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IMPLEMENTASI PERANGKAT LUNAK

5.1 Batasan Implementasi

Batasan implementasi yang dilakukan hanya sebatas pada program aplikasi

electronic TOEFL (e-TOEFL). Pembuatan sistem aplikasi TOEFL ini dimaksudkan

agar para web surfer baik dari kalangan akademisi maupun para pekerja dapat belajar

untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam pengusaaan dan pemahaman dalam

bahasa Inggris. Sehingga dengan adanya program aplikasi ini para web surfer tersebut

dapat mengetahui sejauh mana kemampuan mereka dalam pengusaan dan

pemahaman mereka terhadap bahasa Inggris. Implementasi juga ditekankan pada

penyediaan soal-soal TOEFL yangberagam.

Software yang digunakan adalah PHPTriad 2.2, yang terdiri dari Apache 1.3.23

sebagai web server, PHP 4.1.1 sebagai pengolah bahasa pemrograman PHP, MySQL

3.23.48 sebagai pengolah database. Selain itu Adobe Photoshop 7.0, Macromedia

Fireworks MX 2004, SwiSH 2.0 untuk membuat gambar dan manipulasi desain, serta

Macromedia Dreamweaver MX sebagai kode editor dan penggunaan CSS (Cascading

Style Sheet) untuk berbagai macam efek dalam aplikasi menu maupun efek

pendukung lainnya.
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Apache adalah sebuah software web server berukuran kecil dan dibuat oleh

organisasi yang menangani software open source dari linux dibawah naungan

apache.org. dengan menggunakan apache web server semua modul-modul pendukung

PHP dapat digunakan dengan maksimal. Informasi lengkap mengenai Apache dapat

dilihat di situs Apache fwww.apache.org).

Personal Home Page (PHP) adalah bahasa server side programming yang

menyatu dengan HTML untuk membuat halaman web yang dinamis. PHP bisa

didapatkan secara gratis dan dapat di download source code lengkapnya hanya

dengan mengunjungi situs PHP, yaitu (www.php.net).

MySQL adalah multi user database yang menggunakan bahasa Structured

Query Language (SQL). MySQL dalam operasi client-server melibatkan server

daemon MySQL disisi server dan berbagai macam program serta library yang

berjalan disisi client. Informasi mengenai MySQL dapat dilihat di situs MySQL

fwww.mvsQl.com).

Untuk masalah desain pada website electronic TOEFL ini, software yang

digunakan adalah Adobe Photoshop 7.0, Macremodia Fireworks MX 2004, SwiSH

2.0 yang merupakan software untuk mendesain dan memanipulasi gambar dengan

mudah dan menggunakan efek-efek yang menarik yang telah tersedia., dan dapat

dikonversi kedalam format gambar maupun format animasi gambar bergerak.

Macromedia Dreamweaver MX 2004 adalah suatu software untuk mengkode

dan membangun website dengan cepat. Program ini dapat mengenai file-file ektensi

web (html, php, asp, Java, ess, dll) sehingga bagian tag dan isi tag mempunyai
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hanya dengan menggunakan perintah include saja. Adapun gambar halaman utama

ditunjukkan pada gambar 5.1.
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Gambar 5.1 Halaman utama

5.2.2 Halaman Pendaftaran User

Halaman ini merupakan halaman digunakan sebagai halaman pendaftaran

anggota user member yang ingin mengikuti full soal-soal TOEFL form dalam

halaman ini sebaiknya harus di isi secara lengkap, apabila salah satu kolom dalam

form tidak di isi, maka akan terdapat pesan yang secara otomatis memberitahukan
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bahwa salah satu kolom harus di isi dan halaman selanjutnya tidak akan terbuka.

Adapun gambar halaman pendaftaran user ditunjukkan pada gambar 5.2.
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Gambar 5.2 Halaman pendaftaran user

5.2.3 Halaman Soal-soal TOEFL

Halaman ini merupakan halaman soal-soal LOEFE, halaman ini hanya dapat

diakscs oleh user yang sudah mendaftarkan dirinya. User yang sudah terdaftar akan

mendapatkan username dan password untuk melakukan login dan selanjutnya dapat

mengerjakan soal-soal TOEFL yang sudah disediakan oleh Admin, adapun soal-soal

akan diberikan secara acak atau random. Jenis tingkatan soal yang diberikan



51

tergantung dari user itu sendiri pada saat user tersebut melakukan pendaftaran, dalam

form pendaftaran tersebut terdapat kelas yang menunjukkan tingkatan soal-soal

TOEFL. Adapun soal yang disajikan akan terdapat waktu pengerjaannya. Adapun

jumlah total waktu yang disediakan oleh sistem adalah 85 menit. Adapun gambar

halaman soal-soal TOEFL ditunjukkan pada gambar 5.3.
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Gambar 5.3 Halaman Soal yOA'FV.

