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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 TINJAUAN STUDI 

Tinjauan studi berisi teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Pada 

bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan 

berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel maupun jurnal ilmiah, 

dengan adanya penelitian sebelumnya memudahkan peneliti untuk dijadikan 

pedoman dan pegangan penelitian yang akan dibuat, selain itu juga bisa dijadikan 

perbandingan penelitian sehingga akan menghasilkan penelitian baru yang lebih 

bermanfaat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu Sri Agustina (2016) yang berjudul 

“Perancangan Aplikasi Computer Based Test (CBT) Berbasis WEB (Studi Kasus di 

SMP Negeri 2 Kuta – Badung)”. Permasalahan yang dihadapi adalah ujian masih 

menggunakan metode konvensional pada mata pelajaran tertentu, yang 

memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang cukup banyak. Pembuatan soal dari guru 

bidang studi, penggadaan soal oleh pihak akademis dan koreksi jawaban dilakukan 

secara manual oleh guru bidang studi. Metode yang digunakan penulis adalah 

metode Studi Literatur, Wawancara dan Observasi, sedangkan metode yang 

digunakan untuk pemecahan masalah menggunakan Metode PIECE, yaitu metode 

analisis sebagai dasar untuk memperoleh pokok-pokok permasalahan yang lebih 

spesifik. Sistem aplikasi ini menggunakan login multiuser yaitu admin sebagai 

pengelola data, Guru sebagai pengelola soal ujian dan peserta didik sebagai user 

yang akan mengerjakan soal. Proses penambahan item soal di aplikasi ini masih 

manual yaitu dengan cara mengisi soal di form tambah soal yang telah disediakan. 

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dalam melaksanakan 

kegiatan ujian dan memberikan manfaat yaitu tidak perlu melakukan pengadaan 

kertas ujian dan menghemat waktu untuk koreksi ujian[1]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Petrus Dwi Ananto Pamungkas (2017) dengan 

judul “Computer Based Test (CBT) Pada Sekolah Tinggi Tarakanita Jakarta 

Menggunakan Metode Computerized Fixed-Form Test (CFT)”. Permasalahan yang 

ada adalah dalam pelaksanan ujian tengah semester dan ujian akhir semester masih 
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dilaksanakan secara manual, dengan jumlah sekitar 900 mahasiswa, setiap ujian 

berlangsung maka Sekolah Tinggi Tarakanita harus menyiapkan sekitar 64.800 

sampai 108.000 lembar kertas atau sekitar 130 sampai 2016 rim kertas ukuran F4 

(folio) yang hanya digunakan saat ujian berlangsung, setelah kegiatan ujian selesai 

maka lembaran soal tidak digunakan dan ditumpuk dalam Gudang. Peneliti 

membahas tentang pengembangan aplikasi CBT dengan menggunakan metode 

waterfall model. Aplikasi Computer Based Test (CBT) tersebut menggunakan 

metode Computerized Fixed-Form Test (CFT), yaitu bentuk ujian yang serupa 

dengan ujian berbasis kertas (PPT, Paper and Pencil Testing), dengan perbedaan 

bahwa pada CFT soal uji ditampilkan pada computer. CFT digunakan atas 

pertimbangan praktis antara lain hasil uji dapat langsung dihitung setelah ujian 

selesai, perancangan aplikasi ini menggunakan fitur dari Moodle, yaitu paket 

software yang diproduksi untuk kegiatan belajar berbasis internet dan situs web 

yang menggunakan prinsip social constructionsist pedadogy, selain itu moodle 

bersifat opensource. Hasil dari aplikasi yang dikembangkan tersebut mampu 

melihat rekapitulasi hasil pengerjaan ujian serta mempercepat proses penilaian hasil 

ujian mahasiswa, selain itu aplikasi ini dapat dijadikan sebagai latihan dalam 

persiapan menghadapi ujian dengan penggunaan fasilitas review, dengan fasilitas 

ini diharapkan mahasiswa mampu belajar dari kesalahan yang telah dibuat 

sebelumnya[2]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fathur Rohman, Andika Bayu Hasta Yanto, 

dan Neneng Sutarsih (2018) yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Informasi 

