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Abstrak 

;PeJaksanaan ujian seperti yang saat ini banyak dikenaJ diperguruan tinggi merupakan sebuah metoda yang teJah 
!cukup Jama digunakan. Secara teknis sangat suJit menemukan kekurangan dari sistem yang sedang berjaJan. HaJ 
:in,i disebabkan adanya penyempurnaan-penyempumaan yang terus diJak-ukan terhadap sistem tersebut, sehingga 
!sistem uj ian konvensional yang diJaksanakan saat ini cukup memenuhi syarat sebagai ajang pengukuran terhadap 
:keberhasi Jan penyerapan materi . 

!Namun seiring dengan perkembangan teknoJogi informasi yang pesat mengakibatkan timbuJnya tekanan baik yang 
,berasaJ dari teknologi itu sendiri maupun yang berasaJ dari masyarakat pengguna teknoJogi . HaJ ini 

. lmengakibatkan perlu diJakukan kajian terhadap pentingnya pengembangan metode konvensional yang ada. Kajian 
terhadap kemungkinan diterapkannya perbaikan metode konvensional dengan penggabungan teknoJogi infonnasi 
demi mempercepat waktu pengoJahan dan menghemat su mber daya organisasi akan dapat memberikan gambaran 
bagaimana sistem dapat dikembangkan pada masa yang akan datang. 

Kala Kunci : ujian konvensional, teknoJogi informasi, tekanan tcknoJogi 

1. 	 PENOAHULUAN 

1.1 Latar belakang masalah 
Pesatnya penggunaan teknoJogi informasi beberapa 
tabun belakangan ini dan makin luasnya pemanfaatan 
teknologi daJam bidang kehidupan teJah membuat 
tekanan yang sangat besar daJam mendorong 
timbulnya kreatititas-kreatititas baru dalam 
pemanfaatan teknoJogi dibidang kehidupan manusia. 
Salah satu pemanfaatan teknologi yang makin Juas 
penggunaannya dan senantiasa menuntut terobosan
terobosan baru adaJah pemanfaatan mobile lechnology 
atau teknoJogi bergerak. Makin banyaknya 
penggunaan teknoJogi ini teJah membuat para 
pengguna mu Jai berpikir atau membayangkan 
pemanfaatan yang lebih Ju as jika dibandingkan hanya 
untuk meJakukan pembicaraan, pengiriman pesan 
singkat atau daJam bentuk multimedia. 

Dalam bidang pendidikan, pernanfaatan teknoJogi ini 
muJai banyak digunakan untuk memudahkan 
mahasiswa daJam melakukan akses terhadap 
infonnasi yang dibutuhkan yang berhubungan dengan 
kegiatan perkuJiahan . SaJah satu ide yang ingin 
dikembangkan adaJah pemanfaatan teknologi ini 
untuk meningkatkan efektititas dan etisiensi 
pelaksanaan ujian konvensional yang selama ini 
dilakukan. 

PeJaksanaan ujian konvensional yang selama ini 
dilakukan, dirasakan cukup rnenyita waktu yang 
cukup lama, baik daJam persiapan maupun waktu 
sampainya hasil ujian kepada pihak peserta. Hal ini 

disebabkan oleh panjangnya rantai sikJus dari 
peJaksanaan kegiatan ujian ini. 

Ujian konvensionaJ seJain membutuhkan waktu yang 
cukup Jama juga membutuhkan biaya operasional 
yang cukup tinggi daJam pelaksanaan. Penyebab dari 
hal ini , diantaranya adalah terlalu ban yak pihak yang 
terJibat dalarn pelaksanaan kegiatan ini,' sehingga 
biaya operasional membengkak untuk sesuatu yang 
seharusnya tidak perlu dikeJuarkan. 

1.2 Identifikasi Masalah 
~Iengacu pada latar beJakang masalah yang ada, maka 
dapat ditarik beberapa masalah yang dapat 
dirumuskan, diantaranya adaJah: 
I. 	 Bagairnana memunculkan ide untuk 

memanfaatkan teknologi bergerak dibidang 
pendidikan? 

2. 	 Bagaimana menekan waktu pe1aksanaan ujian 
konvensional dengan memantaatkan teknologi 
bergerak yang tumbuh pesat saat ini? 

