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BAB III 

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Melakukan studi terhadap jurnal atau penelitian yang ditulis oleh peneliti lain 

dan artikel mengenai tes adaptif terkomputerisasi, teori respon butir, konstruksi 

dan komponen dalam tes. 

2. Analisis Masalah 

Melakukan observasi data-data dan informasi dari hasil penelitian sebelumnya 

untuk menetapkan kebutuhan dalam membangun aplikasi tes adaptif. 

3. Konstruksi Butir Soal 

Memilih salah satu mata kuliah Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi, 

yaitu mata kuliah Algoritma dan Pemrograman sebagai bank soal yang 

digunakan dan membuat butir soal berdasarkan setiap materi pertemuan.  

4. Uji coba Butir Soal 

Melakukan uji coba terhadap butir soal yang sudah dibuat untuk mendapatkan 

respon jawaban kepada beberapa mahasiswa Teknik Informatika. 

5. Perancangan Aplikasi 

Melakukan perancangan alur kerja sistem tes adaptif terkomputerisasi, 

rancangan sistem basis data, dan rancangan antarmuka. 
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6. Implementasi Aplikasi 

Mengimplementasikan dan membangun aplikasi tes adaptif terkomputerisasi 

berdasarkan rancangan yang telah dibuat. 

7. Analisis Butir Soal dan Persiapan Bank Soal 

Mengevaluasi butir soal dari respon jawaban pada pretesting menggunakan 

ITEMAN untuk teori tes klasik dan menggunakan BILOG-MG untuk 

mengestimasi parameter butir soal berdasarkan pemodelan teori respon butir. 

Setelah melakukan proses kalibrasi, tahap selanjutnya adalah mempersiapkan 

bank soal dengan memasukkan butir soal, alternatif pilihan, kunci jawaban, dan 

nilai parameter dari perhitungan estimasi dengan BILOG-MG. 

8. Pengujian Sistem 

Melakukan pengujian terhadap aplikasi yang sudah dibuat kepada beberapa 

mahasiswa Teknik Informatika, khususnya yang sedang mengambil mata 

kuliah Algoritma Pemrograman dan menganalisis hasil dari tes adaptif 

terkomputerisasi berdasarkan respon, skor 𝜃𝜃, standard error, butir soal yang 

diadministrasikan (termasuk parameter butir soal), dan nilai fungsi informasi 

butir soal berdasarkan 𝜃𝜃 saat tes adaptif berlangsung. 

9. Penulisan Laporan 

Melakukan penulisan laporan secara bertahap mulai dari tahap studi pustaka 

sampai dengan pengujian aplikasi. 
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3.2 Analisis Masalah 

Pada umumnya, suatu tes diberikan butir soal dan urutan dan jumlah yang 

sama kepada siswa yang diuji. Hal ini dapat menyebabkan butir soal yang diujikan 

terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa. Adapun kendala lain dengan mengujikan 

tes dengan urutan butir soal yang sama, siswa yang diuji dapat mencontek jawaban 

milik siswa yang didekatnya. Kemudian, setiap individu peserta dapat memiliki 

tingkat kemampuan yang berbeda. Jika suatu tes dirancang dengan memberikan butir 

soal yang terlalu sulit bagi peserta kemampuan rendah atau terlalu mudah bagi 

peserta kemampuan tinggi, tes tersebut kurang memberikan pengukuran yang 

memadai untuk menginformasikan lokasi tingkat kemampuan individu tersebut. Hal 

ini dapat berpengaruh dalam mengukur kemampuan siswa tersebut. 

Munculnya tes adaptif terkomputerisasi untuk mengatasi permasalahan pada 

tes konvensional. Siswa diujikan dengan butir soal yang diadaptasi sesuai dengan 

kemampuannya, sehingga butir soal yang diberikan kepada setiap siswa akan 

berbeda. Oleh karena itu, setiap butir soal dalam bank soal untuk tes adaptif 

terkomputerisasi memiliki karakteristik yang beragam untuk memenuhi kebutuhan 

siswa dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. 

Beberapa penelitian sebelumnya telah membangun sistem tes adaptif 

terkomputerisasi dengan menggunakan pemodelan teori respon butir yang berbeda. 

Penelitian yang dilakukan Hensen untuk mengimplementasikan tes adaptif dalam 

mengukur kemampuan berhitung menggunakan model satu parameter. Selanjutnya, 

penelitian yang dilakukan Kustiyaningsih dan Cahyani untuk mengimplementasikan 

tes adaptif dengan menggunakan model dua parameter untuk dibandingkan dengan 

sistem tes konvensional. Namun, pada penelitian tersebut, butir soal yang diujikan 
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tidak dikendala oleh suatu indikator materi. Kemudian, penelitian yang dilakukan 

oleh Sari untuk tes adaptif terkomputerisasi untuk tes potensi akademik  dan uji coba 

simulasi yang dilakukan oleh Agus dkk. dalam mengembangkan sistem ujian di 

Universitas Terbuka menunjukkan bahwa diperlukan suatu pengontrolan terhadap 

kemunculan butir soal. Hal ini disebabkan karena metode maximum information akan 

selalu memilih satu butir soal yang memberikan nilai fungsi maksimum. Jika dilihat 

dari sisi efektifitas penggunaan bank soal, penggunaan metode maximum information 

dapat membuat banyak butir soal yang tidak terpakai. Namun, maximum information 

memberikan pengukuran efektifitas butir soal bagi 𝜃𝜃 yang diestimasi. 

 
3.3 Pemecahan Masalah 

Berdasarkan masalah yang ditemukan, ditawarkan sebuah solusi berupa 

aplikasi dengan kemampuan dalah membangun tes adaptif yang dikendala indikator 

materi dan dapat mengontrol frekuensi penyajian butir soal dengan menggunakan 

teknik randomesque, yaitu memilih satu butir secara acak dari lima butir yang 

memiliki nilai fungsi maksimum. 

 
3.4  Konstruksi dan Uji Coba Butir Soal 

Kumpulan butir soal merupakan komponen penting dalam tes adaptif. Tanpa 

tersedianya butir soal, tes adaptif tidak dapat diuji coba. Ketersediaan butir soal yang 

banyak pun perlu mendapatkan nilai parameter butir soal dari uji coba kepada 

beberapa perwakilan sampel. Nilai parameter tingkat kesukaran butir soal memang 

dapat diperoleh berdasarkan penilaian ahli, tetapi nilai parameter daya beda harus 

diperoleh dari hasil uji coba butir soal. Dalam penelitian ini, mata kuliah Algoritma 

dan Pemrograman dipilih sebagai mata kuliah yang dites. Mata kuliah ini dipilih 
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karena mahasiswa prodi Teknik Informatika umumnya sudah mengambil dari 

semester awal, sehingga dapat diuji coba ke berbagai angkatan mahasiswa. 

Selanjutnya, spesifikasi blueprint tes adaptif perlu dibuat untuk mengatur berapa 

maksimal jumlah soal yang diberikan setiap topik materi pertemuan. Tabel 3.1 

adalah spesifikasi blueprint dari tes adaptif yang akan diujikan secara 

terkomputerisasi. 

