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ABSTRAK 

 
Penerapan Bank Soal Pada Ujian Masuk Online Di SMKN 1 Kota Kediri ini dibuat untuk 

memudahkan calon siswa untuk melakukan proses registrasi dan ujian pada SMK Negeri 1 Kediri secara 

online, memudahkan bagian administrasi untuk proses pengolahan data pendaftar dan data tersimpan 

secara komputerisasi dalam sistem informasi.Permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana 

merancang ujian online sehingga bisa menyediakan informasi yang up to date dan memudahkan bagi 

user dan admin?. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Untuk membangun dan membuat sistem 

informasi ujian masuk penerimaan siswa baru secara online untuk menggantikan sistem yang manual 

pada SMK Negeri 1 Kediri. Dapat disimpulkan bahwa Sistem Penerapan Bank Soal Pada Ujian Masuk 

Online ini mampu membuat proses pendaftaran dan ujian online calon siswa menjadi lebih mudah dan 

lebih cepat, dengan adanya sistem online ini memudahkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota 

Kediri dalam mendapatkan data lengkap mengenai data calon siswa yang mendaftar. Setelah proses 

pengujian yang dilakukan pada Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru SMK Negeri 1 Kediri 

didapatkan aplikasi yang bekerja sesuai dengan rancangan, mulai dengan registrasi, ujian online dan 

daftar ulang. 

KATA KUNCI  :  Penerapan, bank, soal, ujian, online. 

I. LATAR BELAKANG 

SMK Negeri 1 Kota Kediri 

merupakan salah satu instansi yang 

bergerak di bidang pendidikan yang ada di 

Kota Kediri. Sebagai salah satu sekolah 

kejuruan yang negeri di Kota Kediri, setiap 

tahunnya  jumlah peminat yang ingin 

mendaftarkan diri ke sekolah tersebut selalu 

meningkat. Yang mana membutuhkan 

pengolah data yang tepat agar tercipta 

efisiensi dan keakuratan data yang dapat 

mendukung proses operasional, menejemen 

dan proses pengambilan keputusan dengan 

baik dan tepat. Sistem pengolah data yang 

baik membuat informasi yang masuk dapat 

menunjang semua kegiatan yang ada di 

sekolah tersebut. 

Ujian Masuk di SMK Negeri 1 Kota 

Kediri  selama ini sistem yang digunakan 

masih bersifat manual yaitu para calon 

siswa dalam proses tes harus  menulis di 

lembar kertas dengan memakai pensil atau 

bolpoin. Setelah itu tim penilai menentukan 

benar dan salah lalu memberi nilai 

kemudian memasukkannya ke dalam 

komputer. Dalam proses rekap data ini 
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panitia hanya menggunakan software 

Microsoft Excel dalam mengolah data dan 

belum menggunakan sebuah sistem 

informasi. Karena jumlah pendaftar yang 

cukup banyak yaitu sekitar 1000 pendaftar, 

sehingga dalam proses input dan olah data, 

membutuhkan waktu yang tidak sedikit. 

Menurut (Kesiswaan) “Berdasarkan 

peminat yang tiap tahunnya kerja sistem 

yang masih  manual membuat proses 

penerimaan siswa baru di SMK Negeri 1 

Kediri berjalan kurang efisien” Selain itu 

untuk ujian tes masuk juga masih dilakukan 

secara manual yaitu dengan membagikan 

soal kepada peserta. Sistem yang masih 

manual seperti itu dapat menyebabkan 

terjadinya kecurangan saat proses ujian 

masuk di sekolah tersebut. 

Berdasarkan masalah diatas maka 

diusulkan sistem yang digunakan untuk 

menggantikan sistem yang lama, dimana 

dalam sistem yang dibuat berbasis secara 

online. Tes uji akademik akan dilakukan 

secara online akan tetapi bersifat local.  