Ujian Online Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus: SMK 

Darma Nusantara Pandeglang)”. Permasalahan yang dihadapi adalah proses UAS 

dan PTS masih dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas, hal ini sering 

kali mempunyai kendala, seperti kebiasaan menyontek, lambatnya proses 

pembuatan soal, kesalahan dalam menilai hasil ujian dan lambatnya pembuatan 

laporan hasil ujian, serta pemborosan biaya kertas dan tinta dalam pembuatan dan 

penggandaan soal. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak 

ini menggunakan model Waterfall, proses penginputan soal yang masih manual 

yaitu belum adanya form import soal, yang membedakan aplikasi ini dengan 

aplikasi yang akan dibuat oleh peneliti adalah dibagian halaman siswa, pada 
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aplikasi tersebut siswa hanya dapat mengerjakan soal dan mencetak bukti ujian, 

sedangkan aplikasi yang akan dirancang siswa dapat melihat nilai dari hasil ujian 

yang telah dikerjakan. Manfaat dengan adanya aplikasi ini yaitu tidak perlu 

melakukan penggandaan kertas ujian dan menghemat waktu untuk koreksi ujian, 

serta fungsi random soal pada sistem ujian online dapat mengurangi kecurangan-

kecurangan yang dilakukan peserta ujian[3]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Devit Satria dan Lidya Wati (2018) dengan 

judul “Perancangan Ujian online Menggunakan Model Computer Based Assesment 

Berbasis Client – Server (Studi Kasus: SMA PGRI Kota Payakumbuh)”. Metode 

yang digunakan untuk pengembangan sistem adalah Research and 

Development/R&D). Ujian online ini mempunyai kevalidan, praktis, dan efektif 

untuk dimanfaatkan sebagai media ujian yang diuji cobakan di kelas kelas XII IPA. 

Proses penggunaan yang mudah, baik bagi guru maupun siswa dapat meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi waktu dalam proses pelaksanaan maupun pemeriksaan 

ujian[4]. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang dengan judul 

“Perancangan Aplikasi CBT (Computer Based Test) Berbasis Web di SMP Negeri 

1 Welahan untuk Ulangan Harian dan Tryout”. Sistem ini lebih efektif dan efisien 

dalam pengelolaan administrasi, seperti proses input data mata pelajaran, data 

daftar kelas, data siswa dan data soal menggunakan fitur import dengan template 

excel yang telah disediakan. Selain itu aplikasi ini menyediakan form pembahasan 

soal yang berada dihalaman admin dan guru. 

Harapan peneliti dengan adanya sistem Aplikasi CBT ini adalah mampu 

meringankan pengelolaan soal ujian ulangan harian maupun tryout, mengurangi 

pengadaan kertas, dan menghemat waktu koreksi jawaban ujian serta memudahkan 

pelajar dalam penerimaan hasil ujian secara cepat dan akurat. 

2.2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.2.1 Paper Based Test (PBT) 

Tes merupakan alat atau instrument yang dapat digunakan dalam kegiatan 

evaluasi. Istilah tes tidak hanya popular di lingkungan Pendidikan, tetappi juga 
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diluar Pendidikan bahkan di masyarakat umum. Kota sering mendengar istilah tes 

olahraga, tes kesehatan, tes makanan dan sebagainya. Berbagai jenis tes yang 

berkembang, salah satu tes yang paling umum berdasarkan media yang digunakan 

adalah Paper Based Test (PBT). Paper Based Test (PBT) atau yang banyak 

dikenal sebagai tes tertulis ini adalah bentuk tes yang menggunakan kertas sebagai 

media utamanya, baik untuk menyediakan soal tes maupun jawaban tes. Dalam 

pelaksanaannya tes ini menggunakan soal tertulis dan jawaban tertulis. 

2.2.2 Computer Based Test (CBT) 

Tes Berbasis Komputer (Computer Based Test, CBT) adalah tes/ujian yang 

diselenggarakan dengan menggunakan media komputer. Karakteristik dari tes ini 

sama dengan tes konvensional, yaitu menggunakan satu perangakat tes untuk 

beberapa peserta dengan panjang tes yang sama (fixed test length). Perbedaannya 

terletak pada teknik penyampaian (delivery) butir soal yang tidak lagi 

meggunakan kertas (paperless). baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban. 

Sistem penilaian atau koreksi langsung dilakukan oleh komputer. Biasanya 

peserta bisa mengerjakan dan melihat butir soal dari nomor pertama sampai 

dengan terakhir[5]. 

