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ABSTRAK 

ARY PRABOWO. Tipe Soal Mencocokkan pada Sistem Bank Soal dan 

Manajemen Pengguna Berbasis LDAP. Dibimbing oleh AHMAD RIDHA.  

 

Penelitian ini bertujuan menambahkan tipe soal mencocokkan pada sistem 

bank soal yang telah dikembangkan sebelumnya. Tipe soal mencocokkan yang 

ditambahkan terdiri atas tipe soal mencocokkan kode dan tipe soal mencocokkan 

biasa. Soal-soal pada tipe soal mencocokkan kode diperoleh dari template soal 

dengan mengganti kode-kode dengan nilai dataset yang dihasilkan dari program 

eksternal, sedangkan soal-soal pada tipe soal mencocokkan biasa diperoleh dari 

masukan soal isian singkat. Penelitian ini juga menambahkan autentikasi melalui 

metode Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) agar pengguna dapat 

menggunakan akun yang telah ada. Hal ini mempermudah pengelolaan data 

pengguna secara terpusat. 
 

Kata kunci: autentikasi, bank soal, LDAP, tipe soal mencocokkan 

 

ABSTRACT 

 

ARY PRABOWO. Matching Questions Type and LDAP-based Users Management 

for Question Bank. Supervised by AHMAD RIDHA. 

        

This research aims to add matching question type to the question bank 

system which has been developed previously. There are 2 types of matching 

question, i.e. code matching question type and regular matching question type. The 

questions in the code matching question type are obtained from a question template 

by replacing the codes with data set values that are generated from an external 

program. Meanwhile, the questions in the regular matching question type are 

obtained from short questions. This research also adds user authentication through 

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) method so that users can use their 

existing accounts. This facilitates centralized management of users. 

 
Keywords: authentication, LDAP, matching question type, question bank 
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Gambar 1 Contoh teks soal tipe kode  

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

E-learning merupakan cara modern di bidang pendidikan yang 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. E-

learning melibatkan berbagai jenis media audio, video, teks, dan gambar untuk 

memperluas cakupan cakrawala pembelajaran tradisional. Beberapa keuntungan 

dalam penggunaan e-learning ialah penghematan biaya, fleksibilitas, dan 

personalisasi (Agarwal dan Pandey 2013). Salah satu sarana pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi informasi ialah bank soal. Bank soal adalah kumpulan 

pertanyaan diidentifikasi unik yang memungkinkan pemilihan pertanyaan untuk 

membuat tes berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditetapkan (Littlejohn 2003). 

Pengembangan sistem bank soal telah banyak dilakukan dan diterapkan di 

dunia pendidikan misalnya Moodle. Moodle memiliki fitur menarik yaitu 

calculated yang dapat memperbanyak soal dengan mengganti variabel atau kode 

tertentu dengan nilai dataset (Moodle 2015). Akan tetapi, fitur ini memiliki 

kelemahan yaitu terbatas pada fungsi yang tersedia dan tidak bisa mengakomodasi 

syarat-syarat khusus misalnya harus dengan bilangan prima atau bilangan tertentu. 

Sistem bank soal dengan tipe kode telah dikembangkan oleh Rahmon (2014) 

yang memungkinkan syarat khusus dengan memanggil kode eksternal. Sistem ini 

membantu mengelola penyimpanan, pengolahan data, dan pengorganisasian soal-

soal menjadi lebih baik. Selain itu, sistem bank soal tersebut memiliki fitur 

perbanyakan soal sederhana yang disebut tipe soal kode namun belum memiliki tipe 

soal mencocokkan. Contoh format penulisan teks soal tipe kode disajikan pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

Tipe soal mencocokkan memiliki beberapa keunggulan seperti memerlukan 

waktu singkat untuk membaca dan menanggapi, mencakup banyak materi 

pembelajaran, memberikan pengukuran yang objektif, memberikan nilai tes yang 

handal, memberikan efisiensi penghitungan, dan akurasi (CITL 2015). Secara 

umum, penggunaan tipe soal mencocokkan terdiri atas kolom pertanyaan yang 

disajikan pada bagian kiri dan kolom jawaban bagian kanan laman. Pengguna 

diminta untuk mencocokkan tanggapan yang terkait pada kolom pertanyaan.  

Penelitian ini menambahkan 2 tipe soal mencocokkan yaitu tipe 

mencocokkan kode dan tipe mencocokkan biasa. Tipe soal mencocokkan kode yang 

diperoleh dari dataset masukan dan dataset keluaran. Dataset masukan diubah ke 

dalam pertanyaan sedangkan dataset keluaran menjadi jawaban. Tipe soal 

mencocokkan biasa dikembangkan dari tipe soal isian singkat.  

Selain itu, bank soal yang dikembangkan Rahmon (2014) belum mendukung 

autentikasi melalui LDAP sehingga pengguna harus menggunakan akun khusus 

untuk mengakses sistem tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan 

sistem tersebut dengan mengimplementasikan metode Lightweight Directory 

{INPUT:name="a";type="VAR";param="256";}+{INPUT:name="b";

type="VAR";param="256";}={OUTPUT:name="hasil";type="INT";

grade="100";} 
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Access Protocol (LDAP) untuk mengakses sistem bank soal. LDAP adalah 

seperangkat protokol yang telah menjadi standar internet untuk mengakses direktori 

informasi (Arkills 2003). LDAP dalam penggunaanya hanya perlu memiliki satu 

username dan satu password sehingga pengguna tidak perlu menghafal banyak 

akun karena cukup menggunakan satu akun untuk login. Hal ini juga dapat 

mempermudah dalam pengorganisasian data pengguna yang ada sehingga 

keamanan data pengguna lebih terjamin karena menggunakan tempat penyimpanan 

data pengguna yang terpusat. LDAP digunakan sebagai sebuah protokol layanan 

direktori karena semua data pengguna disimpan di dalam LDAP.  

Ditinjau dari segi pemrograman, sistem bank soal ini masih memiliki 

beberapa bug di dalamnya. Bug-bug yang ditimbulkan sangat bervariasi, mulai dari 

keluaran yang salah, sistem yang crash, hingga sistem berjalan terlalu lambat. Bug-

bug ini terjadi karena kode program yang dieksekusi belum diuji atau lingkungan 

pengembangan belum diuji. Oleh karena itu, dilakukan pengujian untuk 

menemukan dan memperbaiki bug-bug dengan memeriksa setiap fungsi di dalam 

sistem bank soal agar dapat berjalan dengan baik. 

 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1 Bagaimana implementasi tipe soal mencocokkan pada sistem bank soal? 

2 Bagaimana mengatur pengguna dalam menggunakan sistem bank soal 

menggunakan protokol LDAP? 

3 Bagaimana memperbaiki bug-bug yang ditemukan pada sistem bank soal? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1 Mengimplementasikan tipe soal mencocokkan pada sistem bank soal. 

2 Mengintegrasikan sistem dengan layanan autentikasi LDAP. 

3 Memperbaiki bug-bug yang ditemui pada sistem bank soal. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memenuhi kebutuhan dari sistem bank soal 

sebelumnya dengan memanfaatkan tipe soal tambahan sehingga dapat 

digunakan secara optimal. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan batasan sebagai berikut: 
1 Pengujian LDAP dilakukan di lingkungan IPB. 
2 Jumlah soal dalam tipe mencocokkan sama dengan jumlah soal. 
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Gambar 2 Diagram Tahapan Penelitian 

 

 
Gambar 3 Contoh teks soal dan dataset tipe kode 

 

 

 

 

METODE 
 
Penelitian ini menggunakan beberapa tahapan penelitian. Tahapan 

penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2. 
 
