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ABSTRAK 

 

SMA Negeri 1 Banjarmasin merupakan salah satu lembaga pendidikan yang beralamat di 

Jl.Mulawarman No.25. SMA Negeri 1 Banjarmasin mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kecerdasan para siswanya. Semakin bertambahnya jumlah siswa semakin 

meningkatnya pendataan dalam ujian yang berjalan, akibatnya semakin banyak pekerjaan yang tidak 

efisien dan memakan waktu lama. Selama ini pendataan ujian hanya dilakukan secara manual dengan 

menggunakan kertas , sehingga terkadang kesulitan dalam pembuatan laporan dan pemeriksaan soal 

dan jawaban. 

Aplikasi Ujian Berbasis Komputer dibuat agar mempermudah dalam pengelolaan data ujian 

tanpa adanya kesalahan dan dapat melakukan serangkaian aktivitas data, penginputan dan pengolahan 

data yang dapat menghasilkan laporan yang dibutuhkan dengan efisien dan cepat. 

 

Kata Kunci:ujian, berbasis komputer, pengolahan soal 

 

ABSTRACT 

 

SMA Negeri 1 Banjarmasin is an educational institution having its address at Jl. Mulawarman No. 25. 

SMA Negeri 1 Banjarmasin has a goal to increase the knowledge and intelligence of its students. As 

the number of students increases, the data collection in the ongoing exams increases, resulting in more 

work that is inefficient and takes a long time. So far, exam data collection is only done manually using 

paper, so sometimes it is difficult to make reports and check questions and answers. 

Computer-Based Exam Applications are made to make it easier to manage exam data without errors 

and can perform a series of data activities, input and data processing that can produce the required 

reports efficiently and quickly 
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PENDAHULUAN 

SMA NEGERI 1 BANJARMASIN adalah salah satu instansi di bidang pendidikan yang telah 

menggunakan teknologi informasi dalam berbagai aspek kegiatan, termasuk kegiatan Ujian Nasional 

yang dilakukan. Terkait dengan perkembangan teknologi informasi, ujian tidak lagi dilaksanakan secara 

manual namun telah mengalami transformasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk 

mengoptimalkan kegiatan ujian. Sebuah ujian biasanya dilaksanakan sebagai bahan evaluasi terhadap 

hasil pembelajaran yang dilakukan diakhir periode tertentu ataupun diakhir sebuah materi. Dalam kasus 

seperti ini ujian berfungsi sebagai bahan umpan balik bagi pengajar terhadap efektifitas proses 

pembelajaran itu sendiri. Dengan tujuan yang berbeda ujian dapat pula bermakna sebagai sebuah tes 

yang dapat menentukan apakah seseorang memenuhi standar yang ditetapkan ataupun gagal untuk 

memenuhi standar tersebut.  

Ujian sebagai sebuah tes berarti pula sebagai sebuah prasarana dalam ajang kompetisi untuk 

menentukan pemenang dari kegiatan tersebut. Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, sistem 

ujian manual atau sering disebut dengan konvensional secara bertahap ingin diubah menjadi sistem 

ujian terkomputerisasi. Keuntungan yang ditawarkan dari sebuah pelaksanaan ujian yang 

terkomputerisasi adalah kecepatan dan kemudahan dalam proses pemberian skor. Penguji tidak lagi 

melakukan pemeriksaan satu persatu pada lembar jawaban peserta kemudian menghitung skor 

melainkan nilai telah tersedia oleh perangkat lunak dalam basis data dengan penghitungan otomatis 

berdasarkan jawaban dari peserta. 

