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Abstract
In the research carried out found several weaknesses in the object, among others, are at the time of the
exam still using the manual method. The use of this method is effective, but there are many problems,
such as spending time in the assessment process carried out by checking one by one and checking
multiple choice questions that are not necessarily accurate, costing in printing exam questions and
answer sheets and sometimes the answer sheets are missing. With the construction of the ComputerBased School Examination Application, it can simplify the implementation of school examinations, and
the purpose of this study is to identify and correct problems in the current system and design a ComputerBased School Examination Application System on SMK Negeri 1 Muara Jambi. Data collection methods
used are observation and interviews with the current system at SMK Negeri 1 Muara Jambi. While the
system development method the author uses the Waterfall method. The results obtained from this study
are computer-based school exam applications that can be a solution to problems that occur during school
exams at SMK Negeri 1 Muaro Jambi and increase the level of accuracy in checking answers and making
students quickly find out the value they get from exam results.
Keywords: Design, Computer Based School Examination, CSS and PHP
Abstrak
Pada penelitian yang dilakukan ditemukan beberapa kelemahan pada objek antara lain adalah pada saat
ujian masih menggunakan cara manual. Penggunaan cara ini efektif hanya saja banyak mengalami
kendala, seperti menghabiskan waktu dalam hal proses penilaian yang dilakukan dengan cara mengecek
satu persatu dan pengecekan soal pilihan ganda yang belum tentu akurat, menghabiskan biaya dalam
mencetak soal ujian dan lembar jawaban dan terkadang lembar jawaban hasil ujian hilang. Dengan
dibangunnya Aplikasi Ujian Sekolah Berbasis Komputer ini dapat mempermudah dalam melaksanakan
ujian sekolah, dan tujuan dari penelitian ini adalah identifikasi dan memperbaiki masalah pada sistem
yang sedang berjalan serta merancang sebuah sistem Aplikasi Ujian Sekolah Berbasis Komputer pada
SMK Negeri 1 Muara Jambi. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi dan wawancara
terhadap system yang sedang berjalan pada SMK Negeri 1 Muara Jambi Sedangkan metode
pengembangan sistem penulis menggunakan metode Waterfall. Hasil yang di dapat dari penelitian ini
adalah aplikasi ujian sekolah berbasis komputer yang mampu menjadi solusi atas masalah yang terjadi
pada saat ujian sekolah di SMK Negeri 1 Muaro Jambi dan meningkatkan tingkat keakuratan dalam
pengecekan jawaban dan membuat siswa dengan cepat mengetahui nilai yang mereka dapat dari hasil
ujian.
Kata Kunci: Perancangan, Aplikasi Ujian Sekolah, CSS, HTML, PHP

