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BAB  I 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar  Belakang  

Dalam dunia pendidikan evaluasi hasil belajar dilakukan terhadap anak 

didik untuk mengetahui tingkat kemampuan atau keberhasilan selama menjalani 

proses pendidikan."Evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu tindakan 

atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan 

atau segala sesuatu yang ada dalam dunia pendidikan". 

Untuk tingkat sekolah proses evaluasi hasil belajar dilakukan 

melalui pengamatan langsung oleh guru yang terlihat dalam proses pendidikan 

terhadap siswa dan dilakukan penilaian melalui suatu tes atau disebut juga ujian. 

Tes adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian yang berbentuk suatu tugas 

atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan oleh anak atau sekelompok anak 

sehingga menghasilkan suatu nilai tentang tingkah laku atau prestasi anak 

tersebut,yang dapat dibandingkan dengan nilai yang dicapai oleh anak-anak lain 

atau dengan nilai standar yang ditetapkan. 

Dari proses pelaksanaan ujian tersebut timbulah sebuah 

pemikiran, bagaimana caranya membuat proses pelaksanaan ujian lebih mudah 

dan efisien, bermanfaat bagi guru dan siswa dengan memanfaatkan kemajuan 

teknologi komputer. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian pendahuluan di atas, topik yang akan di bahas dalam tugas 

akhir ini adalah bagaimana merancang dan membuat aplikasi sistem ulangan harian 

yang terkomputerisasi yang dapat diterapkan pada SMA N 1 Karangpandan. 

 

1.3. Batasan masalah 

    Supaya arah penulisan tugas akhir ini tidak menyimpang atau 

mengambang maka perlu ditetapkan batasan permasalahan yang dibahas dalam 

perancangan dan pembuatan sistem ujian di SMA N 1 Karangpandan, yaitu : 

1. Pendaftaran user ( Guru dan Siswa) dilakukan oleh Admin 

2. Pembuatan sistem hak akses yang dibedakan untuk 

administrator,guru sebagai instruktur,siswa sebagai peserta 

ujian. 

3. Implementasi ujian ini adalah di lingkungan SMA N 1 

Karangpandan dengan memanfaatkan jaringan intranet yang 

ada di sekolah. 

4. Sistem ujian ini  untuk siswa kelas X,kelas XI dan kelas XII 

5. Di asumsikan setiap siswa sudah memiliki leptop guna 

menunjang kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

1.4.  Tujuan pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah terbentuknya suatu Aplikasi yang dapat 

membantu dalam hal belajar mengajar di SMA N Karangpandan. 
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1.5.  Kerangka Pikir 

         Untuk mempermudah penulis dalam proses pembuatan model aplikasi ini 

maka penulis membuat kerangka pemikiran,adapun alur kerangka pemikiran adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Skema Pemikiran Sistem Ulangan harian Berbasis Web 

Masalah 

Belum Adanya sistem aplikasi yang 

terkomputerisasi,sebagai contoh adalah 

Aplikasi Sistem Ulangan harian 

Pengumpulan Data 

1.Observasi 

2.Studi Pustaka 

            Klasifikasi data 

Data Primer : Data siswa,data 

guru,data mapel,dll 

Data Sekunder : Data teori 

tentang(SDLC,php,MySql,dll) 

 

              Perancangan Sistem 

1.perancangan Diagram Use case 

2.perancangan interface input output 

3.Perancangan Data base 

       Implementasi program 

1.Bahasa Program : PHP 

2.MySql 

     Hasil 

Alternatif Penilaian terhadap 

Hasil ulangan Siswa terkait 

 

      Pengujian Penelitian 

Analisa dan pengujian mengenai sistem 

ulangan Harian ini dengan 

menggunakan Black Box 
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1.6.  Manfaat Penulisan 

Manfaat yang diperoleh dari perancangan aplikasi ujian ini menggunakan  

PHP dan MySQL di SMA N 1 Karangpandan adalah : 

1. Bagi penulis. memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang 

bagaimana membuat sebuah sistem aplikasi ujian berbasis 

komputer menggunakan pemrograman PHP dan MySQL dan 

sebagai sarana mengungkapkan hasil belajar selama perkuliahan 

ke dalam suatu bentuk karya ilmiah. 

2. Bagi siswa-siswi dan guru SMA N 1 Karangpandan Memberikan 

kemudahan dalam mendapatkan informasi yang berhubungan 

dengan ujian baik bagi guru ataupun siswa peserta ujian. Dengan adanya 

sistem ini diharapkan kepada siswa lebih aktif dan giat belajar 

serta cepat memperoleh informasi nilai ujian. 

 

1.7.  Sistematika Penulisan 

  Dalam penyusunan laporan skripsi ini peneliti membagi menjadi lima 

bab yang akan diuraikan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah,perumusan 

masalah,tujuan penelitian,manfaat penelitiaan,batasan Masalah 

dan sistematika penulisan skripsi 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini menerangkan tentang teori-teori yang digunakan 

dalam merancang dan membuat aplikasi sistem ujian di SMA 

N 1 Karangpandan 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dalam membuat sistem ujian.Bab metode penelitian ini 

meliputi,Analisa kebutuhan perancang ,dan pengumpulan data. 

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang gambaran umum tempat 

penelitian yaitu di SMA N 1 Karangpandan yang dipakai 

sebagai objek penelitian 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang tahapan penelitian,analisis desain,hasil 

testing,dann implementasinya yang berupa penjelasan  yang 

diklasifikasikan ke dalam,hasil Penelitian,Analisa atau 

Pembahasan. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini  menjelaskan tentang kesimpulan serta saran yang 

diperlukan. 


