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BAB III 

METODOLOGI & PERANCANGAN 

 

1.1 Metode Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian untuk menyelesaikan 

skripsi ini adalah: 

1. Studi Literatur 

Studi Literatur dilakukan dengan mencari dan memahami bahan-bahan 

pustaka seperti jurnal, buku, dan bahan lainnya yang terkait dengan aplikasi 

dan tentang metode computerized adaptive testing yang akan 

diimplementasikan pada aplikasi yang akan dirancang. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan uji coba soal kepada 

beberapa orang secara acak untuk menentukan level dari soal, data yang 

dihasilkan akan digunakan dalam sistem yang dibangun. 

3. Analisis Data 

Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap masalah, proses, cara kerja, dan 

solusi dalam sistem. Analisa dilakukan untuk mengetahui batasan sistem, 

sehingga diperoleh cara yang efektif dalam penyelesaian permasalahan yang 

ada agar dapat digunakan dalam aplikasi. 

4. Perancangan Program 

Dari hasil analisis yang dilakukan selanjutnya dibuat rancangan untuk 

membangun aplikasi. Rancangan yang dibuat meliputi interface, proses dan 

alur program. 
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5. Pembuatan Program 

Pembuatan program dilakukan dengan mengaplikasikan rancangan yang telah 

dibuat sebelumnya dengan bahasa pemrograman dan tool yang dipilih. 

6. Uji Coba dan Evaluasi 

Pada tahap ini, dilakukan uji coba aplikasi yang dibuat secara keseluruhan 

serta mengamati proses jalannya aplikasi apakah terjadi kesalahan dan ketidak 

akuratan proses yang telah dibuat. 

7.  Penulisan Skripsi 

Setelah semua langkah tersebut selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya 

adalah penyusunan laporan sebagai dokumentasi. 

 

1.2 Perancangan Aplikasi 

Perancangan aplikasi yang dibuat dalam penelitian ini adalah flowchart 

diagram yang menggambarkan alur proses jalannya aplikasi, Data Flow Diagram 

yang menggambarkan aliran data dari suatu proses ke proses lain dalam aplikasi, 

dan Entity Relationship Diagram yang menggambarkan hubungan antar tabel-

tabel yang dibutuhkan dalam pembangunan aplikasi. 

 

1.2.1 Flowchart 

Aplikasi yang akan dibuat terdiri dari front-end dan back-end. Pada bagian 

front-end digunakan oleh user atau peserta untuk melakukan tes, sedangkan 

bagian back-end digunakan oleh admin untuk melakukan management content 

aplikasi. Pertama-tama akan dibahas flowchart pada bagian front-end. 
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Gambar 3.1 Flowchart front-end 

 

 Pertama-tama user harus melakukan proses login sebelum melakukan tes. 

Apabila user belum memiliki akun, maka terlebih dahulu harus melakukan proses 

registrasi. Setelah user berhasil melakukan login, user dapat menggunakan sistem 

CAT untuk melakukan tes. 
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Gambar 3.2 Flowchart registrasi 

 

 Pada gambar 3.2 ditunjukan flowchart proses registrasi, untuk melakukan 

registrasi user harus melengkapi semua data peserta yang diminta. Setelah semua 

data telah dilengkapi maka aplikasi akan menyimpan data tersebut di database 

sehingga user dapat melakukan login ke dalam aplikasi. 
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Gambar 3.3 Flowchart CAT 

 

 Dalam sistem CAT, user atau peserta tes terlebih dahulu diberikan 

petunjuk pengerjaan untuk melakukan tes tersebut. Setelah peserta memahami, 

maka proses tes dapat dimulai. Pada soal pertama akan ditampilkan soal dengan 

kesulitan menengah karena estimasi kemampuan peserta belum diketahui. Setiap 

soal yang dikerjakan akan diperiksa benar atau salah secara langsung untuk 

menentukan estimasi kemampuan peserta yang akan digunakan untuk 
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menampilkan soal selanjutnya. Setelah proses tes selesai, peserta akan diberikan 

hasil akhir dari tes yang telah dikerjakan. 

 Pada aplikasi ini juga terdapat back-end aplikasi, dimana admin dapat 

melakukan management content dari aplikasi. Gambar 3.4 menunjukan flowchart 

dari back-end aplikasi. 

