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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai Kurikulum Tahun 2013 bahwa penilaian belajar siswa dimulai 

sejak proses pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Bagaimana siswa 

berinteraksi di kelas? Dalam hal ini guru bertindak sebagai moderator, fasilitator 

dan evaluator. Bukan sebagai pemberi materi pembelajaran yang banyak menuntut 

guru berperan aktif di depan kelas namun siswanya pasif hanya mendengarkan 

keterangan dari guru. 

Guru dalam mengadakan penilaian siswa yang dimulai dari proses awal 

pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Karena untuk melaksanakan tugas guru 

tersebut banyak format penilaian yang harus diisi/dikerjakan guru terhadap 

kegiatan individu siswa pada saat pembelajaran, antara lain: bagaimana keaktifan 

siswa, kejujuran siswa, sosialisasi siswa, kerjasama, cara menyampaikan pendapat 

dan sebagainya. Sehingga sampai saat ini masih banyak guru yang menggunakan 

penilaian pada akhir pembelajaran yaitu menilai hasil belajar siswa melalui 

ulangan harian, mengerjakan tugas, Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan 

Akhir Semester (UAS), Ulangan Kenaikkan Kelas (UKK), Ujian Sekolah (US) 

dan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Untuk melaksanakan penilaian 

di atas masih menggunakan kertas dengan biaya mahal dan pengacakan soal 

susah. 

Pembelajaran dengan komputerisasi sangat dianjurkan pada Kurikulum 

Tahun 2013. Banyak pemrograman komputer yang menunjang, diantaranya: Ujian 

Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Moodle, Edmodo, Google Classroom, 

Zoho Challenge, Quizstar dan lainya. Namun, meskipun dengan banyaknya 

program yang dikembangkan pastinya ada kekurangan dan kelebihan fitur 

sehingga kurang optimal. 

Berdasarkan kondisi nyata pelaksanaan penilaian serta kekurangan 

pemrograman komputer yang sudah ada di atas dibuat sistem aplikasi baru yang 

dapat membantu pelaksanaan ujian mandiri di SMAN 1 Sumber Kabupaten 



2 
 

Probolinggo dan ditulis pada tugas akhir ini berjudul : “Sistem Aplikasi Ujian 

Mandiri untuk Peserta Didik SMAN 1 Sumber Probolinggo“ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Sistem Aplikasi Ujian Mandiri yang dapat mempermudah guru 

mengadakan penilaian? 

2. Bagaimana cara mencegah dan atau mengurangi kecurangan peserta didik 

pada saat  mengerjakan Ujian Mandiri? 

3. Bagaimana cara mencegah hilangannya input jawaban peserta ujian pada 

saat terjadi crash atau tabrakan jaringan? 

1.3 Tujuan Penelitian. 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Membuat Sistem Aplikasi Ujian Mandiri yang dapat mempermudah guru 

mengadakan penilaian di SMA Negeri 1 Sumber Kabupaten Probolinggo 

Jawa Timur. 

2. Membuat Sistem Aplikasi Ujian Mandiri yang dapat mencegah 

hilangannya input jawaban peserta ujian pada saat terjadi crash atau 

tabrakan jaringan. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pelaksanaan penelitian ini lebih jelas dan terarah maka permasalahan 

pada penelitian ini perlu dibatasi. Adapun batasan masalah sebagai berikut: 

1. Ujian mandiri adalah ujian yang digunakan untuk mengukur keberhasilan 

peserta didik setelah proses pembelajaran berlangsung yang berupa ujian 

tulis dengan naskah soal pilihan ganda. 

2. Ujian mandiri terdiri dari ulangan harian, ujian tengah semester, ujian 

akhir semester, ujian kenaikkan kelas dan ujian sekolah. 

3. Sistem Aplikasi Ujian Mandiri adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk 

melaksanakan ujian berbasis komputer, yang sebelumnya menggunakan 

kertas. 

4. Secara efektif berarti tidak banyak waktu yang digunakan oleh guru untuk 

menggadakan soal, mengacak soal, dan mengoreksi serta menganalisis 
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hasil ujian. Sedangkan secara efisien berarti lebih irit pendanaannya, 

dalam hal ini kalau ujian berbasis kertas banyak beaya yang diperlukan 

antara lain : penggandaan soal, koreksi hasil ujian dan menganalisis hasil. 

5. Menilai hasil belajar peserta didik berarti penggunaan sistem aplikasi ujian

mandiri ini digunakan setelah pembelajaran berlangsung.