Tes berbasis komputer merupakan tes yang memanfaatkan komputer 

untuk menggantikan kertas atau paper-pencil dalam pengadministrasian tes 

(Samsul, 2013). Senada dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Computer Based Test (CBT) 

adalah sistem pelaksanaan ujian dengan menggunakan komputer sebagai media 

ujiannya[6]. 

Whittington dalam istilah lain menjelaskan bahwa Computer based 

examinations adalah bentuk penilaian yang menggunakan komputer sebagai 

bagian integral dari penyampaian pertanyaan, penyimpanan jawaban, dan 

pembuatan laporan hasil tes atau latihan[7]. Selain itu, Conole & Warbuton 

mendefinisikan computer-aided assessment sebagai penggunaan komputer untuk 

menilai hasil pembelajaran siswa[7]. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa tes berbantuan komputer adalah bentuk tes yang 

menggunakan komputer dalam pengadministrasian tes. 
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2.2.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 

berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan untuk 

menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi_adalah data yang telah diolah 

menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya sehingga mampu 

meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Sistem 

informasi merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi 

organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan strategi dari suatu organisasi 

untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang 

diperlukan[8]. 

2.2.4 Waterfall Model 

Waterfall Model adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan 

dalam membangun software. Waterfall Model terdiri dari 5 tahapan untuk 

pengembangan. Berikut adalah penjelasan dari tahap – tahap yang dilakukan di 

dalam model[9]: 

 

1) Communication (Project Initiation & Requirements Gathering) 

Sebelum memulai pekerjaan yang bersifat teknis, sangat diperlukan 

adanya komunikasi dengan customer guna memahami dan mencapai tujuan 

yang diinginkan. Hasil dari komunikasi tersebut adalah inisialisasi proyek 

seperti proses analisis permasalahan yang dihadapi dan pengumpulan data-data 

yang diperlukan, serta membantu mendefinisikan fitur dan fungsi dari aplikasi. 

Pengumpulan data-data tambahan bisa juga diambil dari jurnal, artikel, paper, 

dan internet. 
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2) Planning (Estimating, Scheduling, Tracking) 

Tahap berikutnya adalah tahapan perencanaan tentang estimasi tugas-

tugas teknis yang akan dilakukan. Resiko-resiko yang dapat terjadi, sumber 

daya yang diperlukan untuk pembuatan sistem, produk yang ingin dihasilkan, 

penjadwalan kerja, dan tracking proses pengerjaan sistem. 

3) Modeling (Analysis & Design) 

Tahapan ini adalah tahap perancangan dan pemodelan arsitektur sistem 

yang berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, tampilan 

interface, dan algoritma program. Tujuannya untuk lebih memahami gambaran 

besar dari apa yang akan dikerjakan. 

4) Construction (Code & Test) 

Tahapan ini merupakan proses penerjemahan bentuk desain menjadi 

kode atau bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Setelah pengkodean 

selesai, dilakukan pengujian terhadap sistem dan juga kode yang sudah dibuat. 

Tujuannya untuk menemukan kesalahan yang mungkin terjadi untuk nantinya 

diperbaiki. 

5) Deployment (Delivery, Support, Feedback) 

Tahapan terakhir ini merupakan tahapan implementasi software ke 

customer, perbaikan software, evaluasi software, dan pengembangan software 

berdasarkan umpan balik yang diberikan agar sistem dapat tetap berjalan dan 

berkembang sesuai dengan fungsinya[9]. 

2.2.5 Aplikasi Berbasis Web 

Aplikasi berbasis web (web based aplication) adalah sebuah aplikasi yang 

dapat diakses menggunakan web browser atau penjelajah web melalui jaringan 

internet atau intranet[10]. 

Unsur-unsur dalam web adalah sebagai berikut: 

1. Internet 

Internet merupakan kepanjangan dari Internetconnection Networking. 

Internet merupakan rangkaian jaringan terbesar di dunia dimana semua 

jaringan yang berada pada semua organisasi dihubungkan dengan suatu 

jaringan terbesar melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang 
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lain sehingga saling berkomunikasi[11]. Untuk dapat bertukar informasi, 

digunakan protocol standar yaitu Transmision Control Protocol dan Internet 

Protocol yang lebih dikenal sebagai TCP/IP. Sedangkan intranet merupakan 

jaringan komputer didalam suatu organisasi yang menggunakan teknologi 

internet sehingga memungkinkan saling berbagi informasi, komunikasi, kerja 

sama, dan dukungan bagi proses bisnis. 