Keuntungan lain yang bisa diperoleh adalah pengurangan penggunaan kertas dan pengurangan 

anggaran biaya serta pengurangan bentuk kecurangan yang dilakukan peserta. Karena Aplikasi Ujian 

online berbasis web mengimplementasikan algoritma Fisher-Yates Shuffle yang berfungsi untuk 

mengacak. Penggunaan algoritma Fisher-Yates Shuffle untuk mengacak soal dan jawaban dapat 

membuat Peserta mendapatkan urutan soal pilihan ganda yang berbeda-beda, metode ini nilai yang 

didapat peserta setelah melakukan ujian akan dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Nilai terakhir 

dalam ujian online akan dibandingkan dengan batas nilai yang sudah ditentukan oleh guru permata 

pelajaran, untuk menentukan apakah peserta sudah dapat diklarifikasikan ke dalam kategori menguasai 

atau belum menguasai materi. Juga waktu dan tempat pelaksanaan dapat diatur sedemikian rupa 

sehingga menyulitkan bagi peserta untuk melaksanakan tindak kecurangan, Sistem Ujian online ini 

memberikan layanan 1 (satu) tipe soal yaitu pilihan ganda (multiple choice) dengan pilihan jawaban 

lebih dari satu jawaban, Sistem ujian online berbasi web ini dibuat agar dapat memberikan suatu 

gambaran mengenai bagaimana suatu sistem berjalan dan bagaimana sistem tersebut dapat menjadi 

acuan dalam pengembangan sistem yang lebih lanjut.Berdasarkan uraian di atas penulis ingin 

merancang sebuah aplikasi yang mampu mempermudah proses penilaian saat ujian sekolah, Oleh 

karena itu penulis memberikan judul “Aplikasi Ujian Berbasis Komputer Pada SMA Negeri 1 

Banjarmasin”. 

 

METODE PENELITIAN 

Ada berbagai metode pengumpulan data yang dapat dilakukan dalam sebuah penelitian. 

Metode pengumpulan data ini dapat digunakan secara sendiri-sendiri, namun dapat pula digunakan 

dengan menggabungkan dua metode atau lebih. Beberapa metode pengumpulan data antara lain : 

a) Wawancara : Tanya jawab dengan guru tentang bagaimana prosedur penilaian siswa untuk 

kesepahaman terhadap system, masalah masalah system, dan permintaan pemakai. 

b) Observasi : Terjun langsung untuk mengetahui bagaimana prosedur jika ada siswa yang tidak 

bisa mengikuti ujian, mengetahui permasalahan apa saja yang didapat. 

c) Dokumen : meliputi pemeriksaan dokumen dan proses manual-manual yang lain merupakan 

sumber informasi tentang penilaian ujian atau system operasi bagian tersebut. 



 

 

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Sistem yang berjalan satu ini mengenai pengelolaan dan pendataan ujian mulai dari pembuatan 

soal dan pengecekan soal sampai pembagian hasil ujian kepada siswa yang berhubungan dengan proses 

pengelolaan soal sampai pembagian hasil ujian masih dilakukan secara manual semuanya masih 

menggunakan kertas. 

Adapun analisis kebutuhan sistem baru yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini adalah 

meningkatkan kinerja Guru sehingga mempercepat proses pengelolaan ujian dan pembuatan soal ujian 

menjadi lebih cepat, dan akurat, Perancangan model sistem dari Aplikasi Ujian Online Berbasis 

Komputer Pada SMA Negeri 1 Banjarmasin Usecase Diagram ,Class diagram ,Activity Diagram  dan 

Sequence Diagram  

Rancangan database adalah proses untuk menentukan isi dan peraturan data yang dibutuhkan 

untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan perancangan database untuk memenuhi informasi 

yang berisikan kebutuhan-kebutuhan user secara khusus dan aplikasi-aplikasinyaRancangan 

Antarmuka Masukan Sistem dan Rancangan Antarmuka Keluaran Sistem 

 

PEMBAHASAN 

A. Tampilan Masukan Data 

1. Form Login 

Pada halaman login admin memasukkan Username dan Password yang sudah 

didaftarkan sebelumnya dan kemudian klik button Login, sehingga berhasil masuk kedalam 

sistem untuk akses login. 

