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Abstrak
Intelegensi atau kecerdasan sering diasosiasikan dengan kecerdikan, kemengertian, kemampuan untuk
berpikir, kemampuan untuk menguasai sesuatu, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau
lingkungan tetentu, dan sebagainya. Untuk mengetaui tingkat intelegensi dari seseorang perlu diadakan test,
dimana test harus memiliki sifat standar dan objektif. Selama ini untuk melakukan test terhadap peserta Test
dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan kertas untuk soal ujian dan lembar jawaban seperti
halnya test dilakukan dalam sistem test untuk masuk Perguruan Tinggi yang sering disebut Try Out SPMB
dan melakukan test untuk Lulus Sekolah Menengah yang sering di sebut UN yang selama ini dilakukan
secara tertulis dalam pelaksanaannya. Sistem test yang dilakukan selama ini mempunyai kelemahan dalam
biaya, waktu dan tempat. terkadang seseorang yang telah mengikuti Try Out SPMB dan UN ingin melihat
hasilnya dengan cepat, namun pemeriksaan secara manual membutuhkan waktu yang relatif lama. Untuk
mengatasi permasalahan ini perlu dibangun suatu sistem yang mampu dan dapat menyajikan informasi yang
cepat dan akurat yaitu sistem aplikasi test intelegensi peserta ujian try out SPMB dan UN berbasis web. Pada
penelitian ini sistem aplikasi dibangun dengan menggunakan PHP dan penyimpanan data menggunakan
Mysql. Sistem aplikasi test yang dibangun bertujuan untuk mengukur intelegensi dari peserta test dan
membantu bagi setiap pengguna untuk belajar dan mengasah kemampuan dan juga mengetahui seberapa
besar kemampuannya dalam menyelesaikan soal Try Out SPMB dan UN. Sehingga peserta test dapat
menghitung hasil jawaban ujian Try Our SPMB dan UN, Agar layak masuk perguruan tinggi mana yang
akan dpilih dan lulus UN.
Kata Kunci : Tryout, Test, PHP, MySQL
1.

