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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Evaluasi hasil belajar dalam dunia pendidikan dilakukan terhadap anak didik  

untuk mengetahui tingkat kemampuan atau keberhasilan selama menjalani proses 

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 satu tes atau disebut juga ujian. Ujian atau 

tes ini dilakukan secara berkala atau rentang waktu tertentu selama masa 

pendidikan. Pada lembaga pendidikan kegiatan ujian dilakukan dengan dua cara, 

baik secara tertulis maupun praktek, termasuk juga Sekolah Menengah Kejuruan 

N 2 Muaro Jambi dalam satu semester minimal dilakukan dua kali tes atau ujian 

yaitu ujian mid semester dan ujian semester. 

Pelaksanaan ujian di SMKN 2 Muaro Jambi terutama pada mata pelajaran 

Keterampilan Komputer dan Pengolahan Informasi masih menggunakan metode 

konvensional yang memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang cukup banyak. 

Kegiatan ujian semester biasanya diawali  dari pembuatan  soal dari guru bidang 

studi, soal yang dibuat oleh guru akan digandakan pihak akademis. Kemudian 

untuk mengetahui hasilnya, jawaban siswa akan dikumpulkan  dan dikoreksi oleh 

guru bidang studi. Siswa tidak bisa langsung  mengetahui hasil atau nilainya. 
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Karena itu memerlukan waktu yang cukup lama apalagi jumlah siswa di SMKN 

2 Muaro Jambi cukup banyak yaitu sekitar 40 siswa per kelas dengan jumlah 

ruang kelas sebanyak 14 sehingga jumlah siswa sekitar 600. 

Berdasarkan pelaksanaan ujian semester tersebut timbulah sebuah pemikiran, 

bagaimana caranya membuat proses pelaksanaan ujian lebih mudah dan efisien, 

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi serta memaksimalkan ketersediaan 

sarana prasarana yang ada di SMKN 2 Muaro Jambi yang sudah ada. 

Hasil dari proses ujian dapat diterima oleh siswa dan guru secara langsung 

dengan menggunakan “Aplikasi Ujian Online Berbasis WEB”. Sistem ujian 

online akan menyajikan  nilai atau skor yang dapat dilihat langsung setelah siswa 

selesai menyelesaikan ujian.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membangun sebuah sistem ujian online berbasis web dengan 

menggunakan PHP dan MySql di SMKN 2 Muaro Jambi? 

1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup yang ada dalam permasalahan adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan basis data peserta ujian online dan bank soal. 

2. Penilaian secara langsung (online scrolling). 

3. Pembuatan sistem hak akses yang dibedakan untuk administrator, guru dan 

peserta ujian. 

4. Bentuk soal adalah pilihan ganda dan essay serta soal berbentuk random. 
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5. Adanya pembatas waktu ujian , waktu ujian berlangsung ± 60 menit setiap 

mata pelajaran. 

1.4 Tujuan 

Menghasilkan perangkat lunak (software) dalam bentuk sistem ujian online 

berbasis web dengan menggunakan PHP dan MySQL, dengan harapan dapat 

mempermudah dan membantu dalam penyelengaraan ujian semester terutama di 

lingkungan SMKN 2 Muaro Jambi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil Penelitian ini akan sangat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan dengan pelaksanaan ujian secara online, diantaranya: 

a. Bagi Siswa 

Melaui sistem ini,siswa akan lebih fokus mengerjakan soal ujian. Dikarenakan 

sangat kecil sekali kemungkinan untuk melakukan kecurangan sehingga, siswa 

tidak berfikiran ke hal-hal negatiif lagi seperti mencontek dll. kemudian siswa 

langsung dapat mengetahui nilai ujian. 

b. Bagi Guru 

Guru tidak perlu melakukan pengawasan dengan cara berkeliling kelas untuk 

mengamati siswanya. Selain itu sistem ini juga dapat mereduksi kecurangan 

pada ujian dengan randomisasi soal. 

 


