
 62 

4. Antarmuka Menampilkan Daftar Nilai Kuis Siswa 

Dalam mengakses antarmuka daftar nilai kuis dari para siswa, dapat diakses 

dalam halaman pertemuan kelas tempat kuis berada, kemudian guru mengklik 

tab “attempts” untuk menampilkan daftar nilai kuis para siswa. 

Antarmuka ini menggambarkan bagaimana guru menampilkan daftar nilai kuis 

siswa, ditunjukan pada Gambar 3.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Antarmuka Menampilkan Detail Hasil Pengerjaaan Kuis Dari Siswa 

Dalam mengakses halaman yang menampilkan detail hasil pengerjaan kuis dari 

siswa, dapat diakses dengan mengklik nama siswa yang ada di dalam halaman 

daftar nilai siswa pada gambar sebelumnya. 

Gambar 3.19 Antarmuka Menampilkan Daftar Nilai Kuis Siswa 
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Antarmuka ini menggambarkan bagaimana guru menampilkan detail hasil 

pengerjaaan kuis dari siswa ditunjukan pada Gambar 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Antarmuka Memilih Kuis Yang Tersedia Dalam Pertemuan Kelas 

Antarmuka ini menggambarkan bagaimana siswa memilih kuis yang tersedia 

dalam pertemuan kelas, jika pada tampilan terdapat tombol “start quiz” maka 

artinya kuis tersedia, namun pengerjaan tetap harus sesuai dengan waktu yang 

ditentukan, antarmuka, ditunjukan pada Gambar 3.21. 

Gambar 3.20  Menampilkan Detail Hasil Pengerjaaan Kuis Dari Siswa 
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7. Antarmuka Mengerjakan Kuis 

Antarmuka ini menggambarkan bagaimana siswa mengerjakan kuis yang 

dimulai, meliputi mengerjakan soal bertipe pilihan ganda , mengerjakan soal 

bertipe essay, menampilkan rekap jawaban dari kuis yang dimulai yang 

ditunjukan pada Gambar 3.22, 3.23, dan 3.24. 

 

Gambar 3.21 Memilih Kuis Yang Tersedia Dalam Pertemuan Kelas 



 65 

 

 

 

 

 

Saat mengerjakan soal yang bertipe pilihan ganda, siswa diminta untuk 

memilih dan mengklik satu dari lima pilihan jawaban dari soal yang dikerjakan, 

kemudian untuk menyimpan jawaban yang sudah dipilih tekan “save answer” 

agar jawaban tersimpan pada sistem. 

Gambar 3.22 Antarmuka Mengerjakan Soal Bertipe Pilihan Ganda 
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Saat mengerjakan soal yang bertipe essay, siswa diminta untuk mengisi form 

essay answer atau mengupload foto / gambar untuk dijadikan jawaban atau 

kedua-duanya, kemudian untuk menyimpan jawaban yang sudah dipilih tekan 

“save answer” agar jawaban tersimpan pada sistem. Dalam soal beripe essay , 

sistem menvalidasi pengisian form yan ada dalam halaman dengan cara 

mendeteksi ada tidaknya masukan yang berupa text atau upload gambar, jika 

ada maka saat tombol “save answer” sistem akan menyimpan jawaban yang 

diberikan , jika tidak ada maka sistem tidak akan mengirimkan jawaban kosong 

dan kemudian akan mengganti ke soal yang selanjutnya untuk ditampilkan. 

 

Gambar 3.23 Antarmuka Mengerjakan Soal Bertipe Essay 
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Gambar 3.24 Antarmuka Menampilkan Rekap Jawaban Saat Kuis 
Berlangsung 

 

8. Antarmuka Menampilkan Hasil Dari Pengerjaan Kuis 

 
Antarmuka ini menggambarkan bagaimana siswa menampilkan detail hasil 

pengerjaaan kuis dari siswa, dengan catatan siswa telah menyelesaikan kuis 

tersebut baru kemudian sistem dapat menerima siswa yang mengankses 

halaman hasil pengerjaan kuis yang telah dikerjakan tersebut, berikut adalah 

rancangan antarmuka dari halaman hasil dari pengerjaan kuis dapat dilihat dan 

ditunjukan yang ditunjukan pada Gambar 3.25. 
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Gambar 3.25 Antarmuka Menampilkan Hasil Dari Pengerjaan Kuis 

 