Pendahuluan

Intelegensi atau kecerdasan sering
diasosiasikan dengan kecerdikan, kemengertian,
kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk
menguasai
sesuatu,
kemampuan
untuk
menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan
tetentu, dan sebagainya. Untuk mengetaui tingkat
intelegensi dari seseorang perlu diadakan test,
dimana test harus memiliki sifat standar dan
objektif. Test digunakan dalam berbagai seleksi
diantaranya penerimaan mahasiswa, siswa dan
karyawan. Namun test yang dilaksanakan selama
ini masih bersifat manual yaitu masih
menggunakan kertas untuk soal ujian dan lembar
jawaban. Salah satu test yang masih
menggunakan kertas yaitu sistem ujian
penerimaan mahasiswa masuk untuk perguruan
tinggi yaitu SPMB dan Ujian UN. Untuk
mengatasi masalah tersebut dibutuhkan teknologi
komputer.
Pada saat ini, perkembangan teknologi di
bidang komputer sangat pesat. Dengan
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berkembangnya teknologi internet, peserta test
semakin dimudahkan dalam melakukan beberapa
proses pelaksanaan ujian dengan memanfaatkan
teknologi komputer dapat mempermudah dan
mempercepat proses selama mengikuti ujian.
Masing-masing peserta ujian cukup dihadapkan
pada komputer yang terhubung dengan internet.
Disamping itu Sistem test yang
dilakukan selama ini mempunyai kelemahan
dalam biaya, waktu dan tempat. terkadang
seseorang yang telah mengikuti Try Out SPMB
dan UN ingin melihat hasilnya dengan cepat,
namun pemeriksaan secara manual membutuhkan
waktu yang relatif lama. Untuk mengatasi
permasalahan ini perlu dibangun suatu sistem
yang mampu dan dapat menyajikan informasi
yang cepat dan akurat yaitu sistem aplikasi test
intelegensi peserta ujian try out SPMB dan UN
berbasis web. Pada penelitian ini sistem aplikasi
dibangun dengan menggunakan PHP dan
penyimpanan data menggunakan Mysql. Sistem
aplikasi test yang dibangun bertujuan untuk
mengukur intelegensi dari peserta test dan
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membantu bagi setiap pengguna untuk belajar dan
mengasah kemampuan dan juga mengetahui
seberapa
besar
kemampuannya
dalam
menyelesaikan soal Try Out SPMB dan UN.
Sehingga peserta test dapat menghitung hasil
jawaban ujian Try Our SPMB dan UN, Agar
layak masuk perguruan tinggi mana yang akan
dipilih dan lulus UN.
2. Metode Penelitian
Metodologi penelitian yang dilakukan dalam
penelitian ini terdiri dari:
e. Analisis Kebutuhan Aplikasi test ujian SPMB
dan UN
f. Spesifikasi dan Desain : desain Aplikasi
yang di bangun menggunakan bahasa
pemograman PHP dan Data Base Mysql
sebagai penyimpan data
g. Implementasi dan Verifikasi : Pada tahap ini
akan dilakukan implementasi dan verifikasi
aplikasi, untuk menguji apakah aplikasi
sudah berjalan sesuai dengan yang dirancang
sesuai dengan manfaatnya
h. Validasi yang penulis lakukan adalah
melakukan pengujian sistem keseluruhan
baik itu hardware maupun perangkat lunak
yang dirancang agar sistem yang dirancang
sudah sesuai dengan kebutuhan awal, yaitu
dapat melakukan ujian (test) SPMB dan UN
serta
aplikasi
dapat
menginformasi/melaporkan hasil Test oleh
Pengguna.
3. Perancangan dan Pembahasan
3.1. Perancangan
Perancangan sebuah sistem sangat
dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi
manapun, sebab dengan adanya sebuah sistem
akan dapat mempermudah cara kerjanya.
Perancangan sistem dapat didefenisikan sebagai
penggambaran, perencanaan dan pembuatan
sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang
terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh dan
berfungsi. Perancangan sistem menentukan
bagaimana suatu sistem akan dibentuk.
Perancangan sistem mempunyai dua tujuan utama
yaitu :
1. Untuk memenuhi kebutuhan kepada para
pemakai sistem.
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan
merancang bangun yang lengkap kepada
pemprogram komputer dan ahli-ahli teknik
lainnya.
Untuk mencapai tujuan ini, haruslah
dapat mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut :
1. Perancangan sistem harus berguna, mudah
dipahami dan nantinya mudah digunakan.
2. Perancangan sistem harus dapat mendukung
tujuan yang diinginkan

3.

Perancangan sistem harus efisien dan efektif
untuk dapat mendukung Sistem.
Berikut ini adalah Prosedur dari Perancangan
Aplikasi Test Ujian SPMB dan UN :

Gambar 1. Prosedur Perancangan Aplikasi Test
SPMB dan UN
3.1. Data Flow Diagram
Sistem pengolahan PNS dimodelkan
dengan menggunakan DFD, penggambaran DFD
dapat dilihat dibawah ini :
3.1.1. Diagram Konteks
Diagram konteks ini digunakan untuk
menggambarkan proses berjalannya sistem secara
keseluruhan, seperti terlihat gambar 2dibawah ini
:
USER