Yang mana untuk ujian tes akademik hanya 

dapat diakses di wilayah sekolah. Oleh 

karena itu dibuatlah proposal penelitian 

yang berjudul : ”PENERAPAN BANK 

SOAL PADA UJIAN MASUK ONLINE 

DI SMKN 1 KEDIRI” 

Sistem adalah kumpulan suatu 

komponen yang berbeda yang saling 

berhubungan, saling bekerja sama dan 

saling mendukung untuk mencapai suatu 

tujuan tertentu. Sistem informasi adalah 

suatu sistem di dalam suatu organisasi yang 

mempertemukan kebutuhan pengolahan 

transaksi harian, mendukungoperasi, 

bersifat manajerial dan kegiatan strategi 

dari suatu organisasi dan menyediakan 

pihak luar tertentu dengan laporan-laporan 

yang diperlukan.(Fattah, 2007). 

DFD adalah alat yang 

menggambarkan aliran data melalui system 

pengolahan yang dilakukan oleh system 

tersebut. DFD merupakan alat yang cukup 

popular sekarang ini, karena dapat 

menggambarkan arus data di dalam system 

dengan terstruktur dan jelas.(Maniah & 

Dini, 2017) 

ERD atau diagram E-R adalah sebuah 

model data yang menggunakan beberapa 

notasi untuk menggambarkan data 

dalamhal entitas dan relasi yang 

digambarkan oleh data tersebut.(Pusrini, 

2007) 

II. METODE 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, 

penulis menggunakan beberapa metode 

penelitian, antara lain : 

1) Studi Literatur 

Tahapan ini saya tempuh agar tidak 

terjadi kesamaan data dengan orang lain 

yang telah melakukan penelitian yang 

terdahulu dengan objek yang sama. 

Apabila sudah ada orang yang 
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melakukan penelitian maka kami 

berusaha untuk melakukan tambahan 

yang lebih baik dengan pedoman 

penelitian yang terdahulu. 

2) Observasi 

Dalam metode ini saya melakukan 

pengamatan dan penelitian terhadap 

permasalahan di SMK Negeri 1 Kediri 

terkait dengan program yang saya 

rencanakan. 

3) Angket/Kuisioner 

Selain 2 (dua) tahap diatas bersamaan 

dengan itu saya juga menyodorkan 

beberapa pertanyaan kepada mereka 

yang saya anggap mempu memberikan 

penjelasan yang berhubungan dengan 

sistem yang akan kami rancang. 

4) Wawancara 

Dalam tahap ini saya mewawancarai staf 

admin secara langsung tentang 

permasalahan di SMK Negeri 1 Kota 

Kediri yang nantinya sebagai bahan 

untuk penelitian pembuatan program. 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Desain Sistem  

1. DFD LEVEL 0 

Pada DFD Level 0 dibawah ini 

menggambarkan kegiatan – kegiatan yang 

dilakukan dalam system ini. Kegiatan 

tersebut antara lain memasukkan dan atau 

menyimpan data yang berhubungan dengan 

sistem. 

SISTEM BANK SOALADMIN CALON SISWA

Data jurusan
Login admin

Daftar Jurusan

Daftar Mata Pelajaran

Daftar registrasi

Data login siswa

Data Unas

Hasil ujian

Data ujian

Data daftar ulang

Daftar bank soal

Daftar daftar ulang

Daftar unas

Daftar login siswa

Data registrasi

Data mata pelajaran

Data bank soal

 Gambar 1 DFD Level 0 

Menunjukkan bahwa terdapat 2 user 

yang terlibat, yaitu admin dan calon siswa. 

2. DFD Level 1 

Pada DFD level 1 dibawah ini 

merupakan pemecahan dari analisa proses 

yang ada pada diagram konteks. 

ADMIN

LOGIN

Daftar ulang

Olah bank soal

Olah mata 

pelajaran

Olah jurusan

user
Login admin

Data jurusan

Daftar jurusan

Data mata pelajaran

Daftar mata pelajaran

Data bank soal

Daftar bank soal

Data daftar ulang

Daftar daftar ulang

jurusan

mapel

Bank soal

Daftar ulang

Ujian online

Olah registrasi Calon siswa

Data registrasi

Daftar registrasi

Data ujian Hasil ujian

 

 Gambar 2 DFD level 1 

Didalam DFD level 1 memiliki 

beberapa proses data yaitu oleh data 

jurusan, olah data mapel, olah data bank 

soal, olah proses daftar ulang, olah hasil 

ujian dan data hasil ujian online. 

