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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan teknologi di era globalisasi ini, terutama bidang 

komputer yang berkembang sangat pesat pada aspek kehidupan manusia, dimana 

pengolahan data secara manual perlahan-lahan mulai ditinggalkan, dan mulai 

menyadari pentingnya peranan komputer. Hal ini dapat dimaklumi karena 

komputer dapat digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan pada waktu 

yang tepat dan memperoleh informasi dengan cara mudah dengan hasil yang 

maksimal. Perkembangan teknologi informasi saat ini cenderung mengarah pada 

sistem terdistribusi (client/server) dimana fungsi sebuah komputer tidak hanya 

terbatas pada mesin mandiri, tetapi dapat juga digunakan secara terkoordinasi 

dengan beberapa komputer lainnya (Wikana dkk, 2007). Perkembangan tersebut 

dituntut untuk dapat dioperasionalkan di berbagai bidang. 

Bidang pendidikan adalah salah satu bidang yang dapat memanfaatkan 

perkembangan teknologi client/server (Wikana dkk, 2007). Salah satu penerapan 

teknologi adalah psikotes mahasiswa secara online atau berbasis web. Dalam 

perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut suatu sistem pengujian yang 

efektif dan efisien serta mampu melakukan pengujian secara cepat, tepat dan 

memudahkan pengujian serta penilaian itu sendiri (Bobby Melky Tulangow, 

2011). Dengan adanya sistem ini, diharapkan segala kendala yang dihadapi pada 

cara manual dapat dihilangkan. 
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Salah satu tes online yang ada yaitu Computerized Adaptive Testing. 

Computerized Adaptive Testing adalah salah satu computer-based test framework 

yang memiliki kemampuan dalam menyesuaikan item soal yang diberikan dengan 

kemampuan peserta tes (Fajri dkk, 2011). Pada awalnya peserta diberikan 

pertanyaan-pertanyaan dengan tingkat kesulitan menengah, jika bisa melewatinya, 

maka tingkat kesulitan dari pertanyaan-pertanyaannya akan ditingkatkan. Akan 

tetapi, jika gagal melewatinya, maka tingkat kesulitan pertanyaan-pertanyaannya 

akan dipermudah, dengan cara tersebut maka akan didapatkan respon yang lebih 

maksimal karena bisa mengetahui hasilnya secara cepat. 

Secara umum, masih banyak perguruan tinggi yang masih menggunakan 

tes psikotes tertulis dalam rangka pemilihan kepanitian atau hal-hal penting 

lainnya. Sistem ujian tertulis sebenarnya memiliki kekurangan yaitu penggandaan 

lembar soal ujian yang membuat pemborosan kertas, pelaksanaan ujian 

membutuhkan pengawasan yang ketat, pengoreksian hasil ujian membutuhkan 

proses yang lama dan mudah terjadinya kecurangan pada saat ujian (Panoragi dkk, 

2010). 

Mengacu pada hal tersebut, maka dibangunlah suatu sistem penilaian 

psikotes  dengan berbasis web atau online, untuk dapat memudahkan para peserta 

dalam melakukan tes dan mendapatkan hasil tes yang cepat. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan yaitu: 
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1. Bagaimana membuat sistem tes berbasis web yang dapat memudahkan proses 

pengujian? 

2. Bagaimana melakukan pemilihan butir soal agar setiap peserta mendapat soal 

yang berbeda sesuai dengan kemampuan? 

3. Bagaimana merancang antar muka keluaran dan antar muka masukan pada 

sistem agar lebih mudah dimengerti oleh pengguna? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam perancangan dan pembuatan aplikasi ini mencakup banyak hal. 

Agar permasalahan tidak meluas maka perlu adanya batasan masalah yang 

dibahas adalah antara lain: 

1. Aplikasi yang dibuat menyajikan soal-soal pilihan ganda. 

2. Pengkategorian soal dilakukan secara manual sebelum dimasukkan ke dalam 

sistem 

3. Sistem penilaian dilakukan dengan metode klasik yaitu menghitung jumlah 

soal yang dijawab benar oleh peserta 

4. Sistem ini dapat dijalankan secara online berbasis Local Area Network (LAN) 

dalam suatu ruangan atau bangunan. Dengan kata lain, hanya dapat diakses di 

lingkungan Universitas Multimedia Nusantara. 

5. Hasil tes dari semua peserta ditampilkan dan diurutkan berdasarkan nilai 

tertinggi dan kemudian akan ditentukan secara manual siapa saja yang lolos 

tes  oleh pihak penguji atau universitas 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perancangan dan pembuatan perangkat lunak sistem penilaian 

psikotes ini adalah untuk merancang dan membangun suatu sistem pengukuran 

kemampuan berhitung dengan metode computerized adaptive testing untuk 

mempermudah proses seleksi mahasiswa di UMN. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dikembangkannya aplikasi sistem penilaian psikotes ini, dapat 

disimpulkan beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu: 

1. Manfaat bagi peserta (user) 

Peserta dapat dengan cepat mengetahui hasil yang diperoleh dari tes yang 

sudah dilakukan. Hasil tes yang diperoleh juga akurat, karena penilaian 

dilakukan secara konsisten tidak terpengaruh dengan faktor-faktor 

subyektivitas penilai, serta untuk meningkatkan efisiensi tes, karena tes 

bersifat paperless. 

2. Manfaat bagi penguji (admin) 

Mengurangi tugas penguji atau admin dan juga memudahkan dalam distribusi 

soal dan pengawasan. Dengan adanya sistem ini, admin dapat dengan mudah 

melakukan pengawasan karena sistem tes bersifat online, serta memberikan 

kemudahan untuk mengolah soal dan memeriksa hasil tes. 

.  
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab. 

Adapun uraian singkat tentang hal ini adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penilitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini menguraikan konsep dasar mengenai psikotes, sistem adaptif dan 

Computerized Adaptive Testing. 

Bab III Metodologi & Perancangan 

Bab ini berisi perancangan mengenai sistem penilaian psikotes berbasis web yang 

dibuat pada skripsi ini. 

Bab IV Implementasi & Uji Coba 

Bab ini berisi hasil implementasi dan uji coba dari keseluruhan sistem ini. 

Bab V Simpulan & Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari skripsi ini serta saran-saran  yang dapat digunakan 

untuk pengembangan sistem selanjutnya. 
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