-Data login
-Tes Try Out
-Tes UN
- Buku Tamu

ADMIN

- Data Login
- Data Informasi
- Data Pertanyaan
- Data Skor

- Hasil Ujian
- Soal Ujian
- Add User
- Berita
- Home
- Pengumuman

SISTEM
TRY OUT

- Data Login
- Data Informasi
- Data Pertanyaan IQ
- Data Skor

Gambar 2. DFD Konteks Sistem Pengukuran
PNS
Adapun penjelasan dari diagram konteks di atas
adalah sebagai berikut:
1. User memelakukan interaksi dengan sistem
melalui Data Login, Test Try Out, Test UN
dan pemasukan buku tamu dan User
memperoleh informasi Data login ketika
User tersebut mendaftar, dan User juga
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mendapat nilai Hasil Test ketika User
tersebut melakukan ujian di web.
Admin memasukkan semua informasi
kedalam sistem untuk dapat dilihat atau
diakses oleh User berupa data Informasi yaitu
tentang pertayaan soal-soal test ujian dan
nilai. Admin juga wajib memasukan data
login berupa User Name dan Password agar
admin dapat mengakses sepenuhnya seluruh
data yang ada pada Sistem.

2.

3.1.2. DFD Level 1
Diagram Level 1 ini digunakan untuk
menggambarkan proses penyimpanan data dari
sistem yang dibangun, seperti terlihat gambar 3
dibawah ini :
User

Data Login

- Data Pertanyaan IQ
- Data Informasi
-Data Skor

Relasi Tabel adalah hubungan antara tabel
yang mempresentasikan hubungan antar objek di
dunia nyata. Relasi merupakan hubungan yang
terjadi pada suatu tabel dengan lainnya yang
mempresentasikan hubungan antar objek di dunia
nyata dan berfungsi untuk mengatur mengatur
operasi suatu database.Adapun ERD dari sistem
yang dibangun ini seperti terlihat pada gambar 4
dibawah ini :
Berita
1
-------------------------ID
Jenis
Judul isi
Image 1
M
1
Image 2
Edisi
Asal
Headline
Info
KodeProduk

ADMINISTRATOR

1

1

0
TUser

Data Jurusan

Subberita
-------------------------ID
Jenis
Judul isi
Image 1
Image 2
Edisi
Asal
Headline
Info

1

PEMASUKAN
DATA
TSoal/UN/SPMB

1

Mainmenu
--------------------Judul
Kunci
Urut

1

Menu Atas
-------------------------Nama menu
Link
Jenis
No

1

TJurusan
Tpenyelesaian
Soal UN/SPMB

Hasil

1
1

TMataPelajaran
Hasil
Hasil

Data Jurusan
Data User

1

Pelajaran

Proses Ujian

1

Data Pembahasan
Data Soal

Data Jawaban

Menu kiri
----------------------Nama menu
Link
Jenis
No
Golongan
Include
Tampil

User
----------------------User
Password
Status

Universitas
TUniversitas
1

Gambar 3. Gambar DFD Level 1
Adapun penjelasan dari data data flowdiagram di
atas:
1. User memelakukan interaksi dengan sistem
melalui pendaftaran, belajar, ujian dan
pemasukan buku tamu dan User memperoleh
informasi Data login ketika User tersebut
mendaftar, dan User juga mendapat nilai
ujian ketika User tersebut melakukan ujian di
web dan semua data tersebut disimpan dalam
database “TUser”
2. Admin memasukkan semua informasi
kedalam sistem untuk dapat dilihat atau
diakses oleh User dan data pelajaran
disimpan
dalam
table
“TPelajaran”,
pembahasan soal disimpan dalam table
“TPembahasan”, dan soal SPMB dan UN
disimpan dalam table “TSoal”
3.1.3. Relasi Tabel
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Ttamu
----------------------idtamu
Nama
Email
Webset
Pesan
Status

M

1

1

Tkatagori
----------------------Kode
katagori

M

1

Tuniversitas
----------------------id
Skor
universitas

1

1

Data Universitas

1

1

Tpertanyaan
----------------------kodepertanyaan
Katagori
Jenis
Pertanyaan
Urut
Jawaban_benar
Jenissoal

1

Data Skore
TJawabanUN/
SPMB

Tjenis
-------------------------Katagori
Jenis
Jenissoal

Ttemp
----------------------Kodekatagori
Nosoal
Jawaban

1

Gambar 4. Gambar ERD
3.2. Pembahasan
Pembahasan Perangkat Lunak Aplikasi Try
Out SPMB dan UN (Ujian Nasional) akan
membahas hasil dari Aplikasi yang telah
dibangun yang terdapat pada tampilan yang ada
pada Aplikasi Try Out SPMB dan UN berbasis
Web.
3.2.1. Tampilan Hasil
Pada tampilan hasil akan dibahas tampilan
program dan pembahasan dari program Aplikasi
Try Out SPMB dan UN berbasis web., terutama
yang berkaitan dengan interface (antarmuka)
sebagai penghubung antar user dengan program
aplikasi yang telah dirancang.