3. 	 Bagaimana menurunkan biaya operasional yang 
cukup tinggi dalam pelaksanaan ujian 
konvensional? 

1.3 Tujuan 
Saat mengembangkan ide yang in gin dikembangkan, 
untuk menghindari penelitian yang fokus yang terlalu 
Juas maka perlu dilakukan pembagian terbadap 
tahapan penelitian. Tabap awal yang diJakukan adalab 
mencoba mengkaji kemungkinan dikembangkan dan 
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diterapkannya ide ini di pergw-uan tinggi. Sehingga 
saat selesainya penelitian ini, diharapkan dapat 
terlihat secara eksplisit kemungkinan yang cukup baik 
dalam pengembangan ide ini dilihat dari kesiapan 
pengguna dan infrastruktur yang tersedia. Adapun 
fokus tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
I. 	 Membuat sebuah ide pengembangan teknologi 

bergerak dibidang pendidikan. 
2. 	 Membuat sebuah ide untuk rnemperbaiki 

mekanisme ujian konvensional yang telah ada 
3. 	 Melakukan tinjauan terhadap 

kesiapan baik dari sisi pengguna 
maupun infrastruk-tur pelaksanaan 
ujian konven-sional sehingga dapat 
diguna-kan untuk memunculkan ide 
baru dalam rangka untuk dapat 
menw-unkan biaya operasional yang 
cukup tinggi pada saat pelaksanaan 
ujian. 

1.4 	 Metode Penelitian 
Pelaksanaan penelitian ini dilakukan 
dalam beberapa bagian, diantaranya adalah: 

I. 	 Studi sistem saat ini 
Pada bagian ini, dipelajari bagaimana 
mekanisme tata cara pelaksanaan dari ujian 
konvensional yang biasa dilaksanakan. 

2. 	 Studi pustaka 
Mempelajari berbagai pemanfaatan teknologi 
serta dasar teori yang melandasinya. 

3. 	 Pengembangan Ide 
Survei terhadap kesiapan infrastruktur yang 
dimiliki. Membuat perbaikan mekanisme 
terhadap pelaksanaan ujian konvensional yang 
ada dengan memanfaatkan teknologi bergerak. 

2. STUD' SISTEM SAAT IN' 

Untuk dapat memberikan gambaran terhadap sistem 
ujian konvensional yang berjalan saat ini, pada 
gambar 1 akan ditampilkan bagaimana sistem yang 
berjalan. Berikut ini merupakan tahapan langkah
langkah pada sis tern tersebut. 
I. 	 Dosen menyerahkan soal ujian ke bagian 

akademik. 

t~* ~~ 
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Gambar 1. Sistem saat iru 

2. 	 Setelah di data, bagian akademik akan 
menyalurkan soal tadi ke bagian 
penggandaan. 

3. 	 Setelah soal diperbanyak, soal-soal tadl 
akan ditempatkan pada ruang pusat uji, 
dimana para pengawas dapat mengamb 
soal ujian. 

4. 	 Pengawas menerima berkas ujian . 
5. 	 Para pengawas akan membawa berkas 

ujian ke ruangan tempat ujian berlangsl 

Tabel 1. Estimasi Biaya Ujian per semester 
EsIImIsI S3)<ll.!1a1 GlI<rn 1 ~ 
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6. 	 Berkas soal ujian, dikerjaan oleh peserta 
ujian dan kemudian akan diserahkan 
kembali kepada per>gawas . 

7. 	 Para pengawas akan membawa kembali 
berkas jawaban ujian mahasiswa ke luan 
pus at ujian. 

8. 	 Berkas jawaban ujian kemudian diperiks; 
dan dilakukan pengepakan. 

9. 	 Berkas ujian yang telah dimasukkan 
amplop diserahkan kebagian distribusi. 

10. Bagian distribusi akan menyampaikan 
berkas jawaban ujian tadi ke masing
masing dosen penguji. 

II. 	 Setelah berkas jawaban ujian tadi 
diperiksa, dosen menyerahkan ke bagian 
akademik. 

12. 	 Bagian akademik akan memasukkan data 
ke komputer dan menampilkannya di 
papan pengumuman agar dapat dilihat ole 
mahasiswa. 

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahw 
pelaksanaan ujian konvensional cukup membutuhka 
aliran kerja yang cukup panjang dan waktu serta biay 
yang cukup tinggi. Makin melebamya wakt 
keseluruhan pelaksanaan ujian, biasanya dipicu aiel 
keterlambatan pengembalian hasil koreksi oleh dosen 
Sedangkan biaya yang cukup besar dipicu olel 
anggaran pemeriksaan berkas jawaban sert 

. penyediaan lembar soal dan jawaban. Prakiraan biay; 
yang biasa dikeluarkan untuk setiap semester, dapa 
kita lihat pada tabel I. 