2. Nama domain/URL 

Nama domain atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang 

digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Nama domain 

memudahkan user dalam mengingat alamat IP. Layanan yang bertugas 

menerjemahkan alamat IP ke sebuah nama domain adalah DNS (Domain Name 

Service). 

3. Web Browser 

Web Browser merupakan aplikasi di pihak clientyang berfungsi 

menerjemahkan dan menampilkan informasi dari server secara grafis kepada 

client. 

4. Web Server 

Sebuah komputer (server) dan software yang menyimpan dan 

mendistribusikan data komputer lainnya melalui jaringan internet. 

5. Web Hosting 

Web hosting yaitu sebagai ruangan yang terdapat dalam harddisk tempat 

menyimpan berbagai data, file-file, gambar dan lain-lain yang akan 

ditampilkan di website. 

Aplikasi berbasis web memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut: 

a. Platform independent yaitu aplikasi dapat dijalankan di berbagai sistem 

operasi seperti Windows, linux dan Mac OS. 

b. Untuk menjalankan aplikasi dibanyak komputer tidak perlu install aplikasi 

di setiap komputer, cukup copy script programnya ke server atau salah satu 
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komputer. Untuk komputer lain yang ingin menjalankan program cukup 

membuka alamat host server dimana program disimpan melalui browser. 

c. Apliasi dapat dijalankan dari jarak jauh dengan menggunakan koneksi 

internet. 

2.2.6 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP (Hypertext Preprocessor) merupakan bahasa pemrograman scripting 

berlisensi OpenSource yang dapat membuat kode HTML yang dapat digunakan 

dalam mengakses database, membaca file teks, membuat file pdf dan lain 

sebagainya. PHP adalah program aplikasi yang bersifat server side, yaitu hanya 

dapat berjalan pada sisi server dan tidak bisa difungsikan tanpa sebuah server di 

dalamnya[12]. 

PHP mempunyai banyak kelebihan jika dibandingkan dengan bahasa 

pemrograman yang lainya, PHP menitik beratkan pada pembuatan script server-

side, yang bisa melakukan apa saja yang dilakukan oleh CGI (Common Gateway 

Interface), seperti mendapatkan data dari form, kemampuan mengirim serta 

menerima cookies dan menghasilkan isi halaman web dinamis. CGI adalah 

standar penghubung berbagai program aplikasi computer ke halaman web. 

PHP tidak terbatas pada hasil keluaran HTML (HyperText Markup 

Language). PHP juga memiliki kemampuan untuk mengolah gambar, filePDF, 

dan movie flash. PHP juga dapat menghasilkan teks seperti XHTML dan file 

XML lainnya. 

Dalam perjalanannya, PHP mengalami beberapa perkembangan yang 

terstruktur dari perkembangan pertama PHP dimunculkan[13], sebagai berikut: 
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Hubungan pemprosesan PHP dengan Server Web dapat dijelaskan dari 

gambar diatas sebagai berikut: 

1. Web Browser melakukan permintaan ke web server dengan penggunaan URL 

atau alamat dengan permintaan file PHP. 

2. Setelah permintaan (request) berhasil dikirimkan, maka web server akan 

menanggapi permintaan web server, jika permintaannya file PHP maka web 

server memanggil sesuai dengan permintaan dan melakukan pemrosesan 

sesuai dengan aturan PHP. 

3. Pada saat web server memproses kode PHP, jika didalam kode PHP tersebut 

memiliki perintah pengambilan data dari sebuah database maka proses 

permintan selanjutnya akan diteruskan ke database server, misalnya database 

MySQL, MongoDB, dan lain sebagainya. 

4. Selanjutnya database server melakukan pemprosesan terhadap permintaan 

dari kode PHP seperti pencarian data, pengisian dan pengubahan serta 

penghapusan data yang ada di dalam database. 

5. Modul PHP yang terdapat di dalam web server kemudian menyerahkan hasil 

proses kepada web server. Kemudian web server men-generate kode PHP 

menjadi kode HTML yang selanjutnya akan dikirimkan ke web browser 

(client) untuk ditampilkan. 