 
 
 
 
 

Analisis 
 

Tahap analisis dan perancangan yang dilakukan menggunakan Object-

oriented analysis (OOA), yaitu metode analisis yang menguji persyaratan dari 

perspektif kelas dan objek yang ditemukan dalam domain permasalahan (Booch 

1998). Implementasi OOA Diagram yang digunakan yaitu Unified Modeling 

Language (UML). Analisis yang dilakukan menghasilkan beberapa diagram di 

antaranya use case diagram, class diagram, dan sistem sequence diagram. 

Diagram-diagram yang dihasilkan akan dimasukkan ke dalam tahap perancangan. 

Tahapan pertama menganalisis kebutuhan sistem dengan mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yaitu dosen pembimbing. Tahapan 

selanjutnya menganalisis ulang yang telah dilakukan oleh Rahmon (2014). 

Pengembangan berfokus pada 2 hal yakni tipe soal mencocokkan dengan 

menggunakan framework Yii dan manajemen pengguna menggunakan autentikasi 

LDAP. Tipe soal mencocokkan terdiri atas mencocokkan biasa yaitu tipe soal 

berasal dari tipe soal isian singkat dan mencocokkan kode berasal dari tipe soal 

kode.  

Tipe soal kode memiliki 2 dataset yaitu dataset masukan dan dataset keluaran 

yang dihasilkan dari program keluaran. Dataset masukan yang berisikan nilai-nilai 

akan mempengaruhi nilai dataset keluaran dan akan diubah dalam bentuk textbox. 

Param berfungsi sebagai ukuran nilai masukan dalam proses generate program 

luaran. Count merupakan sejumlah nilai masukan pada program eksternal.  Name 

pada dataset sebagai penciri pada teks soal untuk mempermudah dalam mengganti 

kode-kode dataset dengan suatu nilai.  

Tipe soal kode dapat menampung banyak masukan dan keluaran pada satu 

soalnya sehingga sebuah soal dapat memiliki lebih dari satu kotak jawaban. Contoh 

format penulisan kode dataset masukan dan dataset keluaran disajikan pada 

Gambar 3. Hasil perbanyakan soal yang dihasilkan dari dataset tipe soal kode dapat 

dilihat pada Gambar 4. Contoh program dataset masukan dapat dilihat pada 

Lampiran 1 dan Lampiran 2 untuk program dataset keluaran. 
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Gambar 4 Hasil dataset tipe kode 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Contoh hierarki direktori LDAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan 

 

Tahapan perancangan dilakukan berdasarkan pada object oriented analysis 

(OOA). Tahap perancangan ini terdiri atas perancangan isi, perancangan arsitektur, 

perancangan navigasi, dan perancangan antarmuka. Perancangan yang dilakukan 

menghasilkan 3 diagram seperti use case diagram, class diagram, dan sequence 

diagram. Kegiatan yang dilakukan pada tahap perancangan hampir sama dengan 

tahap analisis, yaitu menambahkan hasil perancangan yang dilakukan oleh 

Rahmon (2014) berdasarkan hasil terakhir yang dilakukan. 

 

 

Implementasi 

 

Tahap implementasi mengubah hasil perancangan menjadi source code agar 

dimengerti oleh komputer (Pressman 2010). Tahap implementasi merupakan proses 

pengkodean modul-modul fungsional sistem, antar muka sistem, dan alur kerja 

sistem menjadi sistem komputer berdasarkan hasil perancangan yang telah 

dilakukan. Implementasi sistem bank soal dengan menambahkan fitur 

mencocokkan dan manajemen pengguna menerapkan sistem autentikasi 

menggunakan protokol LDAP.  

Sistem pengelolaan pengguna mengimplementasikan protokol LDAP dan 

DBMS MySQL. LDAP merupakan singkatan dari Lightweight Directory Access 

Protocol. LDAP adalah protokol untuk mengakses layanan direktori. Direktori 

adalah pusat penyimpanan yang dapat digunakan oleh aplikasi untuk autentikasi. 

Model informasi LDAP berbasis entry. Entry merupakan sekumpulan atribut-

atribut yang memiliki Distinguished Name (DN) unik. Setiap atribut-atribut 

pada entry memiliki tipe dan satu atau lebih nilai. Tipe dapat berupa mail untuk 

alamat email atau cn untuk common name. Entry pada LDAP dapat disusun 

dengan struktur pohon hierarki (lihat Gambar 5). 
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Gambar 6 Autentikasi LDAP 

 

 

Gambar 6 menunjukkan autentikasi dengan menggunakan metode 

username dan password yang digunakan secara luas. Direktori LDAP sering 

digunakan untuk autentikasi pengguna berdasarkan password. Password tidak 

dapat langsung diambil dari database tetapi harus melewati credentials antara 

aplikasi dan database.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengujian 

 

Metode yang digunakan dalam menguji sistem bank soal ini yaitu metode 

black box. Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan berdasarkan 

masukan dan keluaran yang diharapkan tanpa melihat struktur dalam kode program 

(Pressman 2010). Black box testing dilakukan dengan menggunakan skenario 

pengujian yang diambil dari kebutuhan fungsionalitas yang dihasilkan pada tahap 

analisis. Pengujian secara black box dilakukan pada kebutuhan fungsionalitas yang 

telah menjadi modul siap pakai pada sistem yang telah dibuat. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Analisis 

Analisis Kebutuhan 

Hasil komunikasi menunjukkan bahwa pelanggan yaitu dosen pembimbing 

menginginkan sistem bank soal yang memiliki tipe soal mencocokkan kode dan 

biasa. Tipe soal mencocokkan terdiri atas daftar pertanyaan dan jawaban yang 

terkait kata-kata, frasa, gambar, simbol atau pertanyaan. Daftar pertanyaan tipe 

mencocokkan kode diperoleh dari template tipe soal kode sedangkan daftar 

jawaban diperoleh dari dataset keluaran. Setiap bagian dalam daftar dipasangkan 

dengan 1 jawaban pada daftar jawaban. Selanjutnya menentukan jumlah soal yang 

akan diacak untuk menghasilkan jumlah soal yang diinginkan. Adapun tipe soal 

mencocokkan biasa dikembangkan dari tipe isian. 

Sistem bank soal belum terintegrasi dengan autentikasi LDAP. Pengguna 

akan kesulitan menghafalkan beberapa akun dan password. Autentikasi LDAP 

mempermudah pengguna mengakses bank soal karena cukup menggunakan satu 

username dan satu password. 

Pengujian dilakukan untuk dapat menganalisis fungsionalitas program dan 

bug yang dapat memicu error serta memiliki efek ketidaknyamanan kepada 

pengguna. Bug juga dapat menimbulkan fungsionalitas perangkat lunak tidak 

bekerja dengan baik bahkan dapat berakibat crash atau tidak berjalannya program. 

Oleh karena itu, dokumentasi spesifikasi diperlukan dalam pembuatan perangkat 

lunak. Perbaikan bug yang dilakukan dengan menguji sistem tersebut menggunakan 



 

 

 

6 

Tabel 1 Kebutuhan non-fungsional 

Kode Parameter Kebutuhan 

KNF-01 

 

 

KNF-02 

Ketersediaan 
 
 

Keamanan 
 

Sistem dapat beroperasi dan diakses kapan dan 
di mana saja tanpa ada masalah dengan asumsi 
server berjalan dengan baik. 

Keamanan sistem menggunakan username dan 

password 

 
Tabel 2  Kebutuhan fungsional 

Kode Kebutuhan 

KF-01 Sistem mampu membuat, mengubah, menghapus, dan 

menampilkan soal dalam bentuk kuis 

KF-02 Sistem mampu melakukan ekspor data nilai ke fail Excel dan PDF 

KF-03 Sistem mampu menambahkan pengajar pada sistem dan mata 

kuliah. 

KF-04 

 

KF-05 

Sistem mampu membuat, mengubah, menghapus, dan melihat tipe 

soal mencocokkan biasa 

Sistem mampu membuat, mengubah, menghapus, dan melihat tipe 

soal mencocokkan biasa 

KF-06 Sistem mampu membuat, mengubah, menghapus, menyimpan, dan 

menyajikan tipe soal mencocokkan kode  

 

black box. Ketidaksesuaian fungsionalitas sistem yang dijumpai dapat diperbaiki 

sesuai keinginan pelanggan. 

