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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

4.1 Implementasi 

Pada tahap implementasi ini akan diuraikan bagaimana cara 

mengimplementasikan sistem Ujian Online Mandiri yang di bangun, fasilitas 

atau peralatan pendukung untuk membantu bekerjanya sistem Ujian Online 

mandiri ini adalah anatara lain perangkat keras (hardware), perangkat lunak 

(software) dan pengguna (brainware). 

4.1.1 Desain Interface 

 

 

Gambar 4.1  Login admin 

Gambar 4.1 adalah halaman awal ketika admin akan melakukan login 

dengan memasukan username dan password untuk mengunjungi halaman 

admin website Ujian Online Mandiri pada UIN Raden Fatah Palembang, 

selengkapnya lihat gambar 4.2.  
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Gambar 4.2 Halaman Utama Admin 

Gambar 4.2 adalah halaman utama admin setelah melakukan login, 

didalamnya terdapat menu-menu yang terdiri dari Home, Kelola soal, 

Pengaturan tes ujian, Panduan, Profil, Hasil tes ujian, dan Logout. 

 

 

Gambar 4.3 Halaman Soal 

Gambar 4.3 adalah halaman saat admin menekan menu kelola soal 

makan akan tampil halaman soal. Admin dapat menambah soal, menghapus 
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soal, mengedit soal, melihat soal, dan dapat mengatur status soal yaitu 

aktifkan dan non aktifkan. 

 

Gambar 4.4 Halaman Kelola Soal 

Gambar 4.4 adalah halaman kelola soal yang dilakukan admin. Ketika 

admin akan melihat soal dengan menekan aksi view, maka akan tampil soal, 

jawaban, dan kunci jawaban. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.5 

 

 

Gambar 4.5 Halaman Lihat soal 
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Gambar 4.6 Halaman Pengaturan Soal 

Gambar 4.6 adalah halaman yang menggambarkan ketika admin 

mengatur waktu dan nilai minimum serta peraturan Ujian. 

 

 

Gambar 4.6 Halaman Panduan 

Gambar 4.6 adalah halaman panduan ketika admin menekan menu 

panduan maka akan tampil halaman untuk mengedit panduan  Ujian. Setelah 
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selesai mengedit kemudian dapat langsung tekan update yang menunjukkan 

selesai edit. 

 

 

Gambar 4.7 Halaman Daftar User. 

Gambar 4.7 adalah halaman daftar user yaitu ketika admin memilih 

menu Daftar User, maka akan keluar nama-nama peserta yang telah mendaftar 

pada Ujian online mandiri, data-data peserta seperti no, username, nama, 

password, jenis kelamin, dan aksi aktif, lihat(view) serta hapus. Ketika klik 

view maka akan tampil data peserta seperti pada gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Halaman Detail User 

Gambar 4.8 adalah Halaman data peserta yang dilihat secara detail 

terdiri dari username, password, nama tgl lahir, jenis kelamin, agama, 

kewarganegaraan, nama ayah, nama ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, sekolah 

asal, telp, alamat. 
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Gambar 4.9 Halaman Profil. 

Gambar 4.9 adalah halaman profil ketika admin menekan menu profil 

maka akan tampil  Visi dan Misi Universitas UIN Raden Fatah Palembang.  

 

Gambar 4.10 Halaman hasil tes ujian 

Gambar 4.10 adalah halaman untuk melihat hasil tes ujian yang 

dilakukan oleh admin ketika mengklik menu Hasil Tes Ujian. Didalamnya 

terdapat keterangan nilai, jumlah salah, benar,dan keterangan lulus, tidak 

lulus. 
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Gambar 4.11 pesan logout 

Gambar 4.11 adalah pemberitahuan yang tampil setelah melakukan 

logout. 

 

 

Gambar 4.12 Halaman Login Peserta 

Gambar 4.12 adalah halaman utama saat user peserta akan login masuk 

untuk melakukan tes ujian. Pada halaman ini terdapat menu home, profil dan 

pendaftaran, form login, main menu dan kalender. Peserta login pada form login 

seperti pada gambar 4.13 
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Gambar 4.13 Detail form login 

Gambar 4.13 adalah Detail form login peserta yang terdapat pada 

halaman utama Ujian Online Mandiri. Peserta dapat masuk dengan 

memasukkan username dan password yang telah didapat dari pendaftaran . 

jika salah usermane atau password maka akan muncul seperti pada gambar 

4.14 

 

 

 

Gambar 4.14 Info Username dan password salah 

Gambar 4.14 adalah pemberitahuan oleh sistem kepada user peserta 

bahwa userId atau password yang dimasukkan terjadi kesalahan atau kurang. 
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Gambar 4.15 Halama Utama Peserta 

Gambar 4.15 adalah halaman utama setelah peserta login,didalamnya 

terdapat menu home, profil, mulai ujian, hasil ujian, lihat jurusan, dan logout. 