 

 

Gambar 2.2 Hubungan PHP dengan Server WEB 
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Adapun kelebihan dan kekurangan dari PHP sebagai berikut: 

1. Kelebihan PHP 

a. PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh Bahasa script 

sejenis, PHP difokuskan ada pembuatan Script serverside, yang 

melakukan apa saja yang dapat dilakukan oleh CGI seperti mengumpulkan 

data form, menghasilkan isi halaman web dinamis dan kemampuan 

mengirim serta menerima cockies, bahkan lebih daripada CGI. 

b. PHP dapat digunakan pada sistem operasi antara lain linux, Microsoft 

Windows, Mac OS, dan juga banyak mendukung webserver seperti 

Apache, IIS, XAMPP dan masih banyak lagi. 

c. Aplikasi PHP lebih cepat dibandingkan dengan ASP maupun Java. 

d. Mendukung banyak paket Database seperti MySQL, Oracle, PostgrSQL, 

dan lain-lain. 

e. Bahasa pemrograman PHP tidak memerlukan Kompilasi / Compiler dalam 

penggunaannya. 

f. Pengembangan Aplikasi PHP mudah karena banyak dokumentasi, 

referensi dan developer yang membantu dalam pengembangannya. 

g. Banyak bertebaran Aplikasi dan Program PHP yang gratis dan siap pakai 

seperti WordPress, PrestaShop, dan lain-lain. 

2. Kekurangan PHP 

a. PHP tidak mengenal Package. 

b. Jika tidak diencoding, maka kode PHP dapat dibaca semua orang dan 

untuk mengencodingnya dibutuhkan tool dari Zend yang biayanya mahal. 

2.2.7 MySql 

MySQL merupakan Relational Database Management Sistem (RDBMS) 

yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi General Public License (GPL). 

Dimana setiap orang bebas untuk menggunakannya (open source). 

MySQL sebenarnya merupakan turunan dari salah satu konsep utama 

dalam database sejak lama yaitu SQL (Structure Query Language). SQL adalah 
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bahasa standar yang digunakan untuk mengakses database server. Bahasa ini pada 

awalnya dikembangkan oleh IBM, namun telah diadopsi dan digunakan sebagai 

standart industri. Dengan menggunakan SQL proses akses database menjadi lebih 

user-friendly dibandingkan dengan menggunakan perintah-perintah 

pemrograman dBASE atau Clipper yang masih menggunakan perintah-perintah 

pemograman[14]. 

Berikut ini beberapa kelebihan yang dimiliki oleh MySQL yaitu: 

a. MySQL dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan 

tanpa mengalami masalah. 

b. MySQL memiliki kecepatan yang bagus dalam menangani query sederhana. 

c. MySQL memiliki operator dan fungsi secara penuh dan mendukung perintah 

Select dan Where dalam perintah query. 

d. MySQL memiliki keamanan yang bagus karena beberapa lapisan sekuritas 

seperti level subnetmask, nama host, dan izin akses user dengan sistem 

perijinan yang mendetail serta sandi terenkripsi. 

e. MySQL mampu menangani basis data dalam skala besar, dengan jumlah 

rekaman (record) lebih dari 50 juta dan 60 ribu baris table, serta kurang lebih 

5 miliyar baris, selain itu batas indeks yang dapat ditampung mencapai 32 

indeks pada tiap tabelnya. 

f. MySQL dapat melakukan koneksi client menggunakan protocol TCP/IP, unix 

soket (UNX) atau named pipes (NT). 

g. MySQL dapat mendeteksi pesan kesalahan pada client dengan menggunakan 

lebih dari dua puluh Bahasa. 

h. MySQL dapat berjalan stabil pada berbagai sistem operasi seperti Windows, 

Linux, FreeBS, Mac OS X Server, Soalaris, Amiga, dan lain-lain. 

2.2.8 Xampp 

Xampp atau Wampp merupakan suatu perangkat lunak yang bebas atau 

open source (gratis) yang banyak mendukung sebuah sistem operasi. Xampp atau 

Wampp merupakan tools yang menyediakan banyak paket perangkat lunak yang 

dibungkus dalam satu paket (HTTP Server, Apache, MySQL dan PHP). Dengan 
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adanya Xampp atau Wampp tidak diperlukan dalam konfigurasi web server 

Apache, PHP dan MySQL secara manual[17]. Xampp atau Wampp 

memungkinkan pengembang aplikasi web dapat menjalankan program web secara 

offline atau tanpa adanya bantuan jaringan internet. 