 

Gambar 4. 1 Form Login 

2. Form Dashboard Admin 

Tampilan halaman utama pada halaman ini admin dapat mengelola website dengan 

memilih menu yang disediakan pada sisi sebelah kiri dimana pada menu tersebut disediakan, 

akses untuk menampilkan, menambah, mengedit dan menghapus data, data yang dikelola dan 

tentunya dapat menampilkan laporannya. 

 



 

 

 
Gambar 4. 2 Form Dashboard Admin 

3. Form Dashboard Guru 

Tampilan halaman utama pada halaman ini Guru dapat mengelola website dengan 

memilih menu yang disediakan pada sisi sebelah kiri dimana pada menu tersebut disediakan, 

akses untuk menampilkan, menambah, mengedit dan menghapus data, data yang dikelola. 

 

Gambar 4. 3 Form Dashboard Guru 

4. Form Dashboard Siswa 

Tampilan halaman utama pada halaman ini Siswa dapat mengelola website dengan 

memilih menu yang disediakan pada sisi sebelah kiri dimana pada menu tersebut disediakan, 

akses untuk mengikuti Ujian yang telah di buat oleh Admin atau Guru. 



 

 

 

Gambar 4. 4 Form Dashboard Siswa 

5. Form User 

Pada halaman User dapat menampilkan data semua user baik itu Admin, Guru, dan siswa 

serta dapat melakukan edit dan hapus data pengguna yang digunakan untuk login, form ini hanya 

dapat diakses oleh admin. 

 

 
Gambar 4. 5 Form User Management 

6. Form Master Data Jurusan 

Pada halaman ini menampilkan data Jurusan, halaman ini hanya dapat diakses oleh 

admin yang bisa melakukan penambahan,edit dan hapus data. 



 

 

 

Gambar 4. 6 Form Data Jurusan

7. Form Master Data kelas 

Pada halaman ini menampilkan data Kelas, halaman ini hanya dapat diakses oleh admin 

yang bisa melakukan penambahan,edit dan hapus data. 

 

Gambar 4. 7 Form Data Kelas 

8. Form Master Data Mata pelajaran 

Pada halaman ini menampilkan data Mata Pelajaran yang berbeda-beda, halaman ini hanya bisa 

diakses oleh admin yang bisa melakukan penambahan, edit dan hapus data. 



 

 

 

Gambar 4. 8 Form Mata Pelajaran 

9. Form Master Data Guru 

Pada halaman ini menampilkan data Guru seperti gambar dibawah ini dengan tombol 

aksi edit dan aktif untuk membuat akun guru, penambahan data, delete untuk menghapus data 

yang salah dan edit data untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 

Gambar 4. 9 Form Data Guru 

10. Form Master Data Siswa 

Pada halaman ini menampilkan data Siswa seperti gambar dibawah ini dengan tombol 

aksi edit dan aktif untuk membuat akun guru, penambahan data, delete untuk menghapus data 

yang salah dan edit data untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan dalam simpan data. 

 



 

 

 

Gambar 4. 10 Form Data Siswa 

11. Form Relasi Kelas-Guru 

Pada halaman ini menampilkan relasi data Kelas dengan data guru seperti gambar 

dibawah ini dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan, tombol 

tambah untuk menambah data, dan tombol delet untuk menghapus data yang salah. 

 

Gambar 4. 11 Form Relasi Data Kelas-Guru 

12. Form Relasi Jurusan-Mata Pelajaran 

Pada halaman ini menampilkan relasi data Jurusan dengan data Mata Pelajaran seperti 

gambar dibawah ini dengan tombol aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan, 

tombol tambah untuk menambah data, dan tombol delet untuk menghapus data yang salah. 



