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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi yang semakin berkembang memang membuat segalanya 

menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi telepon pintar atau 

smartphone saat ini semakin pesat, telepon pintar di tuntut tidak hanya 

digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan berkirim pesan saja, 

telepon pintar juga harus dilengkapi dengan beberapa kelebihan dan manfaat 

bagi pengguna telepon pintar terutama untuk media pembelajaran edukatif. 

Smk Muhammadiyah Kudus adalah salah satu sekolah menengah 

kejuruan di kota Kudus yang memiliki kelas Multimedia, Mulitmedia ini 

berasal dari kata Multi dan Media yang berarti Multi yaitu banyak Media 

yaitu perantara. Pengertian Multimedia secara utuh adalah penggunaan 

komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, gambar, 

animasi, audio dan video dengan alat bantu (tool) dan koneksi (link) 

sehingga pengguna dapat melakukan navigasi, berinteraksi, berkarya dan 

berkomunikasi. Multimedia sering digunakan dalam dunia informatika. 

Selain dari dunia informatika, multimedia juga diadopsi oleh dunia game, 

dan juga untuk website. Multimedia dimanfaatkan juga dalam dunia 

pendidikan dan bisnis. Di dunia pendidikan, multimedia digunakan sebagai 

media pengajaran, baik dalam kelas maupun secara sendiri – sendiri atau 

otodidak. Di dunia bisnis, multimedia digunakan sebagai media kios 

informasi dan pelatihan dalam sistem e – learning. (wikipedia – Multimedia)  

Dalam lingkup ini penulis melakukan studi kasus di Smk 

Muhammadiyah Kudus dengan sasaran penelitian dikelas Multimedia. 

Tryout yang selama ini di laksanakan menggunakan banyak kertas soal yang 

seterusnya tidak terpakai atau terbuang. Dengan berbagai pertimbangan 

diantaranya, jurusan Multimedia merupakan jurusan yang mencakup semua 

seperti yang sudah dijelaskan diatas. Selama ini tryout di laksanakan dengan 

menggunakan kertas soal yang di fotokopi atau diperbanyak yang cenderung 
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tidak efisien dan memerlukan banyak biaya dalam memperbanyak soal – 

soal latihan ujian. 

Selanjutnya masalah yang sering muncul adalah ketika melaksanakan 

latihan ujian yang sering disebut dengan tryout atau pra ujian nasional yang 

di laksanakan pada saat mendekati ujian nasional. Tryout juga tidak hanya 

dilaksanakan sekali, biasanya dilaksanakan sampai tiga kali. Tryout sangat 

di perlukan siswa maupun guru untuk membantu dalam menyelaraskan kisi 

– kisi ujian nasional mendatang agar ada gambaran tentang soal ujian. 

Dengan begitu siswa lebih terlatih dan mampu mendapatkan nilai yang 

memuaskan, bahkan tryout dibuat seperti saat ujian nasional tujuannya agar 

para siswa – siswi terbiasa dan terhindar dari rasa grogi atau tertekan. 

Tryout juga dijadikan evaluasi untuk guru pengajar sejauh mana 

pemahaman siswa – siswi dalam pelajaran yang di sajikan dalam ujian . 

Hasil dari tryout juga menunjukkan agar guru pengajar bisa lebih fokus pada 

pelajaran tertentu. Dengan mengetahui hasil dari tryout guru dan siswa – 

siswi dapat mengambil keputusan yang tepat untuk langkah berikutnya. 

Yang tidak kalah penting adalah pengawasan dan motivasi dari orang tua 

agar anak – anaknya mau belajar dan belajar. 

Aplikasi TRYOUTMU yang nantinya akan di bangun dengan metode 

Waterfall sebagai model pengembangan sistem. Aplikasi perangkat lunak 

ini dibangun dalam beberapa tahap. Pertama dimulai dengan merancang 

UML yaitu Use Case Diagram, Activity Diagram. Pembuatan aplikasi ini 

akan menggunakan Aplikasi APP INVENTOR dan untuk media 

penyimpanan menggunakan layanan Google yaitu Google Spreadsheet yang 

dihubungkan dengan Google Script dikenal istilah dengan GAS (Google 

App Script). Jadi aplikasi ini bisa menyimpan data secara lokal ketika tidak 

ada akses internet, kemudian melakukan syncronize data segera setelah 

mendapatkan akses internet. Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat 

seiring dengan adanya aplikasi berbasis android. Aplikasi android sendiri 

saat ini tidak hanya digunakan sebagai media pemasaran suatu produk, akan 
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tetapi banyak orang membangun aplikasi android juga untuk media 

pembelajaran online maupun offline. 