Kebutuhan sistem dapat digolongkan menjadi kebutuhan fungsional dan 

kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional dapat dilihat pada Tabel 1 

dan kebutuhan fungsional pada Tabel 2. Hasil perancangan antar muka sistem dapat 

dilihat pada Lampiran 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

      

 

 

Analisis Use Case 

 Use case merupakan kumpulan skenario atau template untuk 

menggambarkan fungsi sistem (Pressman 2010). Tahapan awal yang dilakukan 

adalah mengidentifikasi actor. Actor pada use case merupakan entitas yang 

berinteraksi dengan sistem yaitu admin, pengajar, dan siswa.  

Tahapan analisis actor selanjutnya yaitu menganalisis capaian oleh actor 

ketika menggunakan sistem. Actor admin memiliki 6 capaian yaitu menambahkan 

pengajar ke dalam sistem, menambahkan pengajar ke mata kuliah, mengubah 

username dan password, menambahkan siswa, membuat mata kuliah, dan 

memanipulasi data mata kuliah. Actor pengajar memiliki 7 capaian yaitu 

menambahkan siswa, membuat mata kuliah, memanipulasi data mata kuliah, 

membuat soal, membuat kuis, memanipulasi data soal dan kuis, dan mengerjakan 

kuis. Actor siswa hanya dapat mengerjakan kuis. Hasil analisis actor dan capaian 

divisualisasikan menjadi use case diagram yang dihasilkan yaitu use case diagram 

sistem bank soal. Capaian dari masing-masing actor dapat dilihat pada Gambar 7.  

Tahap analisis use case yang dilakukan pada penelitian ini merupakan 

tahapan analisis ulang dari penelitian Rahmon (2014). Beberapa hasil analisis use 

case Rahmon (2014) mengalami perubahan. Perubahan tersebut ialah 

menambahkan pengajar ke dalam sistem dan mata kuliah hanya dilakukan pada 

actor admin.  
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Sistem Bank soal

Pengajar

Menambahkan 

pengajar ke dalam 

sistem

Siswa

Admin

Menambahkan 

siswa

Membuat mata 

kuliah

Memanipulasi data 

mata kuliah

Membuat soal

Manipulasi data 

soal dan kuis

Membuat kuis

Mengerjakan kuis

Menambahkan 

pengajar ke dalam 

mata kuliah

Mengubah 

Username dan 

password admin

            
Gambar 7 Use case diagram sistem bank soal 

Selain itu, actor admin dapat mengubah username dan password sedangkan 

actor pengajar dan siswa tidak bisa karena menggunakan autentikasi LDAP (lihat 

Gambar 18). Pengguna harus memasukkan username dan password untuk masuk 

ke dalam sistem bank soal. Struktur navigasi sistem dapat dilihat pada Lampiran 4, 

5, dan 6. Flow chart pada masing-masing actor dapat dilihat pada Lampiran 7, 8, 

dan 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perancangan  

 Hasil perancangan dilakukan setelah mendapatkan kebutuhan data, 

kebutuhan fungsional, dan kebutuhan non-fungsional pada tahap analisis. 

Perancangan mengubah model analisis yang telah didapat menjadi model desain 

yang dijadikan sebagai bahan acuan untuk pengembangan sistem. Kegiatan 

perancangan yang dilakukan meliputi perancangan class diagram, sequence 

diagram, dan database diagram. 

 

Perancangan Class Diagram 

Identifikasi struktur dasar sistem dilakukan berdasarkan use case diagram 

yang telah dibentuk sebelumnya. Struktur tersebut dibangun dan 

direpresentasikan dalam bentuk class diagram (lihat Gambar 8).  
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Gambar 8 Class Diagram tipe soal kode 

0..*

1

MataKuliahModel

-id-id

+teacherMatkul()+teacherMatkul()

-deskripsi-deskripsi
-kode_matkul-kode_matkul
-matkul-matkul

QuestionModel

-id-id

-timecreated-timecreated

-timemodified-timemodified

-createdby-createdby

-id_matkul-id_matkul

-questiontext-questiontext
-name-name

-type-type

-modifiedby-modifiedby

-tiks-tiks

+quizQuestion()+quizQuestion()

QuestionDatasetInput
Model

-id-id

-no-no

+getCount()+getCount()

-name-name
-id_question-id_question

-value-value

+getValueInput+getValueInput

QuestionDatasetOutput
Model

-id-id

-no-no

-name-name
-id_question-id_question

-type-type

-value-value

+search()+search()

QuestionTypeCodeModel

-id-id

-count-count

+viewQuestion()+viewQuestion()

-output-output
-id_question-id_question

-input-input

+checkRegexIn()+checkRegexIn()
+checkAnswer()+checkAnswer()

+checkRegexOut()+checkRegexOut()

QuestionTypeIsianModel

-id-id

+search()+search()

-answer-answer
-id_question-id_question

-grade-grade

+checkAnswer()+checkAnswer()

-grade-grade

QuestionTypePilihanModel

-id-id

+search()+search()

-answer-answer
-id_question-id_question

-grade-grade

+checkAnswer()+checkAnswer()
+viewQuestion()+viewQuestion()

QuizModel

-id-id

+search()+search()

-open_time-open_time
-name-name

-close_time-close_time

+listOpenQuiz()+listOpenQuiz()

-max_grade-max_grade

-duration-duration

-max_attempt_quiz-max_attempt_quiz

-penalty-penalty

-info-info

-id_matkul-id_matkul

-student_group-student_group

QuizQuestionModel

-id_quiz-id_quiz

+search()+search()
-grade-grade
-id_question-id_question

+totalMaxGrade()+totalMaxGrade()

QuizUserAttemptsModel

-attempt_quiz-attempt_quiz

+search()+search()

-id_quiz-id_quiz
-id_user-id_user

-id_question-id_question

+arrayDataGrade()+arrayDataGrade()
+totalGrade()+totalGrade()

-answer-answer

-time_attempt-time_attempt

-attempt-attempt

-grade-grade

-att_qtype-att_qtype

-time_finish-time_finish

QuizUserGradeModel

-id_matkul-id_matkul

+search()+search()

-id_user-id_user
-id_quiz-id_quiz

-total_grade-total_grade

+arrayDataGrade()+arrayDataGrade()

UserMatkulModel

-id_user-id_user

+search()+search()

-group-group
-id_matkul-id_matkul

-status-status

+userGroupList()+userGroupList()

+scopes()+scopes()

TikModel

-id-id

+search()+search()

-id_matkul-id_matkul
-tik-tik

-id_parent-id_parent

+matkulTik()+matkulTik()

+treeViewTik()+treeViewTik()

UserModel

-id-id

+search()+search()

-password-password
-username-username

-level-level

-csv_file-csv_file

-nama-nama

-nomor_induk-nomor_induk

+search()+search()

MataKuliahController

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+create()+create()
+view()+view()

+update()+update()

+index()+index()
+delete()+delete()

+admin()+admin()

+performAjaxValidation()+performAjaxValidation()
+loadModel()+loadModel()

+allowteacher()+allowteacher()

+allowEnroll()+allowEnroll()

QuestionAnswersController

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+create()+create()
+view()+view()

+update()+update()

+index()+index()
+delete()+delete()

+admin()+admin()

+performAjaxValidation()+performAjaxValidation()
+loadModel()+loadModel()

QuestionController

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+create()+create()
+view()+view()

+update()+update()

+index()+index()
+delete()+delete()

+admin()+admin()

+loadTypeQModel()+loadTypeQModel()

+loadModel()+loadModel()

+performAjaxValidation()+performAjaxValidation()