Dalam menjalankan Xampp atau Wampp memiliki perbedaan ketika 

menjalankan program pada operasi sistem yang berbeda (Windows dan Linux), 

langkah membuka Xampp di sistem operasi Windows, sebagai berikut: 

Pilih menu Start       Pilih Aplikasi Xampp       Jalankan Aplikasi 

Xampp 

Sedangkan dalam sistem operasi Linux, dalam membuka aplikasi 

Lampp/Xampp adalah sebagai berikut: 

1. Buka terminal pada Linux. 

2. Ketikan sudo /opt/lampp/lampp start pada terminal. 

3. Klik enter. Maka aplikasi Lampp secara otomatis telah berjalan/hidup. 

4. Jika mematikan Lampp, ketikan pada terminal sudo /opt/lampp/lampp stop. 

Maka secara otomatis aplikasi Lampp berhenti/mati. 

2.2.9 UML (Unified Modelling Language) 

UML merupakan kependekan dari Unified Modeling Language[15] yang 

artinya adalah sekumpulan alat yang digunakan untuk membuat sebuah model dari 

suatu sistem berbasis objek yang dimaksudkan untuk menyediakan cara standar 

atau memvisualisasikan desain sistem. 

Unified Modeling Language (UML) menggunakan konsep dasar operation 

dan juga class, maka akan lebih cocok untuk penulisan perangkat lunak dalam 

bahasa berorientasi objek contohnya Java, Visual Basic, maupun C++[15]. Pada 

UML versi 2 terdiri dari 3 kategori dan 13 jenis diagram, yaitu: 

1. Struktur Diagram yang menggambarkan elemen pada spesifikasi dimulai dari 

obyek, kelas, hubungan mereka dan beralih ke dokumen arsitektur logis dari 

suatu sistem. Structure diagram dalam UML terdiri atas: 

a. Class Diagram 
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b. Object Diagram 

c. Component Diagram 

d. Deployment Diagram 

e. Composite Structure Diagram 

f. Package Diagram 

2. Behavior Diagram menggambarkan suatu ciri-ciri behavior/metode/fungsi 

dari suatu sistem atau business process. Behavior diagram dalam UML terdiri 

atas: 

a. Activity Diagram 

b. Usecase Diagram 

c. State Machine Diagram 

3. Interacation Diagram bagian behavior yang yang menggambarkan suatu 

interaksi objek. Interaction diagram dalam UML terdiri atas: 

a. Communication Diagram 

b. Interaction Overview Diagram 

c. Sequance Diagram 

d. Timing Diagram. 

2.2.10 Use Case Diagram 

Use case diagram adalah suatu permodelan yang digunakan untuk 

behavior (kelakuan) sistem informasi yang dibuat yang mendiskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dalam menggambarkan sebuah fungsi-fungsi 

yang diharapkan dalam perancangan yang meliputi adanya aktor, use case dan 

relasi sebagai urutan tindakan pada aktor dengan penilaian terukur[17][18]. 

Diagram ini juga dimanfaatkan untuk permodelan atau mengorganisasian sebuah 

perilaku suatu sistem yang diperlukan oleh penggunanya. 
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Tabel 2. 1 Simbol Use Case Diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 

 

Case 

Menggambarkan fungsionalitas 

yang disediakan sistem sebagai 

unit-unit yang saling bertukar 

pesan antar unit dan aktor. 

Simbol ini juga menggambarkan 

proses atau kegiatan yang dapat 

dilakukan oleh aktor. 

2. 

 

 Actor 

Orang, proses, atau sistem yang 

Menggambarkan entitas atau 

subjek yang dapat melakukan 

suatu proses. 

3. 

 

Association 

Komunikasi antara aktor dan use 

case yang berpartisipasi pada use 

case. 

4. << extend >> Extend 

Relasi use case dimana use case 

yang dapat menambahkan use 

case lain yang berdiri sendiri 

tanpa use case tambahan. 

5. <<include>> Include 

Ada dua sudut pandang yang 

cukup besar mengenai include: 

Include berarti use case yang 

telah ditambah akan selalu 

dipanggil ketika use case sedang 

dijalankan. Seperti sebuah 

validasi username yang include 

dengan login. 
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Include berarti use case yang 

ditambahkan akan selalu 

melakukan pengecekan apakah 

use case yang akan ditambahkan 

telah dijalankan sebelum use 

case tambahan dapat dijalankan. 