Pada menu mulai ujian terdapat pemberitahuan “kerjakan ujian sekarang”, 

ketika menekan “kerjakan ujian sekarang” maka akan tampil seperti gambar 

4.16 

 

 

Gambar 4.16 Halaman Soal Ujian 
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Gambar 4.16 adalah halaman peserta mengerjakan soal-soal ujian 

berupa pilihan ganda. Saat memulai mengerjakan ujian makan waktu yang telah 

ditentukan akan berjalan bersamaan dengan menekan mulai ujian sekarang. 

Selengkapnya lihat pada gambar 4.17. 

 

 

Gambar 4.17 waktu 

Gambar 4.17 adalah menunjukkan sisa waktu dan jumlah soal 

 

 

Gambar 4.18 Pesan Waktu Habis 

Gambar 4.18 adalah peringatan bahwa waktu pengerjaan ujian telah 

habis, pada saat soal blm selesai dijawab oleh peserta. 

 

 

Gambar 4.19 Pesan Selesai Ujian 

Gambar 4.19 adalah pesan ketika peserta telah mengerjakan maka tidak 

bisa mengulang kembali, untuk mengerjakan maka akan tampil pesan tersebut 

ketika menekan  “kerjakan sekarang”  
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Gambar 4.20 Halaman Ujian 

Gambar 4.20 adalah halaman ujian, setelah selesai setelah seluruh soal 

telah dipilih jawabannya maka ada perintah untuk mengklik tombol jawab, 

setelah mengklik tombol jawab tersebut, akan tampil pesan seperti pada gambar 

4.21 

 

Gambar 4.21 pesan untuk user 

Gambar 4.21 menunjukkan perintah untuk melanjutkan selesai 

melaksanakan ujian, ketika peserta menekan tombol OK, maka akan tampil 

pesan berikutnya seperti gambar 4.22 
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Gambar 4.22 Pesan Cek hasil ujian 

 

 

   

Gambar 4.23 Halaman Hasil Ujian 

Gambar 4.23 menggambarkan halaman hasil ujian yang dilihat setelah 

peserta selesai mengerjakan Ujian. Maka akan tampil jawaban salah, benar, 

kosong, nilai dan keterangan (lulus/tidak lulus). 
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Gambar 4.24 Login Pimpinan 

Gambar 4.24 adalah halaman awal ketika user pimpinan akan 

melakukan login dengan memasukan username dan password untuk 

mengunjungi halaman admin website Ujian Online Mandiri pada UIN Raden 

Fatah Palembang, selengkapnya lihat gambar 4.25.  

 

 

Gambar 4.25 Menu Utama Pimpinan 
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Gambar 4.25 adalah halaman pimpinan yang dilakukan dengan login 

sebagai pimpinan untuk melihat seluruh hasil Ujian. Menu pada pimpinan yaitu 

Profil, Hasil Tes Ujian, logout. 

 

 

Gambar 4.26 Halaman Lihat Hasil Ujian 

Gambar 4.26 Adalah halaman lihat Hasil Ujian yang dilakukan oleh user 

pimpinan, didalamnya terdapat Nama, Nilai, Dan Jurusan. 

 

 

Gambar 4.27 Logout 
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4.1.2 Implementasi Database 

 

Gambar 4.27 implementasi database  keseluruhan 

      Gambar 4.27 menggambarkan dari seluruh database Ujian Online 

Mandiri yang terdiri dari 10 tabel, untuk nama-nama tabel dapat dilihat pada 

gambar 4.27 diatas. 

4.1.3 Pengujian sistem 

a) Uji kotak hitam (Black  Box Testing).  