+allowTeacher()+allowTeacher()
+actionQuizPreview()+actionQuizPreview()

QuestionDatasetsController

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+create()+create()
+view()+view()

+update()+update()

+index()+index()
+delete()+delete()

+admin()+admin()

+loadModel()+loadModel()

+performAjaxValidation()+performAjaxValidation()

QuestionTypeCodeController

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+create()+create()
+view()+view()

+update()+update()

+index()+index()
+delete()+delete()

+admin()+admin()

+loadQuestion()+loadQuestion()
+loadModel()+loadModel()

+performAjaxValidation()+performAjaxValidation()

+_allowTeacher()+_allowTeacher()

+actionJawab()+actionJawab()

+actionCheck()+actionCheck()

+step2()+step2()

+step3()+step3()

QuestionTypeIsianController

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+create()+create()
+view()+view()

+update()+update()

+index()+index()
+delete()+delete()

+admin()+admin()

+loadQuestion()+loadQuestion()
+loadModel()+loadModel()

+performAjaxValidation()+performAjaxValidation()

+_allowTeacher()+_allowTeacher()

+actionJawab()+actionJawab()

+actionCheck()+actionCheck()

+step2()+step2()

+step3()+step3()

QuestionTypeMencocokkanCode
Controller

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+actionCreate()+actionCreate()
+actionView()+actionView()

+actionUpdate()+actionUpdate()

+actionIndex()+actionIndex()
+actionDelete()+actionDelete()

+actionAdmin()+actionAdmin()

+loadQuestion()+loadQuestion()
+loadModel()+loadModel()

#performAjaxValidation()#performAjaxValidation()

#_allowTeacher()#_allowTeacher()

QuestionTypePilihanController

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+actionCreate()+actionCreate()
+actionView()+actionView()

+actionUpdate()+actionUpdate()

+actionIndex()+actionIndex()
+actionDelete()+actionDelete()

+actionAdmin()+actionAdmin()

+loadQuestion()+loadQuestion()
+loadModel()+loadModel()

#performAjaxValidation()#performAjaxValidation()

#_allowTeacher()#_allowTeacher()

+actions()+actions()

QuestionTypeMencocokkan
Controller

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+actionCreate()+actionCreate()
+actionView()+actionView()

+actionUpdate()+actionUpdate()

+actionIndex()+actionIndex()
+actionDelete()+actionDelete()

+actionAdmin()+actionAdmin()
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+loadModel()+loadModel()

#performAjaxValidation()#performAjaxValidation()

#_allowTeacher()#_allowTeacher()

+actions()+actions()
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QuizController

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+actionCreate()+actionCreate()

+actionView()+actionView()

+actionUpdate()+actionUpdate()

+actionIndex()+actionIndex()
+actionDelete()+actionDelete()

+actionAdmin()+actionAdmin()

+actionTambah()+actionTambah()
+loadModel()+loadModel()

#performAjaxValidation()#performAjaxValidation()

#_allowTeacher()#_allowTeacher()

+actionUpdateLo()+actionUpdateLo()

+actionDeleteQQ()+actionDeleteQQ()

+actionPreview()+actionPreview()

+actionUpdateQuiz()+actionUpdateQuiz()

+actionOpenQuiz()+actionOpenQuiz()

+actionStartQuiz()+actionStartQuiz()

#_allowEnroll()#_allowEnroll()

#_allowStartQuiz()#_allowStartQuiz()

+actionJawab()+actionJawab()

+quizUserAttempt()+quizUserAttempt()

+actionUpdateGradeQuizQuestio
n()

+actionUpdateGradeQuizQuestio
n()

+quizUserGrade()+quizUserGrade()

+actionGrade()+actionGrade()

+actionExport()+actionExport()

+actionGradeQuiz()+actionGradeQuiz()

+actionSaveNewQuiz()+actionSaveNewQuiz()

+actionPrint()+actionPrint()

SiteController

+actionError()+actionError()

+accessRules()+accessRules()

+actionLogout()+actionLogout()

+actionIndex()+actionIndex()

+actions()+actions()

+actionContact()+actionContact()

+actionLogin()+actionLogin()

+actionRegister()+actionRegister()

TikController

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+actionCreate()+actionCreate()

+actionUpdate()+actionUpdate()

+actionDelete()+actionDelete()

+actionAdmin()+actionAdmin()

+actionUpdateTik()+actionUpdateTik()
+loadModel()+loadModel()

#performAjaxValidat
ion()

#performAjaxValidat
ion()

+_allowTeacher()+_allowTeacher()

UserController

+filters()+filters()

+accessRules()+accessRules()

+actionCreate()+actionCreate()

+actionUpdate()+actionUpdate()

+actionDelete()+actionDelete()

+actionAdmin()+actionAdmin()

+actionStudentGroup()+actionStudentGroup()

+loadModel()+loadModel()

#performAjaxValidation(
)

#performAjaxValidation(
)

+actionUpdateUM()+actionUpdateUM()

+actionView()+actionView()

+actionIndex()+actionIndex()

+actionDeleteUserMatk
ul()

+actionDeleteUserMatk
ul()

+actionTeacher()+actionTeacher()

+actionCariUser()+actionCariUser()

+actionAddTeacher()+actionAddTeacher()

+actionDeleteTeacher()+actionDeleteTeacher()

+allowTeacher()+allowTeacher()

QuestionTypeMencocokkanCode
Model

-id-id

+viewQuestion()+viewQuestion()

-id_question_mencocokkan-id_question_mencocokkan
-id_question-id_question

-jumlah_soal-jumlah_soal

+search()+search()

+checkAnswer()+checkAnswer()

+checkRegexIn()+checkRegexIn()

+checkRegexOut()+checkRegexOut()

QuestionTypeMencocokkan
Model

-id-id

+viewQuestion()+viewQuestion()

-subquestion-subquestion
-id_question-id_question

-answer-answer

+search()+search()
+checkAnswer()+checkAnswer()

0..*

Class diagram yang dihasilkan terdapat 13 class diagram yaitu class 

question, class question tipe kode, class question tipe pilihan, class question tipe 

isian, class question tipe mencocokkan, class question tipe mencocokkan kode, 

class question dataset, class question answer, class tik, class mata kuliah, class 

quiz, class user, dan class site. 
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Gambar 9 Sequence Diagram membuat tipe soal kode 

Perancangan Sequence Diagram 

 Sequence diagram merupakan diagram yang menunjukkan peristiwa 

kejadian yang menyebabkan transisi dari objek ke objek lainnya yang disusun 

berdasarkan urutan waktu. Sequence diagram menggambarkan secara sekuensial 

proses antar-objek disertai data antar-objek yang terjadi pada use case diagram. 

Sequence diagram pada sistem bank soal berfokus pada 3 hal seperti membuat tipe 

soal kode, membuat tipe soal mencocokkan kode, dan memulai dan menjawab kuis. 

Pengajar membuat teks soal sesuai format yang telah ditentukan, dan kode-

kode tersebut digantikan dengan sesuatu nilai dataset masukan yang diperoleh dari 

database secara acak (lihat Gambar 9). Dataset masukan akan mempengaruhi nilai 

dataset keluaran dan akan diubah menjadi textbox saat ditampilkan. Hasil 

implementasi terhadap form pembuatan soal tipe kode dapat dilihat pada Lampiran 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Gambar 10 merupakan sequence diagram tipe soal mencocokkan kode. 

Pengajar membuat tipe soal mencocokkan kode lalu sistem menampilkan template 

soal yang berasal dari template tipe kode dan menentukan jumlah soal yang akan 

dihasilkan. Sistem akan mengacak soal dan jawaban tipe soal mencocokkan kode. 

Setelah memilih jawaban lalu menekan tombol save maka jawaban tersebut akan 

tersimpan di dalam database.  

