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Abstrak 

Ujian adaptif merupakan sistem ujian terotomasi yang dilakukan secara adaptif, menyesuaikan tingkat 
kesulitan soal dengan kemampuan masing-masing peserta ujian. Soal yang diberikan tergantung dari 
jawaban soal  sebelumnya: benar atau salah. Ujian ini adalah suatu tahapan yang dilakukan oleh setiap 
mahasiswa dalam mendaftarkan dirinya untuk dapat diterima di perguruan tinggi khususnya di 
Universitas Maritim Raja Ali Haji. Maka daripada itu dibangunlah perangkat lunak ujian adaptif 
untuk masuk perguruan tinggi online yang menggunakan metode MVC. MVC (Model View 
Controller) adalah sebuah arsitektur yang membagi sebuah aplikasi menjadi 3 buah komponen utama 
yaitu Model, View, dan Controller. Sehingga menciptakan sebuah halaman web yang terstruktur. 
Pembangunan perangkat lunak ini menggunakan PHP Framework Codeigniter. Codeigniter adalah 
salah satu dari sekian banyak framework yang mengusung arsitektur MVC. Framework menyediakan 
class libraries, helpers yang berguna dalam pembuatan sebuah aplikasi web. Hasil dari penelitian ini 
adalah sistem ujian adaptif untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru pada perguruan tinggi berbasis 
web ini dapat diimplementasikan menggunakan teknik MVC ( Model, View, Controller ) dengan PHP 
Framework Codeigniter 

Kata kunci :  Ujian Adaptif, MVC (Model, View, Controller) ,Codeigniter 

 

Abstract 

Adaptive test is an automated test system is made adaptive, adjusting the level of difficulty about the 
ability of each examinee. Given problem depends on the answer to previous question: true or 
false.The examination is a stage how student doing to register himself to be able accepted in 
university especially at  Maritim Raja Ali Haji  University. This exam was the important stage that 
must be followed by all the participants. But, to do the process of this exam, definitely need  by the 
process as well as the sending of information fast and exact to show results of the exam that 
participants did the exam. Because of that, was built new online application that used the MVC 
method. MVC (the View Controller Model) was an architecture that divided an application into 3 
main components that is the Model, View, and Controller. So can to create a web page that structure. 
The development of this software used PHP Codeigniter Framework. Codeigniter is one of many 
framework that from MVC. Framework architecture provided class libraries, helpers was useful in 
the development of web application. Result of this research is adaptive test system for the selection of 
new admissions to the college web-based techniques can be implemented using the MVC (Model, 
View, Controller) with PHP CodeIgniter Framework 

Keyword :  Adaptive Test, MVC (Model, View, Controller) ,Codeigniter

SISTEM UJIAN ADAPTIF UNTUK SELEKSI PENERIMAAN 
MAHASISWA BARU PADA PERGURUAN TINGGI BERBASIS 

WEB MELALUI PENERAPAN TEKNIK MVC DENGAN 
MENGGUNAKAN PHP FRAMEWORK CODEIGNITER 
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I.  PENDAHULUAN 

Secara umum, masih banyak perguruan tinggi yang 
masih menggunakan sistem ujian tertulis dalam rangka 
melakukan seleksi terhadap calon mahasiswa baru. 
Sementara sistem ujian tertulis dirasa tidak cocok lagi 
dilakukan di era perkembangan teknologi yang 
berkembang pesat saat ini. Sistem ujian tertulis 
sebenarnya memiliki kekurangan yaitu pengandaan 
lembar soal ujian yang membuat pemborosan kertas, 
pelaksanaan ujian membutuhkan pengawasan yang 
ketat, pengoreksian hasil ujian membutuhkan proses 
yang lama dan mudah terjadinya kecurangan pada saat 
ujian.Peningkatan kualitas ujian dimaksudkan untuk 
kesesuaian soal ujian terhadap kemampuan peserta 
ujian atau sering disebut dengan istilah “Computerized 
Adaptive Test / CAT “ . Disebut computerized 
(terkomputerisasi) karena dalam pelaksanaan ujian 
tidak lagi menggunakan “ kertas dan pensil”. Adaptive, 
bahwa tingkat kesulitan soal-soal ujian yang muncul 
didasarkan pada hasil analisis dengan algoritma dalam 
sebuah program, agar sesuai dengan kemampuan 
peserta ujian. Kesesuaian soal ujian didasarkan pada 
respon jawaban yang diberikan peserta ujian. Dalam 
perancangan sistem ujian adaptif ini menggunakan 
metode Model, View dan Controller menggunakan 
bahasa pemrograman PHP. Dengan menggunakan 
metode 
 
II. METODE PENELITIAN 

A. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah : 

