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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem pembelajaran pada dunia pendidikan saat ini masih 

banyak menggunakan sistem pembelajaran secara konvensional, 

sistem konvensional yaitu memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang 

cukup  banyak. 

Untuk mengatasi permasalahan pada sistem pembelajaran 

konvensional tersebut, dapat dibuatkan sebuah sistem pembelajaran 

yang baru, dimana siswa bisa belajar tanpa harus berada dalam ruang 

dan waktu yang sama. Selain itu juga bisa belajar dengan tahapan dan 

cakupan yang diinginkan. Fasilitas komunikasi dan interaksi dalam 

sistem tersebut juga akan membuat interaksi guru dan siswa tidak 

hanya terbatas pada ruangan kelas saja tapi bisa diperluas dengan 

komunikasi secara elektronik melalui internet. 

 Dalam mengembangkan sistem pembelajaran secara elektronik 

atau biasa disebut dengan e-learning ini, tidak sekedar menyajikan 

materi pelajaran kedalam internet tetapi aplikasi ini perlu 

dikembangkan  lebih interaktif dan responsive serta memiliki 

kecepatan dalam memproses reguest agar sistem pembelajaran bisa 

berjalan lebih cepat dalam permproses data, Untuk membangun 
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aplikasi web yang dapat berjalan cepat serta responsive, yaitu 

menggunakan Teknologi AJAX. 

 Teknologi AJAX adalah suatu teknik pemrograman berbasis web 

untuk menciptakan aplikasi web interaktif dan responsive serta 

memiliki kecepatan dalam memproses request. Mengklik suatu link 

pada halaman web berteknologi AJAX akan membuat halaman terbarui 

secara dinamis, sementara browser tidak perlu memanggil ulang 

seluruh halaman. Teknologi AJAX digunakan mendukung Auto Refresh 

pada halaman Real Time Monitor. 

Real Time Monitor adalah halaman untuk melihat status siswa 

yang sedang ujian, selesai ujian, dan belum ujian. Monitor digunakan 

untuk mempermudah pengajar  melihat siswa sedang ujian secara 

langsung, karna tanpa halaman monitoring pengajar tidak dapat 

melihat status ujian siswa secara Real Time. 

Berawal dari kondisi yang telah dipaparkan diatas, maka 

dibangun pembuatan sistem Ujian online secara real time monitor 

berbasis web menggunakan Teknologi AJAX, dengan harapan dapat 

mempermudah dan membantu dalam penyelenggaraan ujian online 

terutama di lingkungan SMK YAPERBEL 2 Tanjungpandan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang tersebut maka dapat ditentukan 

rumusan masalah yaitu bagaimana membangun Ujian Online Secara 

Real Time Monitor pada  SMK YAPERBEL 2 Tanjungpandan 

menggunakan Teknologi AJAX. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada apalikasi ini adalah : 

1. Bahasa pemrograman web yang digunakan adalah PHP yang 

dihubungkan dengan MySQL sebagai database, dan didukung 

dengan Teknologi AJAX. 

2. Pengguna / aktor  dari sistem : Admin, Pengajar, Siswa. 

Admin : - hakakses penuh dalam mengatur sistem aplikasi 

Pengajar :-hakakases pengajar Manajemen siswa, kelas, 

matapelajaran, topic quis, monitoring, upload materi. 

Siswa : - hakakses siswa mengikuti ujian, lihat nilai, download 

materi, dan konsultasi. 

3. Control jam ujian, pengajar dapat mengontrol kapan ujian dimulai 

jika belum mengaktifkan maka ujian belum bisa dimulai, digunakan 

jam server. 

4. Real Time Monitor, pengajar dapat langsung memantau siswa yang 

sedang ujian, belum ujian ,dan yang telah selesai ujian. 
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5. Soal ujian dimasukkan oleh pengajar, soal yang tampil di halaman 

peserta akan diacak secara otomatis oleh sistem 

6. Pemodelan soal yang terdapat dalam sistem yaitu: 

- Pilihan ganda 

- Essay  

7. Web Berbasis Multi User, Peserta Ujian bisa bersamaan. 

8. Timer Mundur. Jadi, jika waktu yang disediakan sudah habis, maka 

program akan secara otomatis menyimpan soal yang sudah 

dikerjakan (pilihan ganda dan Esay), waktu pengerjaan akan 

dikurang jika siswa telat masuk ujian (pengurangan waktu).  

9. Aplikasi menyediakan fasilitas download materi dan ditambah 

konsultasi untuk media diskusi antara pengajar dan siswa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian dan pengembangan ini adalah:  

1. Merancang alur sistem untuk membatasi hak akses user, sehingga 

membatasi penggunaan sistem Ujian online berbasis web di SMK 

Yaperbel 2 TanjungPandan. 

2. membangun sebuah aplikasi web yang berguna untuk membantu 

proses Ujian Online Secara Real Time Monitor khusunya pada SMK 

Yaperber 2 Tanjungpandan. 