3. DFD Level 2 Admin 
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ADMIN

LOGIN

Daftar ulang

Olah bank soal

Olah mata 

pelajaran

Olah jurusan

user

Login admin

Data jurusan

Daftar jurusan

Data mata pelajaran

Daftar mata pelajaran

Data bank soal

Daftar bank soal

Data daftar ulang

Daftar daftar ulang

jurusan

mapel

Bank soal

Daftar ulang

 

Gambar 3 DFD Level 2 Admin 

Didalam DFD level 1 admin   memiliki 

beberapa proses data yaitu oleh data 

jurusan, olah data mapel, olah data bank 

soal dan olah proses daftar ulang. 

4. DFD Level 2 Calon Siswa 

Calon Siswa

Olah regitrasi

Login siswa

Olah unas

Ujian online

Data registrasi

Daftar registrasi

Data login siswa

Daftar login siswa

Data unas

Daftar unas

Data ujian

Hasil ujian

user

db_siswa

unas

hasil_ujian

 

Gambar 4 DFD Level 2 Calon Siswa 

Dalam DFD level 1 calon siswa 

terdapat 4 proses yang dilakukan calon 

siswa dalam sistem yaitu proses registrasi, 

login, olah nilai unas dan ujian online. 

B.  Implementasi 

Dari hasil rancangan pada user 

interface pada bab sebelumnya, 

implementasinya adalah sebagai berikut: 

1. Form Registrasi 

Registrasi merupakan proses awal dari 

penerimaan siswa baru yaitu calon siswa 

mengisikan form yang telah tersedia dan 

akan mendapatkan username dan password 

untuk login dalam sistem  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Form Registrasi 

2. Form Ujian 

Fitur ujian digunakan calon siswa untuk 

melaksanakan ujian online sebagai salah 

satu syarat untuk diterima di SMK Negeri 1 

Kediri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Form Ujian 

Gambar diatas digunakan dalam ujian 

yang dipergunakan untuk ujian masuk dari 

data bank soal, agar kemungkinan peserta 
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yang soalnya sama sedikit dan mengurangi 

kecurangan dalam hal mencontek. 

3. Form Perangkingan Siswa 

Dalam tampilan menunjukkan proses 

penilaian yang data nilainya diambilkan 

dari nilai unas serta hasil ujian dari calon 

siswa sesuai dengan jurusannya. 

 

 

 

 

Gambar 7 Form Hasil Acak Soal 

Dalam gambar ini menjelaskan proses 

penjumlah nilai dari nilai unas yang telah 

dibobotkan sebelumnya dijumlahkan 

dengan nilai hasil ujian tes akademik untuk 

menentukan siswa tersebut diterima 

berdasarkan urutan nilai yang didapat. 

4. Form Hasil Proses Acak Soal 

Pada form proses acak soal terjadi ketika 

calon siswa baru melaksakan login ke 

dalam sistem penerimaan siswa baru setelah 

melakukan registrasi 

 

 

 

 

 

Gambar 8 Form Hasil Acak Soal 

Dalam gambar diatas menerangkan 

proses acak soal yang dieksekusi ketika 

calon siswa yang telah mendapatkan 

username masuk ke dalam sistem. 

6.    Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dari 

pembuatan Sistem Penerapan Bank Soal 

Pada Ujian Masuk Online pada Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Kediri 

dengan menggunakan PHP MySQL dapat 

disimpulkan bahwa Sistem Penerapan Bank 

Soal Pada Ujian Masuk Online ini mampu 

membuat proses pendaftaran dan ujian 

online calon siswa menjadi lebih mudah dan 

lebih cepat, dengan adanya sistem online ini 

memudahkan Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Kota Kediri dalam mendapatkan 

data lengkap mengenai data calon siswa 

yang mendaftar. 

7.    Saran 

Berdasarkan pembahasan yang telah 

dilakukan dan berdasarkan kuisioner yang 

diajukan maka perlu adanya 

penyempurnaan terlebih dalam menu utama 

yang dapat dikembangkan agar lebih mudah 

dimengerti dan lebih mudah dipahami, agar 

memudahkan pengguna aplikasi ini 

nantinya 
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