Tabel 3.1 Spesifikasi Blueprint Tes Adaptif Mata Kuliah Algoritma Pemrograman 

Materi Jumlah Soal 

Pertemuan 1 : Introduction to algorithm & programming 1 

Pertemuan 2 : Introduction to C 2 

Pertemuan 3 : Input & output 2 

Pertemuan 4 : Selection control structure 4 

Pertemuan 5 : Repetition control structure 4 

Pertemuan 6 : Function control structure 2 

Total 15 

 
Untuk setiap butir soal berdasarkan topik materi, jumlah soal yang dibuat sekitar 5 

sampai 10 kali dari jumlah soal yang diberikan pada tes adaptif (Fetzer dkk., 2008). 

Tabel 3.2 adalah jumlah butir soal setiap topik materi yang dibuat untuk bank soal 

Algoritma dan Pemrograman. 

Tabel 3.2 Jumlah Butir Soal Setiap Topik Materi Algoritma Pemrograman 

Materi Jumlah Soal 

Pertemuan 1 : Introduction to algorithm & programming 15 

Pertemuan 2 : Introduction to C 29 
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Tabel 3.2 Jumlah Butir Soal Setiap Topik Materi Algoritma Pemrograman (Lanjutan) 

Materi Jumlah Soal 

Pertemuan 3 : Input & output 20 

Pertemuan 4 : Selection control structure 32 

Pertemuan 5 : Repetition control structure 35 

Pertemuan 6 : Function control structure 19 

Total 150 

 
Setelah butir-butir soal dibuat, butir soal tersebut diuji coba kepada beberapa 

perwakilan sampel uji, tetapi 150 butir soal tidak mungkin diberikan langsung saat 

uji coba. Agar tidak memberatkan bagi sampel mahasiswa yang diuji, 150 butir soal 

dibagi menjadi lima paket yang terdiri dari 30 butir soal. Butir soal berdasarkan topik 

materi untuk setiap paket didistribusikan dengan jumlah yang hampir sama. Dari uji 

coba tersebut, data-data jawaban setiap sampel akan dikalibrasi dengan 

menggunakan program ITEMAN dan BILOG-MG 3.0. Setelah hasil nilai parameter 

tingkat kesulitan dan daya beda diperoleh dari BILOG-MG, berikut adalah beberapa 

pertimbangan bagi soal yang tidak dimasukkan ke dalam bank soal. 

1. Butir soal yang memiliki nilai daya beda di bawah 0.1 atau mendekati nilai nol 

karena butir soal tersebut memiliki kualitas butir soal yang kurang baik. 

2. Butir soal yang memiliki nilai tingkat kesukaran yang terlalu tinggi atau rendah. 

Berdasarkan kriteria pertimbangan tersebut, dari 150 butir soal, terdapat 10 butir 

yang tidak dimasukkan dalam bank soal. Berikut adalah tabel jumlah butir soal yang 

disimpan dalam aplikasi tes adaptif. 
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Tabel 3.3 Jumlah Butir Soal yang Dipilih untuk Aplikasi Tes Adaptif 

Materi Jumlah Soal 

Pertemuan 1 : Introduction to algorithm & programming 14 

Pertemuan 2 : Introduction to C 27 

Pertemuan 3 : Input & output 18 

Pertemuan 4 : Selection control structure 30 

Pertemuan 5 : Repetition control structure 33 

Pertemuan 6 : Function control structure 18 

Total 140 

 

3.5 Rancangan Sistem 

 Terdapat dua rancangan sistem yang dibuat, yaitu Data Flow Diagram dan 

Flowchart. Berikut adalah rincian rancangan sistem yang dibuat. 

 
3.5.1 Data Flow Diagram 

 Gambar 3.1 adalah Context Diagram yang menggambarkan input dan output 

yang dihasilkan dari sistem tes adaptif. Terdapat dua entitas terkait sistem, yaitu 

mahasiswa dan administrator. Proses-proses yang dilakukan dijelaskan lebih rinci 

pada Gambar 3.2, yaitu Data Flow Diagram level 1. Terdapat delapan proses yang 

dilakukan dalam sistem tes adaptif, yaitu proses login, registrasi, pengelolaan 

pengguna, pengelolaan mata kuliah, pengelolaan indikator materi, pengelolaan butir 

soal, pengelolaan tes, tes adaptif.  
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Gambar 3.1 Context Diagram 

Skor estimasi tingkat kemampuan

Formulir registrasi
Formulir login

Formulir ubah profile
Data id user

Data jawaban
Data id tes

Formulir ubah password
Data trigger pemberhentian tes

Data kumpulan butir soal

Data id tes blueprint

Daftar riwayat tes adaptif
Detail Profile

Formulir login

Laporan hasil tes adaptif yang diambil

Data pertanyaan dan opsi jawaban Data id butir soal
Data id indikator materi
Data id mata kuliah

Formulir ubah informasi blueprint tes
Formulir ubah butirsoal

Daftar tes adaptif yang aktif

Formulir admin baru

Formulir ubah indikator materi

Data session login

Formulir mata kuliah
Formulir indikator materi

Data password admin baru
Detail hasil tes adaptif

Daftar admin
Daftar mahasiswa
Daftar hasil tes adaptif

Daftar informasi blueprint tes
Daftar butir soal

Daftar indikatormateri
Daftar mata kuliah

Data session login
Detail profile

Formulir butirsoal
Formulir informasi blueprint tes

Formulir ubah profile
Formulir ubah password

Data id user
Formulir ubah mata kuliah

Data id tes
Mahasiswa

Administrator

Dosen

0

Sistem Tes Adaptif

+

Rancang Bangun ..., Fitria Amastini, FTI UMN, 2015



 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Data Flow Diagram Level 1 
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  Gambar 3.3 adalah Data Flow Diagram level 2 yang menggambarkan lebih 

rinci bagaimana alur data proses login . Mahasiswa dan administrator mengirimkan 

input berupa formulir yang dibutuhkan untuk melakukan login. Proses saat 

melakukan login adalah menvalidasi pengguna dan membuat session login. Session 

login akan diberikan kepada mahasiswa dan administrator untuk dapat mengakses 

sistem. 

 
Gambar 3.3 Data Flow Diagram Level 2 "Login" 

 Gambar 3.4 adalah Data Flow Diagram level 2 untuk proses pengelolaan 

pengguna. Rincian proses pengelolaan pengguna terbagi menjadi lima bagian, yaitu 

melihat profil atau identitas pribadi, mengubah profil, mengubah password, 

menambah administrator baru dan melihat daftar pengguna. Proses menambah 

administrator baru dan melihat daftar pengguna hanya dapat dilakukan oleh entitas 

administrator. 
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Gambar 3.4 Data Flow Diagram Level 2 "Pengelolaan Pengguna" 

 Gambar 3.5 adalah Data Flow Diagram level 2 untuk proses menambahkan 

mata kuliah oleh administrator. Rincian proses yang dilakukan adalah menambah 

mata kuliah, memperbarui atau mengubah data mata kuliah, menghapus data mata 

kuliah, dan melihat daftar mata kuliah. 
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Gambar 3.5 Data Flow Diagram Level 2 "Pengelolaan Mata Kuliah" 

 Gambar 3.6 adalah Data Flow Diagram level 2 untuk proses pengelolaan 

indikator materi oleh administrator. Rincian proses yang dilakukan adalah 

menambah indikator materi, memperbarui atau mengubah data indikator materi, 

menghapus indikator materi, dan melihat daftar indikator materi. 