1. Pendahuluan
Ujian merupakan salah satu kegiatan pelaksanaan kurikulum yang tidak dapat dipisahkan satu dengan
kegiatan lainnya. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan kurikulum dapat dilihat dari keberhasilan ujian
dalam arti sesungguhnya. Keberhasilan ujian tidak cukup dilihat dari segi keberhasilan para siswa dalam
memperoleh nilai yang baik serta mutu para siswa itu sendiri, tetapi juga dilihat dari segi teknis
pelaksanaan ujian.
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SMK Negeri 1 Muaro Jambi adalah salah satu sekolah kejuruan yang berada di Jl.Lintas Timur Sumatera
KM.28, RT.02, Tunas Mudo, Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan hasil observasi di sekolah
SMK Negeri 1 Muaro Jambi, pada saat ujian masih menggunakan cara manual. Penggunaan cara ini
efektif hanya saja banyak mengalami kendala, seperti menghabiskan waktu dalam hal proses penilaian
yang dilakukan dengan cara mengecek satu persatu dan pengecekan soal pilihan ganda yang belum tentu
akurat dan siswa harus menunggu lama untuk mengetahui nilai keseluruhan serta terkadang lembar
jawaban hasil ujian hilang, siswa. Maka dari itu dengan tersedianya komputer sistem ujian yang semula
menggunakan kertas, dapat diganti menjadi sistem ujian berbantuan/berbasis komputer.
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya untuk menanggulangi permasalahan
tersebut diatas. Penulis tertarik untuk merancang sebuah sistem dirangkum kedalam penulisan skripsi
dengan judul “Perancangan Aplikasi Ujian Sekolah Berbasis Komputer (Usbk) Studi kasus: SMK Negeri
1 Muaro Jambi”.
2. Tinjauan Pustaka
Pada bagian ini akan menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Tinjuan
pustaka mempermudah dalam penyelesaian permasalahan penelitian.
2.1 Perancangan
Perancangan adalah suatu proses yang bertujuan untuk menganalisis, menilai, memperbaiki dan
menyusun suatu sistem, baik sistem fisik maupun non fisik yang optimum untuk waktu yang akan datang
dengan memanfaatkan informasi yang ada. Dan terdapat berbagai pengertian perancangan dari beberapa
ahli antara lain: “Perancangan adalah langkah pertama didalam fase pengembangan rekayasa suatu
sistem”[3].
2.2 Aplikasi
Aplikasi merupakan bagian dari software atau perangkat lunak dan biasanya dikenal dengan istilah
program aplikasi. Biasanya dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai
kemampuan komputer, tapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan
suatu tugas yang menguntungkan pengguna. Dan terdapat berbagai pengertian aplikasi dari beberapa
ahli antara lain: “Aplikasih adalah program siap pakai yang direka untuk melaksanakan suatu fungsi
bagi pengguna atau aplikasi yang lain dan dapat digunakan oleh sasaran yang dituju” [4].
2.3 Ujian
Dalam konteks akademis atau profesional, pengertian ujian merupakan suatu tes yang ditujukan untuk
mengukur capaian seseorang setelah ia melalui proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu dengan
cara melihat atau menilai kemampuan peserta ujian dalam menjawab/menyelesaikan sejumlah persoalan
yang diberikan. Hermansyah Menyatakan bahwa: “Ujian adalah kegiatan yang diberikan kepada siswa
dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil belajar mereka selama proses belajar sehingga mengetahui
berapa besar tingkat pengetahuan siswa tersebut” [5].
2.5 Use Case Diagram
Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, yang ditekankan
adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”. Sebuah use case mempresentasikan sebuah
interaksi antara aktor dan sistem.Mentari Harmadya dkk Menyatakan bahwa : “Use case diagram adalah
serangkaian skenario yang digabungkan bersama-sama oleh tujuan umum pengguna. Use case diagram
biasanya menggunakan actors. Actor adalah sebuah peran yang dapat dimainkan oleh pengguna dalam
interaksinya dengan sistem” [6].
2.6 Activity Diagram
Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari
sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah bahwa diagram aktivitas
menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan
oleh sistem. Hisyam Wahid Luthfi dan Berliana Kusuma Riasti Menyatakan bahwa : “Activity Diagram
yaitu memodelkan alur kerja (workflow) sebuah proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses.
Diagram ini sangat mirip dengan sebuah flowchart karena kita dapat memodelkan sebuah alur kerja dari
satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau dari satu aktivitas ke keadaan sesaat (state)” [7].
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2.7 Class Diagram
Class Diagram merupakan bagian dari salah satu diagram dalam UML yang berguna untuk
menggambarkan class dan hubungan antar class dalam sebuah sistem. Indra Saputra Nababan dkk
Menyatakan bahwa : “diagram kelas merupakan diagram yang paling pentimg dalam pemodelan
berorientasi objek yang membantu dalam visualisasi struktur kelas – kelas dari suatu sistem dan
hubungan antar kelas dan penjelasan detail tiap kelas” [8].
2.8 Flowchart Dokumen
Flowchart Paperwork sering disebut juga dengan Flowchart Dokumen. Flowchart Paperwork menelusuri
alur dari data yang ditulis melalui sistem.. Kegunaan utamanya adalah untuk menelusuri alur form dan
laporan sistem dari satu bagian ke bagian lain baik bagaimana alur form dan laporan diproses, dicatat dan
disimpan. Wiliam Jonathan dan Sri Lestari mendefenisikan bahwa : “Flowchard Document merupakan
bagan alir yang menunjukkan arus dari laporan dan formulis termasuk tembusan–tembusannya” [9].
2.9 Database
Dalam setiap sistem dibutuhkan sebuah database sebagai media penyimpanan data. Minarni dan Susanti
mendefenisikan bahwa : “Database adalah kumpulan dari item data yang saling berhubungan satu
dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau struktur tertentu, yang kelak
dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah” [10].
2.10 XAMPP
XAMPP adalah singkatan dari X (Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi, seperti
Windows, Linux, Mac OS, dan Solaris), Apache, MySQL, PHP, Perl. XAMPP merupakan tool yang
menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dalam paketnya sudah terdapat Apache
(web server), MySQL (database), PHP (server side scripting), Perl, FTP server, phpMyAdmin dan
berbagai pustaka bantu lainnya. Dadan dan Kerendi Developers dalam bukunya menyatakan: “XAMPP
adalah salah satu aplikasi web server apache yang terintegrasi dengan mysql dan phpmyadmin, XAMPP
adalah singkatan dari X, Apache Server, MySQL, PHPMyadmin, danPhyton. Huruf X di depan
menandakan XAMPP bisa diinstal diberbagai operating system. XAMPPdapat diinstal pada Windows,
Linux, MacOS, dan Solaris” [11].
2.11 PHP
PHP adalah bahasa pemrograman web atau scripting language yang dijalankan deserver. PHP dibuat
pertama kali oleh Rasmus Lerdorf, yang pada awalnya dibuat untuk menghitung jumlah pengunjung pada
homepagenya. Pada waktu itu PHP bernama FI (Form Interpreter). Pada saat tersebut PHP adalah
sekumpulan script yang digunakan untuk mengolah data form dari web.
2.12 CSS (Cascading Style Sheet)
CSS (Cascading Style Sheet) adalah suatu bahasa styesheet yang digunakan untuk mengatur tampilan
suatu website, baik tata letaknya, jenis hurufnya, warna, dan semua yang berhubungan dengan tampilan.
Nur Cahyo Nugroho, Bambang Eka Purnama Menyatakan bahwa: “Cascading Style Sheet (CSS) adalah
salah satu bahasa untuk mengatur tampilan dalam web yang berfungsi memisahkan antara desain dengan
content” [12].
3. Metodologi
Pada tahap ini, akan menjelaskan tentang bagaimana bentuk kerangka kerja penelitian dan metode apa
yang digunakan untuk pengembangan sistem penelitian.
3.1 Kerangka Kerja Penelitian
Untuk membantu penelitian ini, diperlukanlah susunan kerangka kerja (framework) yang jelas tahapantahapannya. Kerangka kerja ini merupakan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penyelesaian
masalah yang dibahas. Adapun kerangka kerja yang digunakan ialah sebagai berikut:
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Gambar 1. Kerangka Kerja Penelitian
Berdasarkan kerangka kerja penelitian yang telah digambarkan diatas, maka dapat diuraikan pembahasan
masing-masing tahap dalam penelitian adalah sebagai berikut:
1. Identifikasi Masalah
Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu melakukan identifikasi masalah pada SMK Negeri 1 Muaro
Jambi. Pada proses identifikasi, penulis mengetahui kesulitan yang didapat oleh SMK Negeri 1
Muaro Jambi yaitu pada saat ujian masih menggunakan cara manual. Oleh sebab itu penulis dapat
menyimpulkan bagaimana cara merancang sebuah aplikasih ujian sekolah berbasis komputer pada
SMK Negeri 1 Muaro Jambi yang dapat mempermudah sekolah dalam melangsungkan ujian.
2. Studi Literatur
Pada tahap kedua penulis melakukan studi literatur yang dilakukan dengan mencari bahan dan datadata melalui buku maupun internet yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan objek
penelitian untuk mendapatkan dasar-dasar dan teori-teori dalam melakukan penelitian sehingga
memiliki landasan teori yang baik mengenai penelitian yang dilakukan.
3. Analisis Masalah
Pada tahap analisis sistem ini penulis melakukan analisis terhadap proses ujian sekolah pada SMK
Negeri 1 Muaro Jambi. Analisis ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dan
mendapatkan kebutuhan terhadap sistem informasi untuk mendukung penelitian ini.
4. Pengembangan Sistem
Pada tahap ini penulis melakukan pengembangan sistem dengan menggunakan metode waterfall
5. Pembuatan Laporan
Pada tahap ini setelah semua proses perancangan sistem selesai, penulis membuat laporan hasil
penelitian berdasarkan kerangka yang telah dirancang.
3.2 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:
1. Pengamatan (Observation)
Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan cara mengamati secara langsung suatu kejadian
yang sedang terjadi. Pengamatan langsung dilakukan penulis pada SMK Negeri 1 Muaro Jambi,
mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Wawancara (Interview)
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yang secara tatap muka melakukan tanya
jawab antara penulis dan responden untuk mendapatkan informasi lisan dan keterangan-keterangan
yang akurat dan bertanggung jawab atas kebenaran fakta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti.
3.3 Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembngan sistem merupakan metode untuk menyusun suatu sistem yang baru untuk
menggantikan sistem lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang ada. Dalam penelitian ini
penulis menggunakan model air terjun (Waterfall) untuk untuk melakukan pengembangan sistem. Alasan
penulis menggunakan Waterfall karena pengaplikasian menggunakan model ini lebih mudah dipahami,
mempunyai tahapan-tahapan yang jelas dan setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu untuk
menghindari terjadinya pengulangan dalam tahapan sehingga pengembangan sistem yang dilakukan dapat
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memperoleh hasil yang diinginkan.

