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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam rangka persiapan menjelang Ujian Akhir Nasional setiap sekolah 

jauh hari sebelumnya telah mempersiapkan kegiatan pemantapan kepada siswa 

dengan melakukan pendalaman materi, pengayaan dan try out. Mendekati 

pelaksanaan Ujian Nasional, persiapan semakin ditingkatkan baik persiapan 

administratif maupun uji coba (try out) Ujian Nasional. Bahkan tidak cukup di 

sekolah, banyak orang tua pun memasukkan anak-anaknya ke lembaga-lembaga 

bimbingan belajar dan memberikan perhatian lebih waktu belajar anak agar anak-

anak mereka benar-benar siap menghadapi Ujian Nasional  

Saat ini penerapan metode try out sedang menjadi pilihan utama setiap 

instansi pendidikan baik ditingkat sekolah dasar bahkan sampai tingkat menengah 

atas, karena dalam try out akan disajikan soal-soal ujian yang sudah menjadi 

prediksi dalam ujian sesungguhnya sehingga dinilai mampu dan lebih efektif 

dalam mendukung serta menunjang persiapan siswa dalam menghadapi Ujian 

Nasional baik secara materi maupun secara mental. Maka cara atau metode seperti 

inilah yang sering dijadikan parameter oleh hampir setiap sekolah dalam menilai 

sejauh mana persiapan siswanya dalam menghadapi Ujian Nasional. 

Sistem try out yang sedang diterapkan di sekolah-sekolah pada saat ini 

adalah dengan menggunakan media kertas seperti tes pada umumnya. Dengan 

demikian sekolah harus mengeluarkan biaya untuk mencetak lembar try out bagi 

seluruh siswa yang akan melaksanakan ujian. Padahal try out tidak hanya 

dilakukan satu atau dua kali saja tentu degan keadaan itu biaya pengeluaran 

sekolah semakin  besar. Tidak hanya masalah biaya, waktu yang dihabiskan oleh 

guru juga akan banyak tersita karena guru harus mengecek satu persatu jawaban 

setiap siswa untuk melihat hasil try out.  

Masalah tersebut dapat teratasi apabila sekolah memiliki suatu aplikasi 

yang didalamnya terdapat sistem yang fungsi dan tujuannya sama dengan 

melaksanakan try out secara konfensional tetapi dalam bentuk aplikasi. Salah satu  
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solusinya yaitu dengan membangun dan menerapkan aplikasi try out berbasis web 

yang dapat berjalan di semua web browser tanpa memandang sistem operasinya. 

Aplikasi berbasis web ini nantinya akan bisa diakses oleh siswa yang akan 

melaksanakan try out. Aplikasi ini aman dari kecurangan siswa karena 

menggunakan metode randomisasi dalam penyajian soal sehingga siswa akan 

mendapatkan soal yang sama namun acak. Ketika ujian berlangsung, siswa tidak 

bisa mengulang waktu ujian sehingga waktu terus berjalan sesuai durasi yang 

ditentukan. Apabila siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal pada 

nomor tertentu, siswa bisa melewati nomor tersebut untuk mengerjakan soal yang 

mudah terlebih dahulu. Nantinya soal yang dilewati tersebut bisa muncul kembali 

untuk dikerjakan. Apabila siswa telah selesai mengerjakan soal yang disajikan 

maka hasilnya akan ditampilkan secara akurat. Aplikasi ini nantinya bisa 

mengimpor soal-soal ujian dengan format .excel, sehingga input soal menjadi 

lebih efektif dan tidak membutuhkan waktu lama untuk penginputan soal ujian 

kedalam komputer. Dengan tersedianya aplikasi try out ini diharapkan dapat 

membantu guru atau instansi pendidikan dalam menyelenggarakan try out yang 

sehat, efektif serta efisien. 

Berdasarkan latar belakang diatas, dengan memanfaatkan teknologi dan 

ilmu pengetahuan, maka penulis memiliki ide untuk menerapkan sistem aplikasi 

try out berbasis web untuk menghadapi Ujian Nasional dengan judul “Rancang 

Bangun Aplikasi Try Out Untuk Menghadapi Ujian Nasional Berbasis Web 

Menggunakan PHP MySQL”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya try out yang baik dan 

efisien maka permasalahan dititikberatkan pada komputerisasi sistem try out ujian 

sekolah. Permasalahan yang diselesaikan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang sistem aplikasi try out berbasis web di SMK Negeri 

Wonorejo ? 

2. Bagaimana membangun sistem aplikasi try out berbasis web di SMK 

Negeri Wonorejo ? 
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3. Bagaimana mengimplementasikan sistem aplikasi try out berbasis web di 

SMK Wonorejo ? 

