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Abstrak: Internet merupakan Teknologi Informasi yang sekarang banyak diminati oleh seluruh 
dunia, karena banyak manfaat dari internet salah satunya sebagai media distribusi data dalam 
penggunaan aplikasi berbasis web, media pembelajaran, dan masih banyak lagi. 
Pengembangan aplikasi Test Online Random ditujukan untuk mengevaluasi siswa dalam 
melakukan tes serta melihat hasil tes yang telah siswa ikuti. Berdasarkan hasil pengujian, 
sistem aplikasi tes online ini dapat berjalan dengan baik, yang diuji coba di localhost atau web 
server local dan telah mencapai tujuan aplikasi yaitu dapat mengoptimalkan pembelajaran dan 
dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan siswa-siswi. 
 
Kata kunci: Bahasa Pemrograman, Tes Online Random 
 
Abstract: Internet is the Information Technology which is now much in demand by the whole 
world, because many of the benefits of the Internet as a medium one is the distribution of data 
in the use of web-based applications, instructional media and many more. An application 
developed to evaluate the Random Test Online students in conducting tests and see test results 
of students who have attended. Based on test results, this online application system test can be 
run well, which tested in localhost or web server is local and has reached the destination 
application is able to optimize learning and can be used to evaluate the ability of students 
 
Keywords: Language Programming, Random Online Test 
 
1. Pendahuluan 

Teknologi informasi khususnya internet, kini semakin melaju dengan pesatnya, salah 
satu peranan penting internet adalah sebagai media  distribusi data dalam penggunaan 
aplikasi berbasis web, penggunaan aplikasi berbasis  web  kini menjadi salah satu tren dalam 
perkembangan pembuatan perangkat lunak terutama perangkat lunak yang bersifat  client-
server (http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16349/4/Chapter%20I.pdf).  
Di dalam lingkup sekolah, internet sangat diperlukan sekali untuk kegiatan pembelajarannya 
atau untuk sekedar pemberian informasi, penulis meneliti kasus pembelajaran yang berada di 
SMA PGRI 3 TUBAN bahwa seorang guru itu selalu dikejar oleh jadwal atau waktu, pengajaran 
yang diberikan guru untuk mengajar maksimal hanya dua jam dan waktu memberikan teori itu 
bisa membutuhkan waktu kurang lebih dua jam dan belum lagi mesti memberikan soal-soal, jadi 
waktu tersebut sangatlah kurang untuk pengajarannya, maka penulis mengambil inisiatif untuk 
membuat Aplikasi Test Online Random Di SMA PGRI 3 TUBAN untuk mempermudah guru 
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dalam pembelajarannya, dengan aplikasi ini guru diharapkan lebih memaksimalkan 
pengajarannya tanpa harus terbeban oleh waktu yang mungkin terlalu singkat. 
 
2. Metode Penelitian 

Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang mencakup pengkajian satu unit 
penelitian secara intensif; Misalnya satu pasien, keluarga, kelompok, komunitas atau 
institusi.Meskipun jumlah subyek cenderung sedikit, jumlah variabel yang ditiliti sangat 
luas.Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui semua variabel yang berhubungan 
dengan masalah penelitian. 

Penggalian data dapat melalui kuisioner, wawancara, observasi maupun data 
dokumen.Deskripsi dari studi kasus tergantung dari keadaan kasus tetapi tetap 
mempertimbangkan waktu. Keuntungan yang peling besar dari desain ini adalah pengkajian 
secara rinci meskipun jumlah dari responden sedikit, sehingga akan didapatkan gambaran satu 
unit subyek secara jelas. Misalnya, studi kasus tentang asuhan keperawatan pasien dengan 
typoid di RS. Peneliti akan mengkaji variabel yang sangat luas dari kasus diatas mulai dari 
menemukan masalah bio-psiko-sosio-spiritual. 

Dalam suatu penelitian, metode sampling menjadi salah satu aspek yang penting dan 
diperlukan, karena akan menentukan validitas eksternal dari hasil penelitian, dalam arti 
menentukan seberapa luas atau sejauhmana keberlakuan atau generalisasi kesimpulan hasil 
penelitian. Dengan demikian, kualitas sampling akan menentukan kualitas kesimpulan suatu 
penelitian. Oleh karena itu, setiap kelemahan dalam metode sampling akan menyebabkan 
kelemahan kesimpulan, kelemahan ramalan atau dalam tindakan yang mendasarkan pada hasil 
penelitian tersebut (Zainuddin, 2011). 

 
3. Hasil dan Pembahasan 

Tahapan ini dilakukan setelah perancangan selesai dilakukan dan selanjutnya akan 
diimplementasikan pada bahasa pemrograman. Setelah diimplementasikan maka dilakukan 
pengujian terhadap sistem dan dilihat kekurangan-kekurangan pada aplikasi untuk 
pengembangan sistem selanjutnya. Implementasi merupakan tahap meletakkan sistem 
sehingga siap untuk dioperasikan. Implementasi bertujuan untuk mengkonfirmasi modul-modul 
perancangan, sehingga pengguna dapat memberikan masukan kepada pembangun sistem. 
3.1. Tampilan 
a. Menu Utama 

Menu utama ini terdapat form untuk login admin, guru, siswa, serta tata cara untuk 
menggunakan program tapi ditujukan untuk siswa. Selain itu pengguna yang tidak terdaftar 
sebagai siswa atau guru yang ada pada aplikasi, pengguna dapat melihat siswa atau guru yang 
terdaftar di aplikasi dan melihat hasil tes siswa. 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 1. Menu Guru dalam Tambah Soal 
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b. Menu Admin dalam pengelolaan data 
Menu ini berisi tentang pengelolaan data siswa, data guru dan data admin itu sendiri, 

selain itu menu ini juga dapat melihat siapa yang sudah melakukan tes beserta nilai. 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 2. Menu Guru dalam Tambah Soal 
 

 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 3. Menu Guru dalam Tambah Soal 
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3.2. Menu guru dalam mengelola data soal 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 4. Menu Guru dalam Tambah Soal 
 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 5. Menu Guru dalam Hasil Tes 
 

c. Menu pengerjaan siswa 
Siswa akan mengerjakan soal, dengan memilih jenis soal yaitu UAS, Tugas atau yang lain, 

pilih soal yang diberitahukan oleh guru serta memasukkan password soal yang telah 
diberitahukan sebelumnya oleh guru pengajar. 
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Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 6. Pengerjaan Siswa 
 

 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 7. Soal Siswa 
 
 

 
Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 8. Soal yang sedang Dikerjakan 
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Sumber: Hasil Penelitian (2017) 

Gambar 9. Laporan Pengerjaan Soal 
 

4. Kesimpulan 
 
Hasil siswa atau guru yang didapat dari aplikasi ini, siswa tidak merasa terbebani 

masalah ujian yang kadang kali mendadak dilakukan, guru lebih santai dan lebih fokus dalam 
pembelajarannya, tanpa terbebani waktu yang terlalu singkat.  Aplikasi ini memberikan 
kemudahan pada guru untuk mengkoreksi soal yang sudah dikerjakan oleh siswa, dengan 
ditampilkannya nilai dari siswa tersebut. 
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