 

Gambar 3.4 Flowchart back-end 
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 Pertama-tama admin harus melakukan login untuk dapat masuk ke back-

end. Admin dapat memilih menu item soal, peserta, atau tes pada aplikasi. Pada 

back-end, admin dapat melakukan penambahan soal, perubahan atau update data 

soal, dan penghapusan atau delete data soal. Admin juga dapat melihat data 

peserta tes, serta melihat hasil tes yang telah dilakukan oleh peserta. 

 

Gambar 3.5 Flowchart add soal 

 

Pada gambar 3.5 merupakan flowchart add soal, admin dapat 

menambahkan soal yang diuji ke dalam database sistem. Data yang perlu 

dilengkapi adalah pertanyaan, pilihan, jawaban, dan level soal tersebut. 
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Gambar 3.6 Flowchart update soal 

 

 Untuk melakukan perubahan data soal, admin terlebih dahulu akan 

dihadapkan pada daftar soal yang ada di database sistem. Setelah itu pilih soal 

yang akan diubah, kemudian masukan perubahan yang diinginkan. Setelah proses 

update berhasil, admin akan dikembalikan lagi ke halaman daftar soal. 
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Gambar 3.7 Flowchart delete soal 

 

 Pada gambar 3.7 merupakan flowchart delete soal, untuk melakukan delete 

soal admin dapat memilih soal yang akan dihapus pada daftar soal. Setelah proses 

delete berhasil, maka data soal tersebut akan hilang dari database sistem. 

 

1.2.2 Data Flow Diagram  

Sistem yang dibangun memiliki context diagram dimana terdapat 1 proses 

utama dan 2 entitas yang terlibat dalam sistem yaitu peserta dan admin atau 

penguji. Peserta hanya terbatas dalam melakukan tes, sedangkan admin atau 
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penguji memiliki akses ke bagian back-end sistem untuk melakukan management 

data. 

 

Gambar 3.8 Context Diagram 

 

Pada diagram level 1, proses utama yang terdapat pada context diagram 

dipecah menjadi 8 proses yaitu input data soal, update data soal, menampilkan 

item soal, menampilkan data peserta, menampilkan hasil tes, input data peserta, 

dan proses tes (CAT). Pada level ini juga terdapat 5 data store yang terdiri dari 

soal, peserta, tes, admin, detail_tes. 
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Pada diagram level 2, proses tes (CAT) dipecah menjadi beberapa proses 

yaitu menampilkan soal, submit jawaban, menghitung estimasi kemampuan, dan 

simpan hasil tes. Pertama-tama peserta akan memperoleh soal sesuai dengan 

estimasi awal kemampuan, setelah jawaban di-submit maka sistem akan 

melakukan penghitungan estimasi kemampuan baru untuk menampilkan soal 

berikutnya. Setelah proses tes selesai, sistem akan meminta konfirmasi peserta 

bahwa tes telah diselesaikan untuk menyimpan semua hasil tes yang telah 

dikerjakan. 

 

Gambar 3.10 DFD level 2 CAT 
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1.2.3 Entity Relationship Diagram 

Pada sistem ini terdapat 8 tabel data dimana 7 dari tabel tersebut saling 

berhubungan. Tabel-tabel tersebut terdiri dari tabel peserta, tabel prodi, tabel tes, 

tabel detail_tes, tabel soal, tabel level, dan tabel grade serta tabel admin yang 

tidak memiliki hubungan dengan tabel lainnya. Tabel admin digunakan untuk 

menyimpan data username dan password admin untuk masuk ke back-end sistem. 

 

Gambar 3.11 ERD sistem pengukuran kemampuan berhitung 
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1.2.4 Struktur Tabel 

Dalam aplikasi ini, terdapat 8 tabel yang digunakan. Terdapat 2 tabel 

master yang menyimpan data peserta dan data soal, 2 tabel yg dibutuhkan untuk 

menyimpan data tes, serta tabel lainnya sebagai pendukung informasi dari tabel 

master. Berikut penjabaran dari tabel-tabel yang ada pada sistem ini. 