4. Bagaimana pengujian sistem aplikasi try out berbasis web di SMK Negeri 

Wonorejo ? 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan pada masalah yang telah dijelaskan pada bagian latar 

belakang, maka batasan masalah dapat disusun sebagai berikut : 

1. Soal try out ujian yang ditampilkan sistem hanya berupa soal pilhan ganda, 

tidak memuat soal essay. 

2. Data yang diolah adalah data SMK Negeri Wonorejo. 

3. Tidak membahas keamanan sistem. 

4. Pengujian aplikasi yang dilakukan yaitu pengujian metode Blackbox dan 

UAT (User acceptance Test). 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam merancang sistem aplikasi try out 

berbasis web untuk menghadapi Ujian Nasional adalah sebagai berikut ; 

1. Merancang sistem aplikasi try out berbasis web untuk menghadapi Ujian 

Nasional di SMK Negeri Wonorejo. 

2. Membangun sistem aplikasi try out berbasis web untuk menghadapi Ujian 

Nasional  di SMK Negeri Wonorejo. 

3. Mengimplementasikan sistem aplikasi try out berbasis web untuk 

menghadapi Ujian Nasional di SMK Negeri Wonorejo. 

4. Menguji sistem aplikasi try out berbasis web untuk menghadapi Ujian 

Nasional sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Diharapkan bisa  membantu sekolah-sekolah agar dapat mengoptimalkan  

kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang. 

2. Membantu para kinerja guru dalam menyelenggarakan try out ujian 

kepada para siswa dengan lebih baik. 
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3. Melatih kejujuran dan kemandirian para siswa dalam mengerjakan soal-

soal tryout ujian, karena semakin banyak siswa mengikuti try out mereka 

akan semakin percaya diri untuk menempuh Ujian Nasional berbasis web. 

4. Pengolahan dan pengelolaan data sistem penilaian dapat dilakukan secara 

efisien sehingga dapat mengurangi terjadinya resiko human errors. 

5. Mengurangi pengeluaran biaya sekolah untuk cetak lembar soal try out. 

1.6. Metodologi Penelitian 

Pada tahap metodologi ini, dijelaskan tentang langkah-langkah dalam 

perancangan aplikasi. Metode yang dilakukan dalam penelitian memiliki beberapa 

tahapan mulai dari perancangan model hingga user interface. Framework yang 

digunakan dalam membangun aplikasi try out berbasis web menggunakan 

Framework Codeigniter. 

1. Studi literatur 

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi yang 

dapat mendukung pengerjaan Tugas Akhir ini. Sumber informasi ini berupa 

jurnal, karya ilmiah, dan buku pendukung yang berhubungan dengan web tentang 

pemrogaman PHP yang berintegrasi dengan MySQL menggunakan Framework 

Codeigniter. 

2. Pengumpulan Data 

Langkah ini dilakukan dengan mewancarai salah satu guru informatika 

SMK Negeri Wonorejo untuk mendapatkan informasi tentang ujian try out yang 

saat ini dilakukan di sekolah tersebut. 

3. Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada tahap analisa ini bertujuan untuk menentukan semua kebutuhan yang 

diperlukan untuk pembuatan aplikasi sedangkan rancangan berdasarkan 

pengumpulan data dan analisa kebutuhan yang dibutuhkan oleh sistem dengan 

model dan interface yang digunakan. 

4. Implementasi 

Implementasi dilakukan dengan mengacu pada perancangan model hingga 

user interface. Pada tahap ini dilakukan penerapan dari desain sistem 

menggunakan pemrogaman PHP dan database MySQL menggunakan framework 

codeigniter. 
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5. Pengujian 

Pengujian sistem digunakan untuk mengetahui sistem berjalan sesuai 

kebutuhan yang diharapkan serta penjelasan tentang proses dan hasil pengujian 

dari sistem try out berbasis web menggunakan PHP MySQL. 

6. Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini dilakukan penulisan laporan sebagai bahan evaluasi untuk 

pengembangan sistem aplikasi selanjutnya. 

1.7. Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun dalam laporan yang dibagi secara sistematika 

menjadi lima bab, adapun ringkasannya adalah: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metode yang digunakan serta sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

perancangan aplikasi ujian try out yang dibuat dengan bahasa pemrogaman PHP 

menggunakan Framework Codeigniter dan database MySQL.   

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai desain rancangan aplikasi dan menjelaskan 

langkah-langkah dalam perancangan aplikasi try out dengan teknologi PHP 

MySQL menggunakan Framework Codeigniter yang digambarkan dengan 

diagram. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang bagaimana user interface aplikasi dan source code untuk 

menguraikan bagaimana aplikasi ini dapat bekerja serta menjelaskan proses dan 

hasil pengujian dari implementasi PHP MySQL menggunakan Framework 

Codeigniter. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya, 

yang digunakan untuk pegembangan selanjutnya. 

 