Tipe soal mencocokkan kode, isian, dan pilihan menggunakan tabel yang 

sama untuk menyimpan data yaitu tabel tbl_question_answer. Tabel ini berelasi 

dengan tabel tbl_question dengan relasi one-to-many sehingga memungkinkan 

satu soal memiliki banyak pilihan jawaban (lihat Gambar 13). Penghitungan tipe 

soal mencocokkan kode dengan menghitung seluruh jawaban benar dibagi dengan 

total soal. Gambar 15 merupakan halaman hasil tipe soal mencocokkan kode. 

 

 

 



 

 

 

10 

 
Gambar 10 Sequence diagram membuat tipe soal mencocokkan kode 

 

Gambar 11 Sequence diagram membuat tipe soal mencocokkan biasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11 menggambarkan sequence diagram untuk tipe soal 

mencocokkan biasa. Pada dasarnya tipe soal ini hampir sama dengan tipe soal 

mencocokkan kode yang membedakannya adalah pertanyaan dan jawaban yang 

dimasukkan. Tipe soal mencocokkan biasa, pertanyaan, dan jawaban dihasilkan 

dari masukan, sedangkan tipe soal mencocokkan kode dihasilkan dari database tipe 

soal kode. 
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Gambar 12 Sequence diagram memulai dan menjawab kuis 

Sistem akan secara otomatis mengolah masukan dari pengguna kemudian 

dicocokkan dengan jawaban yang telah dimasukkan sebelumnya. Penghitungan 

jawaban diganti dengan cara jumlah soal benar dibagi dengan jumlah soal yang 

tersedia. Gambar 12 menyajikan sequence diagram memulai dan menjawab kuis. 

Pada halaman kuis terdapat waktu buka dan waktu tutup merupakan waktu mulai 

dan akhir kuis. Durasi merupakan lamanya pengerjaan kuis. Faktor hukuman 

merupakan faktor pengali untuk potongan nilai dalam menghitung banyaknya 

percobaan siswa mengirim jawaban. Siswa tidak dikenakan potongan nilai jika 

faktor hukuman tidak diberikan oleh pengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuis dapat memiliki banyak soal dengan tipe soal yang beragam. Kuis 

memiliki nilai yang beragam pada tiap butir soal supaya dapat membedakan 

tingkat kesulitan dari setiap soal. Setelah siswa mengerjakan kuis, sistem akan 

menyimpan data kuis ke dalam database, data yang disimpan seperti jawaban 

siswa, attempt, grade, att qtype, time attempt, dan time finish. Halaman kuis 

terbagi menjadi dua, yaitu pada seluruh kuis dan pada halaman masing-masing 

jawaban soal pada suatu kuis. Halaman kuis dapat dilihat pada Lampiran 11. 

Desain database mengalami penambahan tabel question_mencocokkan_kode (lihat 

Gambar 13). Tabel ini berelasi dengan tabel question yaitu one to one yang berarti 

satu soal mencocokkan kode memiliki satu jawaban. Field-field database dapat 

dilihat pada Lampiran 12. 
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Gambar 13 Database diagram setelah penambahan fitur mencocokkan kode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

 

Lingkungan pengembangan 

 Lingkungan implementasi yang digunakan adalah sebuah komputer dengan 

spesifikasi: 

- Sistem operasi: Linux Sabily 10.10 32 bit Ultimate, Ubuntu 12, Ubuntu 14.02, 

Ubuntu 16.04. Windows 8.1 32 bit, Windows 10 64 bit. 

- Prosesor Intel Core i7 CPU @ 1.5 GHz. 

- RAM DDR3 4GB. 

- Hardisk 500GB. 

- IDE Netbeans 8.0 

- XAMPP 1.7.7 (Apache 2.2.217, MySQL 5.3.5, PHP 5.3.5), 1.8.1 (Apache 2.4.3, 

MySQL 5.5.27, PHP 5.4.7), 5.6.30 (Apache 2.4.25, MySQL 5.6.30, PHP 

5.6.30), 7.0.15 (Apache 2.4.25, PHP 7.0.15) 

- Yii Framework 1.1.14 
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Gambar 14 Halaman membuat tipe soal mencocokkan kode 

 

Gambar 15 Halaman kuis tipe soal mencocokkan kode 

Pengembangan sistem 

 Sistem bank soal dikembangkan dengan framework Yii yang menggunakan 

PHP sebagai bahasa pemrograman. Fitur-fitur yang dikembangakan pada sistem 

sebelumnya sebagai berikut: tipe soal isian, pilihan, dan kode. Sistem bank soal 

dikembangkan dengan menambahkan tipe soal mencocokkan dan autentikasi 

menggunakan metode LDAP. Pengkodean sistem dilakukan dengan mengacu 

kepada class diagram yang juga menggunakan architecture pattern MVC. Tipe 

soal mencocokkan kode dikembangkan dari template tipe kode. Template tersebut 

ditampilkan kepada pengguna untuk memilih salah satu dari soal tipe kode dan 

menentukan jumlah soal yang akan dihasilkan oleh tipe soal mencocokkan kode 

(lihat Gambar 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Siswa mengerjakan kuis yang berisi tipe soal mencocokkan kode dengan 

memasangkan soal dan jawaban (lihat Gambar 15). Soal dan jawaban tipe 

mencocokkan kode berjumlah sama dalam setiap soal. Soal dan jawaban diperoleh 

dari template tipe soal kode. 
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Gambar 16 Halaman membuat tipe soal mencocokkan biasa 

 

Gambar 17 Halaman kuis tipe soal mencocokkan biasa 

Selain pengembangan tipe soal mencocokkan kode, dilakukan juga 

pengembangan tipe soal mencocokkan biasa. Tipe soal mencocokkan biasa 

merupakan pengembangan tipe soal yang berasal dari tipe soal isian. Tipe soal ini 

berisi teks soal, pertanyaan, dan jawaban. Perbedaan yang mendasar dari tipe soal 

mencocokkan biasa dengan tipe isian maupun pilihan adalah adanya bobot nilai 

pada setiap masing-masing jawaban. Tipe soal mencocokkan biasa hanya 

mengandung pertanyaan dan jawaban saja (lihat Gambar 16). Siswa dapat 

menjawab tipe soal mencocokkan dengan memilih jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan (lihat Gambar 17). 
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Gambar 19 Halaman tambah pengajar ke dalam sistem 

 

Gambar 18 Halaman ubah username dan password admin 

Pengembangan sistem bank soal dilakukan juga pada actor admin. Actor 

admin dapat melakukan ubah username dan password admin (lihat Gambar 18). 

Actor admin dapat mengubah datanya sendiri karena akun admin bukan berasal dari 

database LDAP. Selain itu, actor admin dapat mengubah nomor induk dan nama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actor admin dapat menambahkan pengajar ke dalam sistem bank soal (lihat 

Gambar 19). Actor admin dapat menambahkan pengajar ke dalam sistem 

dikarenakan data pengajar berasal dari database LDAP. Data yang dimasukkan 

mencakup nama, username, dan nomor induk pengajar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Autentikasi LDAP 

Pengembangan sistem bank soal menggunakan autentikasi LDAP dan 

database MySQL server. Pengguna saat mengakses bank soal terlebih dahulu 

akan diautentikasi menggunakan fungsi LDAP yang memiliki fungsi di dalam 

fail UserIdentity.php sebagai berikut: 
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1 $connection = 

ldap_connect($options['host'],$options['port']); 

2 $r=@ldap_search($connection,'dc=dummydc, dc=dummydc, 

dc=dummydc','uid='.$this->username); 

3 $result = @ldap_get_entries($connection, $r); 

4 $bind = @ldap_bind($connection, $result[0]['dn'], 

$this->password); 

  

 Fungsi $ldap_connect adalah untuk membentuk koneksi ke server LDAP 

pada host dan port. Fungsi $ldap_search untuk mengetahui apakah username 

yang dimasukkan dikenali atau tidak. Fungsi $ldap_get_entries berfungsi 

membaca beberapa entry, atribut, dan nilai yang diberikan. Sistem mencocokkan 

dengan server LDAP melalui fungsi $ldap_bind yang berada di dalam fail 

main.php. 