 
Gambar 3.6 Data Flow Diagram Level 2 "Pengelolaan Indikator Materi" 
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 Gambar 3.7 adalah Data Flow Diagram level 2 untuk proses pengelolaan 

butir soal oleh administrator. Rincian proses yang dilakukan adalah menambah butir 

soal, memperbarui atau mengubah data butir soal, menghapus butir soal, dan melihat 

daftar butir soal. 

 
Gambar 3.7 Data Flow Diagram Level 2 "Pengelolaan Butir Soal" 

 Gambar 3.8 adalah Data Flow Diagram level 2 untuk proses pengelolaan tes 

oleh administrator. Rincian proses yang dilakukan adalah menambah data tes , 

memperbarui atau mengubah data tes, menghapus tes, dan melihat daftar tes yang 

tersimpan. 
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Gambar 3.8 Data Flow Diagram Level 2 "Pengelolaan Tes" 

 Gambar 3.9 adalah Data Flow Diagram level 2 untuk proses tes adaptif. 

Rincian proses yang dilakukan adalah melihat daftar tes adaptif, memulai tes, melihat 

daftar hasil tes yang sudah diambil, dan melihat daftar hasil tes mahasiswa. Proses 

melihat daftar hasil tes mahasiswa hanya dapat dilakukan oleh administrator. Proses 

ini berbeda dengan proses melihat daftar tes yang diambil. Proses melihat daftar hasil 

tes mahasiswa untuk melihat seluruh hasil tes mahasiswa yang sudah mengambil tes 

adaptif. Mahasiswa yang sudah mengambil tes adaptif dapat melihat daftar riwayat 

hasil tes yang sudah diambil. Proses melihat daftar tes adaptif memberikan output 

berupa daftar tes adaptif yang aktif. Proses mulai tes dilakukan oleh mahasiswa 

untuk mengambil tes adaptif. 
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Gambar 3.9 Data Flow Diagram Level 2 "Tes Adaptif" 

 Gambar 3.10 adalah Data Flow Diagram level 3 untuk menjelaskan lebih 

rinci pada proses 8.2, yaitu proses memulai tes. Rincian proses yang dilakukan dalam 

proses memulai tes adalah melihat blueprint tes, menghitung fungsi informasi 

maksimum butir soal, memilih butir soal, menghitung nilai estimasi tingkat 

kemampuan mahasiswa, membuat daftar informasi hasil tes adaptif mahasiswa, dan 

memasukkan data hasil tes adaptif ke dalam penyimpanan data.  
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Gambar 3.10 Data Flow Diagram Level 3 "Mulai Tes" 

3.5.2.  Flowchart Sistem Tes Adaptif 

 Flowchart sistem tes adaptif terbagi menjadi dua, yaitu flowchart sistem 

untuk pengguna mahasiswa dan pengguna administrator. Gambar 3.11 adalah 

flowchart yang menggambarkan sistem tes adaptif untuk mahasiswa. 
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Gambar 3.11 Flowchart Sistem Tes Adaptif untuk Pengguna Mahasiswa 

Mahasiswa yang belum terdaftar dalam sistem tidak dapat melakukan proses login. 

Jika sudah mendaftar, mahasiswa dapat melakukan login dan menggunakan sistem 

sesuai hak aksesnya. Gambar 3.12 adalah flowchart yang menggambarkan sistem 

untuk pengguna administrator. 
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 Gambar 3.12 Flowchart Sistem Tes Adaptif untuk Pengguna Administrator 
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 Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai subproses pada Gambar 3.11 

dan 3.12 seperti registrasi, login, mengubah profil, mengubah password, tes adaptif, 

dan logout. 

 
A. Proses Registrasi 

 Proses registrasi dilakukan apabila mahasiswa belum memiliki akun yang 

terdaftar dalam sistem. Gambar 3.13 adalah proses untuk mendaftarkan data akun 

mahasiswa untuk dapat menggunakan sistem tes adaptif. 

 
Gambar 3.13 Flowchart Proses Registrasi 
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Setelah memasukkan data seperti username, nama, email, angkatan, password, dan 

konfirmasi password, sistem akan mengecek apakah seluruh input yang dibutuhkan 

untuk registrasi tidak kosong. Jika tidak kosong, masukkan username dicek apakah 

di daftar pengguna yang teregistrasi sudah ada username yang sama. Jika tidak 

terdapat username yang sama, pengecekan selanjutnya adalah masukkan password 

dan konfirmasi password. Jika masukkan password dan konfirmasi password sama, 

password di-hashing agar aman dan data pengguna dapat disimpan. Terdapat dua 

jenis umpan balik yang akan diberikan sistem dalam melakukan proses registrasi, 

yaitu umpan balik yang memberikan informasi bahwa proses registrasi sukses dan 

proses registrasi gagal. Informasi kegagalan dalam melakukan proses registrasi 

seperti memasukkan username yang sudah terdaftar dalam sistem, data kosong, dan 

konfirmasi password yang tidak sama dengan password.  

 
B. Proses Login 

 Proses login dilakukan oleh mahasiswa dan administrator agar dapat 

mengakses dan menggunakan sistem tes adaptif sesuai dengan tingkat akses yang 

dimilikinya. Gambar 3.14 adalah flowchart yang menggambarkan proses login. 
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Gambar 3.14 Flowchart Proses Login 

Proses validasi pengguna mencari data username yang sudah terdaftar dan mengecek 

password yang dimasukkan. Jika data username dan password yang dimasukkan 

valid, sistem akan memberikan session login yang digunakan untuk mengakses 

sistem sesuai dengan tingkat akses yang dimilikinya. 
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C. Proses Mengubah Profil 

 Proses mengubah profil digunakan untuk memperbarui data pengguna seperti 

username, email dan nama. Gambar 3.15 adalah flowchart yang menggambar proses 

untuk mengubah profil. 

 
Gambar 3.15 Flowchart Proses Mengubah Profil 

Saat mengubah profil, data informasi pengguna yang tersimpan ditampilkan. 

Pengguna dapat mengubah informasi data yang diinginkan dan sistem akan 

memperbarui data tersebut. Agar pengguna dapat mengetahui proses perubahan data 
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telah berhasil, sistem akan memberikan umpan balik bahwa pengguna telah sukses 

melakukan perubahan data profil. 

 
D. Proses Mengubah Password 

 Proses ini digunakan apabila pengguna ingin mengubah password yang 

digunakannya. Gambar 3.16 adalah flowchart yang menggambarkan proses untuk 

mengubah password. 