Nama tabel : prodi 

Fungsi  : menyimpan informasi program studi 

Primary key : id_prodi 

Foreign key : - 

 

Tabel 3.1 Struktur tabel prodi 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_prodi int  Id Program studi 

prodi varchar 100 Program studi 
 

Nama tabel : peserta 

Fungsi  : menyimpan informasi peserta yang melakukan tes di sistem 

Primary key : id_peserta 

Foreign key : id_prodi 

 

Tabel 3.2 Struktur tabel peserta 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_peserta int  Id peserta 

nama varchar 200 Nama peserta tes 

nim varchar 20 NIM peserta tes 

Id_prodi int 50 Id program studi 

password varchar 100 Password peserta tes 

email varchar 100 Email peserta tes 
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Nama tabel : level 

Fungsi  : menyimpan informasi level soal 

Primary key : id_level 

Foreign key : - 

 

Tabel 3.3 Struktur tabel level 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_level int  Id level 

level_soal int  Level soal 

bobot int  Bobot soal 
 

Nama tabel : soal 

Fungsi  : menyimpan informasi soal yang ada di sistem 

Primary key : id_soal 

Foreign key : id_level 

 

Tabel 3.4 Struktur tabel soal 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_soal int  Id soal 

pertanyaan text  Pertanyaan soal 

pila varchar 100 Isi option A 

pilb varchar 100 Isi option B 

pilc varchar 100 Isi option C 

pild varchar 100 Isi option D 

jawaban char 1 Jawaban soal 

Id_level int  Id level 
 

Nama tabel : grade 

Fungsi  : menyimpan informasi grade peserta tes 

Primary key : id_grade 

Foreign key : - 
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Tabel 3.5 Struktur tabel grade 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_grade int  Id grade 

Batas_atas int  Nilai max grade 

Batas_bawah int  Nilai min grade 

grade varchar 20 grade 
 

Nama tabel : tes 

Fungsi  : menyimpan informasi hasil tes peserta 

Primary key : id_tes 

Foreign key : id_peserta, id_grade 

 

Tabel 3.6 Struktur tabel tes 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_tes int  Id tes 

Id_peserta int  Id peserta 

totalnilai int  Nilai akhir peserta 

Tgl_tes datetime  Tanggal tes dilaksanakan 

Id_grade int  Id grade 
 

Nama tabel : detail_tes 

Fungsi  : menyimpan informasi detail tes setiap peserta 

Primary key : - 

Foreign key : id_tes, id_soal 

 

Tabel 3.7 Struktur tabel detail_tes 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_tes int  Id tes 

Id_soal int  Id soal 

jawaban char 1 Hasil jawaban peserta 
(benar/salah) 
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Nama tabel : admin 

Fungsi  : menyimpan informasi admin yang dapat login ke back-end 

Primary key : id_admin 

Foreign key : - 

 

Tabel 3.8 Struktur tabel admin 

Nama Field Tipe Panjang Keterangan 

id_admin int  Id admin 

username varchar 100 Username admin 

password varchar 100 Password login admin 
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1.2.5 Rancangan Antarmuka 

Sistem atau aplikasi ini memiliki beberapa rancangan antarmuka yang 

terdiri dari rancangan antarmuka front-end atau halaman untuk peserta tes dan 

rancangan antarmuka back-end atau halaman untuk admin atau penguji. 

Halaman login untuk front-end terdiri dari box login yang terdapat kolom 

nim dan password yang dibutuhkan untuk masuk ke sistem. 

 

Gambar 3.12 Rancangan antarmuka login front-end 

 

Halaman register untuk peserta tes merupakan halaman yang sama dengan 

login, yang berbeda adalah box register yang berisi kolom nama, nim, email, 

program studi, dan password peserta. Peserta yang akan melakukan tes harus 

melengkapi kolom-kolom tersebut dan kemudian menekan tombol „Register‟ pada 

bagian kanan bawah. 
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Gambar 3.13 Rancangan antarmuka halaman register 

 

Setelah peserta berhasil melakukan login, peserta akan dihadapkan pada 

halaman petunjuk pengerjaan dari sistem tes ini. Pada halaman ini terdapat satu 

kolom yang berisi petunjuk dan satu buah tombol „Start‟ untuk memulai tes. 

Gambar 3.14 menunjukan rancangan antarmuka halaman petunjuk pengerjaan. 

 

Gambar 3.14 Rancangan antarmuka halaman petunjuk pengerjaan 
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Halaman tes terdiri dari satu kolom untuk soal, timer untuk menentukan 

batas waktu tes, dan sebuah kolom yang berisi data peserta yaitu nama, nim, dan 

program studi. Gambar 3.15 menunjukan rancangan antarmuka halaman tes. 