 

 

 

Gambar 4. 12 Form Relasi Data Jurusan-Mata Pelajaran 

13. Form Bank Soal 

Pada halaman ini menampilkan data bank soal seperti gambar dibawah ini dengan tombol 

aksi edit untuk mengedit data apabila terjadi kesalahan, tombol tambah untuk menambah data, 

dan tombol delet untuk menghapus data yang salah. 

 

 

Gambar 4. 13 Form Data Bank Soal 

B. Tampilan Keluaran Data 

1. Report Laporan Siswa 

Laporan data Siswa adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form data siswa 



 

 

 

Gambar 4. 14 Laporan Data Siswa 

2. Report Laporan Guru 

Laporan data Guru adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form data Guru 

 

 

Gambar 4. 15 Laporan Data Guru 

3. Report Laporan List Ujian 

Laporan data ujian adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form ujian 

 

Gambar 4. 16 Laporan List Ujian 



 

 

4. Report Laporan Kartu Ujian 

Laporan data kartu ujian adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form data 

Siswa 

 

 

 

Gambar 4. 17 Laporan Kartu Ujian 

5. Report Laporan Soal Ujian 

Laporan Soal Ujian adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form Bank Soal 

 

Gambar 4. 18 Laporan Soal Ujian 

6. Report Laporan Hasil Ujian 

Laporan hasil ujian adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form ujian 

 

 



 

 

 

Gambar 4. 19 Laporan Hasil Ujian 

7. Report Laporan Status Ujian 

Laporan status ujian adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form data ujian 

 

Gambar 4. 20 Laporan Status Ujian 

8. Report Laporan Peringkat 

Laporan Peringkat adalah laporan yang menampilkan data yang diproses dari form ujian 

 

Gambar 4. 21 Laporan Peringkat 



 

 

9. Laporan Perkelas dan Permapel 

Laporan Perkelas dan Permapel adalah laporan yang menampilkan data yang di proses dari 

pemfilteran beberapa Form 

 

Gambar 4. 22 Laporan Permapel dan Perkelas 

 

C.  Pengujian 

Tujuan Pengujian 

1. Proses menjalankan program dengan maksud untuk mencari kesalahan dalam pengujian 

suatu Aplikasi. 

2. Kasus uji yang baik memiliki peluang untuk mendapatkan kesalahan yang belum 

diketahui 

3. Mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada di dalam Apliakasi supaya suatu 

Program berjalan dengan baik dan akurat. 

Perancangan Pengujian 

pengujian program ini menggunakan metode blackbox, pengujian dengan menggunakan metode blackbox atau 

dikenal dengan nama lain input/output atau driven testing. Menggunakan asumsi tidak mengenal struktur 

internal dari program (blackbox), pengujian black box berusaha menemukan kesalahan dalam kategori sebagai 

berikut : 

1. Fungsi yang tidak benar atau hilang 

2. Kesalahan interface 

3. Error pada struktur data atau akses database eksternal 

Tahapan Pengujian 

Tahapan pengujian pada program ini meliputi proses input/output proses pengujian input/output adalah proses 

untuk mencoba program dengan memasukan data- data kedalam form yang ada pada program tersebut. 

1. Pengujian Form Login 

 

 



 

 

Tabel 4. 1 Pengujian Form Login 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Username 

Admin/Guru/Siswa 

 

Password 

Admin 

Dengan proses 

memasukan 

username dan 

password bisa 

menjalankan 

program 

 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

 

2. Pengujian Form Jurusan 

Tabel 4. 2 Pengujian Form Jurusan 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data Jurusan 

klik tombol 

“Tambah” 

Akan menampilkan 

form-form input data 

Jurusan 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Simpan data Jurusan 

klik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 

tampilkan di tampil data 

Jurusan 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Edit data Jurusan 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Data di tabel akan tampil 

di form input data 

Jurusan dan akan 

tersimpan di database 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Hapus data Jurusan 

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Data dapat di hapus dan 

data di dalam tabel 

Jurusan akan terhapus 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

 