 
Gambar 3.16 Flowchart Proses Mengubah Password 

Rancang Bangun ..., Fitria Amastini, FTI UMN, 2015



Untuk mengubah password, pengguna memasukkan password lama, yaitu password 

yang sedang digunakan sekarang, password baru dan konfirmasi password. Terdapat 

dua tahap pengecekan sebelum dapat menyimpan password yang baru, yaitu 

pengecekan password lama dan pengecekan masukkan konfirmasi password baru 

dengan password baru. Pengecekan password lama digunakan agar perubahan 

password hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang bersangkutan. Saat melakukan 

pengecekan tersebut, password lama di-hashing dan dibandingkan dengan password 

lama yang tersimpan dalam bentuk yang sudah di-hash. Selanjutnya, pengecekan 

yang dilakukan adalah apakah konfirmasi password baru yang dimasukkan sama 

dengan password baru. Jika kedua tahap pengecekan tersebut tidak ada masalah, 

password baru akan sukses disimpan sebagai password yang akan digunakan oleh 

pengguna saat proses login berikutnya. 

 
E. Proses Membuat Blueprint Tes 

 Proses membuat blueprint tes digunakan untuk menyimpan jumlah batas 

maksimal soal untuk setiap indikator materi pada mata kuliah tersebut. Gambar 3.17 

adalah proses untuk membuat blueprint tes. 
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Gambar 3.17 Flowchart Proses Membuat Blueprint Tes 

 Proses penyimpanan tersebut berlaku untuk membuat dan memperbarui 

blueprint tes. Jika belum ada blueprint tes yang tersimpan, sistem akan mengambil 

seluruh indikator materi dari mata kuliah yang dites. 

 
F. Proses Logout 

Proses ini dilakukan ketika pengguna memilih menu untuk logout. Proses yang 

dilakukan adalah menghapus session login. Untuk pengguna dengan tingkat akses 

mahasiswa, akan dicek apakah sedang melakukan tes. Jika mahasiswa memilih untuk 

tetap melakukan logout saat sedang mengambil tes, tes akan dihentikan. Mahasiswa  
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yang melakukan logout saat mengambil tes tidak dapat melanjutkan tes tersebut lagi. 

Gambar 3.18 adalah proses untuk melakukan logout. 

 
Gambar 3.18 Flowchart Proses Logout 

G. Proses Tes Adaptif 

Proses pada tes adaptif terkomputerisasi dimulai dengan menetapkan 𝜃𝜃 = 0, 

yaitu diasumsikan 𝜃𝜃 awal peserta ujian berada di tingkat kemampuan sedang dan 

dipilihkan butir soal yang memiliki parameter b pada rentang nilai -0.5 dan 0.5 

menggunakan metode randomesque maximum information. Gambar 3.19 adalah 

flowchart yang menggambarkan proses tes adaptif. 
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Gambar 3.19 Flowchart Proses Tes Adaptif 

 Rentang nilai estimasi tingkat kemampuan (𝜃𝜃) dalam penelitian ini dibatasi 

dari -4 sampai +4. Jika terdapat nilai 𝜃𝜃  melebihi rentang nilai, nilai 𝜃𝜃  tersebut 

diwakilkan oleh nilai batas terendah atau tertinggi dari rentang nilai yang ditentukan. 
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Misalnya, dari perhitungan estimasi tingkat kemampuan diperoleh nilai 𝜃𝜃  = +5 

diwakilkan menjadi nilai  𝜃𝜃 = +4. Hasil skor yang ditampilkan berdasarkan konversi 

dari nilai theta yang terakhir didapat. Rentang nilai untuk hasil skor tersebut berkisar 

dari 0 sampai 100. 

 Gambar 3.20 adalah flowchart yang menjelaskan rincian proses yang 

dilakukan dalam perhitungan estimasi tingkat kemampuan. 

 
Gambar 3.20 Flowchart Proses Hitung Estimasi Tingkat Kemampuan 

Proses perhitungan estimasi tingkat kemampuan dilakukan setelah mendapatkan 

respon jawaban. Sebelum nilai 𝜃𝜃 diproses, seluruh respon jawaban dari butir soal 

pertama sampai butir soal yang terakhir diberikan dibuat menjadi satu string 
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str_respon. String str_respon ini digunakan untuk melihat pola respon jawaban. 

Apabila seluruh respon peserta sama, perhitungan menggunakan fixed step size, yaitu 

nilai theta ditambah atau dikurang dengan nilai yang sudah ditetapkan. Pada Gambar 

3.20, nilai tetap yang digunakan adalah 0.5. Perhitungan menggunakan maximum 

likelihood hanya dapat dilakukan ketika pola respon peserta sudah berbeda. Sebagai 

contoh, jawaban mahasiswa dari butir soal pertama sampai butir soal ketiga 

seluruhnya benar. Pola respon mahasiswa tersebut adalah 111. Karena respon 

jawaban memiliki nilai yang sama, perhitungan menggunakan fixed step size dengan 

menambahkan nilai 0.5 pada nilai 𝜃𝜃. Hal tersebut berlaku sebaliknya, jika seluruh 

jawaban mahasiswa salah, nilai 𝜃𝜃 akan dikurangi sebesar 0.5. Maximum likelihood 

hanya dapat dilakukan apabila sudah ada nilai jawaban yang benar dan salah seperti 

10, 01, 110, dan 001. Pola respon tersebut dapat menggunakan perhitungan maximum 

likelihood. 

 Proses perhitungan estimasi tingkat kemampuan dengan maximum likelihood 

estimation menggunakan metode iterasi. Iterasi akan terus dilakukan sampai nilai 

𝜃𝜃yang dihitung tidak mengalami perubahan yang signifikan. Gambar 3.21 adalah 

flowchart yang menjelaskan rincian proses pada metode perhitungan maximum 

likelihood estimation. 

Rancang Bangun ..., Fitria Amastini, FTI UMN, 2015



 
Gambar 3.21 Flowchart Proses Maximum Likelihood Estimation 

Setelah perhitungan nilai estimasi tingkat kemampuan (𝜃𝜃) , perhitungan 

standard error dari nilai 𝜃𝜃 dilakukan untuk mengukur akurasi nilai 𝜃𝜃. Nilai standard 

error dapat dijadikan sebagai aturan pemberhentian dalam tes adaptif. Jika nilai 

standard error yang dihasilkan sudah berada di bawah nilai yang ditentukan atau 

presisi, tes adaptif dapat dihentikan. Berdasarkan Gambar 3.19, aturan 

pemberhentian tes berdasarkan nilai standard error apabila sudah mencapai nilai 0.3 

ataupun kurang dari nilai 0.3. Nilai standard error 0.3 kurang lebih setara dengan 

reliabilitas 90% (Thissen, 2000). Gambar 3.22 adalah flowchart yang menjelaskan 

rincian proses perhitungan standard error. 
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Gambar 3.22 Flowchart Proses Hitung Standard Error 

3.6 Rancangan Sistem Basis Data 

Tes adaptif terkomputerisasi membutuhkan beberapa rekam data seperti data 

mahasiswa, hasil tes adaptif yang diambil oleh mahasiswa, kumpulan butir soal, dan 

spesifikasi blueprint tes. Berdasarkan dari kebutuhan tersebut, Gambar 3.23 adalah 

struktur tabel yang digunakan untuk menyimpan rekam data terkait tes adaptif. 
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Gambar 3.23 Entity Relationship Diagram 

Berikut adalah penjelasan secara detail mengenai masing-masing tabel yang 

digunakan dalam aplikasi tes adaptif terkomputerisasi  

 

3.6.1 Tabel privileges 

Nama Tabel  :  Tabel privileges  

Fungsi  :  Menyimpan informasi data mengenai tingkat akses pengguna 

tes adaptif terkomputerisasi seperti administrator dan 

mahasiswa. 