 

Gambar 3.15 Rancangan antarmuka halaman tes 

 

Setelah proses tes selesai, maka peserta akan dipindahkan ke halaman 

akhir dari sistem ini yaitu halaman untuk melakukan logout dan mengakhiri 

proses tes tersebut. Halaman akhir ini terdiri dari satu buah tombol „logout‟. 

Gambar 3.16 menunjukan rancangan antarmuka halaman akhir tes. 
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Gambar 3.16 Rancangan antarmuka halaman akhir tes 

 

Halaman back-end atau halaman untuk admin atau penguji untuk 

melakukan management content atau data yang ada di dalam sistem. Admin dapat 

masuk ke halaman tersebut dengan melakukan login pada halaman login admin. 

Gambar 3.17 menunjukan rancangan antarmuka halaman login admin. 

 

Gambar 3.17 Rancangan antarmuka halaman login admin 
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Setelah admin berhasil login dengan memasukkan username dan password 

yang telah terdaftar, maka pertama-tama admin akan dihadapkan pada halaman 

home dari back-end sistem. Gambar 3.18 menunjukan rancangan antarmuka 

halaman home admin. 

 

Gambar 3.18 Rancangan antarmuka halaman home admin 

 

Pada bagian back-end, terdapat menu item soal untuk management data 

soal, menu peserta untuk melihat data atau informasi dari peserta tes, dan menu 

hasil tes untuk melihat hasil tes dari tes yang dilakukan berdasarkan filter tanggal. 

Halaman view item soal menampilkan list soal-soal yang terdapat dalam 

database sistem. Soal dapat ditampilkan berdasarkan filter level atau tingkat 

kesulitan soal. Admin dapat melakukan penambahan soal dengan menekan icon 

„Tambah Soal‟ pada bagian kanan dari filter. Setiap soal yang ada dapat diubah 

atau dihapus oleh admin dengan menekan icon „Update‟ dan icon „Delete‟. 

Gambar 3.19 menunjukan rancangan antarmuka halaman view item soal. 

Rancang Bangun ..., Hensen, FTI UMN, 2014



35 
 

 
 

 

Gambar 3.19 Rancangan antarmuka halaman view item soal 

 

Halaman tambah soal terdiri dari kolom-kolom informasi soal yaitu 

pertanyaan, pilihan, jawaban, dan level dari soal. 

 

Gambar 3.20 Rancangan antarmuka halaman tambah soal 
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Halaman update atau edit soal memiliki tampilan yang sama dengan 

halaman tambah soal tetapi kolom-kolom yang tersedia telah terisi oleh informasi 

soal yang akan diubah. Gambar 3.21 menunjukan rancangan antarmuka halaman 

edit soal. 

 

Gambar 3.21 Rancangan antarmuka halaman edit soal 

 

Menu lain yang ada pada back-end sistem adalah menu peserta. Pada menu 

ini terdapat halaman view peserta yang menampilkan informasi peserta seperti 

nama, nim, program studi, dan email. Admin dapat menghapus data peserta yang 

tidak dibutuhkan dengan menekan icon „Delete‟ pada list peserta. Daftar peserta 

dapat ditampilkan berdasarkan filter program studi. Gambar 3.22 menunjukan 

rancangan antarmuka halaman view peserta. 
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Gambar 3.22 Rancangan antarmuka halaman view peserta 

 

Pada back-end sistem terdapat juga menu hasil tes yang menampilkan data 

tes yang telah dikerjakan peserta tes. Halaman view hasil tes ini menampilkan data 

hasil tes berdasarkan filter tanggal tes dilaksanakan. Halaman ini berfungsi untuk 

membantu admin atau penguji untuk menentukan peserta tes yang lolos atau tidak. 

Daftar peserta ditampilkan dalam bentuk tabel yang berisi kolom nama, tanggal 

tes, nilai, dan grade peserta. Admin juga dapat melihat detail tes yang dikerjakan 

peserta tes dengan menekan „Detail‟ pada kolom detail. Gambar 3.23 menunjukan 

rancangan antarmuka halaman view hasil tes. 

 

Rancang Bangun ..., Hensen, FTI UMN, 2014



38 
 

 
 

 

Gambar 3.23 Rancangan antarmuka halaman view hasil tes 

 

Pada halaman detail tes, admin dapat melihat informasi mengenai soal-soal 

yang telah dikerjakan oleh peserta, level soal, hasilnya apakah benar atau salah, 

dan view untuk melihat detail soal. 

 

Gambar 3.24 Rancangan antarmuka halaman detail tes
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