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BAB I 
LATAR BELAKANG 

 
 
 

1.1. Latar Belakang Masalah 

  Ujian merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi proses belajar.  Dalam 

dunia pendidikan ujian dimaksudkan untuk meng ukur taraf pencapaian  suatu 

tujuan pengajaran oleh siswa atau mahasiswa sebagai peserta didik,  sehingga 

siswa atau mahasiswa dapat mengetahui tingkat kemampuannya  dalam 

memahami bidang studi yang sedang ditempuh. Bila ternyata hasilnya  belum 

maksimal, maka proses belajar harus ditingkat kan baik kualitas maupun kuantitas 

(Clara, 2006).  SMK Negeri 5 Bandar Lampung adalah bagian terpadu dari Sistem 

Pendidikan Nasional, yang mempunyai peranan penting didalam menyiapkan dan 

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). SMK Negeri 5 Bandar Lampung 

juga ikut serta dalam menyiapkan dan mencerdaskan peserta didik untuk memiliki 

kemampuan dan keterampilan sehingga dapat memenuhi kebutuhan / tuntutan 

Dunia. 

SMK Negeri 5 Bandar Lampung dalam melakukan simulasi ujian terutama 

simulasi ujian teori php  masih dilakukan secara konvensional yaitu dengan 

mengisi lembar jawaban menggunakan alat tulis dan memerlukan proses waktu 

pengoreksian dan penilaian yang relatif lebih lama dikarnakan masih dilakukan 

manual untuk dapat menghasilkan nilai, selain itu kemungkinan terjadinya 

kecurangan atau penipuan yang dilakukan oleh para siswa dalam mengerjakan 

soal-soal teori php seperti mencontek teman atau menggunakan kertas catatan 

yang dibuat sekecil mungkin. 
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Berdasarkan pelaksanaan simulasi ujian tersebut timbulah sebuah pemikiran, 

bagaimana caranya membuat aplikasi simulasi ujian pada SMK Negeri 5 Bandar 

Lampung yang terpusat pada satu lembaga namun bisa digunakan oleh banyak 

pihak, hasil dari proses ujian dapat diterima oleh siswa dan guru secara langsung 

dengan menggunakan sistem online. Simulasi ujian online akan menyajikan nilai 

yang dapat dilihat langsung setelah siswa selesai menyelesaikan ujian. Sistem ini 

akan menggunakan aplikasi PHP dan MySQL sebagai databas. Dengan adanya 

sistem ini diharapkan dapat membatu pihak sekolah khususnya guru dalam 

memberikan latihan ulangan harian. Berdasarkan masalah diatas peneliti memilih 

judul “Simulasi Ujian Teori PHP Berbasis Online pada SMK 5 Bandar 

Lampung”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan permasalahannya yaitu 

“Bagaimana merancnag Simulasi Ujian Teori PHP Berbasis Online pada SMK 5 

Bandar Lampung?”. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam penelitian ini masalah 

yang dibahas dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:  

1. Sistem ini dibatasi pada sistem ujian online. 

2. Penilaian secara langsung (online scoring). 

3. Bentuk soal adalah pilihan ganda dan soal berbentuk random. 

4. Adanya pembatas waktu ujian, waktu ujian berlangsung 30 detik untuk 1 soal. 
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5. Sistem ini hanya membahas ujian mendasar untuk bahasa PHP. 

6. Input-an sistem ini yaitu data siswa, data soal, data hasil ujian. 

7. Output-an sistem ini yaitu laporan hasil ujian. 
 

8. Implementasi ujian online ini adalah di SMK N 5 Bandar Lampung  untuk 

kelas 10 Pada Jurusan Multi Media dan Jaringan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini yaitu “Merancang Simulasi Ujian Teori PHP 

Berbasis Online pada SMK 5 Bandar Lampung”. 

 

1.5. Manfaat Yang Diharapkan 

 Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis  

Menambah bahan referensi bagi mahasiswa & pihak–pihak yang memerlukan 

informasi & sebagai pembanding antara teori yang di dapat di dalam perkuliahan 

dengan fakta yang ada di lapangan.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis meningkatkan wawasan berpikir ilmiah dan kemampuan 

menganalisis suatu masalah khususnya dalam hal terkait dengan sistem ujian 

online.  

b. Bagi Perguruan Tinggi diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bagi mahasiswa.  

 

1.6 Keaslian Penelitian 
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      Dalam melakukan penelitian dan pembuatan Simulasi Ujian Teori PHP 

Berbasis Online pada SMK Negeri 5 Bandar Lampung, belum pernah dilakukan 

berdasarkan pengetahuan penulis. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

      Sistematika penulisan merupakan uraian secara garis besar urutan-urutan 

kegiatan atau yang menjadi inti dalam melakukan penulisan dengan tujuan agar 

pembaca dapat dengan mudah memperoleh gambaran materi pembahasan 

mengenai masalah apa yang diuraikan.  

 

BAB I PENDAHULUAN 

      Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi penulis dan pengguna, 

metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

      Bab ini berisi tentang uraian tentang teori dasar yang mendukung pembahasan. 

Materi yang diambil dalam pengembangan sistem yaitu: Simulasi, Ujian, Teori 

PHP, metode waterfall dan Diagram Unified modeling Language(UML). Materi 

pengujian sistem yaitu: blackbox. Dan dalam implementasi materi yang diambil 

yaitu: Dreamweaver, PHP (Personal Home Page) dan SQL. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 
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 Bab ini berisikan tentang perancangan “Sismulasi Ujian Teori PHP 

Berbasis Online” yang akan dibuat dengan Dreamweaver,PHP dan database SQL   

dengan metode perancangan menggunakan Unified Modelling Language UML. 

 

BAB IV  HASIL  PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini menjelaskan tentang hasil dari keseluruhan langkah-langkah dari 

bab 3 serta hasil dari analisis. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari 

hasil pembahasan simulasi ujian teori php berbasis online. 

2. Saran dibuat berdasarkan pengalaman penulis yang ditunjukan kepada 

pembaca atau peneliti yang ingin melanjutkan simulasi ujian teori php 

berbasis online. 

 

DAFTAR PUSTAKA 
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