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Abstrak - Penelitian ini untuk mendapatkan hasil kajian mengenai sistem ujian 

yang sedang berjalan di SMA Muhammadiyah 1 Tasikmalaya dan untuk 

mendapatkan hasil kajian mengenai sistem yang diusulkan agar mempermudah  

proses pelaksanaan ujian di SMA Muhammadiyah 1 Tasikmalaya. Metode 

pengembangan sistem informasi yang digunakan penulis adalah Systems 

Development Life Cycle (SDLC), yaitu Evaluasi terhadap sebagian besar sistem 

akuntansi mengikuti pola perputar yang jelas, yang umumnya dinamakan daur 

hidup pengembangan sistem, menjelaskan bagaimana suatu  sistem informasi 

yang telah lama digunakan untuk mencapai kemajuan dari konsepsinya sebagai 

suatu ide melalui proses perkembangan menuju operasi yang rutin. Hasil yang 

diharapkan dari penelitian ini berupa program yang diusulkan dapat 

melaksanakan ujian dan menghasilkan laporan nilai yang akurat. 

Kata Kunci: Soal, Jawaban, Laporan Nilai. 

 

COMPUTER-BASED APPLICATIONS FOR STUDENT TEST SMA 

Muhammadiyah 1 Tasikmalaya 

Abstract - This research is to get the assessment of the exam system that is 

running in SMA Muhammadiyah 1 Tasikmalaya and to get the results of a study 

on the proposed system in order to simplify the process of test execution in SMA 

Muhammadiyah 1 Tasikmalaya. Information system development methods used by 

the author is the Systems Development Life Cycle (SDLC), the evaluation of the 

majority of accounting system follows the pattern perputar clear, commonly 

called life cycle of system development, explains how an information system that 

has long been used to achieve progress on the conception as an idea through the 

process of development towards a routine operation. The expected results of this 

study in the form of the proposed program can carry out tests and generate 

reports accurate value. 

Keywords: Questions, Answers, Grade Report. 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

SMA Muhammadiyah 1 

Tasikmalaya, salah satu sekolah 

swasta di kota Tasikmalaya. Seperti 

halnya sekola menegah atas lainya, 

dalam pelaksanaan aktivitas belajar 

dan mengajar SMA Muhammadiyah 

1 Tasikmalaya masih menggunakan 

sistem belajar mengajar secara 

manual, begitupun dalam hal ujian 

sekolah, dalam pelaksanaannya masih 

menggunakan sistem manual dengan 
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cara mengisi jawaban pada kertas 

jawaban. Hal tersebut pastinya 

memerlukan banyak waktu dan biaya 

dalam pelaksanaannya, sehingga 

kurang efektif dan efisien. Untuk 

mengefektif dan efisienkan proses 

ujian sekolah tersebut, Maka sangat 

diperlukan sebuah sistem yang dapat 

memperbaiki sistem manual dari ujian 

di SMA Muhammadiyah 1 

Tasikmalaya supaya disetiap 

pelaksanaan ujian disekolah tersebut 

dapat dilaksanakan secara cepat, 

tepat, dan akurat dalam 

pelaksanaannya. Dengan adanya 

masalah yang dihadapi sekolah SMA  

Muhammadiyah 1 Tasikmalaya 

khususnya dalam hal pelaksanaan 

ujian sekolah penulis mengusulkan 

sebuah aplikasi yang berbasis 

komputer untuk mempermudah dalam 

proses pelaksanakan ujian serta 

disediakannya laporan hasil nilai 

ujian secara cepet, tepat dan akurat.  

Tujuan yang ingin penulis 

capai dalam pembuatan program ujian 

di SMA Muhammadiyah 1 

Tasikmalaya ini adalah untuk 

memperoleh hasil kajian mengenai 

Sistem Ujian yang sedang berjalan di 

SMA  Muhammadiyah 1 Tasikmalaya 

dan untuk mempermudah proses 

pelaksanaan Ujian di SMA 

Muhammadiyah 1 Tasikmalaya. 

Permasalahan yang terjadi 

adalah: 

1. Bagaimana Sistem Ujian yang 

sedang berjalan di SMA  

Muhammadiyah 1 Tasikmalaya? 

2. Bagaimana Sistem yang diusulkan 

Penulis supaya bisa 

mempermudah proses 

pelaksanaan Ujian di SMA 

Muhammadiyah 1 Tasikmalaya? 

3. Bagaiman sistem yang diusulkan 

oleh penulis supaya bisa diterima 

dan diaplikasikan di SMA 

Muhammadiyah 1 Tasikmalaya? 

 

II. ANALISA dan 

PERANCANGAN SISTEM 

1. Analisa Sistem 

Sistem  yang sedang berjalan 

di SMA Muhammadiyah 1 

Tasikmalaya perihal pelaksanaan 

ujian adalah sebagai berikut : 

1. Guru memberikan soal kepada 

Pengawas Ujian. 