Contoh:  

1 ‘params’=>array(‘ldap’=>array=>(‘host’=>'dummyhost’, 

‘port’ =>389, ‘ou’ => ‘student’); 

  

 Sistem memiliki 2 akses autentikasi yaitu melalui LDAP dan database 

lokal. pengguna melakukan autentikasi melalui database lokal ialah admin, 

sedangkan pengajar dan siswa melalui LDAP. Pengguna yang memiliki hak 

akses sebagai admin dapat menambahkan pengajar pada mata kuliah tertentu. 

Hak akses pengajar dapat menambahkan pengajar lain ke dalam sistem dan mata 

kuliah. Hasil tampilan. Hasil tampilan tambah pengajar mata kuliah dapat dilihat 

pada Lampiran 13. Script untuk menentukan status pengaj ar sebagai berikut: 

Contoh: 
$filter="(&(givenName=ahmad*)(objectClass=dosen*))"; 

 

Pengujian 

Black Box Testing  

Black box testing merupakan pengujian yang dilakukan di antarmuka 

software dan berfokus pada pengujian fungsional (Pressman dan Maxim 2015). 

Black box testing dilakukan dengan menggunakan skenario pengujian yang diambil 

dari kebutuhan fungsionalitas yang dihasilkan pada tahap analisis. Kebutuhan 

fungsionalitas yang dimaksud adalah use case. Pengujian secara black box 

dilakukan pada kebutuhan fungsionalitas yang telah menjadi modul siap pakai pada 

sistem yang telah dibuat. 

Pengujian yang dilakukan difokuskan pada fungsionalitas yang melakukan 

transaksi data ke database. Sasaran pengujian adalah form masukan dari tiap-tiap 

modul yang mewakili use case yang dihasilkan pada tahap analisis. Hasil pengujian 

secara black box dapat dilihat pada Lampiran 14. 

 

Perbaikan sistem 

 Sistem bank soal awal mula dikembangkan di Windows (Rahmon 2014) 

kemudian migrasi ke Linux. Program sistem bank soal yang dirancang ini 

menyesuaikan pada server IPB yang menggunakan Linux. Pengujian dilakukan 

dengan mencoba pada lingkungan Windows dan Linux. Pengujian sistem bank soal 

di Linux menghasilkan pesan error (lihat Gambar 20).  
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Gambar 21 Halaman tipe soal kode disebabkan case sensitive 

Di antara pesan error yang timbul disebabkan oleh kesalahan pengaturan 

permissions pada folder runtime dan assets. Permissions harus diubah menjadi 777 

(hak baca, menulis, dan menjalankan fail executable) agar dapat berjalan dengan 

baik.  

Sistem penamaan fail dan folder di Linux memperhatikan case sensitive. 

Permasalahan yang timbul akibat case sensitive terjadi pada proses generate dataset 

tipe soal kode (lihat Gambar 21). Modul-modul yang tidak berjalan di Linux 

disebabkan oleh case sensitive sehingga penamaan dari setiap modul yang tidak 

berjalan tersebut harus diubah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesan error yang timbul juga dapat terjadi karena kesalahan logika atau 

penulisan kode program. Kesalahan logika menyebabkan timbulnya bug (lihat 

Gambar 22). Bug ditampilkan pada Gambar 22 menunjukkan capaian pembelajaran 

“e” muncul pada mata kuliah d1, seharusnya hanya muncul pada mata kuliah e1. 

 

Gambar 20 Pesan error pada sistem bank soal di Linux 
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Gambar 23 Halaman tipe soal kode disebabkan perbedaan versi PHP 

 

Proses migrasi dari Windows ke Linux menimbulkan pesan error atau tidak 

berjalan dengan baik suatu modul dapat disebabkan juga versi PHP (lihat Gambar 

23). Versi PHP yang berbeda menimbulkan tidak berjalannya suatu modul dengan 

baik. Pemecahan masalah dari perbedaan versi PHP 5.4 dengan simbol “[]” dan 

sebelumnya dengan mengubah simbol pada versi 5.4 ke atas dengan simbol “array 

[]”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 22 Halaman tipe soal kode disebabkan kesalahan logika 
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SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Penelitian ini menambahkan fitur-fitur pada sistem bank soal dan 

memperbaiki bug-bug. Pengembangan 2 tipe soal yaitu soal mencocokkan kode dan 

mencocokkan biasa. Pengguna sistem bank soal terbantu dengan 

mengimplementasikan LDAP karena dapat mempermudah pengguna sehingga 

tidak perlu menggunakan akun khusus. 

 

Saran 

Penelitian ini dapat dikembangkan dengan tipe soal mencocokkan kode yang 

dapat dibuat lebih banyak jawaban daripada soal yang tersedia. Selain itu, sistem 

bank soal dapat dikembangkan dengan user interface dan user experience yang 

lebih baik. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 Contoh source code program dataset masukan 

1 

2 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

3 #include <ctype.h> 

4 #include <math.h> 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

int main (int argc, char *argv []){ 

int max1, max2, mask, x, count, i; 

   srand(time(NULL)); 

        if(argc==4){ 

           count=atoi(argv[1]); 

           max1=atoi (argv[2]); 

           max1=atoi (argv[2]); 

        for (i=0;i<count; i++){ 

             x = rand() % max1; 

             mask = 1<< (int)(log(x)/log(2)); 

            while(mask){  

                 putchar ((x & mask)? '1': '0'); 

                 mask >>= 1; } 

                 printf (" "); 

             x = rand() % max1; 

             mask = 1<< (int)(log(x)/log(2)); 

            while(mask){  

                 putchar ((x & mask)? '1': '0'); 

                 mask >>= 1; } 

                 printf (" \n");  } } 

        else printf ("Jumlah argument tidak cocok"); 

   return 0; } 

 

Keterangan:  

Baris ke-4 berfungsi untuk memasukkan fungsi matematika. Baris ke-5 merupakan 

fungsi nilai balikan. Baris ke-6 yaitu inisialisasi variabel. Baris ke-8 mengecek 

jumlah argument+1 yang dikirim sama dengan jumlah argument yang seharusnya. 

Baris ke-9 count dari masukan form create soal. Baris ke-10 dan 11 merupakan 

parameter masukan. Baris ke-12 s.d 23 merupakan algoritme untuk menghasilkan 

nilai masukan dataset sebanyak nilai count dari form create soal.  
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Lampiran 2 Contoh source code program dataset keluaran 

1 

2 

#include <stdio.h> 

#include <time.h> 

3 #include <ctype.h> 

4 #include <math.h> 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

int main (int argc, char *argv []){ 

  int l, len, mask, i; 

  unsigned long t, dec_a, dec_b, sum; 

  char *a, *b; 

        if(argc==4){ 

           a= argv[1]; 

           b= argv[2]; 

           dec_a = 0; 

           mask = 1; 

           len = strlen(a); 

        for (i=0;i<len; i++){ 

             if(a[len-i-1] – 48) { 

                 dec_a += mask; } 

             mask <<= 1; } 

           dec_b = 0; 

           mask = 1; 

           len = strlen(b); 

        for (i=0; i<len; i++){ 

              if(b[len-i-1] – 48{ 

                  dec_b +=mask; } 

              mask <<= 1; } 

        sum = dec_a + dec_b; 

        t = sum; 

        l = 0; 

        while (t){ 

            t >>= 1; 

            l++; }          

        mask = 1 << (l-1); 

        while (mask) { 

            putchar ((sum & mask)? '1': '0'); 

            mask >>= 1; } 

    } 

    else printf ("Jumlah argumen tidak cocok"); 

    return 0; 

} 

 

Keterangan:  

Baris ke-4 berfungsi untuk memasukkan fungsi matematika. Baris ke-5 merupakan 

fungsi nilai balikan. Baris ke-6 s.d 8 yaitu inisialisasi variabel. Baris ke-9 mengecek 

jumlah argument+1 yang dikirim sama dengan jumlah argument yang seharusnya. 