6.  Generalitation 

Hubungan generalisasi (umum-

khusus) antara use case satu dan 

lainya dimana fungsi yang satu 

adalah fungsi yang lebih umum 

dibandingkan dengan lainnya. 

 

Gambar 2.3 Contoh Use Case Diagram 

2.2.11 Sequence Diagram 

Squence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan proses 

kelakuan objek pada use case dengan mendiskripsikan hidup objek dan message 

(pesan) yang akan dikirimkan serta diterima antar objek dengan penggambaran 

interaksi antar objek yang tersusun berdasarkan waktu[17][18]. Secara mudah 

diagram ini adalah gambaran tahap demi tahap termasuk kronologi atau skenario 
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yang dilakukan oleh aktor maupun sistem yang merupakan respons dari sebuah 

kejadian yang menghasilkan output atau keluaran. 

Tabel 2. 2 Simbol Squence Diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 

 

Actor 

Orang, proses atau sistem yang lain 

yang berinteraksi dengan sistem 

informasi diluar sistem informasi yang 

dibuat itu sendiri. 

2. 
 

Object 

Menggambarkan sebuah pos-pos suatu 

objek yang pengirim dan penerima 

pesan (message). 

3. 

 

Lifeline Menyatakan kehidupan suatu objek. 

4. 

 

Waktu 

Aktif 

Menyatakan objek dalam keadaan 

aktif dan sedang beriteraksi, semua 

yang terhubung dengan waktu aktif ini 

adalah sebuah tahapan yang dilakukan 

didalamnya.  

5. 
 

<<create>> 

Pesan 

Tipe 

Create 

Menyatakan suatu objek yang 

membuat suatu objek yang lain, arah 

panah mengarah pada objek yang 

dibuat. 

6. 
 

1 : nama_metode() 

Pesan 

Tipe Call 

Menyatakan suatu objek yang 

memanggil operasi /metode yang ada 

pada objek lain atau dirinya sendiri. 

Arah panah mengarah pada objek yang 

memiliki fungsi operasi. 
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7.     1: masukkan 
Pesan 

Tipe Call 

Menyatakan bahwa suatu objek 

mengirimkan sebuah data, masukan 

atau informasi ke objek lainya. Arah 

panah mengarah pada objek yang akan 

dikirimi. 

8. 1 : keluaran 

Pesan 

Tipe 

Return 

Menyatakan bahwa suatu objek yang 

telah menjalankan suatu operasi atau 

metode yang menghasilkan suatu 

kembalian kepada objek tertentu, arah 

panah mengarah pada objek yang 

menerima kembalian. 

 
Gambar 2.4 Contoh Sequence Diagram 

2.2.12 Activity Diagram 

Activity diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan sebuah 

workflow (aliran kerja) atau aktivitas dari sebuah sistem yang ada pada perangkat 

lunak dengan menggambarkan aktifitas atau kegiatan-kegiatan dalam sebuah 
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operasi, diagram ini juga menggambarkan sebuah alur kerja dari suatu perilaku 

sistem[17][18]. 

Tabel 2.3 Simbol Activity Diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1.  Activity 

Menggambarkan aktivitas yang 

dilakukan oleh sistem, biasanya 

diawali kata kerja. 

2. 
 

Decision 

Menggambarkan asosiasi 

percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

3. 

 

 

Join 

Menggambarkan asosiasi 

percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas yang digabungkan menjadi 

satu. 

4.  
Initial 

State 

Menggambarkan titik awal siklus 

hidup suatu elemen.  

5. 
 Final 

State 

Menggambarkan titik akhir yang 

menjadi kondisi akhir suatu elemen. 
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Gambar 2. 5 Contoh Activity Diagram 

2.2.13 Class Diagram 

Class diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan struktur sistem 

dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem yang 

memiliki atribut dari sebuah operasi dengan menggambarkan struktur kelas-kelas 

dari suatu sistem yang paling banyak dipakai atau digunakan [17][18]. Atribut 

merupakan variabel-variabel yang dimiliki oleh suatu kelas. Sedangkan operasi 

atau metode merupakan sebuah fungsi-fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. Class 

diagram dibuat agar orang yang mengembangkan sebuah aplikasi dapat 

menyesuaikan dengan kelas-kelas sesuai dengan perancangan didalam diagram 

kelas guna adanya sinkronisasi antara perancangan dan aplikasi yang dibuat. 
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Tabel 2.4 Simbol Class Diagram 

No. Simbol Nama Deskripsi 

1. 
 