Primary Key  :  privilegesid 

Foreign Key  :  - 
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Tabel 3.4 Struktur Tabel Privileges 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

privilegesid int(11) 
Primary Key 
Not Null 

Kode untuk masing-masing 
tingkat akses pengguna 

nama varchar(50) Not Null Keterangan nama dari suatu 
tingkat akses pengguna 

 

3.6.2 Tabel user 

Nama Tabel  :  Tabel user 

Fungsi  :  Menyimpan informasi data pengguna dan menvalidasi data 

pengguna saat melakukan proses login 

Primary Key  :  userid 

Foreign Key  :  privileges 

Tabel 3.5 Struktur Tabel User 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

userid int(11) 
Primary Key 
Not Null 

Kode untuk masing-masing data 
pengguna 

username varchar(30) Not Null Username yang digunakan untuk 
login 

password varchar(200) Not Null Sandi yang sudah dienkripsi 
untuk melakukan logim 

salt varchar(16) Not Null 

Salt digunakan untuk 
mengenkripsi dan mendekripsi 
sandi yang berfungsi sebagai 
pengesahan proses login 

firstname varchar(50) Not Null Nama depan pengguna 

lastname varchar(50) Not Null Nama belakang pengguna 

privileges int(11) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode yang merepresentasikan 
tingkat akses pengguna 
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Tabel 3.5 Struktur Tabel User 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

email varchar(50) Not Null Informasi surel pengguna 

angkatan varchar(5) Not Null 
Informasi angkatan pengguna. 
Digunakan untuk tingkat akses 
mahasiswa 

 

3.6.3 Tabel matakuliah 

Nama Tabel  :  Tabel matakuliah 

Fungsi  :  Menyimpan informasi data mata kuliah 

Primary Key  :  kodematakuliah 

Foreign Key  :  - 

Tabel 3.6 Struktur Tabel Matakuliah 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

kodematakuliah varchar(5) 
Primary Key 
Not Null 

Kode untuk masing-masing mata 
kuliah 

nama varchar(50) Not Null Nama mata kuliah 

semester int(11) Not Null Informasi semester dimana mata 
kuliah tersebut dapat diambil 

 

3.6.4 Tabel indikator 

Nama Tabel  :  Tabel indikator 

Fungsi  :  Menyimpan data topik materi atau indikator materi suatu mata 

kuliah 

Primary Key  :  indikatorid 

Tabel 3.5 Struktur Tabel User (Lanjutan) 
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Foreign Key  :  kodematakuliah 

Tabel 3.7 Struktur Tabel Indikator 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

indikatorid int(11) 
Primary Key 
Not Null 

Kode untuk masing-masing 
materi suatu mata kuliah 

kodematakuliah varchar(5) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode mata kuliah 

materi varchar(200) Not Null Nama materi 

deskripsi text  Informasi intisari suatu materi 
 

3.6.5 Tabel item 

Nama Tabel  :  Tabel item 

Fungsi  :  Menyimpan data butir soal 

Primary Key  :  itemid 

Foreign Key  :  indikatorid 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Item 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

itemid int(11) 
Primary Key 
Not Null 

Kode untuk masing-masing butir 
soal 

indikatorid int(11) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode materi sebagai identitas 
butir soal 

soal text Not Null Pertanyaan atau stem butir soal 

kunci char(1) Not Null 
Satu huruf yang 
merepresentasikan kunci jawaban 
butir soal 

B float  Nilai parameter tingkat kesukaran 
butir soal 

A float  Nilai parameter daya beda butir 
soal 

Rancang Bangun ..., Fitria Amastini, FTI UMN, 2015



Tabel 3.8 Struktur Tabel Item 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

jmlexposure int(11)  Penghitung jumlah kemunculan 
butir soal 

 

3.6.6 Tabel opsi 

Nama Tabel  :  Tabel opsi 

Fungsi  :  Menyimpan data alternatif pilihan dari suatu butir soal 

Primary Key  :  opsiid 

Foreign Key  :  itemid 

Tabel 3.9 Struktur Tabel Opsi 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

opsiid int(11) 
Primary Key 
Not Null 

Kode untuk masing-masing 
alternatif pilihan butir soal 

itemid int(11) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode butir soal 

opsi char(1) Not Null 
Satu huruf yang 
merepresentasikan alternatif 
pilihan, seperti A, B, C, D 

jawaban text Not Null Teks dari alternatif pilihan 
 

3.6.7 Tabel testheader 

Nama Tabel  :  Tabel testheader 

Fungsi  :  Menyimpan data tes adaptif yang dapat diambil oleh 

mahasiswa 

Primary Key  :  testheaderid 

Tabel 3.8 Struktur Tabel Item (Lanjutan) 
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Foreign Key  :  kodematakuliah 

Tabel 3.10 Struktur Tabel Testheader 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

testheaderid int(11) 
Primary Key 
Not Null 

Kode untuk masing-masing tes 
adaptif 

namates varchar(100) Not Null Judul atau nama tes 

kodematakuliah varchar(5) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode mata kuliah 

jmlsoal int(11) Not Null Maksimal jumlah soal yang 
diberikan 

deskripsi text  

Informasi tes adaptif. Dapat 
digunakan sebagai pendahuluan 
yang menjelaskan intisari 
mengenai materi-materi yang 
diujikan dan  petunjuk 
pengerjaan. 

status tinyint(1) Not Null 

Status dari suatu tes. Status tes 
adaptif bernilai satu menyatakan 
tes tersebut diaktifkan dan 
mahasiswa dapat melihat pada 
daftar tes yang dapat diambil. 
Sebaliknya, status bernilai nol 
menyatakan tes tersebut tidak 
aktif dan mahasiswa tidak dapat 
melihat dan mengambil tes. 

exposurecontrol tiny(1) Not Null 

Informasi nilai apakah tes 
adaptif tersebut menggunakan 
pengontrolan butir soal atau 
tidak. 