3. PENGEMBANGAN IDE 

3.1 Pengumpu)an data Kuestioner 
Sebelum melangkah lebih dalam pengembanganatau 
perbaikan terhadap metode ujian konvensional, maka 

dilakukan Sl 
tersebar pac 
hal ini para l 

Survei yanJ 
kuisioner d 
(maksimum 
panduan pe 
dilihat pada 1 

Hasil dari p 
dapat dilihat 
Dari hasil k 
kesimpulan, I 

I. 	 Lebih cI 
teknolo: 
yang act 
terus ml 
mungkil 
hanya d 
berkoml 
Untuk s; 
paling b 
yang di~ 

2. 	 Teknolo 
urutan te 
jaringan 
jika diba 

3. 	 Perang ~ 
layanan 
murahn) 
yang ak, 
teknol01 
diperlua 

3.2 	 Usulan 
ujian ~ 

Setelah pengu 
pada bagian 
usulan lerhac 
konvensional 
bergerak yanJ 
kuistioner y 
perbaikan 
konvensional 
SMS, karena 
fasili!as cang 
bergerak, nal 
masih sangal 
untuk metode 
pilihan ganda 
dalam melak 
digunakan jal 

Berikul ini r 
akan dilakulu 
metode konvl 
I . 	 Dosen r 

jawabar 
2. 	 Data so 

server 
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:ian akademik akan 
Idi ke bagian 

myak, soal-soal tadl 
,ada ruang pusat uji, 
vas dapat mengamb 

a berkas ujian , 
1 membawa berkas 
npat ujian berlangsl 

ler semester 

w;",~""M 
Mn MIl< -3 00 ;!) 

3 Xl ,. 

ikerjaan oleh peserta 
akan diserahkan \ 
gawas, 
membawa kembali \ 
~ mahasiswa ke I'uan 

bahw 

serta biay 

ebarnya wakt 


dipicu olel 

koreksi oleh dosen 

besar dipicu olel 


jawaban seru 
Prakiraan biay: 
semester, dapa 

pengembanganatau 

konvensional, maka 


dilakukan survei terhadap kesiapan infrastruktur yang 
terse bar pada calon pengguna potensial atau dalam 
hal ini para mahasiswa, 

Survei yang dilakukan adalah dengan metode 
kuisioner dan untuk memperkecil tingkat error 
(maksimum 5%), maka pada saat pengisian dilakukan 
panduan pengisian, Bentuk dari kuisioner dapat 
dilihat pad a gam bar 2, 

Basil dari pengumpuJan data rnelalui kuisioner ini 
dapat dilihat pada bagian akhir dari penelitian ini. 
Dari hasil kuesioner tadi, dapat diambil beberapa 
kesimpulan , diantaranya adalah sebagai berikut: 
I, Lebih dari 93% mahasiswa mengguna-kan 

teknologi bergerak, dan dari kecenderungan 
yang ada, kemungkinan angka terse but akan 
terus meningkal dari waktu ke waktu, Hal ini 
mungkin disebabkan oleh teknologi ini lidak 
hanya dimanfaalkan untuk kemudahan 
berkomunikasi, namun sebagai gaya hidup, 
Untuk saal ini, layanan yang paling diminati dan 
paling banyak didukung oleh teknologi seluler 
yang digunakan adalah SMS, 

2, 	 Teknologi jaringan GSM masih menempati 
urutan teratasjika dibandingkan CDMA, karena 

3, Mahasiswa yang akan rnengikuti ujian, harus 
rnelakukan registrasi ke sis tern dengan 
mengirimkan NPM dan Kode MK ke sistem, 

4, Data yang dikirimkan mahasiswa akan dikirim 
ke server. Server akan melakukan validasi, 
apakah mahasiswa berhak mengikuti ujian 
terse but berdasarkan data yang ada pada 
akademik dan melakukan pengacakan posisi 
kelas untuk mahasiswa yang bersangkutan, 

5, Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akan 
menerima status valid dan menerima posisi 
kelas (yang telah diacak untuk setiap 
mahasiswa) dimana mereka dapat melakukan 
ujian, Pengacakan ini untuk menghindari 
kecurangan, karena dengan mekanisme ini 
sangat kecil kemungkinan mahasiswa yang 
mengambil mata kuliah (MK) yang sarna duduk 
berdekalan dan selain itu masih lerdapal para 
pengawas yang akan mengambil daftar hadir 
serta membagikan kertas buram, 

6, Mahasiswa menerima konfirrnasi status dan 
posisi kelas, 

7, Mahasiswa menuju ke kelas yang telah 
dilentukan, 

8, Server akan melakukan pencetakan daftar hadir 
Gambar 2, Kuistioner 

jaringan yang lebih luas dan memadai 
jika dibandingkan dengan CDMA 

3, Perang harga dian tara penyedia jasa 
layanan seluler, mengakibatkan makin 
murahnya harga pulsa, sehingga dimasa 
yang akan datang pemanfaatan layanan 
leknologi bergerak ini dapallebih 
diperluas, 