Class Kelas pada struktur sistem. 

2. 

 

nama_interface 
Interface 

Sama dengan konsep interface 

dalam suatu pemprograman 

berorientasi objek. 

3. 

 

 

Association  

Relasi antarkelas dengan makna 

umum, asosiasi biasanya disertai 

multiplicity. 

4.  
Direction 

Association 

Relasi antarkelas dengan kelas 

yang satu digunakan oleh kelas 

yang lain, asosiasi biasanya juga 

disertai dengan multiplicity. 

5.  Generalitation 

Relasi antarkelas yang dengan 

makna sebuah generalisasi-

spesialisasi. 

6.  Dependency  
Relasi antarkelas yang 

kebergantungan antarkelas. 

7.  Aggregation  
Relasi antarkelas dengan makna 

semua-bagian.  
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Gambar 2.6 Contoh Class Diagram 

2.2.14 Black Box Testing 

Black box testing adalah pengujian yang dilakukan yang dilakukan hanya 

mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari 

perangkat lunak. Dianalogikan seperti suatu kotak hitam, yang hanya bisa melihat 

menampilkan luarnya saja, tanpa tau ada apa dibalik bungkus hitamnya. Sama 

seperti pengujian black box, mengevaluasi hanya dari tampilan luarnya 

(interfacenya), fungsionalitasnya tanpa mengetahui apa sesungguhnya yang 

terjadi dalam proses detilnya. 

Black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji 

funsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. 

Pengetahuan khusus dari kode aplikasi / struktur internal dan pengetahuan 

pemograman pada umumnya tidak diperlukan. Uji khusus dibangun di sekitar 

spesifikasi dan persyaratan, yakni aplikasi apa yang seharusnya dilakukan. 

Menggunkan deskripsi eksternal perangkat lunak, termasuk spesifikasi, 

persyaratan dan desain untuk menurunkan uji khusus. Tes ini dapat menjadi 

fungsional atau non fungsional, meskipun biasanya fungsional. Perancang uji 

memilih input yang valid dan tidak valid dalam menentukan output yang 

benar[19]. 
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2.3 KERANGKA PEMIKIRAN 

SMP Negeri 1 Welahan dalam melaksanakan Ulangan Harian dan Tryout 

menggunakan kertas dan proses koreksi butir soal masih dilakukan secara manual. 

Hal tersebut mengakibatkan sistem ujian dengan menggunakan kertas ini kurang 

efektif, karna memerlukan bahan ulangan harian dan tryout yang harus dicetak, 

mengamankan bahan ujian sebelum digunakan dan proses skoring masih manual.  

Pada Tahap ini penulis membuat suatu kerangka pemikiran secara bertahap. 

Kerangka pemikiran merupakan pola pikir peneliti dari awal sampai selesai dalam 

melakukan penelitian. 
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Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran 

 

Permasalahan 

• Proses ulangan harian dan tryout di sekolah 

setempat masih manual. 

• Penggunaan kertas yang tak terhingga. 

• Kurangnya pengamanan pada saat 

penyimpanan soal ujian dan pendistribusian 

soal. 

• Pengamanan yang kurang pada waktu ujian. 

Pengumpulan Data 

Studi Pustaka, 

Observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

Analysis and User Design 

Merumuskan analisis kelemahan, 

kebutuhan dan kelayakan desain 

pemodelan sistem UML. 

Processing 

Realisasi kebutuhan pengguna 

dan konsep desain dengan 

menggunakan PHP, HTML, dan 

CSS. 

Testing 

Pengujian hasil processing 

dengan menggunakan metode 

BlackBox. 

 

Tujuan 

Implementation 

Digunakan oleh Sekolah 

setempat 

Apakah 

sistem layak 

digunakan? 

Penerapan Sistem Ulangan Harian 

dan Tryout Online Berbasis Website 

di SMP Negeri 1 Welahan 

diharapkan dapat memudahkan 

proses pengelolaan administrasi 

ulangan harian dan tryout dengan 

menggunakan aplikasi CBT serta 

membiasakan peserta didik 

menggunakan media komputer. Tidak 