 

3.6.8 Tabel testdetail 

Nama Tabel  :  Tabel testdetail 

Fungsi  :  Menyimpan detail blueprint atau indikator materi apa saja 

yang diberikan dalam tes adaptif 
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Primary Key  :  testdetailid 

Foreign Key  :  testheaderid,indikatorid 

Tabel 3.11 Struktur Tabel Testdetail 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

testdetailid int(11) 
Primary Key 
Not Null 

Kode detail blueprint dari tes 
adaptif 

testheaderid int(11) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode header tes adaptif 

indikatorid int(11) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode materi 

jumlahsoal int(11) Not Null Jumlah butir soal yang disajikan 
permateri 

 

3.6.9 Tabel adaptivetestheader 

Nama Tabel  :  Tabel adaptivetestheader 

Fungsi  :  Menyimpan data hasil tes adaptif yang diambil mahasiswa 

Primary Key  :  adaptiveid 

Foreign Key  :  userid, testheaderid 

Tabel 3.12 Struktur Tabel Adaptivetestheader 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

adaptiveid int(11) 
Primary Key 
Not Null 

Kode hasil tes adaptif yang 
diambil oleh mahasiswa 

userid int(11) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode pengguna  (mahasiswa) 

tanggal datetime Not Null Informasi tanggal dan waktu 
mahasiswa mengambil tes adaptif 

testheaderid int(11) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode tes adaptif yang diambil 
mahasiswa 
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Tabel 3.12 Struktur Tabel Adaptivetestheader 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

jumlahbenar int(11) Not Null Jumlah jawaban benar 

keterangan text Not Null 

Informasi mengenai keterangan 
pemberhentian tes adaptif seperti 
sudah mencapai batas maksimal 
jumlah soal yang diberikan. 

 

3.6.10 Tabel adaptivetestdetail 

Nama Tabel  :  Tabel adaptivetestdetail 

Fungsi  :  Menyimpan detail hasil tes adaptif yang diambil oleh 

mahasiswa 

Primary Key  :  adaptivedetailid 

Foreign Key  :  adaptiveid, itemid 

Tabel 3.13 Struktur Tabel Adaptivetestdetail 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

adaptivedetailid int(11) 
Primary Key 
Not Null 

Kode detail hasil tes adaptif yang 
diambil oleh mahasiswa 

adaptiveid int(11) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode header hasil tes adaptif 
yang diambil oleh mahasiswa 

noitem int(11) Not Null Nomor urut soal 

itemid int(11) 
Foreign Key 
Not Null 

Kode butir soal yang diberikan 

respon int(1)  

Respon jawaban dari butir soal. 
Respon bernilai satu menyatakan 
benar, dan respon jawaban 
bernilai nol menyatakan salah. 

theta float  
Nilai estimasi tingkat 
kemampuan setelah mendapat 
respon jawaban 

Tabel 3.12 Struktur Tabel Adaptivetestheader (Lanjutan) 
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Tabel 3.13 Struktur Tabel Adaptivetestdetail 

Nama Field Tipe Data Constraint Keterangan 

sem float  Nilai standar error dari estimasi 
tingkat kemampuan 

IIF float  Nilai informasi maksimum butir 
soal yang diberikan 

time datetime  Informasi tanggal dan waktu 
peserta menjawab butir soal 

 

3.7 Rancangan Antarmuka 

Rancangan antarmuka pada sistem tes adaptif ini terbagi menjadi dua, yaitu 

rancangan antarmuka untuk mahasiswa dan administrator. Secara garis besar, 

tampilan menu untuk pengguna dengan tingkat akses sebagai mahasiswa terdiri dari 

menu untuk mengambil tes dan menu profile dan riwayat hasil tes adaptif yang 

diambil. Menu untuk pengguna dengan tingkat akses sebagai administrator terdiri 

dari menu pengelolaan mata kuliah, indikator materi, butir soal, spesifikasi blueprint 

tes adaptif, laporan hasil tes adaptif seluruh pengguna, dan daftar pengguna. 

 
3.7.1 Desain Tampilan Halaman Utama 

Saat pengguna baik mahasiswa maupun administrator pertama kali 

membuka website aplikasi tes adaptif terkomputerisasi, antarmuka halaman utama 

akan ditampilkan sebagai berikut. 

Tabel 3.13 Struktur Tabel Adaptivetestdetail (Lanjutan) 
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Gambar 3.24 Rancangan Tampilan Halaman Utama 

Pada menu halaman utama, terdapat jumbotron. Di dalam kotak jumbotron, terdapat 

dua tombol yaitu tombol login dan tombol registrasi. Ketika tombol login diklik, 

akan muncul kotak dialog seperti Gambar 3.25. 

 
Gambar 3.25 Rancangan Kotak Dialog Login 
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Bagian kiri atas kotak dialog terdapat judul dan bagian kanan atas kotak dialog 

terdapat tombol untuk menutup kotak dialog. Di bawah judul kotak dialog terdapat 

dua kotak input teks, yaitu username dan password. Bagian bawah kotak dialog, 

terdapat tombol login. Pada masing-masing kotak input dan tombol login, terdapat 

feedback. Feedback tidak akan dimunculkan jika tidak terjadi kesalahan dalam 

melakukan proses login seperti kotak input yang tidak diisi dan proses login yang 

gagal dilakukan. 

 Ketika tombol registrasi diklik, akan dimunculkan kotak dialog seperti 

Gambar 4.26. 

 
Gambar 3.26 Rancangan Kotak Dialog Registrasi 

Bagian kiri atas terdapat judul kotak dialog dan bagian kanan atas terdapat tombol 

untuk menutup kotak dialog. Pada bagian body kotak dialog, terdapat tujuh kotak 

input, yaitu username, nama depan, nama belakang, email. angkatan, password, dan 

konfirmasi password. Di bagian paling bawah kotak dialog terdapat tombol registrasi. 

Pada masing-masing kotak input dan tombol registrasi, terdapat feedback yang tidak 
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akan terlihat apabila tidak terjadi kesalahan seperti tidak memasukkan input dan 

proses registrasi gagal.  

 
3.7.2 Desain Tampilan Pengambilan Tes Adaptif  

 Pengguna dengan tingkat akses sebagai mahasiswa dapat mengambil tes 

adaptif yang terdapat pada menu Tes Adaptif. Gambar 3.27 adalah rancangan 

tampilan untuk menu Tes Adaptif. 

 
Gambar 3.27 Rancangan Tampilan Menu Tes Adaptif 

Pada bagian atas terdapat judul halaman, daftar nama tes adaptif, dan kotak nomor 

halaman. Setiap nama tes berada di dalam kotak untuk memisahkan dengan nama tes 

lain. Ketika dipilih salah satu nama tes dari daftar tersebut, akan ditampilkan 

halaman seperti Gambar 3.28. 
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Gambar 3.28 Rancangan Tampilan untuk Konfirmasi Pengambilan Tes Adaptif  

Pada bagian atas terdapat nama tes yang dipilih sebagai judul halaman. Pada bagian 

bawah nama tes terdapat kotak yang berisi informasi mata kuliah, maksimal jumlah 

soal dan deskripsi tes. Pada bagian paling bawah, terdapat dua tombol,  yaitu tombol 

mulai dan tombol kembali. Tombol kembali digunakan sebagai navigasi ke halaman 

sebelumnya, sedangkan tombol mulai digunakan sebagai navigasi ke halaman 

pengambilan tes adaptif seperti pada Gambar 3.29. 

 
Gambar 3.29 Rancangan Tampilan Pengambilan Tes Adaptif 
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Pada bagian kiri terdapat informasi waktu pengambilan tes. Pada bagian kanan 

terdapat tanggal dan jam. Pada bagian tengah halaman terdapat kotak untuk 

memberikan soal. Di dalam kotak tersebut terdapat informasi nomor urut soal, kotak 

pertanyaan, radio button untuk memilih jawaban, kotak alternatif jawaban di 

samping radio button, dan tombol submit. 