Gambar 2. Model pengembangan sistem dalam jurnal Iwan Binanto (Sommerville: 2011)
Adapun penjelasan dari metode pengembangan sistem yang terdapat pada Gambar 2 adalah sebagai
berikut:
1. Requirements analysis and definition
Pada tahapan ini, penulis melakukan analisa atau mengidentifikasi masalah sistem yang sedang
berjalan guna mengetahui kebutuhan-kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Tujuannya untuk
menemukan kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi pada proses yang sedang berjalan pada
SMK Negeri 1 Muaro Jambi. Outputnya berupa solusi dari permasalahan pada sistem yang sedang
berjalan dalam penelitian
2. System and software design
Pada tahapan ini, penulis menterjemahkan kebutuhan-kebutuhan sistem yang telah dianalisis ke
dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti oleh pemakai. Rancangan sistem yang akan dibuat
meliputi antar muka pengguna yang berupa rancangan output dan input, pemodelan sistem dengan
menggunakan Use case diagram, activity diagram, class diagram. Tahapan ini akan berulang
hingga dihasilkan rancangan yang tidak mengandung kesalahan dan dapat diimplementasikan pada
tahap berikutnya
3. Implementation and unit testing
Pada tahap ini, penulis melakukan penterjemahan rancangan yang telah dibuat ke dalam bentuk
software yang dirancang dengan bahasa pemrograman PHP, MySQL, HTML, dan CSS serta web
server XAMPP, penulis juga melakukan pengujian terhadap program yang telah dibuat serta
memastikan program yang dibuat bebas dari kesalahan.
4. Integration and system testing
Pada tahapan ini pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa software yang dibuat sesuai
dengan desainnya dan semua fungsi dapat dipergunakan dengan baik tanpa ada kesalahan. Pengujian
software biasanya dilakukan oleh peneliti untuk memastikan software yang dihasilkan sesuai dengan
hasil analisis kebutuhan dan desain sistem. Pengujian sistem ini menggunakan Metode Black Box
Testing dengan mengintegrasikan unit-unit program tersebut sehingga menjadi sebuah sistem yang
lengkap.
5. Operation and maintenance
Pada tahap ini sistem dipasang dan digunakan secara nyata dan dilakukan pemeliharaan software
seperti melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem yang berjalan atau menambahkan fungsi
tambahan sesuai dengan keinginan user.
4. Hasil dan Pembahasan
4.1 Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan
Analisis sistem merupakan salah satu teknik untuk menguraikan masalah dan mencari gambaran dari
sistem yang sedang berjalan saat ini di SMK Negeri 1 Muaro Jambi. Dengan analisis sistem, kelemahan
dari sistem yang sedang berjalan dapat diketahui.
Pada SMK Negeri 1 Muaro Jambi ini dalam kegiatan pengolahan data ujian sekolah masih menggunakan
sistem manual. Proses yang difokuskan untuk dianalisa pada analisis sistem merupakan salah satu teknik
untuk menguraikan masalah dan mencari gambaran dari sistem yang sedang berjalan saat ini di SMK
Negeri 1 Muaro Jambi. Dengan analisis sistem, kelemahan dari sistem yang sedang berjalan dapat
diketahui. Proses yang difokuskan untuk dianalisa adalah sebagai berikut :
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1.