1
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Halaman Menu Utama
Halaman ini di gunakan sebagai tempat
untuk menampung semua pilihan-pihan yang
terdapat di dalam sistem yang di rancang seperti
terlihat gambar 5 di bawah ini.
Gambar 8. Halaman Test UN
IHalaman Hasil Test UN
Halaman ini digunakan untuk Hasil Test
UN, Adapun gambar dari implementasi ini dapat
di lihat pada gambar 9 di bawah ini :

Gambar 5. Menu Utama
Halaman Soal Try Out
Halaman ini digunakan untuk melakukan
Test Try Out, adapun gambar dari implementasi
ini dapat di lihat pada gambar 6 di bawah ini :
Gambar 9. Halaman Hasil Test UN

Gambar 6. Halaman Test Try Out

Halaman Login Admin
Halaman ini di gunakan sebagai tempat
untuk menampung semua pilihan-pihan yang
terdapat di dalam system administrator yang di
rancang seperti terlihat di bawah ini
1. Halaman Login
Halaman
ini
digunakan
untuk
autentifikasi sistem sebelum masuk ke Halaman
Utama Sistem, adapun gambarnya dapat dilihat
seperti dibawah ini :

Halaman Hasil Test Try Out Dan SPMB
Halaman ini digunakan melihat hasil test
try out dan SPMB, adapun gambar dari
implementasi ini dapat di lihat pada gambar 7 di
bawah ini :

Gambar 10. Halaman Login Admin
Halaman Utama Sistem Administrator
Setelah berhasil masuk maka akan
langsung masuk ke halaman utama sistem
administrator, yang dapat dilihat seperti gambar
11 dibawah ini :
Gambar 7. Halaman Test try out dan SPMB
Halaman Test Soal UN
Halaman ini digunakan untuk melakukan
Test UN, adapun gambar dari implementasi ini
dapat di lihat pada gambar 8 di bawah ini :
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Gambar 11. Halaman Utama Sistem
Administrator
Halaman Form Tambah Soal-soal Try Out
Dan UN
Halaman menu atas digunakan untuk
memasukan Soal-soal Try Out dan UN (Ujian
Nasional) kedalam sistem, adapun gambarnya
terlihat seperti dibawah ini :

Gambar 12. Halaman Form Tambah Soal-soal
Try Out Dan UN
Halaman Form Edit,Hapus Soal-soal Try Out
Dan UN
Halaman ini untuk mengedit soal Try
Out dan Ujian Nasional, Kedalam sistem. Adapun
gambarnya terlihat seperti dibawah ini :

c. Memory minimal 64 MB
d. Monitor super VGA
e. Keyboard
f. Mouse
2. Perangkat Lunak
a. XAMPP
b. MySQL
c. Internet Explorer atau Mozilla Fire
Fox
Teknik Pengujian
Tahap terakhir dalam pembahasan sistem
yang di buat adalah pengujian sistem aplikasi Try
Out dan UN yang telah di rancang. Pengujian
sistem aplikasi ini dilakukan untuk menguji dan
mengetahui apakah sistem aplikasi telah berjalan
dengan baik dan benar. Sistem ini menggunakan
satu jenis pengujian, yaitu tabel black box test.
Hasil uji perangkat dan sistem ini dapat
dilihat pada tabel berikut :
Tabel 1. Daftar Pertanyaan Black Box Test
No
Pertanyaan
Y T
1.
Apakah koneksi system yang √
dirancang dengan system oprasi
berjalan dengan baik?
2.
Apakah aplikasi interface yang √
dibangun mudah dimengerti
pengguna?
3.
Apakah proses pengoperasian √
program aplikasi dan sistem
operasi berjalan dengan benar?
4.
Apakah output informasi dari √
aplikasi sudah sesuai dengan
aturan yang diacu?
5.
Apakah
tampilan
aplikasi √
interface yang dibangun sangat
menarik?

