
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pada Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) saat ini perkembangan dunia pendidikan baik 

untuk sekolah maupun lembaga-lembaga pendidikan semakin meningkat. Perkembangan dunia 

pendidikan tersebut mengakibatkan aktivitas sekolah semakin luas, dan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi (IPTEK) semakin pesat menyebabkan penggunaan komputer dalam 

kehidupan sehari-hari semakin meluas. Hal ini disebabkan karena komputer memiliki banyak 

keunggulan yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Keunggulan komputer yang dimaksud 

diantaranya dapat membantu dan mempercepat suatu pekerjaan demi tercapainya kualitas 

informasi yang baik yaitu akurat, tepat waktu dan relevan. Hal ini juga yang mendasari berbagai 

jenis sekolah melibatkan komputer sebagai alat bantu dalam pelaksanaan kegiatan operasional 

sekolah supaya dapat berjalan dengan semaksimal mungkin. Untuk mewujudkan suatu sekolah 

yang maju, dapat dengan mentransformasi bisnis proses menjadi terkomputerisasi, salah satunya 

adalah melakukan dalam psikotes secara online. 

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cisaat terletak di Jl. Veteran KM 3 Kab.Sukabumi 

merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas yang ada di Cisaat Kabupaten Sukabumi, pada 

sekolah ini penulis meneliti masalah yang ada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cisaat.Saat ini 

dalam hal tes psikotes di sekolah masih menggunakan media kertas atau manual seperti biasanya 

yang dilakukan sekolah-sekolah lain,pengawas memberikan soal psikotes dan siswa menjawab 

soal psikotes. 

Solusi untuk mengatasi masalah yang telah dipaparkan adalah seiring  dengan tingkal 

mobilitas yang tinggi,psikotes banyak digunakan secara manual seperti mengerjakan di kertas. 

Hal-hal yang telah dipaparkan inilah yang menjadi alasan untuk membuat psikotes dalam 

bentuk aplikasi yang bisa diakses di sebuah komputer,karena dengan aplikasi ini dapat digunakan 

di alat komunikasi seperti komputer khususnya dibimbing guru dan orang tua. 

Harapan dibuatnya aplikasi psikotes ini untuk mempermudah siswa untuk tes IQ  (tes 

kemampuan/kecerdasan) dan tes personality (kepribadian). 

Saat ini, sudah ada beberapa penelitian yang membahas mengenai aplikasi psikotes. 

Namun sistem yang ada belum mengadopsi teknologi web dan internet sehingga sistem belum bisa 



diakses oleh semua pihak melainkan terbatas pada orang tertentu saja. Selain itu, prosedur dan 

tampilan yang digunakan masih cukup sulit dipahami khususnya bagi orang awam yang akan 

mengaksesnya. 

Dalam memasuki dunia pendidikan khususnya di sekolah menengah Atas, calon siswa baru 

di evaluasi terlebih dahulu dengan cara mengikuti ujian saringan masuk untuk mengatur taraf 

pencapaian siswa selama di sekolah menengah Atas sebagai peserta didik, sehingga siswa dapat 

mengetahui kemampuannya dalam memahami bidang studi yang sudah ditempuh. Bila ternyata 

hasilnya kurang memuaskan atau belum maksimal, maka proses belajar harus ditingkatkan lagi 

baik kualitas maupun kuantitas. 

 Maka dari itu seluruh calon peserta siswa baru harus mengikuti ujian psikotes untuk 

mengetahui dalam bidang apa siswa ini berbakat seperti mengusulkan jurusan Ilmu pengetahuan 

alam dan ilmu pengetahuan sosial, agar menjadi calon siswa pribadi raharja yang layak untuk 

menjadi siswa yang unggul nantinya. 

Muncul ide untuk membuat aplikasi psikotes untuk siswa baru berbasiskan teknologi web 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan bahasa database SQL. Dengan sistem ini, 

sekolah atau panitia dapat mengelola aplikasi psikotes seperti pendaftaran, ujian psioktes, dan 

pengumuman dengan cepat dan mudah. Peserta dan orang tua peserta juga dapat dengan mudah 

memonitor aplikasi psikotes ini, serta menggali informasi yang berkaitan dengan ilmu akedemik 

dari lokasi manapun dan kapanpun melalui perangkat komputer yang terhubung dengan jaringan 

internet.  