2. Soal diberikan oleh pengawas 

kepada siswa untuk 

dikerjakan. 

3. Soal dikerjakan oleh para 

siswa dan menghasilkan 

jawaban. 

4. Jawaban dikumpulkan kepada 

pengawas ujian. 

5. Pengawas ujian memberikan 

jawaban siswa ke pada Guru. 

6. Guru memeriksa hasil 

jawaban siswa untuk 

menghasilkan nilai. 

Nilai diarsipkan oleh Guru dan di 

Bagikan kepada siswa. 

2. Bahan Penelitian 

Penelitian ini membutuhkan 

bahan untuk  pencatatan dan 

pengolahan data latihan ujian dengan 

menggunakan beberapa dokumen.  

Adapun dokumen tersebut 

diantaranya, Data Siswa, Data Soal, 

Data Hasil Latihan dan Data Nilai. 

Dalam pemrosesan nilainya yang 

dilakukan secara manual  dan 

pemrosesan nilainya menggunakan 

komputer dengan program Microsoft 

Office Excel. Adapun teknologi yang 

di usulkan adalah menggunakan 

Visual Basic Net. 

 

4. Flowmap Sistem 

Untuk mendefinisikan 

hubungan antara bagian (pelaku 
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proses), proses (manual atau berbasis 

komputer) dan aliran data dalam 

bentuk dokumen keluaran dan 

masukan.  

 
Gambar 1. Flowmap Aplikasi Ujian 

Siswa 

Siswa yang melaksanakan 

ujian komputer, terlebih dahulu 

memasukkan identitas siswa tersebut 

kedalam sistem agar sistem dapat 

melakukan pengecekkan terhadap 

siswa tersebut. Setelah pengecekkan 

selesai, siswa dapat menjawab soal - 

soal yang tersedia, soal dalam sistem 

diinput dan diolah oleh admin dimana 

soal tersebut dibuat oleh guru yang 

bersangkutan. Untuk pengolahan 

jawaban, kunci jawaban sudah 

tersimpan didalam tabel. Jawaban 

siswa akan diselaraskan dengan 

jawaban dalam sistem yang akan 

menghasilkan nilai dan diolah admin 

untuk dijadikan laporan nilai yang 

nantinya akan diberikan kepada guru. 

 

 

 

5. Diagram Alir Data 

Diagram   konteks   adalah   

model   atau   gambar   yang   

menggambarkan hubungan  sistem  

dengan  lingkungan  sistem. 

 

Gambar 2. Diagram Context Aplikasi 

Ujian Siswa 

Diagram yang 

menggambarkan arus data dari 

sumber data ke tujuan data. Data 

Flow Diagram digunakan untuk 

membuat model sebuah sistem 

informasi dalam bentuk jaringan 

proses-proses yang saling terhubung 

satu dengan yang lainnya oleh aliran 

data. 

1.1

Sistem Ujian

Admin

Siswa

Soal

Jawaban

Siswa

Admin

1.2

Pengelolaan Data Siswa

1.3

Pengolaan Soal

1.4

Pengeloaan Nilai

1.5

Cetak laporan

1.6

Perawatan Sistem

Nilai

Hasil Test

Data Admin

Data Nilai

Data Siswa

Data Soal

Id_siswa

Log_in

 

Gambar 3. Data Flow Diagram 

Aplikasi Ujian Siswa 
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6. Entity Relationship Diagram 

(ERD) 

Model Entity-Relationship 

yang berisi komponen-komponen 

himpunan entitas dan himpunan relasi 

yang masing-masing dilengkapi 

dengan atributatribut yang 

mempresentasikan seluruh fakta dari 

dunia nyata yang kitatinjau, dapat 

digambarkan dengan lebih sistematis 

dengan menggunakan Entity 

Relationship Diagram (ERD) atau 

Diagram E-R.Entity Relationship. 

Diagram dari sistem yang diusulkan 

sebagai berikut : 

 

Gambar 4. Entity Relationship 

Diagram Aplikasi Ujian Siswa 

 

 

 

 

 

IV.  PERANCANGAN BASIS 

DATA 

Tabel 1. Tabel Siswa 

 

Tabel Siswa digunakan untuk 

memasukkan identitas siswa, yang 

nantinya akan dicek oleh sistem. 

Tabel 2. Tabel Soal 

 

Tabel soal digunakan untuk 

menyimpan soal – soal yang telah 

dibuat oleh guru yang telah diolah 

admin didalam sistem. 

Tabel 3. Tabel Jawaban 
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Tabel Jawaban digunakan 

untuk menyimpan jawaban dari soal- 

soal yang ada didalam aplikasi ujian 

siswa. 