Dari berbagai masalah yang di temui di atas, suatu aplikasi yang bisa 

meminimalisir biaya dari memperbanyak soal dan untuk mempermudah 

evaluasi guru dan siswa – siswi . Tentu dengan adanya aplikasi 

TRYOUTMU ini, di harapkan dapat membantu meningkatkan efisiensi 

pembelajaran dan evaluasi di semua pihak baik guru maupun siswa – siswi.  

Oleh karena itu, hal inilah yang menarik bagi penulis untuk mengangkat 

judul skripsi yaitu “Membangun Sistem Media Tes Persiapan Ujian 

Nasional Untuk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (TRYOUTMU).”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka penulis bisa 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara membangun sistem media tes untuk Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah Kudus jurusan Multimedia? 

2. Bagaimana cara membangun sistem media tes yang efisien dalam 

mengevaluasi pembelajaran pra ujian nasional untuk Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah Kudus jurusan Multimedia? 

3. Bagaimana cara mengimplementasikan sistem media tes di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah Kudus dikelas Multimedia? 

4. Tryout yang dilaksanakan memakai banyak kertas yang berakhir 

terbuang sia – sia. 

5. Memperbanyak soal harus ke jasa fotokopi membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit. 

6. Absensi yang dilakukan selama ini masih manual. 

7. Evaluasi pembelajaran masih manual dan kurang efektif. 
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1.3 Batasan Masalah 

Hal – hal yang menjadikan batasan masalah dalam penulisan ini adalah : 

1. Sistem ini dapat digunakan di Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah Kudus di jurusan Multimedia.  

2. Sistem ini dibangun menggunakan App Inventor, database menggunakan 

Google App Script yang menghubungkan aplikasi dengan Google 

Spreadsheet.  

3. Sistem ini bisa digunakan semua kalangan baik guru dan peserta Tes di 

Sekolah Menengah Kejuruan jurusan Multimedia.  

4. Sistem ini tidak menggunakan regristrasi untuk memulai. 

5. Sistem ini mengharuskan menggunakan jaringan internet. 

6. Dalam sistem ini hanya menguji pilihan ganda seperti pada saat ujian 

tidak ada isian singkat. 

7. Waktu lama pelaksanaan tryout dilakukan manual seperti biasa tidak 

diatur oleh sistem. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, 

maka tujuan dari penelitian yang dibuat ini adalah : 

1. Membangun sistem media tes persiapan ujian nasional untuk siswa 

sekolah menengah kejuruan Smk Muhammadiyah Kudus jurusan 

Multimedia (TRYOUTMU). 

2. Meningkatkan efisiensi dan evaluasi pembelajaran dalam mengerjakan 

soal ujian di Smk Muhammadiyah Kudus jurusan Multimedia. 

3. Memberikan kemudahan proses penilaian dalam latihan ujian atau tryout 

pra ujian nasional 

4. Memberikan pembelajaran kepada peserta tes yang lebih edukatif. 

 

1.5 Manfaat 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dan penulisan laporan 

penulisan skripsi ini diantaranya : 
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1.5.1 Bagi Sekolah 

Adapun manfaat yang diperoleh Smk Muhammadiyah Kudus dari 

penelitian ini adalah : 

a. Tersedianya sistem media tes persiapan ujian nasional yang dapat 

digumakan oleh siswa dan guru di Smk Muhammadiyah Kudus jurusan 

Multimedia (TRYOUTMU). 

b. Dengan adanya sistem ini tentu saja mempermudah pihak pengajar/guru 

baik dari segi penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

c. Tersedianya sistem media pembelajaran yang lebih edukatif agar siswa – 

siswi lebih tekun belajar dan bisa menentukan langkah selanjutnya untuk 

kedepannya.                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.5.2 Bagi Jurusan Multimedia 

 Adapun manfaat yang diperoleh jurusan Multimedia dari sistem 

media tes persiapan ujian nasional adalah : 

a. Mengenal lebih luas tentang pembuatan aplikasi android. 

b. Mempermudah evaluasi pembelajaran di jurusan Multimedia. 

 

1.5.3 Bagi Penulis 

 Manfaat yang dapat diperoleh penulis dari pembuatan sistem media 

tes persiapan ujian nasional serta pembuatan laporan ini adalah : 

a. Merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana komputer di 

Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus.  

b. Menambah wawasan tentang pembuatan  aplikasi berbasis android, 

penggunaan bahasa pemrograman Scratch dan menggunakan 

penyimpanan data di google spread sheet. 

c. Dapat mengimplementasikan dan mengembangkan ilmu yang telah 

didapatkan selama masa perkuliahan. 

d. Mengasah pikiran agar dapat menciptakan suatu aplikasi pembelajaran 

yang edukatif secara baik dan sesuai kebutuhan. 