Admin, Dalam mengolah Data ujian sekolah, bagian Admin bertugas memberikan informasi
mengenai data jurusan, data kelas, data siswa, jadwal ujian dan mencetak kartu siswa maupun
mencetak nilai hasil siswa yang ada didalamnya.
2. Guru, Dalam mengolah Data ujian sekolah, bagian Guru bertugas memberikan informasi mengenai
data guru, data mata pelajaran, data soal, dan data pertanyaan yang terdapat dalam setiap soal serta
mengelolah data absensi..
3. Siswa, bertugas untuk melakukan absensi kehadiran, mengerjakan soal ujian, melihat jadwal dan
melihat nilai hasil ujian.
Aplikasi ujian sekolah yang disajikan dalam bentuk website, yang dikembangkan untuk mempermudah
dalam mengolah data – data yang berhubungan dengan ujian akhir sekolah.
4.2 Solusi Pemecahan Masalah
Berdasarkan analisis sistem yang sedang berjalan di SMK Negeri 1 Muaro Jambi, maka penulis
memberikan solusi pemecahan masalah dengan cara sebagai berikut:
1. Merancang sistem pengolahan data untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis
Sistem Ujian berbasis komputer untuk dapat mengakses informasinya dengan mudah di SMK
Negeri 1 Muaro Jambi tersebut.
2. Sistem dapat menyediakan suatu database yang menyimpan data-data siswa, guru, jurusan, jadwal,
kelas, mata pelajaran, pembuatan soal, absensi siswa serta cetak nilai siswa sehingga penyimpanan
data dapat terorganisasi dengan baik serta memudahkan Guru dalam melakukan pencarian data dan
pembuatan laporan.
3. Sistem dapat membantu admin dan guru dapat membantu mempermudah dan mempercepat proses
penyebaran informasi dan pengolahan data serta menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara
akurat, tepat dan cepat.
4.3 Use Case Diagram
Use case diagram merupakan diagram yang menjelaskan tentang cara kerja sistem yang akan dibangun
dilihat dari sudut pandang objek sebagai pengguna sistem. Dan menjelaskan kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh aktor sebagai penggunanya. Berikut ini adalah gambaran mengenai sistem:

Gambar 3. Use Case Diagram
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4.4 Class Diagram
Class diagram merupakan diagram yang menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari sistem yang akan
dibangun yang dilihat dari sudut pandang objek sebagai pengguna sistem. Dan menjelaskan kegiatankegiatan yang dilakukan oleh aktor sebagai penggunanya. Berikut adalah gambaran mengenai sistem.

Gambar 4. Class Diagram
4.4 Rancangan Tampilan/Desain Program
Rancangan-rancangan tampilan/desain dari Aplikasi Ujian Sekolah Berbasis Komputer (USBK yang akan
dibangun adalah sebagai berikut:
1. Halaman Login
Halaman login ditujukan kepada pengguna untuk melakukan proses login, dan untuk masuk ke
dalam sistem, pengguna harus terlebih dahulu melakukan login.

Gambar 5. Tampilan Halaman Login
2.

Halaman Mengelola Data User
Halaman Mengelola Data User untuk mengelola data pengguna pada aplikasi ini.
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Gambar 6. Tampilan Halaman Mengelola Data User
3.

Halaman Mengelola Data Jurusan
Rancangan halaman mengelola data jurusan merupakan tampilan halaman pada saat memilih
menu data jurusan yang di gunakan oleh admin untuk menambah, mengubah dan menghapus
data jurusan.

Gambar 7. Tampilan Halaman Mengelola Data Jurusan
4.

Halaman Mengelola Data Kelas
Rancangan halaman mengelola data kelas merupakan tampilan halaman pada saat memilih menu
data kelas yang di gunakan oleh admin untuk menambah, mengubah dan menghapus data kelas.

Gambar 8 Tampilan Halaman Mengelolah Data Kelas
5.

Halaman Mengelola Data Siswa
Rancangan halaman mengelola data siswa merupakan tampilan halaman pada saat memilih
menu data siswa yang di gunakan oleh admin untuk menambah, mengimport, mengubah dan
menghapus data siswa.
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Gambar 9 Tampilan Halaman Mengelola Data Siswa
6.