3.2 	 Usulan perbaikan pelaksanaan 
ujian konvensional 

Setelah pengumpulan data kuislioner dilakukan, 
pada bag ian berikut akan dibahas mengenai 
usulan lerhadap perbaikan pelaksanaan ujian 
konvensional dengan memanfaatkan teknologi 
bergerak yang tersedia. Mengacu kepada hasil 
kuistioner yang dilakukan, maka usulan 
perbaikan lerhadap mekanisme ujian 
konvensional ini akan menggunakan leknologi 
SMS, karena roeskipun saat ini lelah banyak 
fasilitas canggih yang terdapat pada leknologi 
bergerak, namun penyebaran pada pengguna 
masih sangat terbatas. Pemilihan jenis soal 
untuk metode ini lebih mengacu pad a jenis soal 
pi lihan ganda, karen a akan lebih memudahkan 
dalarn melakukan interaksi dan waktu yang 
digunakan jauh lebih singkat. 

Berikul ini merupakan langkah-langkah yang 
akan dilakukan pada usulan perbaikan terhadap 
metode konvensional: 
I. 	 Dosen memasukkan data uj ian beserta 

jawaban ke dalam sistem. 
2. 	 Data soal dan jawaban akan disimpan pada 

server 

Questioner untuk pcnelitian ujiBn dengan menggllnakan MolliJe Tech, 

I. 	 Apakah anda memiliki Hand Phone (HP)? 
o Ya o Tidak 

(Apabila jawaban anda ''1idak'' lanjulkan kc no. 2, se lain dari ilu lanjulkan ke no .5) 
2. Apa alasan anda tidal.: mcmiliki HP? 

o Harga hond sef mahal 0 Tidak bumh utk kegialan 
o 8iaya pulsa mahal saat ini 

3. 	 Apabila anda ingin membcli HP , tekno logi apa yg ingln anda gunakan? 
o GSM 	 0 AMPS 
o CDMA 

4. 	 Apa alasan anda memilih leknologi pada no.3 ? 
o Harga hand sel lebih mura h 0 T cknologi lebih baik & luas 
o Harga puls.a lebih murah 0 Banyak digunakan 

5. 	 Teknoiogi HP apa yang anda miliki saal ini ? 
o GSM 	 0 AMPS 
o CDMA 

6. Pakel apa yang anda gunakan saat ini? 
o Kanu Halio (Tclkomsel) 0 1M3 Smart (Indosal) 
o Simpati (Telkomsel) 0 StarOne (lndosat) 
o Kartu As (Telkomsel) 0 Esia 
o Fle,i (Telkom) 0 Fren (Mobile 8) 
o Matri!c (lndos'l) 0 XL Bebas (Pro XL) 
o Mentori (Indosal) 0 XL Jempol (Pro XL) 
o 1M3 Bright (lndosat) 0 Byru 

7. 	 Alasan anda menggunakan penyedia layanan pada no.6? 
o Harga pulsa murah 0 Banyak bonus & undian 
o 	TekDologi lebm baik & 0 Bany.k digunakJn 

Luas 
8. 	 Jasa alau IcknoJogi apa ya ng sering anda gunakan pada HP anda? 

o T elphone 	 0 Bluelooth 
o SMS 	 0 Camera 
o 	GPRS (Internet & 0 Wi Fi 


Download) 0 Radio 

o MMS 

9. 	 Berapa jumlah pengeluaran untuk pulsa H.P dalam jangka waktu 1 bulan? 
o lrurang dati 25 ribu 0 50 ribu sampai dengan 100 
o 	25 ribu sampai dengan 50 ribu 

ribu 0 lebih dari 100 ribu 
10. Seberapa besar penggunaan pu\sa anda unruk SMS? 

o Kurang dari 25% 
o 25'%-50% 
o 50%-75% 
o 75'1~IOO% 

mahaSlSwa per kelas yang telah dlacak tad!. 
9. Daftar hadir dibagikan kepada para pengawas, 
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JO. 	 Para pengawas akan menuju ke kelas yang telah 
d itentukan untuk melakukan pengawasan dan 
mengambil daRar hadir yang kemudian akan 

disimpan sebagai arsip tanda kehadiran 
mahasiswa. 

