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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

 

Ujian sekolah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi 

belajar dari sekolah. Ujian membutuhkan kertas dalam pelaksanaannya serta 

melakukan audit penilaian secara manual yang biasanya dilakukan oleh guru, 

sehingga standar pengaplikasian ujian bisa berproses lama dalam hal 

pengoreksian. Ujian online adalah suatu test atau evaluasi yang dapat dilakukan 

siswa dengan jarak jauh melalui media internet. Teknologi informasi telah 

berkembang cepat, sehingga menyebabkan bidang pendidikan juga ikut 

berkembang secara pesat dalam hal kualitas, kecepatan dan kemudahan sehingga 

ujian konvensional pun beralih ke komputerisasi yaitu salah satunya dengan ujian 

online. 

 

Aplikasi ujian online berbasis web mengimplementasikan algoritma Fisher-Yates 

Shuffle yang berfungsi untuk mengacak soal dan algoritma Lavenshtein Distance 

yang berfungsi untuk membandingkan jawaban pada saat pengoreksian. 

Penggunaan algoritma Fisher-Yates Shuffle untuk mengacak soal dan jawaban 
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dapat membuat mahasiswa mendapatkan urutan soal dan jawaban pada soal 

pilihan ganda yang berbeda-beda. Penggunaan Lavenshtein Distance dapat 

membantu mengurangi kesalahan ketik mahasiswa dalam pengetikan jawaban 

pada format soal jawaban pendek (Susanto dan Honggo, 2013). Penggunaan 

metode VL CCT (Variable-Length Computerized Clasification Test) dengan 

pengklarifikasian SPRT (Sequential Probability Ratio Test) juga dapat membantu 

dalam proses ujian online. Variable-Length CCT adalah assessment yang setiap 

peserta dalam menyelesaikan ujian tidak memiliki lama waktu yang sama satu 

dengan yang lain karena sistem akan berhenti memberikan soal jika tujuan sistem 

sudah dipenuhi oleh peserta. Proses klasifikasi peserta menggunakan  

Computerized Classification Test dengan metode klasifikasi menggunakan 

Sequential Probability Ratio Test atau SPRT, 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 administrator, untuk menentukan apakah peserta  sudah dapat 

diklarifikasikan ke dalam kategori menguasai atau belum menguasai materi(Adha, 

2012). 

 

Penelitian ini merupakan suatu pengembangan sistem ujian di sekolah yang 

dilakukan secara  online. Sistem ujian online ini memberikan layanan 3 (tiga) tipe  

soal yaitu pilihan ganda (multiple choice) dengan pilihan jawaban yang paling 

benar, pilihan ganda (multiple choice) dengan jawaban lebih dari satu jawaban 

dan tipe soal pertanyaan singkat yang mengharuskan peserta menjawab soal 

dengan tepat dan singkat.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan sistem 

ujian online di sekolah. 

 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Data yang didukung soal hanya berupa teks dan gambar. 

2. Ujian online ditujukan untuk Sekolah Menengah Atas. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan  penelitian ini adalah: 

1. Menerapkan sistem ujian online sebagai tolak ukur kemampuan siswa. 

2. Menghasilkan suatu sistem ujian online yang dapat mempermudah kerja 

pihak sekolah dalam pengoreksian hasil ujian. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Siswa-siswi akan lebih fokus mengerjakan soal ujian, dikarenakan sangat 

kecil kemungkinan melakukan kecurangan. 

2. Menghasilkan suatu sistem yang dapat memberikan kemudahan bagi guru, 

karena proses pengoreksian dapat lebih singkat dibandingkan 

pengoreksian secara konvensional. 

 

 