Gambar 13. Halaman Form Edit Soal-soal Try
Out Dan UN

Berdasarkan hasil dari tabel diatas,
didapat persentase penilaian terhadap aplikasi
yaitu: 5/5 x 100%= 100%, Tidak = 0/5 x 100%=
0%. Dari hasil uji persentase tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa data dan informasi yang
disampaikan sudah sesuai dengan aturan yang
ditetapkan sekaligus mencerminkan sistem yang
dibangun sudah baik.

Kebutuhan Perangkat Keras dan Perangkat
Lunak
Dalam implementasi dari Program
Pengajian ini membutuhkan perangkat keras
(hardware) dan perangkat lunak (software).
Adapun hardware dan software yang akan
dibutuhkan adalah sebagai berikut :
1. Perangkat Keras (Hardware)
a. Micro processor minimal Pentium 3
b. Harddisk untuk tempat sistem
beroperasi dan sebagai media
penyimpanan data

Kelebihan dan Kekurangan
penulis mencoba menjelaskan tentang
kelebihan dan kekurangan hasil perancangan
Program Aplikasi Ujian Test SPMB dan UN
(Ujian Nasional) Berbasis web.
1. Kelebihan
a. Kelebihan
aplikasi
ini
mengetahui
inteligensi atau IQ seseorang untuk
menguji kemampuan mereka melalui soalsoal test dan ujian nasional.
b. Proses penghitungan nilai-nilai Soal test
ujian SPMB Dan UN akan lebih mudah.

406

Seminar Nasional Informatika 2015
c. Memberikan informasi hasil nilai skor.
d. Suatu tes psikologi dalam mengukur
kamampuan IQ.
2. Kekurangan
a. Aplikasi tidak memberikan suatu angka
level intelektualitas.
b. Aplikasi tidak dapat memberi soal
berbentuk berupa gambar.
c. Aplikasi tidak dapat mengukur dua nilai
dari orang yang sama.

4. Memberikan Tryout berbasis Web kepada para
siswa dalam beberapa tipe soal yang biasa
digunakan dalam Ujian Masuk Perguruan
Tinggi
Daftar Pustaka:
[1]
[2]

4. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan aplikasi Ujian
Test Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
(SPMB) dan UN berbasis Web, Maka dapat
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan adanya sistem komputerisasi pada
Ujian Test Uii Coba (TryOut) ini maka proses
untuk mengetahui kemampuan seorang siswa.
2. Aplikasi ini akan menginformasi hasil ujian
bisa diperoleh dengan cepat dan akurat tanpa
adanya rekayasa dari pihak manapun.
3. Aplikasi ini akan menjadi latihan untuk
menguji kemampuan pengetahuan siswa atau
calon mahasiswa sebelum mengikuti ujian
sebenarnya.

[3]
[4]
[5]

Anhar ST, Panduan Menguasai PHP dan
MySQL Secara Otodidak, Media Kita,
2010.
Dewanto, Joko, Web Desain (Metode
Aplikasi dan Implementasi), Graha Ilmu,
Yogyakarta, 2006.
Hariadi, Sandi., Trik dan Solusi Jitu
Pemrograman WEB, 2010.
Jeprie, Muhammad & Muhammmadun,
Aris., Panduan Lengkap Desain Web Dari
Photoshop Hingga HTML, 2011.
Primagama Try out Online tahun 2004.
www.primagama.co.id, diakses pada 19 Mei
2015
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