses-proses yang dikembangkan dalam applikasi. Literatur yang 

digunakan meliputi buku referensi, pencarian dokumentasi internet serta 

penelitian juga jurnal yang terkait dengan applikasi ujian yang bersifat 
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online, komponen Database System dan juga literature tentang bahasa 

pemrograman Hypertext Preprocessor (PHP). 

b. Analisa Kebutuhan  

Pada tahap ini mempersiapkan kebutuhan dalam pembuatan simulasi 

applikasi ujian berbasis web dengan menggunakan software Macromedia 

Dreamweafer 8 untuk penulisan script serta Instalasi software pendukung 

yaitu XAMPP yang meliputi Apache, database MySql, PHP MyAdmin. 

c. Perancangan Sistem 

Perencanaan sistem dibuat untuk mempermudah dalam pembuatan 

arsitektur website . Dalam tahapan ini, ditentukan  proses apa saja yang 

akan dilakukan dalam pembuatan arsitektur tersebut. Penulis merancang 

arsitektur sistem dan alur Applikasi yang akan dibuat. Termasuk juga 

struktur website dimana yang berfungsi untuk mengetahui relasi antara 

dukomen website yang akan dibuat. Dari struktur tersebut, dapat diketahui 

hubungan antara file sehingga memberikan kemudahan untuk menentukan 

alur link-link dalam website tersebut. Adapun tujuan dari tahap pembuatan 

struktur website ini adalah:  

1.  Memberi kemudahan dalam melihat struktur web.  

2.  Mempermudah dalam tahap perancangan web.  

3.  Meminimalkan waktu proses pembuatan web karena sudah ada pola 

desain web sebagai acuan. 

d. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini adalah penerapan applikasi dan konfigurasi  untuk 

sistem applikasi ujian berbasis web . Pada tahap ini penulis 

mengimplementasikannya di laboratorium SMP Negeri 01 Wates yang 

berjumlah 20 unit PC (Personal Computer) dengan konfigurasi server dan 

client. 

e. Evaluasi Sistem 

Melakukan pengujian terhadap applikasi yang telah 

diimplementasikan pada laboratorium komputer di SMP Negeri 01 Wates 

sebagai sarana dan untuk melakukan evaluasi pada applikasi dengan 

ketentuan sebagai berikut: 
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1. 20 Unit PC (Personal Computer) 

2. 10 Guru. 

3. 30 Siswa dari 3 kelas. 

4. 5 pertanyaan kuesioner. 

Sehingga dapat diketahui apakah applikasi ini bekerja dengan baik 

atau tidak, agar mendapat hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

f. Penyusunan Laporan 

Pada tahap akhir ini akan disimpulkan dan disusun laporan 

berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

Salah satu tujuan yang tersirat dari pembuatan laporan tugas akhir ini yaitu 

agar memudahkan pengembangan penelitian di kemudian hari. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pembahasan yang dilakukan pada penalitian ini meliputi empat bab 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan masalah umum yang meliputi 

latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 

metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tinjauan umum tentang sejarah Ujian Nasional, 

Website secara umum, HTML (Hypertext Markup Language), 

Macromedia Dreamweafer 8, Hypertext Preprocessor (PHP), dan 

database MySQL. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini berisi penjelasan tentang spesifikasi kebutuhan system, 

penggunaan applikasi (User), perancangan sistem simulasi 

applikasi Ujian Nasional Online , rancangan antarmuka, dan ERD 

(Entity Relationship Diagram). 
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BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang implementasi dan pengujian 

simulasi applikasi Ujian Nasional Online, batasan implementasi 

perangkat pengujian, dan evaluasi. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapat dalam menjalani peneltian 

ini dan saran yang berguna dalam usaha untuk melakukan 

perbaikan dan pengembangan penelitian. 