3. Pengujian Form Kelas 

Tabel 4. 3 Pengujian Form Kelas 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data Kelas klik 

tombol “Tambah” 

Akan menampilkan 

form-form input data 

Kelas 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Simpan data Kelas 

klik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 

tampilkan di tampil data 

Kelas 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Edit data Kelas 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Data di tabel akan tampil 

di form input data Kelas 

dan akan tersimpan di 

database 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Hapus data Kelas 

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Data dapat di hapus dan 

data di dalam tabel Kelas 

akan terhapus 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

 

 

 



 

 

4. Pengujian Form Mata Pelajaran 

Tabel 4. 4 Pengujian Form Mata Pelajaran 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data mata 

pelajaran klik tombol 

“Tambah” 

Akan menampilkan 

form-form input data 

mata pelajaran 

Sesuai yang di 

harapkan 
Berhasil 

Simpan data mata 

pelajaran klik tombol 

“Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 

tampilkan di tampil data 

pelajaran 

Sesuai yang di 

harapkan 
Berhasil 

Edit data mata 

pelajaran dengan klik 

tombol “Edit” 

Data di tabel akan tampil 

di form input data mata 

pelajaran serta dapat 

mengubah data dan dapat 

menyimpan data update 

ke database 

Sesuai yang di 

harapkan 
Berhasil 

Hapus data mata 

pelajaran dengan klik 

tombol “Hapus” 

Data dapat di hapus dan 

data di dalam tabel mata 

pelajaran akan terhapus 

Sesuai yang di 

harapkan 
Berhasil 

 

5. Pengujian Form Guru 

Tabel 4. 5 Pengujian Form Guru 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data Guru klik 

tombol “Tambah” 

Akan menampilkan 

form-form input data 

Guru 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Simpan data Guru 

klik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 

tampilkan di tampil data 

Guru 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Edit data Guru 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Data di tabel akan tampil 

di form input data Guru 

dan akan tersimpan di 

database 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Hapus data Guru 

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Data dapat di hapus dan 

data di dalam tabel Guru 

akan terhapus 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

 

6. Pengujian Form Siswa 

Tabel 4. 6 Pengujian Form Siswa 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data Siswa klik 

tombol “Tambah” 

Akan menampilkan 

form-form input data 

Siswa 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Simpan data Siswa 

klik tombol “Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 

tampilkan di tampil data 

Siswa 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 



 

 

Edit data Siswa 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Data di tabel akan tampil 

di form input data Siswa 

dan akan tersimpan di 

database 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Hapus data Siswa 

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Data dapat di hapus dan 

data di dalam tabel Siswa 

akan terhapus 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

 

7. Pengujian Form Bank Soal 

Tabel 4. 7 Pengujian Form Bank Soal 

KASUS DAN HASIL UJI 

Data Masukan Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Input data Bank Soal 

klik tombol 

“Tambah” 

Akan menampilkan 

form-form input data 

Bank soal 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Simpan data Bank 

Soal klik tombol 

“Simpan” 

Data akan tersimpan di 

database dan akan di 

tampilkan di tampil data 

bank soal 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Edit data bank soal 

dengan klik tombol 

“Edit” 

Data di tabel akan tampil 

di form input data bank 

soal dan akan tersimpan 

di database 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

Hapus data bank soal 

dengan klik tombol 

“Hapus” 

Data dapat di hapus dan 

data di dalam tabel bank 

soal akan terhapus 

Sesuai yang di 

harapkan 

Berhasil 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian, analisis, serta pembahasan sistem maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 

1. Dalam penelitian ini berhasil membuat aplikasi Ujian online berbasis Komputer Pada SMA 

Negeri 1 Banjarmasin. 

2. Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat membantu dalam proses penilaian tengah semester 

dan akhir semester. 

3. Dengan adanya sistem ini dapat membantu Kinerja agar efektif dan efisien. 
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