Baris ke-10 dan 11 merupakan parameter masukan. Baris ke-12 dan 13 merupakan 

variabel yang diberikan nilai masukan. Baris ke-15 s.d 35 merupakan algoritme 

untuk menghasilkan nilai dataset keluaran sebanyak nilai count dari form create 

soal.   
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Lampiran 3 Rancangan antarmuka sistem  

 

Header 

Breadcrumb / navigasi 

 

 
 
 
 

Sidebar menu 

 

 
 
 
 

Content 

Footer 

 

 

 

Lampiran 4 Struktur navigasi untuk pengajar  

Halaman Login

Daftar mata 

kuliah

Mengelola mata 

kuliah

Login sebagai 

pengajar

Preview kuis

Mengelola 

pengajar

Nilai

Lihat mata 

kuliah
update

Mengelola kuis
Daftar kuis 

dibuka
Membuat kuis

Capaian 

pembelajaran
Daftar kuisMengelola soal

create update
Grup siswa

Mengelola kuis update Nilai kuis
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Buat soal

Soal

Pilih Tipe 

Soal

Isian Kode Pilihan

Menco

cokka

nKode

Menco

cokka

nBiasa  

Lampiran 5 Struktur navigasi untuk admin  

Halaman login

Daftar mata 

kuliah

Login sebagai 

admin

Lihat mata 

kuliah

Mengelola 

mata kuliah

update

Grup siswa
Mengelola 

pengajar
 

Lampiran 6 Struktur navigasi untuk siswa  

Halaman 

login

Daftar mata 

kuliah

Lihat mata 

kuliah

Daftar kuis 

dibuka

Nilai kuis

Mulai kuis

Login sebagai 

siswa

 

Lampiran 7 Flow chart untuk pengajar  

Mulai

Login

Pilih Mata 

Kuliah

Soal

Mata 

kuliah

Peng

guna
Kuis

LogoutSelesai
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Menco

cokkan

Kode

Pilih data 

soal

Tipe soal mecocokkan kode

Masukkan 

jumlah soal

Database

Mata 

kuliah

Masukkan 

data mata 

kuliah 

A

Database

valid

Buat mata kuliah

Tidak

Ya

A

Pilih Soal

Database

Masukkan 

nilai soal

Tambah soal ke kuis

Mata 

kuliah

Masukkan 

data mata 

kuliah 

A

Database

valid

Buat mata kuliah

Tidak

Ya

 Flow chart untuk pengajar lanjutan 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

Ya

Tidak

Tipe soal kode

Kode

Masukkan 

data soal

Dataset 

masukan

Loop sebanyak 

count

valid
Run Program 

dataset output
Tipe Soal

Database
Run Program 

dataset input

Tidak

Dataset 

keluaran

Berhenti
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Flow chart untuk pengajar lanjutan 

Tipe soal pilihan

Pilih

an

Masukkan 

data soal

Database

valid

Ya

Tipe soal isian

Tidak

Isian

Masukkan 

data soal

Database

valid

Ya

Tidak

Tipe soal mencocokkan biasa

Menco

cokka

nBiasa

Masukkan 

data soal

Database

valid

Ya

Tidak

 

 

Lampiran 8 Flow chart untuk admin sistem bank soal 

Masukkan 

data soal

Terdaftar

Database
Tambah 

pengajar

TidakYa

Membuat mata kuliah
Mulai

Login

Pilih Mata 

Kuliah

Pengajar

Mata 

kuliah

Logout Selesai

Mata 

kuliah

 

Cari 

pengajar

Terdaftar

Database user
Tambah 

pengajar

Tidak Ya

Tambah pengajar ke sistem

Penga

jar

Cari 

pengajar

Terdaftar

Database mata 

kuliah 

Tambah 

pengajar 

Tidak Ya

Tambah pengajar mata kuliah

Peng

ajar
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Mulai

Login

Pilih Mata 

Kuliah

Kuis 

Logout

Selesai

Soal kuis

Mengerjakan kuis

Kuis 

Database

Submit 

jawaban 

kuis

Cek jawaban

Lampiran 9 Flow chart untuk siswa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 10 Halaman pembuatan tipe soal kode 
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Lampiran 11 Halaman memulai kuis 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12 Keterangan atribut tabel database 

Tabel mata_kuliah 

Atribut Tipe data Keterangan 

id Integer (11) Primary key 

Matkul Varchar (100) Nama mata kuliah 

Kode_matkul Varchar (10) Kode untuk mata kuliah 

Deskripsi Text Deskripsi mata kuliah 

Tabel tujuan_instruksional 

Atribut Tipe data Keterangan 

id Integer (11) Primary key 

tik Text Isi tujuan instruksional 

id_matkul Integer (11) Id mata kuliah 

Id_parent Integer (11) Id tujuan instruksional 

 

Tabel question_Tipe_code 

Atribut Tipe data Keterangan 

id Integer (11) Primary key 

id_question Integer (11) Id 

name Varchar (25) Nama dataset masukan 

value  Varchar (200) Nilai dataset 

no Integer (11) No dataset yang dihasilkan 
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Tabel question 

Atribut Tipe data Keterangan 

id Integer (11) Primary key 

name Varchar (10) Nama untuk soal 

Questiontext Text Teks soal 

Tipe  Varchar (100) Tipe soal 

Timecreated Datetime Tanggal soal dibuat 

Timemodified Datetime Tanggal soal diperbaharui 

Createdby Integer (11) Id pengguna pembuat soal 

Modifiedby Integer (11) Id pengguna yang memodifikasi soal 

Id_matkul Integer (11) Id mata kuliah 

 

 

Tabel tik 

Atribut Tipe data Keterangan 

id_question Integer (11) Id question 

Id_tik Integer (11) Id tik 

 

 

Tabel quiz 

Atribut Tipe data Keterangan 

id Integer (11) Primary key 

name Varchar (100) Nama untuk kuis 

open_time Datetime Waktu buka kuis 

close_time Datetime Waktu tutup kuis 

duration Integer (11) Lamanya waktu mengerjakan kuis 

penalty Float Faktor hukuman 

info Text Info tambahan untuk kuis 

id_matkul Integer (11) Id mata kuliah 

max_attempt_quiz Integer (11) Maksimum pengerjaan kuis 

student_group Integer (11) Grup siswa 

max_grade Integer (11) Nilai maksimum yang bisa ditempatkan 

 

 

Tabel question_answer 

Atribut Tipe data Keterangan 

id Integer (11) Primary key 

id_question Integer (11) Id soal 

answer Tinytext Pilihan-pilihan untuk jawaban soal 

grade Double Nilai untuk jawaban 
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Tabel question_dataset_output 

Atribut Tipe data Keterangan 

id Integer (11) Primary key 

id_question Integer (11) Id soal 

name Varchar (25) Nama dataset keluaran 

Tipe Varchar (10) Tipe data dataset  

value  Varchar (200) Nilai dataset 

grade Integer (11) Nilai/grade yang diberikan saat 

jawaban benar 

no Integer (11) No dataset yang dihasilkan 

 

 

Tabel question_dataset_input 

Atribut Tipe data Keterangan 

id Integer (11) Primary key 

id_question Integer (11) Id soal 

name Varchar (25) Nama dataset keluaran 

value  Varchar (200) Nilai dataset 

no Integer (11) No dataset yang dihasilkan 

 

 

Tabel quiz_user_grade 

Atribut Tipe data Keterangan 

id_matkul Integer (11) Id mata kuliah 

id_quiz Integer (11) Id kuis 

id_user Integer (11) Id pengguna 

total_grade Integer (11) Total nilai kuis 

 