Skema dalam penilian dari hasil kuis yang telah dilakukan adalah setiap soal 

baik bertipe essay maupun pilihan ganda, memiliki bobot nilai yang sama maka 

nilai yang didapatkan adalah persentase dari jumlah benar dibagi dengan 

jumlah soal kemudian dikali dengan 100 %, dengan mekanisme penilaian 

untuk soal pilihan ganda dilakukan secara otomatis oleh sistem dan untuk soal 

bertipe essay dikoreksi secara manual oleh guru yang mengelola kuis tersebut 

dalam system 
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3.2.3 Coding Sistem (Pengkodean) 

Implementasi rancangan presentasi dan fungsionalitas fitur quiz online pada LMS 

SANEDU ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian backend dan frontend. Bagian 

backend merupakan bagian belakang atau yang menjadi penopang sistem dalam 

berkomunikasi dengan database yang digunakan, dengan hasil akhir dari 

pengimplementasian di bagian backend berupa layanan REST API yang 

dikembangkan dengan bahasa pemrograman server-side PHP yang dan framework 

Laravel Luman untuk mempermudah dalam pengembangan REST API. Bagian 

frontend merupakan bagian depan atau tampilan aplikasi yang secara langsung 

pengguna lihat, yang mana dalam pengimplementasiannya adalah tampilan yang 

berupa halaman website yang menggunakan REST API dikembangkan pada bagian 

backend sebagai penghubung antar bagian sistem ke database, dalam pengembangan 

bagian frontend digunakan bahasa pemrograman javascript dengan menggunakan 

framework NuxtJS serta bahasa markup HTML untuk membuat keseluruhan tampilan 

website untuk fitur quiz online pada LMS SANEDU. Hasil dari Coding Sistem dapat 

dilihat pada Bab 4 

3.2.4 Testing (Pengujian Program) 

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengujian terhadap kebutuhan fungsional dan 

non-fungsional. Untuk pengujian kebutuhan fungsional menggukanan metode black-

box testing dengan teknik Equivalence Partitioning, untuk pengujian kebutuhan non-

fungsional menggunakan Loadster dan juga survey kepuasan pengguna terhadap 

sistem yang dibuat. 

3.2.4.1 Pengujian Fungsional Menggunakan Metode Equivalence Partitioning 

Untuk pengujian kebutuhan fungsional digunakan metode black box testing dengan 

teknik Equivalence Partitioning karena metode ini dapat digunakan untuk mencari 

kesalahan pada fungsionalitas sistem, dapat mengetahui kesalahan pada interface dan 

kesalahan struktur data sehingga mengurangi masalah terhadap nilai masukan 

Equivalence Partitioning [21] medefinisikan kasus yang diuji dengan menemukan 

beberapa kesalahan dan meminimalisir jumlah kasus yang harus dibuat pada proses 

testing. Dalam mendesain uji kasus Equivalence Partitioning dilakukan berdasarkan 

pada premis input dan output dari suatu komponen yang dipartisi kedalam kelas-kelas 
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sesuai dengan spesifikasi dari komponen tersebut, yang diperlakukan sama 

(equivalence). 

  Hal-hal yang perlu disiapkan untuk melakukan Analisa pada Equivalence 

Partitioning adalah: 

A. Tester menyediakan model komponen berupa partisi dari nilai kasus uji (input) 

dan hasil yang diharapkan (output) komponen. 

B. Spesifikasi dari tingkah laku komponen untuk membuat kasus uji dan hasil 

yang diharapkan. 

C. Partisi merupakan kumpulan nilai atau keadaan yang dipilih dan diharapkan 

akan diperlakukan dnegan cara yang sama oleh komponen. 

D. Menentukan partisi / kasus uji yang bernilai valid dan invalid untuk 

memberikan hasil uji dari berbagai kasus yang diberikan. 

Dibawah ini penulis lampirkan pada Tabel 3.10 contoh pengujian yang dilakukan 

dengan metode Equivalence Partitioning untuk memberikan gambaran untuk 

pengujian yang dilakukan pada penelitian ini. 

Tabel 3.10 Contoh Pengujian dengan Metode Equvalence Partitioning 

ID Uji Kelas Uji 
Daftar 

Pengujian 
Kasus Uji 

Hasil 

Yang 

diharapkan 

Hasil 

Sebenarnya 

XX-1 
Mengelola 

soal kuis 

Membuat 

soal kuis 

Dalam 

kolom 

tabel ini 

diberikan 

kasus uji 

(test case) 

yang ingin 

diuji 

Dalam 

kolom tabel  

ini 

diberikan 

hasil uji 

yang 

diharapkan 

dari kasus 

uji yang 

sebelumnya 

diberikan. 