 Berdasarkan pemaparan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengambil permasalahan yang berjudul: “Aplikasi Psikotes Sebagai penunjang siswa di SMA 

Negeri 1 Cisaat Web”. Berdasarkan pemaparan fenomena-fenomena di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengambil permasalahan yang berjudul: “Aplikasi Psikotes bagi siswa baru di SMA 

Negeri 1 Cisaat berbasis Web”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang dapat ditemukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Proses tes psikotes yang ada sekarang dilakukan secara manual sehingga memerlukan 

biaya yang tinggi. 

2. Saat panitia psikotes menyortir data hasil psikotes memerlukan waktu yang lama. 



3. Pada saat memproses data panitia menemukan banyaknya kesalahan,sehingga 

terjadinya human error tinggi. 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

1. Membuat sebuah sistem yang dapat memperkecil biaya pelaksanaan psikotes pada saat 

penerimaan siswa baru. 

2. Membuat sebuah sistem yang dapat mempermudah proses penyortiran data hasil 

psikotes pada penerimaan siswa baru. 

3.  Membuat sebuah sistem yang dapat meminimalisir faktor human error pada saat proses 

penyortiran data psikotes penerimaan siswa baru. 

 

1.4 Batasan Masalah Penelitian 

Adapun Batasan Masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Cakupan proses dalam sistem yang dirancang meliputi Pendaftaran Psikotes untuk 

Siswa Baru, Pendataan Psikotes, Ujian Psikotes, dst 

2. Output dari sistem yang dirancang adalah berupa informasi data psikotes, pengisian 

data psikotes untuk siswa baru dan Laporan hasil ujian psikotes, Grafik hasil psikotes, 

Tabel hasil psikotes, dst 

3. Perancangan sistem mendekatan metode berorientasi objek dengan pemodelan Unified 

Modeling Language (UML) yang terdiri dari diagram: 

Struktur diagram, behavior diagram, Class diagram, Squence diagram 

4. Implementasi sistem dengan tools yang digunakan yaitu:   

-Framework CodeIgniter -MySQL 

-UML                           -Sublime text 3 

-XAMPP                     -Jquery 

-PHP                 -Microsoft Visio 2007 

-CSS              

5. Aplikasi psikotes secara online ini dibuat dengan menggunakan PHP dan MySQL 

berbasis web 

 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

   Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis  

a. Menambah wawasan pengetahuan yang diperoleh selama di bangku   kuliah 

b. Mendewasakan pola pikir penulis untuk melaksanakan penelaahan    dan 

memecahkan masalah yang ada di dalam perusahaan atau instansi  

2. Bagi Instansi  

 Dapat meningkatkan efisiensi kerja di SMA Negeri 1 Cisaat terutama dalam proses 

ujian psikotes untuk siswa baru.  

3. Bagi Akademik 

a.    Sebagai sarana tolak ukur pemahaman dan penguasaan mahasiswa          terhadap 

teori yang diberikan, serta sebagai bahan evaluasi akademikb 

b.  Sebagai bahan informasi kepada rekan-rekan mahasiswa atau             peneliti yang 

lain yang akan melakukan penelitian sejenis 

 

1.6  Sistematika Penulisan.  

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai sistematika dari penulisan laporan usulan 

penelitian ini. Urutan sistematika yang digunakan dalam penulisan laporan usulan proposal ini 

yaitu: 

 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, metode penelitian, 

waktu dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan 

laporan ini.  

 

BAB II STUDI PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang semua penjelasan mengenai teori atau metodelogi yang digunakan dalam 

dalam penulisan skripsi ini. 

 

 



BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan uraian permasalahan dan program yang akan dibuat dan dikembangkan berdasarkan 

masalah. 

   

BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Berisi analisis sistem mulai dari analisis sistem yang berjalan, analisisi permasalahan, analisisi 

solusi dan kebutuhan  sisitem dan perancanan sistem. 

 

BAB VI IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi implementasi dari hasil perancanan dan pengujian sisitem. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan dan saran sebagai perbaikan untuk 

dimasa yang akan datang 

 


