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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai garis besar Tugas Akhir yang meliputi 

Latar Belakang, Tujuan Pembuatan, Rumusan dan Batasan Permasalahan, 

Metodologi Pembuatan Tugas Akhir, dan sistematika Penulisan. 

 

1.1 Latar Belakang 

Ujian merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan kurikulum yang tidak 

dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan 

kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan ujian dalam arti sesugguhnya. 

Keberhasilan ujian tidak cukup dilihat dari segi keberhasilan siswa dalam 

memperoleh nilai yang baik serta mutu para siswa itu sendiri, tetapi juga dilihat 

dari segi teknis pelaksanaan ujian. 

Perkembangan teknologi telah menciptakan pengembangan terobosan-

terobosan dalam pembelajaran. ditengah perkembangan ini leaner (pembelajar) 

bersinggungan dengan perangkat-perangkat teknologi komunikasi bergerak dan 

teknologi internet yang telah menjadi gelombang kecendrungan baru untuk 

memungkinkan pembelajaran secara mobile atau lebih dikenal dengan mobile 

learning (m-learning) [1]. 

Teknologi yang semakin berkembang dan harganya yang semakin 

terjangkau dikalangan siswa menjadikan Operating System Android ini 

menjadikan pilihan untuk media pengajaran, penggunaan Operating System 

Android ini juga telah menjadi trend di kalang siswa, penelitian terkait hubungan 

antara prestasi dan kepemilikan Operating System Android dilakukan oleh Oline 

Collages. Dari paparan tersebut diketahui kalau siswa sangat terbantu dengan 

beragam aplikasi yang terdapat pada Operating System Android untuk proses 

belajar. 

Sebagai suatu terobosan baru, Android tengah menjadi bahan 

perbincangan dengan 750 pengguna aktif jumlah pengguna 1,35 juta/hari dan 
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tentunya sebagian besar adalah pelajar/siswa. Menurut penelitian yang pernah 

dilakukan oleh “The Nielsen Company” bahwa sebagian besar jumlah 

peningkatan didominasi oleh remaja, dengan lebih dari 70 % ternyata telah 

memiliki sambungan telepon selular. Jumlah anak usia remaja yang berusia 10-14 

tahun justru memiliki ponsel meningkat lebih dari lima kali selama periode lima 

tahun lebih jelasnya terdapat pada gambar 1 berikut : 

 

 

 

Gambar 1. Profil Indonesian Mobile Consumer are Getting Younger  

Dengan menggunakan aplikasi ini diharapkan dapat membantu siswa 

untuk dapat melakukan latihan ujian kapanpun dan dimanapun siswa berada 

dalam rangka melakukan latihan ujian secara pribadi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah : 

 Bagaimana membangun aplikasi Latihan Ujian Online untuk memudahkan 

pelajar melakukan ujian sendiri yang dapat digunakan dimanapun dan 

kapanpun dan dapat menghemat biaya pembelajaran bagi pelajar. 
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 Bagaimana peranan aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas pengetahuan 

siswa. 

 Bagaimana pertanyaan yang ada diaplikasi ini dapat dibuat berdasarakan 

kategori mata pelajaran 

 Bagaimana kemudahan akses dalam menggunakan aplikasi ini  dapat 

dimengerti dengan mudah oleh siswa. 

 Bagaimana aplikasi ini dibuat sesuai dengan keadaan ujian aslinya.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam tugas 

akhir ini antara lain: 

 Aplikasi ini digunakan untuk pelajar SMA kelas 3 

 Siswa dinyatakan lulus, jika nilai yang didapat adalah nilai standart 

kelulusan ujian nasional 6,0 atau 60% dari jumlah soal yang ditawarkan. 