Dalam kolom 

tabel ini 

diberikan hasil 

sebenarnya 

yang didapat 

dari hasil 

kasus uji yang 

dilakukan pada 

komponen 
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3.2.4.2 Pengujian Non-Fungsional Menggunakan Alat Uji Loadster 

Untuk pengujian non-fungsional dilakukan Performance Testing. Dalam pengujian ini 

penulis menguji menggunakan software Loadster. Dengan menggunakan software 

Loadster, penguji dapat melakukan pengujian menggunakan virtual user dalam jumlah 

banyak yang mana dapat melakukan simulasi aktivitas pengguna yang sudah diatur 

skenario pengujiannya, jadi diharapkan dapat menggambarkan aktivitas website 

seperti saat diakses oleh banyak pengguna. Selain itu pada akhir pengujian 

mendapatkan grafik statistik hasil pengujian yang akan menjadi acuan bagi penulis 

untuk menentukan apakah performa website baik atau tidak, dan dalam pengujian 

penulis membuat skrip skenario pengujian yang dilakukan dengan cara 

menyimulasikan sebagaimana pengguna menggunakan sistem, mulai dari pemilihan 

soal sampai menyelesaikan pengerjaan ujian. Dalam pengujian dengan Loadster , 

didapatkan indikator-indikator dari analisis yang telah dilakukan oleh aplikasi 

Loadster terkait dengan pengujian yang dilakukan yaitu [2]: 

Penjelasan dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut:  

• Total V-user : total pengguna virtual yang dialokasikan untuk pengujian. 	
• Total page : jumlah halaman yang berhasil diakses saat pengujian. 	
• Avg page/sec : rata-rata halaman yang berhasil diakses setiap detik saat 

pengujian. 	
• Total hits : jumlah request yang berhasil dieksekusi saat pengujian. 	
• Avg hit/sec : rata-rata request yang berhasil dieksekusi setiap detik saat 

pengujian. 	
• Total errors : jumlah kesalahan HTTP dan validasi yang terjadi saat 

pengujian. 	
• Avg error/sec : rata-rata kesalahan yang terjadi setiap detik saat pengujian. 	
• Total iteration : jumlah total iterasi skrip yang diselesaikan. 	
• Avg response time (detik) : rata-rata waktu response yang diperlukan 

dalam memproses request saat pengujian. 	
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3.2.4.3 Survei Kepuasan Pengguna 

Survei kepuasan pengguna bertujuan untuk mengetahui apakah pengguna puas atau 

tidak dengan sistem yang telah dibuat. Dalam pengujian ini penulis menggunakan 

metode kuisioner yang diberikan kepada pengguna sistem yang merupakan siswa/i 

SMA yang merupakan salah satu sasaran pengguna sistem. Pada survey kepuasan 

pengguna responden diberika beberapa pertanyaan terkait hal non-fungsional pada 

fitur quiz online menggunakan Skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk 

mengukur persepsi, sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah 

peristiwa atau fenomena sosial, berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan 

oleh peneliti. 

Dalam penggunaan Skala Likert, terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu bentuk 

pertanyaan positif untuk mengukur skala positif, dan bentuk pertanyaan negatif untuk 

mengukur skala negatif. Pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, dan 1; sedangkan 

bentuk pertanyaan negati diberi skor 1, 2, 3, 4, dan 5 atau -2, -1, 0, 1, 2. Bentuk jawaban 

skala Likert antara lain: sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan tidak setuju. 

Dalam membuat survey penulis menggunakan website Google Forms guna 

memudahkan pengguna dalam mengakses survey dari device masing-masing. Berikut 

Tabel 3.11 dibawah ini contoh dari pertanyaan survey yang dibuat dalam penelitian. 

Tabel 3.11 Contoh Pertanyaan Dengan Skala Likert 

No Pertanyaan  

Skala  

1 2 3 4 5 

1 
Saya dapat memilih kuis yang ingin dikelola 

dengan mudah 
   ✓ 

 
 

2 
Saya dapat melakukan penjawaban soal kuis 

dengan mudah 
  ✓ 

 
  

3 
Saya dapat mengakses dialog rekap jawaban 

kuis dengan mudah saat kuis berlangsung 
    ✓ 

 

 
Hasil dari Pengujian program dapat dilihat pada pembahasan pengujian 

program di Bab 4. 

 