1. Penelitian kepustakaan yaitu 
pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara membaca literatur yang 
berkaitan dengan masalah yang dibahas 

2. Observasi kepada objek data yaitu 
pengumpulan data yang menyangkut 
dengan ujian penerimaan calon 
mahasiswa baru yang ada di Universitas 
Maritim Raja Ali Haji  

 

B. Metode Pengembangan Sistem 

- Analisis 

Sistem yang dianalisa adalah sistem ujian adaptif 
yang akan dibangun untuk ujian seleksi penerimaan 
calon mahasiswa baru pada perguruan tinggi 
Universitas Maritim Raja Ali Haji dimana sistem 
ujian adaptif ini dibangun dengan maksud 
membantu proses ujian dan mengevaluasi 
kemampuan peserta ujian.Sistem yang perlu 
dianalisa pada aplikasi ujian ini yaitu : Bagaimana 
sistem akan menyajikan soal sesuai dengan 
kemampuan setiap peserta 

- Desain 

Pada tahap desain sistem ini akan mengubah 
kebutuhan – kebutuhan analisis menjadi 
representasi rancangan tampilan GUI dan 
rancangan database pada sistem. Sehingga dari 
kebutuhan – kebutuhan tersebut dapat 
diimplementasikan terhadap aplikasi ujian adaptif 
tersebut. 

- Code 

Tahap ini adalah penerjemahan rancangan dalam 
tahap desain ke dalam bahasa pemrograman Java. 

- Test 

Pengujian yang akan digunakan untuk menguji 
apakah semua fungsi yang dibuat pada aplikasi 
berfungsi dengan baik dengan menggunakan 
metode Black box testing. Memahami objek yang 
dimodelkan dalam perangkat lunak dan hubungan 
koneksi antar objek, selanjutnya didefinisikan 
serangkaian tes yang merupakan verifikasi bahwa 
semua objek telah mempunyai hubungan dengan 
yang lainnya sesuai yang diharapkan. 

C. Perancangan Sistem 

1. Entity Relationship Diagram 
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2. Context Diagram 

  
- Administrator merupakan user yang memiliki 

level dalam pengaksesan sistem, antara lain 
Administrator (memiliki hak akses terbatas), 
Panitia (hak akses terbatas). Administrator 
harus melakukan login terlebih dahulu untuk 
melihat data. 

- Peserta ujian melakukan aktifitas 
berupa menjawab soal yang telah 
disediakan. 

 

3. DFD  Level 1 

 
1. Administrator (memiliki hak akses terbatas), 

Panitia (hak akses terbatas).  

2. Pada proses 1.0 Hanya Administrator yang 
bisa melakukan fungsi penambahan, hapus, 
update data user. 

3. Pada proses 2.0 Hanya Panitia yang bisa 
melakukan fungsi penambahan, hapus, update 
data peserta. 

4. Pada proses 3.0 Hanya Panitia yang bisa 
melakukan fungsi penambahan, hapus, update 
data jurusan. 

5. Pada proses 4.0 Hanya Panitia yang bisa 
melakukan fungsi melihat hasil ujian. 

6. Pada proses 5.0 Hanya Panitia yang bisa 
melakukan fungsi penambahan, hapus, update 
data soal. 

Pada proses 6.0 Hanya Panitia yang bisa melakukan 
fungsi penambahan, hapus, update data jawaban. 

 

Tabel 1 Penjelasan Tabel 

No Tabel Penjelasan 

1 tb_user 
Menyimpan nama dan 
password user 

2 tb_peserta Menyimpan data peserta 

3 tb_jurusan Menyimpan data jurusan 

4 tb_soal Menyimpan data soal 

5 tb_jawabansoal 
Menyimpan data 
jawaban 

6 tb_hasil 
Menyimpan data hasil 
ujian 

7 tb_temp 
Menyimpan data hasil 
ujian sementara 

8 Tb_temp_hasil 
Menyimpan hasil ujian 
peserta sementara 

 