-';~-·_~_2" .5'''' 	 iii
;Oil I 	 II 

ConIm.. Towet 

I" 

Ooaen Doun 00Mn 

J J 
---: ~-.---"--------------------------------~ 


Gambar 3. Usulan perbaikan rnekanisme ujian """"-

Namun sebagi 
secara otom~ 

diprediksi, p. 
pelaksanaan : 
pemeriksaan 
peJaksanaan (t 
memperbanyal< 
jawaban). Be 
direduksi belur 
penel itian ini, 
dari tOUlI biaya 

4.2 Saran 
Akibat keterba 
disediakan ole. 
yang dapat 
berikutnya. Dia 
1. 	 Perlu dila: 

Weakness 
memperln 

2. 	 Menginga 
akan dikel 
dengan pi: 
Sehingga 
insfrastrill 

II. 	 Pada jadwal yang ditentukan, maka sistem mulai 
rnengirim soal-soal yang berkesesuaian dengan 
mahasiswa yang telah melakukan registrasi . 
Sistem kemudian menyirnpan setiap jawaban 
mahasiswa tadi. Untuk lebih meningkatkan 
keamanan ujian, maka soal ujian dapat 
sebelumnya diacak, sehingga ada kernungkinan 
untuk setiap mahasiswa berbeda soal yang 
rnereka terima. 

12. 	 Mabasiswa menjawab setiap pertanyaan sesuai 
dengan waktu yang telah ditentukan. 

13. 	 Setelah melakukan pengolahan terhadap setiap 
data jawaban rnahasiswa yang masuk, kemudian 
server akan mengirimkan hasil perolehan poin 
kepada mahasiswa. 

14. 	 Mahasiswa menerima data hasil ujian baik 
rnelaJui perangkat seluler rnereka maupun 
rnelalui akses lang sung ke web site yang teJah 
disediakan. 

Pada usulan perbaikan mekanisme ujian di alas, 
rnasalah waktu perneriksaan hasil ujian dapat di 
reduksi karena perneriksaan hasil ujian akan 
dilakukan secara otomatis oleh sistem. Sedangkan 

untuk biaya, dapat ditekan dengan menghilangkan 
proses pemeriksaan hasil ujian oleh dosen yang 
bersangkutan serta untuk memperbanyak soal dan 
penyediaan lembar jawaban. 

4. 	KESIMPULAN & SARAN 

4.1 Kesimpulan 
Penggunaan teknologi seluler yang makin luas, akan 
dapat mernacu dan menekan para penyedia layanan 
untuk menernukan terobosan baru dalam pemanfaatan 
t~knologi seluler. 

Semakin mudah dan rnurahnya layanan yang 
diberikan oleh para penyedia layanan, tidak saja 
memacu ide-ide baru dalam pemanfaatan di dunia 
bisnis, tapi juga dapat dimanfaatkan untuk dunia 
pendidikan. 

Mekanisme ujian dengan menggunakan teknologi 
bergerak (seluler) di atas, sekilas memang nampak 
rnembutuhkan langkah-Iangkah yang lebih banyak 
jika dibandingkan dengan rnekanisme konvensional. 
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(ehadiran 
Namun sebagian besar dari kegiatan tadi di lakukan 
secara otomatis oleh sistem, sehingga dapat 
diprediksi, pelaksanaan dapat menekan waktu 
pelaksanaan yang lama (terutama waktu untuk 
pemeriksaan hasil ujian) dan menekan biaya 
pelaksanaan (terutama untuk koreksi hasil ujian dan 
mempcrbanyak soal serta penyediaan lembar 
jawaban). Besamya jumlah biaya yang dapat 
direduksi bclum dapat ditampilkan secara akurat pada 
penelitian ini, namun dapat diprediksi sekitar 85% 
dari total biaya yang dikeluarkan tiap semester. 

4.2 	 Saran 
. Akibat keterbatasan jumlah halaman penelitian yang 

disediakan oleh panitia, maka ada beberapa saran 
yang dapat dijadikan acuan untuk peneJitian 
berikutnya. Diantaranya adalah sebagai berikut: 
1. 	 Perlu dilakukan tinjauan SWOT (Slrengh 


Weakness Opportunity Threar) untuk dapat 

memperkuat landasan pengembangan sistem. 


2. 	 Mengingat tingginya biaya yang kemungkinan 

akan dikeluarkan, perlu dilakukan keJja sarna 

dengan pihak penyedia layanan seluJer. 

Sehingga teJjadi harwonisasi terhadap 

insfrastruktur yang disediakan baik oleh pihak 


perguruan tinggi maupun dari pihak penyedia 
layanan. 

3. 	 Perlu perancangan yang maksimal untuk 
menerapkan ide ini, untuk menghindari 
lerjadinya kecurangan. 
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