Halaman Mengelola Data Jadwal
Rancangan halaman mengelola data jadwal merupakan tampilan halaman pada saat memilih
menu data jadwal yang di gunakan oleh admin untuk menambah, mengubah dan menghapus data
jadwal.

Gambar 10 Tampilan Halaman Mengelola Data Jadwal
7.

8.

Halaman Tampilan Mengelola Data Guru
Pada halaman ini mengelola data guru merupakan tampilan halaman pada saat memilih menu
data guru yang di gunakan oleh admin dan petugas untuk menambah, mengubah dan menghapus
data guru.

Gambar 11 Tampilan Halaman Mengelola Data Guru
Halaman Mengelola Data Mata Pelajaran
Pada halaman mengelola data mata pelajaran merupakan tampilan halaman pada saat memilih
menu data mata pelajaran yang di gunakan oleh petugas untuk menambah, mengubah dan
menghapus data mata pelajaran.
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Gambar 12 Tampilan Halaman Mengelola Data Mata Pelajaran
9.

Halaman Tampilan Mengelola Data Soal
Pada halaman mengelola data soal merupakan tampilan halaman pada saat memilih menu data
soal yang di gunakan oleh admin dan petugas untuk menambah, mengubah dan menghapus data
soal, yang mana inputannya terdiri dari nama guru, mata pelajaran dan keterangan dan button
save changes untuk menyimpan serta halaman untuk mengubah data soal.

Gambar 13 Tampilan Halaman Mengelolah Data Soal
10. Halaman Tampilan Mengelola Data Absensi
Pada halaman mengelola data absensi merupakan tampilan halaman pada saat memilih menu
data absensi lalu memilih jadwal ujian dan menekan tombil insert yang di gunakan oleh admin
dan operator.

Gambar 14 Tampilan Halaman Mengelolah Data Absensi
11. Halaman Tampilan Mengerjakan Soal Ujian
Pada halaman mengerjakan soal ujian merupakan tampilan halaman pada saat memilih menu
dashboard dan memilih menu kerjakan di tempat ujian yang sedang berlangsung yang di
gunakan oleh siswa untuk mengerjakan soal ujian.
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Gambar 15 Tampilan Halaman Memilih Jawaban
5. Kesimpulan
5.1 Simpulan
Berdasarkan hasil analisis, implementasi, dan pengujian sistem yang telah dilakukan penulis, maka dapat
diambil beberapa kesimpulan, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Sistem yang sedang berjalan pada SMK Negeri 1 Muaro Jambi, pada saat ujian masih menggunakan
cara manual. Penggunaan cara ini efektif hanya saja banyak mengalami kendala, seperti
menghabiskan waktu dalam hal proses penilaian yang dilakukan dengan cara mengecek satu persatu
dan pengecekan soal pilihan ganda yang belum tentu akurat, menghabiskan biaya dalam mencetak
soal ujian dan lembar jawaban dan terkadang lembar jawaban hasil ujian hilang.
2. Penelitian ini menghasilkan aplikasi ujian sekolah berbasis komputer yang mampu menjadi solusi atas
masalah yang terjadi pada saat ujian sekolah di SMK Negeri 1 Muaro Jambi dan meningkatkan
tingkat keakuratan dalam pengecekan jawaban dan membuat siswa dengan cepat mengetahui nilai
yang mereka dapat dari hasil ujian.
3. Dengan adanya aplikasi ujian sekolah berbasis komputer maka akan mempermudah pihak sekolah
dalam mengelolah ujian sekolah dengan akurat dan efisien.
5.2 Saran
Beberapa saran dari penulisan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagi SMK Negeri 1 Muara Jambi, diperlukan sosialisasi terhadap aplikasi baru yang dibangun
terhadap pengguna aplikasi, agar proses implementasi aplikasi ini nantinya dapat berjalan sesuai
aturan dan kebutuhan yang telah ditentukan.
2. Untuk pengembangan aplikasi selanjutnya, perlu ditambahkan fungsional sistem, seperti penambahan
keamanan data dan web-cam untuk mengatasi siswa agar tidak saling berbagi jawaban.
3. Mengamati bahwa penelitian ini dapat dipertimbangkan bagi SMK Negeri 1 Muara Jambi sebagai
aplikasi ujian sekolah berbasis komputer, dan menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.
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