III. PEMBAHASAN 

Perancangan dan pembuatan perangkat lunak Ujian 
adaptif untuk penyeleksian calon mahasiswa baru 
Perguruan Tinggi studi kasus Universitas Maritim Raja 
Ali Haji dengan mengimplementasikan metode MVC 
(Model, View dan Controller). Perancangan aplikasi 
ujian adaptif ini diakses oleh 3 user, diantaranya 
Administrator, Panitia dan Peserta dengan memiliki 
hak akses yang berbeda-beda.  Administrator memiliki 
hak akses data user saja. Panitia dapat mengakses data 
peserta, data jurusan, data soal, data jawaban dan hasil 
ujian. Hak akses peserta hanya dapat mengakses 
halaman ujian berupa bentuk soal yang akan diujikan. 
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Dalam menjalankan perangkat lunak ujian adaptif ini 
pertama-tama peserta akan mendapatkan data akses 
login yang telah di berikan oleh administrator. Setelah 
peserta mendapatkan hak akses, maka peserta dapat 
melakukan proses ujian. Setelah itu peserta dapat 
memilih jenis paket soal yang diambil sesuai dengan 
jurusannya. Peserta diberikan batasan waktu dalam 
melaksanakan ujian ini. Pada saat ujian dimulai, 
peserta mendapatkan modal poin, poin inilah yang 
menentukan kelulusan peserta. Peserta lulus jika 
poinnya mencapai jumlah poin yang telah ditentukan. 
Peserta gagal jika modal poin yang diberikan jadi 0, 
waktu ujian habis dan jika peserta belum mencapai 
standar lulus sedangkan di bank soal, soalnya sudah 
habis. Soal yang dimunculkan yaitu berdasarkan 
jawaban peserta sebelumnya. Jika soal yang dijawab 
benar maka soal yang muncul selanjutnya adalah soal 
yang bobotnya lebih besar atau sama besar jika point 
tersebut poin terbesar. Jika soal yang dijawab salah 
maka soal yang muncul adalah soal yang bobotnya 
lebih kecil. 
Mengingat banyaknya menu yang ada, maka 
pembahasan dipilih pada beberapa kegiatan yang 
dilakukan oleh administrator, panitia dan peserta yakni 
penginputan data, proses ujian dan proses hasil ujian. 
Sebelum semua user menggunakan perangkat lunak 
ujian adaptif ini,  hal pertama yang dilakukan oleh user 
adalah proses login. Menu login ini dibuat dibagian 
MVC.  
Setelah itu proses login memanggil library 
‘form_validation’ yang bertugas untuk melakukan 
validasi terhadap inputan login. Proses ini berada di 
Controller dengan nama fungsi validate(),  
Setelah semua proses login yang ada di MVC selesai 
dibangun maka setiap user dapat melakukan tugasnya 
sesuai hak aksesnya masing-masing. User 
administrator dapat melakukan semua proses pada 
sistem ujian adaptif ini. Salah satunya penginputan, 
pengeditan, penghapusan, serta memperbaharui data, 
contohnya data peserta ujian. Proses Peserta ini akan 
dipaparkan pada metode MVC.  
Setelah tampilan halaman peserta telah terbentuk di 
View, proses selanjutnya proses pada bagian Model 
yang berisi fungsi selectPeserta(), savePeserta() 
updatePeserta() dan deletePeserta().  
Selain melakukan proses peserta, administrator juga 
melakukan proses data jurusan, data soal, data jawaban 
dan data hasil ujian. Pada proses data soal, data 
jawaban dan data jurusan prosesnya hampir sama 
dengan proses peserta jadi tidak perlu lagi dipaparkan. 
Setelah proses data soal dan data jawaban selesai, 
selanjutnya membuat proses soal ujian adaptif. Soal 
diinput kedalam bank soal. Proses soal ujian adaptif 
dibuat pada bagian Model. 

 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada laporan 
ini, dapat diambil kesimpulan yaitu :  
 
1. GA berhasil menyusun jadwal perkuliahan di 

prodi Teknik Informatika dengan hasil terbaik 
fitness 1, dengan artian tanpa bentrokan yang 
dicapai pada iterasi ke 10 dengan waktu eksekusi 
8,79 detik 

 
Untuk pengembangan topik penelitian ini lebih lanjut, 
ada beberapa saran yang perlu disampaikan dengan 
harapan akan menjadi saran yang bermafaat, yaitu : 
1. Randomized pilihan jawaban. Pilihan jawaban 

yang ditampilkan pada sistem ujian adaptif ini 
adalah tetap, contoh peserta A mendapat soal 1 
dengan pilihan jawaban a.4; b.2; c.5; d.1; e.10. 
Jika peserta B mendapat soal 1 juga, pilihan 
jawaban yang ditampilkan sama dengan pilihan 
jawaban peserta A. Penulis menyarankan 
randomized pilihan jawaban. Menurut penulis, 
randomized pilihan-pilihan jawaban ini akan 
merupakan nilai tambah pada sistem ujian adaptif 
berbasis web ini karena akan meminimalkan 
tingkat kecurangan apabila terdapat beberapa 
peserta ujian yang memperoleh soal yang sama 
pada saat yang bersamaan, maupun pada saat yang 
berbeda. 

2. Timing berbeda untuk setiap soal. Pemberian 
waktu yang terbatas (timing) yang berbeda dalam 
menjawab satu soal, tergantung dari tingkat 
kesulitan tersebut. 
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