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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi saat ini khususnya internet, mengarahkan 

sejarah teknologi pendidikan pada alur yang baru layanan perkuliahan memanfaatkan 

internet sebagai media. Penyedia layanan pendidikan memanfaatkan teknologi 

internet secara maksimal agar dapat memberikan efektifitas dalam waktu, tempat, dan 

bahkan meningkatkan kualitas proses pendidikan. 

Penggunaan teknologi informasi pada layanan perkuliahan sudah semakin 

canggih. Pada saat ini banyak kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang sudah 

menggunakan teknologi tersebut untuk proses perkuliahan.  

Universitas Widyatama, khususnya Prodi Teknik Informatika sebagai salah 

satu civitas  akademik yang sudah memanfaatkan perkuliahan sebagai salah satu 

pendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Aplikasi perkuliahan online  yang saat 

ini digunakan di Prodi Teknik Informatika sudah memiliki fitur-fitur yang dibutuhkan 

untuk mendukung berjalannya perkuliahan. Fitur-fitur tersebut yaitu pesan instan,  

proyek group, dan tes, tetapi fitur tes  yang tersedia pada sistem perkuliahan tersebut 

masih terdapat kekurangan yaitu tidak adanya menu untuk mengelola soal sehingga 

setiap mahasiswa yang mengikuti tes online masih mungkin untuk bekerjasama 

karena  mendapat urutan soal yang sama. 

Sehubungan dengan hal tersebut tes online yang sudah ada perlu 

dikembangkan agar memiliki menu yang dapat mengelola soal master atau bank soal 

sehingga setiap peserta memiliki urutan soal yang berbeda pada tiap tesnya. Oleh 

karena itu diharapkan para peserta tidak dapat memiliki kesempatan untuk bekerja 

sama. 

 Model View Controller (MVC) adalah sebuah metode untuk membuat 

sebuah aplikasi dengan memisahkan data (Model) dari tampilan (View) dan cara 

bagaimana memprosesnya (Controller).  
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1. Model berisi fungsi-fungsi yang membantu seseorang dalam 

pengelolaan basis data seperti memasukkan data ke basis data, pembaruan 

data dan lain-lain. 

2. View adalah bagian yang mengatur tampilan ke pengguna 

berupa halaman web. 

3. Controller merupakan bagian yang menjembatani model dan view. 

Controller berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk memproses 

suatu data dan mengirimkannya ke halaman web.  

Pendekatan Model View Controller (MVC) ini digunakan karena MVC 

memisahkan antara logika pembuatan script dengan tampilan web serta lebih mudah 

dalam memahami alur script.   

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan membuat penelitian yang berjudul : 

“Pengembangan Aplikasi Tes Online Menggunakan Pendekatan Model View 

Controller (MVC)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka masalah-masalah yang 

diidentifikasi dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi tes online yang memiliki fasilitas untuk 

mengelola master soal atau bank soal yang ada. 

2. Bagaimana membangun aplikasi tes online dengan pola perancangan 

Model View Controller (MVC) 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan menjadi lebih jelas dan dapat dimengerti, maka penulis 

membatasi masalah antara lain :  

1. Aplikasi ini diimplementasikan dengan menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. 

2. Aplikasi ini diimplementasikan dengan menggunakan database MySQL.  
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3. Data mata kuliah, mahasiswa dan dosen adalah data di Program Studi 

Teknik Informatika. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun suatu sistem yang selama 

ini masih dilakukan  hanya dengan mensorting secara manual. Sedangkan tujuan dari 

penelitian adalah :  

1. Mengembangkan aplikasi tes online yang memiliki fasilitas untuk 

mengelola master soal yang ada. 

2. Menerapkan pendekatan Model View Controller (MVC) untuk 

membangun  aplikasi tes online. 

 

1.5 Metode Penelitian 

 Metodologi pengembangan perangkat lunak yang digunakan adalah metode 

prototyping. Metode ini merupakan suatu proses yang memungkinkan developer 

membuat sebuah model software. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh 

penulis dalam melakukan pengembangan sistem yaitu : 

1. Pengumpulan kebutuhan, menentukan tujuan umum,  kebutuhan yang 

diketahui dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. 

2. Perancangan, perancangan mewakili semua aspek software yang 

diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototype. 

3. Evaluasi prototype, mengevaluasi prototype yang dibuat dan digunakan 

untuk memperjelas kebutuhan software. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut : 

Bab satu pendahuluan, Pada bagian ini menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metodologi 

penelitian, sistematika penulisan. 
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Bab dua landasan teori, Pada bagian ini membahas tentang teori-teori yang 

digunakan penulis untuk pengembangan aplikasi tes online. 

Bab tiga analisis prototype tahap awal, Pada bab ini membahas analysis 

prototype tahap awal pada aplikasi tes online menggunakan metode MVC (Model, 

View, Controller) dan antarmuka yang siap digunakan. 

Bab empat analisis prototype tahap akhir, Pada bab ini merupakan 

prototype tahap akhir setelah terjadi beberapa perubahan. Perubahan yang terjadi 

sebagai penyempurnaan perangkat lunak dari tahapan sebelumnya. 

Bab lima implementasi dan pengujian sistem, Pada bagian ini akan dibahas 

implementasi rancangan aplikasi sistem mulai dari hardware, software, dan database. 

Bab enam penutup, Pada bagian ini membahas tentang kesimpulan yang 

didapatkan selama melakukan pengembangan, serta saran-saran yang ada kaitannya 

dengan pengembangan aplikasi ini. 

 

 