 Siswa yang telah mengikuti latihan ujian online ini dapat mengulang 

kembali mata      pelajaran yang tidak lulus  

 Soal yang diujikan terbagi dalam soal jurusan IPA dan IPS 

 Soal pada aplikasi ini di update secara manual 

 Aplikasi ini digunakan hanya pada mobile berbasis android 

 Soal yang disediakan berupa pilihan ganda  

 Jawaban pada soal hanya tersedia 1 jawaban saja 

 

 

1.4 Tujuan 

 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

 Memudahkan dan memberikan efisiensi bagi pelajar untuk mengasah 

kemampuan mereka daam melakukan latihan ujian sendiri yang dapat 

digunakan dimanapun, kapanpun dan dapat menghemat biaya. 
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 Untuk mengetahui aplikasi ini dapat meningkatkan kualitas pengetahuan 

siswa. 

 Untuk mengetahui bagaimana kemudahan akses ketika siswa 

menggunakan aplikasi ini. 

  

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

 

1.5.1. Studi Literatur dan Pengumulan Data 

Tahap ini dilakukan aktifitas untuk penggalian data, informasi, dan 

literature yang berkaitan dengan Latihan Ujian Online, dan bagaimana 

menerapkan suatu hasil analisa tersebut ke dalam implementasi. Selain itu juga 

digunakan studi literatur diambil dari buku, jurnal, paper, internet. 

 

1.5.2. Membuat Desain dan Rancangan Sistem 

Perancangan desain yang dibangun akan menggunakan smartphone 

Android, dalam penerapannya, Aplikasi Latihan Ujian Online ini memakai 

smartphone Android, user nantinya akan membuat akun terlebih dahulu untuk 

bisa menggunakan aplikasi ini untuk keamanan aksesnya, setelah siswa sudah 

mempunyai akun maka siswa bias memakai apikasi ini yang mana di dalamnya 

terdapat pilihan soal mulai dari kategori IPA dan IPS.  

Dalam setiap mata pelajaran terdapat 30 soal dan jawabanya berupa 

pilihan ganda setiap soal memiliki batas waktu pengerjaan yaitu standart waktu 

yang digunakan dalam pelaksanaan dalam UAN, jika siswa sudah selesai 

mengerjakan soal tersebut maka sistem akan menampilkan hasil dari pengerjaan 

siswa tersebut. Siswa dinyatakan lulus apabila nilai dari siswa memenuhi standart 

kelulusan UAN. 

  

 

 



5 
 

1.5.3. Implementasi Sistem 

Mengimplentasikan semua desain system yang dibuthkan pada 

perancangan aplikasi latihan ujian online, pembuatan interface dan penambahan 

fitur-fitur didalam aplikasi. Dan terakhir adalah melakukan pengujian dari sistem 

aplikasi yang akan dibuat. 

  

1.5.4. Pengujian  

Pengujian dilakukan pada smartphone android. Adapn hal-hal yang perlu 

diujikan mengacu dari beberapa kriteria diantaranya  

 Menampilkan soal-soal latihan ujian 

 Menampilkan hasil nilai dari pengerjaan latihan ujian 

 Mengimputkan update soal terbaru 

 

1.5.5. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Pada tahap ini merupakan penyusunan laporan yang memuat dokumentasi 

mengenai pembuatan aplikasi serta hasil dari implementasi perangkat lunak dan 

rancangan yang telah dibuat, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir 

pembuatan Tugas Akhir 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan dilakukan disini adalah berdasarkan urutan 

pembahasan yang dilakukan didalam penyusunan penelitian tugas akhir ini. 

Adapun sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut : 

A. BAB I : Pendahuluan 

Berisi uraian implementasi tugas akhir yaitu latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi dan sistematika 

penulisan. 

B. BAB II : Landasan Teori 

Berisi tentang berbagai macam teori dan penjelasan yang merupakan dasar 

dari pembuatan aplikasi ini. 
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C. BAB III : Analisis dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang analisa permasalahan yang mendasari pembuatan aplikasi 

dan desain user interface serta apa saja yang dibutuhkan oleh sistem. 

D. BAB IV: Implementasi dan Pengujian 

Berisi tentang implementasi program berdasarkan desain yang telah dibuat 

dan petunjuk pemakaian aplikasi serta pengujian aplikasi. 

E. BAB V : Penutup 

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan serta 

saran-saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut. 

 