 Setelah jumlah butir soal yang dijawab mencapai batas maksimal soal yang 

diberikan, pengguna akan diberikan tampilan hasil tes adaptif seperti Gambar 3.30. 

 
Gambar 3.30 Rancangan Tampilan Hasil Tes Adaptif 

Pada bagian tengah terdapat tabel berisi nomor soal, indikator materi, informasi 

tingkat kesukaran butir soal, dan informasi jawaban. Di bawah tabel tersebut, 

terdapat kotak berisi informasi keterangan pemberhentian tes, jumlah benar, skor 

estimasi tingkat kemampuan dan keterangan skor. 
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3.7.3 Desain Tampilan Profil Pengguna 

 Pada halaman profil pengguna, terdapat kotak yang berisi informasi profil 

pengguna, tombol edit profile untuk melihat dan mengubah informasi profil dan 

tombol ganti password untuk mengubah password. Gambar 3.31 adalah rancangan 

tampilan halaman profil pengguna. 

 
Gambar 3.31 Rancangan Tampilan Menu Profile Tanpa Riwayat Hasil Tes 

Ketika tombol ganti password dipilih, akan ditampilkan kotak dialog seperti Gambar 

3.32. 

 
Gambar 3.32 Rancangan Tampilan Kotak Dialog Mengubah Password 
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Di dalam kotak dialog untuk mengubah password, terdapat kotak input untuk 

password lama, password baru dan konfirmasi password baru. Password lama 

digunakan untuk validasi. Jika password lama yang dimasukkan tidak sesuai dengan 

password yang terdaftar dalam rekam data, proses pengubahan password akan gagal 

dan diberikan informasi di bagian feeback. Jika proses pengubahan password 

berjalan sukses, di bagian feedback akan menginformasikan bahwa password telah 

berhasil diubah.  

 Ketika tombol edit profil dipilih, akan ditampilkan kotak dialog untuk melihat 

detail identitas diri dan mengubah data. Gambar 3.33 adalah kotak dialog untuk 

menampilkan dan mengubah detail profil pengguna. 

 
Gambar 3.33 Rancangan Tampilan Kotak Dialog Detail Profile 

Pada bagian atas terdapat judul  kotak dialog dan tombol untuk menutup dialog. Di 

bagian body kotak dialog, terdapat kotak input username, nama depan, nama 
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belakang, email dan angkatan. Pada bagian paling bawah kotak dialog, terdapat 

tombol simpan dan feedback. Feedback tidak akan dimunculkan apabila tombol 

simpan tidak dipilih. 

 Gambar 3.31 adalah tampilan menu profil bagi mahasiswa yang belum 

memiliki riwayat hasil tes adaptif yang diambil. Jika mahasiswa sudah pernah 

mengambil tes adaptif, terdapat daftar riwayat hasil tes adaptif dan nomor halaman 

untuk daftar di bawah kotak identitas diri seperti Gambar 3.34. 

 
Gambar 3.34 Rancangan Tampilan Menu Profile dan Daftar Riwayat Hasil Tes 

Ketika salah satu hasil tes dari daftar tersebut diklik, akan ditampilkan hasil tes yang 

diambil. Pada bagian atas terdapat informasi judul seperti nama tes, mata kuliah, 

seperti waktu pengambilan tes adaptif, jumlah benar, nilai skor estimasi tingkat 

kemampuan, keterangan pemberhentian tes. Di bawah informasi judul, terdapat tabel 

berisi informasi respon jawaban pada setiap butir soal yang diberikan. Pengguna 

dapat kembali ke menu sebelumnya dengan mengklik tombol kembali yang berada di 
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bawah tabel informasi respon jawaban. Gambar 3.35 adalah rancangan tampilan 

halaman hasil tersebut. 

 
Gambar 3.35 Rancangan Tampilan Detail Riwayat Hasil Tes 

3.7.4 Desain Tampilan Pengelolaan Mata Kuliah 

 Tampilan menu ini hanya dapat diakses oleh administrator untuk mengelola 

mata kuliah dan topik materi. Pada kotak bagian kiri terdapat judul mata kuliah, 

tombol untuk menambah mata kuliah, daftar mata kuliah, dan nomor halaman. Pada 

bagian kanan setiap nama mata kuliah terdapat tombol edit dan hapus. Pada kotak 

bagian kanan terdapat judul detail mata kuliah, kode mata kuliah dan tabel berisi 

daftar indikator materi. Ketika salah satu dari daftar mata kuliah dipilih, akan 

ditampilkan daftar indikator materi dalam bentuk tabel di sebelah kanan daftar mata 

kuliah. Gambar 3.36 adalah rancangan tampilan menu mata kuliah. 
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Gambar 3.36 Rancangan Tampilan Menu Mata Kuliah 

Ketika tombol tambah mata kuliah dipilih, akan muncul kotak dialog seperti Gambar 

3.37. 

 
Gambar 3.37 Rancangan Tampilan Kotak Dialog Tambah Mata Kuliah 
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Pada bagian atas terdapat judul dan tombol untuk menutup kotak dialog. Pada bagian 

tengah terdapat kotak input kode mata kuliah, nama mata kuliah dan semester. Pada 

bagian paling bawah terdapat tombol simpan untuk menambahkan data mata kuliah.  

 Ketika memilih untuk menambahkan indikator materi, akan ditampilkan 

kotak dialog seperti Gambar 3.38. 

 
Gambar 3.38 Rancangan Tampilan Kotak Dialog Tambah Indikator Materi 

Pada bagian atas terdapat judul dan tombol untuk menutup kotak dialog. Pada bagian 

tengah terdapat kotak input materi dan deskripsi. Pada bagian paling bawah terdapat 

tombol simpan untuk menambahkan data indikator materi.  

 
3.7.5 Desain Tampilan Pengelolaan Butir Soal 

Pengelolaan butir soal hanya dapat diakses oleh administrator. Pertama kali 

mengakses menu Bank Soal, akan ditampilkan daftar mata kuliah seperti Gambar 

3.39. 
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Gambar 3.39 Rancangan Tampilan Menu Bank Soal 

Pada bagian atas, terdapat judul halaman. Di bagian bawah judul, terdapat daftar  

nama mata kuliah dan nomor halaman. Ketika nama mata kuliah diklik, akan 

ditampilkan menu untuk mengelola butir soal berdasarkan indikator materi seperti 

Gambar 3.40. 

 
Gambar 3.40 Rancangan Tampilan Daftar Butir Soal 
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Di bawah judul halaman, terdapat tombol kembali sebagai navigasi ke halaman 

sebelumnya. Di bawah tombol kembali, terdapat nama mata kuliah dan tombol 

indikator materi. Saat tombol indikator materi diklik, akan ditampilkan menu 

dropdown untuk daftar indikator materi. Ketika dipilih salah satu indikator materi, 

akan ditampilkan tabel daftar butir soal di bawah tombol indikator. 