Tabel quiz_user_attempts 

Atribut Tipe data Keterangan 

attempts_quiz Integer (11) Percobaan kuis ke- 

id_user Integer (11) Id pengguna yang mengerjakan kuis 

id_quiz Integer (11) Id kuis 

id_question Integer (11) Id soal 

answer Tinytext Jawaban pertanyaan kuis yang dikirim 

attempt Integer (11) Percobaan mengirim jawaban soal ke- 

grade Float Nilai yang diperoleh 

att_qTipe Tinytext Atribut yang dimiliki soal 

time_attempt Datetime Waktu mengirim jawaban soal 

time_finis Datetime Waktu berakhirnya kuis 
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Tabel user 

Atribut Tipe data Keterangan 

id Integer (11) Primary key 

Username Varchar (128) Username 

Level Integer (11) Total nilai kuis 

Nama Varchar (50) Nama pengguna 

Nomor_induk Varchar (20) Nomor induk pengguna 

 

 

Tabel question_Tipe_mencocokkan_code 

Atribut Tipe data Keterangan 

id Integer (11) Id  

id_question Integer (11) Id question 

id_question_mencocokkan Integer (11) Id question mencocokkan kode 

jumlah_soal Integer (11) Banyaknya soal yang akan 

dibuat 

 

Lampiran 13 Halaman tambah pengajar ke mata kuliah 
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Lampiran 14 Hasil Pengujian dengan Metode Black Box 

1. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas membuat kuis 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Membuat kuis 

 

Form tambah data kuis 

Semua field diisi dengan 

benar 

Pengajar menambah 

data kuis 

Data kuis bertambah 

Halaman dilanjutkan ke 

penambahan soal 

Data kuis bertambah 

Data kuis ditampilkan 

pada halaman 

penambahan soal 

 Form tambah data kuis Field bertanda bintang 

tidak diisi atau kosong 

Data kuis tidak bertambah 

dan keluar 

 

Form menampilkan 

peringatan bahwa semua 

field bertanda bintang harus 

diisi 

Data kuis tidak 

bertambah dan keluar 

 

Form menampilkan 

peringatan bahwa 

semua field yang 

bertanda bintang harus 

diisi 

 

2. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas mengubah kuis 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Mengubah kuis Klik tombol update kuis Pengajar mengubah data 

kuis 

Data kuis berubah Data kuis berubah 
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3. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas tambah pengajar ke dalam mata kuliah 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Tambah pengajar 

mata kuliah 

Klik tombol tambah 

pengajar 

Admin menambahkan 

pengajar ke dalam 

mata kuliah 

Daftar pengajar ditampilkan 

dan bertambah 

Daftar pengajar 

ditampilkan dan 

bertambah 

 

4.    Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas tambah pengajar ke dalam sistem bank soal 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Tambah pengajar 

mata kuliah 

Klik tombol tambah 

pengajar 

Admin menambahkan 

pengajar ke dalam 

sistem 

Daftar pengajar ditampilkan 

dan bertambah 

Daftar pengajar 

ditampilkan dan 

bertambah 

 

5. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas menghapus pengajar dari dalam sistem bank soal 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Menghapus pengajar 

dari sistem bank soal 

 

Ikon menghapus data 

pengajar 

Klik ikon hapus 

Admin menghapus data 

pengajar 

 

Form akan tampil pesan 

konfirmasi pada layar  

Data pengajar dihapus 

 

Data pengajar dihapus dari 

database dan tampil tabel 

pertanyaan 

Data pengajar dihapus 

 

Data pengajar dihapus dari 

database 
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6. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas tambah soal mencocokkan biasa 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Membuat soal 

mencocokkan biasa 

 

Form tambah data soal 

Semua field diisi dengan 

benar 

Pengajar menambah 

data soal 

Data soal bertambah 

Data soal disimpan di 

database dan tampil tabel 

pertanyaan 

Data soal bertambah 

Data soal disimpan di 

database dan tampil tabel 

pertanyaan 

 Form tambah data soal Field bertanda bintang 

tidak diisi atau kosong 

Data soal tidak bertambah 

dan keluar 

 

Form menampilkan 

peringatan bahwa semua field 

bertanda bintang harus diisi 

Data soal tidak bertambah 

dan keluar 

 

Form menampilkan 

peringatan bahwa 

semua field yang bertanda 

bintang harus diisi 

 

 

7. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas ekspor data nilai ke fail Excel dan Pdf 

 

 

 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Ekspor data nilai ke 

fail Excel dan PDF 

Daftar nilai Pengajar mengekspor 

data nilai ke dalam 

bentuk Excel dan PDF 

Data nilai diekspor ke bentuk 

Excel dan PDF 

Data nilai diekspor ke 

bentuk Excel dan PDF 
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8. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas mengubah soal mencocokkan biasa 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Membuat soal 

mencocokkan biasa 

 

Form mengubah data 

soal 

Semua field diisi dengan 

benar 

Mengubah data soal Data soal diubah 

Data soal disimpan di 

database dan tampil tabel 

pertanyaan 

Data soal berubah 

Data soal disimpan di 

database dan tampil daftar 

soal 

 Form mengubah data 

soal 

Field bertanda bintang 

tidak diisi atau kosong 

Data soal tidak berubah dan 

keluar 

 

Form menampilkan 

peringatan bahwa semua field 

bertanda bintang harus diisi 

Data soal tidak berubah 

dan keluar 

 

Form menampilkan 

peringatan bahwa 

semua field yang bertanda 

bintang harus diisi 

 

 

9. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas menghapus soal mencocokkan biasa 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Menghapus soal 

mencocokkan biasa 

 

Ikon menghapus data 

soal 

Klik ikon hapus 

Menghapus data soal 

 

Form akan tampil 

pesan konfirmasi pada 

layar  

Data soal dihapus 

 

Data soal dihapus dari 

database dan tampil tabel 

pertanyaan 

Data soal dihapus 

 

Data soal dihapus dari 

database 
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10. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas tambah soal mencocokkan kode 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Tambah soal 

mencocokkan kode 

Daftar jenis-jenis soal Pengajar menambahkan 

soal mencocokkan kode 

Soal telah ditambahkan 

ke dalam database 

Soal telah ditambahkan 

ke dalam database 

 

11. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas mengubah soal mencocokkan kode 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Mengubah soal 

mencocokkan kode 

 

Form mengubah data 

soal 

Semua field diisi dengan 

benar 

Pengajar mengubah data 

soal 

Data soal diubah 

Data soal disimpan di 

database dan tampil tabel 

pertanyaan 

Data soal berubah 

Data soal disimpan di 

database dan tampil 

daftar soal 

 

12. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas menghapus soal mencocokkan kode 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Menghapus soal 

mencocokkan kode 

 

Form menghapus data 

soal 

Klik ikon hapus 

Pengajar menghapus data 

soal 

Form akan menampilkan 

pesan konfirmasi pada layar  

Data soal dihapus 

 

Data soal dihapus dari 

database dan tampil tabel 

pertanyaan 

Data soal dihapus 

 

Data soal dihapus dari 

database  
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13. Hasil pengujian black box untuk fungsionalitas mengubah username dan password admin 

Function Precondition Test case Expected Result Actual Result 

Mengubah username 

dan password 

 

Form mengubah 

username dan password 

Semua field diisi dengan 

benar 

Admin mengubah 

username dan 

password 

Username dan password soal 

diubah 

Username dan password 

disimpan di database 

Data username dan 

password berubah 

Data username dan 

password disimpan di 

database 

 Form mengubah 

username dan password 

Field bertanda bintang 

tidak diisi atau kosong 

Data soal tidak berubah dan 

keluar 

 

Form menampilkan 

peringatan bahwa semua field 

bertanda bintang harus diisi 

Data soal tidak berubah 

dan keluar 

 

Form menampilkan 

peringatan bahwa semua 

field bertanda bintang 

harus diisi 
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