      Uji Kotak Hitam (Black  Box Testing) Merupakan tahap 

pengujian yang berfokus  pada persyaratan fungsional perangkat 

lunak. Dengan demikian pengujian black box memungkin 

perekayasaan perangkat lunak mendapatkan serangkaian kondisi input 

output suatu program. Berikut ini adalah hasil pengujian menggunakan 

metode black box .(rossa M salahuddin, 2014:275) 

 Didalam pengujian pada sistem ini dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan kepada konsumen terhadap fungsi-fungsi dari 

sistem yang dibuat, apakah sudah sesuai atau belum .  
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Tabel 4.1 Pengujian Sistem 

No Fungsi yang 

di uji 

Cara pengujian Hasil yang 

diharapkan 

Hasil 

pengujian 

1 Halaman login Pada website ini 

menampilkan halaman 

login untuk masuk 

sebagai admin peserta 

dan pimpinan. 

Menampilkan 

halaman login dan 

berhasil masuk 

kedalam halaman 

admin, peserta dan 

pimpinan 

Ok 

2 Halaman ubah 

password 

admin 

Pada website 

menampilkan form 

ubah password admin 

Password berhasil 

di ubah dan keluar 

pesan sukses 

update password 

Ok 

3 Halaman 

admin 

Menampilkan halaman 

menu admin 

Menampilkan 

semua menu-menu 

admin sebagai 

pengelola website 

yang dapat 

menambah melihat 

dan menghapus 

ok 

4 Halaman 

peserta 

Menampilkan halaman 

menu peserta 

Menampilkan 

semua menu-menu 

peserta, dapat 

melaksanakan tes 

ujian, melihat 

panduan ujian, 

Ok 
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melihat nilai hasil 

akhir ujian serta 

jurusan pilihan 

yang lulus 

5 Halaman 

pimpinan 

Menampilkan menu 

yang dapat diakses 

pimpinan. 

Sistem dapat 

menampilkan menu 

pada halaman 

pimpinan untuk 

melihat jumlah 

kelulusan. 

Ok 

6. Halaman 

kelola soal 

Dengan memilih menu 

kelola soal  

Dapat menampilkan 

pembaharuan soal-

soal ujian 

Ok 

7.  Halaman 

kelola waktu  

Pilih menu kelola 

waktu ujian 

Menampilkan 

halaman waktu, 

nilai minimum, dan 

peraturan ujian. 

Ok 

8. Halaman 

daftar user  

Pilih menu daftar user Menampilkan data-

data peserta yang 

mengikuti tes ujian. 

Ok 

9. Halaman 

logout 

Pengguna baik admin, 

peserta dan pimpinan 

memilih menu logout 

Jika pengguna 

memilih menu 

logout maka user 

akan di bawa ke 

halaman login 

Ok 
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10 Halaman lihat 

nilai 

User memilih menu 

lihat nilai 

Admin, peserta dan 

pimpinan dapat 

melihat nilai dari 

hasil ujian online 

mandiri. 

Ok 

11 Halaman 

kerjakan soal  

Peserta  memilih 

kerjakan soal 

peserta dapat 

mengerjakan soal 

ujian dan pada saat 

peserta menyimpan 

jawaban keluar 

pesan nilai 

 

 

Ok 

12 

 

Halaman buat 

soal 

Dosen memilih 

halaman buat soal 

Ketika dosen 

memilih buat soal 

maka dosen akan di 

bawa ke halaman 

input soal pada 

salah satu topik, 

disni dosen juga 

bisa melakukan edit 

soal dan hapus soal 

evaluasi 

Ok 

13 Halaman profil User peserta dan 

pimpinan memilih 

menu profil 

Ketika peserta 

ataupun  pimpinan 

menekan menu 

profil maka akan 

keluar visi dan misi 

UIN Raden Fatah 

Ok 
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Palembang 

14 Implementasi 

database 

User  melakukan 

kelola data seperti 

input, edit, delete  

Dapat melakukan 

tambah data baru, 

ubah dan hapus 

data pada database 

Ok 

  

Berdasarkan tabel 4.1, pengujian terhadap Rancang Bangun sistem Ujian 

Online mandiri di UIN raden Fatah Palembang yang dibuat, dapat diketahui bahwa 

fungsi yang diujikan dan hasil pengujian sudah sesuai dengan perancangan yang 

menggunakan tiga user yaitu, user Admin, user Pimpinan, dan Peserta dengan 

fungsi masing-masing user.  

 