 Saat menambahkan ataupun memperbarui butir soal, akan muncul kotak 

dialog seperti Gambar 3.41.  

 
Gambar 3.41 Rancangan Tampilan Kotak Dialog Menambah Butir Soal 

Bagian atas kotak dialog terdapat judul dan tombol untuk menutup kotak dialog. Di 

bawah judul kotak dialog terdapat kotak input yang terdiri dari soal, kunci, daya beda, 
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tingkat kesukaran, opsi A, opsi B, opsi C, dan opsi D. Jenis kotak input untuk kunci 

jawaban berupa dropdown. 

 
3.7.6 Desain Tampilan Pengelolaan Blueprint Tes 

 Menu bank test digunakan untuk mengelola tes yang akan diberikan kepada 

mahasiswa. Gambar 3.42 adalah rancangan tampilan untuk menu bank test. 

 
Gambar 3.42 Rancangan Tampilan Menu Bank Tes 

Pada kotak bagian kiri terdapat judul daftar tes, tombol untuk membuat tes baru, 

daftar nama tes, dan nomor halaman. Pada bagian kanan setiap nama tes terdapat 

tombol edit dan hapus. Pada kotak bagian kanan daftar tes terdapat kotak berisi 

blueprint tes yang terdiri dari kolom indikator materi dan kolom jumlah soal. Kolom 

jumlah pada kotak blueprint tes ini digunakan untuk mengatur jumlah maksimal butir 

soal yang dimunculkan untuk setiap indikator atau topik materi. Tombol simpan di 

bawah daftar indikator materi untuk menyimpan blueprint tes tersebut.  
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 Saat tombol untuk membuat tes diklik, akan ditampilkan kotak dialog seperti 

Gambar 3.43.  

 
Gambar 3.43 Rancangan Tampilan Kotak Dialog Menambah Tes Baru 

Pada bagian atas terdapat judul  kotak dialog dan tombol untuk menutup dialog. Di 

bagian body kotak dialog, terdapat kotak input nama tes, kode mata kuliah, jumlah 

soal, deskripsi. Di bagian bawah deskripsi, terdapat jenis input radio button untuk 

memilih pengaturan kontrol butir soal tes.  

 Tombol edit disebelah kanan nama tes dapat digunakan untuk menampilkan 

dialog seperti Gambar 3.44 untuk memperbarui tes yang sudah dibuat. Di dalam 

kotak dialog tersebut, terdapat kotak input nama tes, kode mata kuliah, jumlah soal, 

deskripsi. Di bagian bawah deskripsi, terdapat jenis input radio button untuk memilih 
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pengaturan kontrol butir soal tes. Di bagian bawah pengaturan kontrol butir soal, 

terdapat dua radio button, yaitu aktif dan tidak aktif. Jika status aktif dipilih, tes 

tersebut akan dapat ditampilkan kepada mahasiswa. 

 
Gambar 3.44 Rancangan Tampilan Kotak Dialog Menambah Tes Baru 

3.7.7 Desain Tampilan Laporan Hasil Tes Adaptif 

 Pada menu laporan hasil tes, akan ditampilkan daftar nama tes yang sudah 

diambil oleh mahasiswa dan informasi jumlah hasil tes adaptif seperti Gambar 3.45. 
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Gambar 3.45 Rancangan Tampilan Menu Laporan Hasil Tes Adaptif 

Pada bagian atas terdapat judul. Di bagian bawah judul, terdapat daftar tes dan nomor 

halaman. Ketika memilih salah satu dari daftar tes yang sudah diambil, daftar 

mahasiswa yang sudah mengambil tes adaptif dan informasi waktu pengambilan tes 

akan ditampilkan seperti Gambar 3.46. Daftar tersebut diurutkan berdasarkan tanggal 

dan waktu terakhir pengambilan tes. Di bawah nomor halaman, terdapat tombol 

kembali yang digunakan untuk kembali ke tampilan pada Gambar 3.45. 

 
Gambar 3.46 Rancangan Tampilan Daftar Hasil Tes  
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Detail informasi hasil tes mahasiswa akan ditampilkan saat mengklik salah satu dari 

daftar tersebut. Gambar 3.47 adalah rancangan tampilan detail informasi hasil tes 

mahasiswa. 

 
Gambar 3.47 Rancangan Tampilan Detail Hasil Tes 

Pada bagian atas, terdapat informasi header seperti nama tes, mata kuliah, nama, 

username, tanggal pengambilan ujian, jumlah benar, skor estimasi dan keterangan 

pemberhentian tes. Di bawah informasi header, terdapat tabel respon jawaban untuk 

setiap butir soal yang diberikan. Tabel tersebut terdiri dari kolom nomor urut soal, 

item ID, indikator ID, tingkat kesukaran, daya beda, nilai fungsi informasi butir soal, 

respon jawaban, theta, standard error, waktu menjawab dan durasi mengerjakan soal. 
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Tombol kembali di bawah tabel berfungsi untuk kembali ke halaman menu Gambar 

3.46. 

 
3.7.8 Desain Tampilan Daftar Pengguna 

Menu daftar pengguna digunakan untuk melihat daftar pengguna yang sudah 

terdaftar dalam rekam data. Daftar pengguna dibagi menjadi dua bagian, yaitu daftar 

administrator dan daftar mahasiswa. Gambar 3.48 adalah rancangan tampilan 

antarmuka untuk daftar administrator. 

 
Gambar 3.48 Rancangan Tampilan Daftar Administrator 

Pada bagian atas terdapat menu tab admin dan user. Pada bagian panel menu tab, 

terdapat tombol tambah admin dan daftar informasi pengguna. Di dalam kotak 

tersebut berisi setiap detail informasi data administrator. Tombol tambah admin 

digunakan untuk menambah administrator baru. Ketika tombol tersebut diklik, akan 

ditampilkan kotak dialog seperti Gambar 3.49. 
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Gambar 3.49 Rancangan Tampilan Kotak Dialog Menambah Administrator 

Di dalam kotak dialog, terdapat kotak input username, nama depan, nama belakang, 

dan email. Pada bagian paling bawah, terdapat tombol tambah admin untuk 

menyimpan. Di setiap kotak input dan tombol tambah admin, terdapat feedback yang 

disembunyikan. Feedback ini akan ditampilkan ketika mengklik tombol tambah 

admin sebagai respon dari sistem terhadap proses yang dilakukan. Jika proses 

tambah admin berhasil, feedback di bawah tombol tambah admin akan menampilkan 

data password admin. 

 Saat menu tab user yang dipilih, akan ditampilkan daftar mahasiswa seperti 

Gambar 3.50.  

Rancang Bangun ..., Fitria Amastini, FTI UMN, 2015



 
Gambar 3.50 Rancangan Tampilan Daftar Mahasiswa 

Informasi yang ditampilkan tidak berbeda dengan informasi pada daftar 

administrator. Pada bagian panel menu tab terdapat kotak untuk mengelompokkan 

detail informasi setiap data pengguna. Di dalam kotak tersebut berisi informasi 

username, nama lengkap dan alamat email. Di bagian paling bawah, terdapat nomor 

halaman daftar pengguna. 
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