Tabel 4.Tabel Nilai 

 

Tabel nilai dibuat untuk 

menyimpan hasil nilai yang diperoleh 

siswa dimana nilai didapat dengan 

menyelaraskan jawaban siswa dengan 

kunci jawaban yang ada didalam 

sistem. 

Tabel 5. Tabel Admin 

 

Tabel admin digunakan 

mengelola orang – orang yang berhak 

mengolah aplikasi sistem ujian. 

 

8. Tampilan Aplikasi Ujian Siswa 

a. Tampilan Layar  Main Menu 

 

Gambar 5. Tampilan Layar Main 

Menu 

 Menu digunakan untuk 

memilih apa yang akan dilakukan 

pada sistem. 

b. Tampilan Layar Test Ujian 

 
Gambar 6. Tampilan Layar Test Ujian 

 

 Apabila memilih pilihan test 

akan muncul tampilan seperti diatas, 

dimana siswa akan memasukkan 

identitas terlebih dahulu, untuk 

pengecekan siswa. Kemudian pilih 

tombol mulai untuk memulai 

menjawab soal pada aplikasi ujian 

sistem dan mengakhiri soal dengan 

menekan tombol selesai. 

 

c. Tampilan Layar Hasil Ujian 

 
Gambar 7. Tampilan Layar Hasil 

Ujian 

 Setelah menjawab soal – soal 

yang telah disediakan oleh aplikasi 
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ujian siswa, maka akan dihasilkan 

nilai jawaban yang siswa pilih. 

 

d.Tampilan Layar Laporan Nilai 

 
Gambar 8. Tampilan Layar Laporan 

Nilai 

Laporan dari hasil nilai siswa 

akan diperlihatkan setelah mengolah 

nilai siswa pada sistem. 

 

e. Tampilan Layar Perawatan 

 
Gambar 9. Tampilan Layar Perawatan 

 Agar Aplikasi Ujian Siswa 

bisa dipakai dengan baik, maka admin 

akan melakukan perawatan terhadap 

sistem. 

 

f. Tampilan Layar Pengelolaan Data 

Siswa 

 
Gambar 10. Tampilan Layar 

Pengelolan data siswa 

 Admin akan melakukan 

pengelolaan data siswa apabila ada 

perubahan pada identitas siswa. 

 

 

 

g. Tampilan Layar Pengelolaan Data 

Soal 

 
Gambar 11. Tampilan Layar 

Pengelolan data soal 

 Soal pada sistem akan selalu 

diperbaharui sesuai kurikulum yang 

ada pada sekolahan. 

 

h. Tampilan Layar Pengelolaan Data 

Nilai 

 
Gambar 12. Tampilan Layar 

Pengelolan data nilai 

 

 Nilai yang dihasilkan dari 

siswa akan dikelola oleh admin yang 

nantinya akan dijadikan laporan untuk 

guru yang memegang matapelajaran 

yang bersangkutan. 

 

i. Tampilan Layer Pengelolaan Data 

Admin 
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Gambar 13. Tampilan Layar 

Pengelolan data admin 

 

 Apabila ada perubahan data 

pada admin maka dapat diperbaharui 

oleh orang yang memiliki hak akses 

sebagai admin. 

 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 

Berdasarkan hal-hal yang 

telah diuraikan dan dibahas pada bab-

bab sebelumnya, maka penulis 

mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa Sistem Ujian di SMA 

Muhammadiyah 1 Tasikmalaya 

masih menggunakan cara manual. 

2. Bahwa Sistem Ujian Berbasis 

Komputer menggunakan 

Microsoft Visual Basic.Net yang 

penulis buat benar-benar telah 

terbukti dapat dipergunakan untuk 

membantu mempermudah dan 

memperlancar proses Ujian di 

SMA Muhammadiyah 1 

Tasikmalaya sehingga menjadi 

efektif dan efisien.  

2. Saran  

Dari hasil penelitian adapun 

beberapa saran yang ingin penulis 

sampaikan sebagai berikut : 

1. Karena Sistem Ujian berbasis 

Komputer menggunakan Microsoft 

Visual Basic.Net yang penulis buat 

telah terbukti kebenarannya, maka 

sebaiknya Sistem Pengolahan Data 

tersebut dapat dipergunakan untuk 

membantu mempermudah dan 

memperlancar proses ujian dan 

penilaian di SMA Muhammadiyah 

1 Tasikmalaya sehingga menjadi 

lebih efektif dan efisien.  

2. Sebaiknya SMA Muhammadiyah 

1 Tasikmalaya menambah fasilitas 

sistem komputer yang diperlukan 

untuk mempermudah operasional 

dalam menangani proses 

pencatatan laporan keuangannya.  
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