Kode PHP untuk halaman soal-soal TOEFL ini adalah:

Algorirma ini akan mengambil nilai dari id soal.
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if ($nomor2<-8'

if($ketemu2=="1"){

$query="select * from soal where id_soal='$id3' ";

}

Algoritma ini akan menampilkan 30 soal pertama yang memiliki id_kategori 3,

dalam hal ini adalah soal Listening Comprehension. Dalam algoritma ini terdapat

query untuk mengacak secara random soal-soal Listening, soal-soal yang sudah

ditampilkan tidak akan ditampilkan lagi, jadi sistem akan secara otomatis menyaring

nilai dari id_soal sehingga id_soal yang sudah keluar tidak akan dikeluarkan lagi.

if($nomor2 <= 30)

{

$query="select*from soal where id_kategori=T3' AND id_tingkatan
='$row[id_tingkatan]' ";

$cekid=explode(",",$soal2) ;
$jcekid=count($cekid);

for ($u=l;$u<=$jcekid -l;$u++)

{
if ($cekid[$u] !•="")

{

$query.=" and id_soal not like r$cekid[$u]' ";

}

}
$query .=" ORDER BY RAND() LIMIT 1";

}

Algoritma ini sama dengan algoritma yang diatas, algoritma im akan menampilkan

25 soal kedua, yaitu soal-soal Structure and Written Expression.

if($nomor2 <= 55)

{

$query="select*from soal where id_kategori='1 'AND id_tingkatan
='$row[id tingkatan]' ";



}

$cekid=explode(",",Ssoal2);
$jcek.id=count (Scekid) ;
for <$u=31;$u<=$jcekid -1;$uh)

{
if ($cekid[$u]!="")

{
Squery.-" and id_soal not like '$cekid[$u]'

}

\

$query .= " ORDER BY RAND() LIMIT 1";
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Algoritma ini sama dengan algoritma yang diatas, algoritma ini akan menampilkan

25 soal ketiga, yaitu soal-Reading Comprehension.

if($nomor2 <= 80)

{

$query="select*from soal where id_kategori='2'AND id_tingkatan
='$row[id_tingkatan]' ";

$cekid=explode(",",$soal2) ;
$jcekid=count(Scekid);
for ($u=56;$u<=$jcekid -l;$u++)

(

if ($cekid[Su]!="")

{

$query.^" and id_soal not like 'Scekid[$u]' ";

}

1

Squery .=" ORDER BY RAND() LIMIT 1";

5.2.4 Halaman Buku Tamu

Halaman ini menipakan halaman buku tamu yang berisi daftar komentar dari

para pengunjung, beserta input untuk pengunjung yang ingin berkomentar. Buku

tamu ini bisa digunakan oleh siapa saja, walaupun dia tidak termasuk dalam member

yang mendaftarkan diri. Adapun gambar halaman buku tamu ditunjukkan pada

gambar 5.4.
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Gambar 5.4 Halaman buku tamu

5.2.5 Halaman Forum

Halaman ini merupakan halaman polling, semua pengunjung baik itu yang

sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar bebas untuk dapat menikmati fasilitas

ini. Dalam fomm ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu forum tanya dan fomm jawab.

Fomm tanya digunakan oleh para user untuk membuat forum tanya tcrscndiri

sedangkan forum jawab merupakan respon atau tanggapan dari user lain yang ingin

memberikan jawaban atau tanggapan terhadap forum-forum tanya yang sudah ada.

Adapun gambar halaman fomm ditunjukkan pada gambar 5.5.
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Gambar 5.5 Halaman fomm

5.2.6 Halaman Polling/Jajak Pendapat

Halaman ini adalah halaman jajak pendapat yang bisa dimasukkan/di inputkan

oleh semua tingkatan user. Adapun tampilan awalnya bempa daftar///.s/ yang temanya

sudah ditentukan oleh admin, pada bagian paling bawah list terdapat link untuk

menampilkan hasil dari polling/jajak pendapat tersebut dalam bentuk akumulasi

angka dan grafik. Adapun gambar halaman jajak pendapat ditunjukkan pada gambar

5.6.



Queryuntuk mengambil nilai standar skor soal Structure and Written Expression

Ssql2="select * from standar_skor2 where skor='Sskor2'";
if (!$result2=mysql_query($sql2))
{

print mysql_error();
exit;

}

Srow2=mysql_fetch__array (Sresult2) ;
$konversi2=$row2[ubah];

59

Query untuk mengambil nilai standar skor soal Reading Comprehension

$sql3="select * from standar_skor3 where skor-'$skor3'";
if (!Sresult3=mysql_query($sql3))
{

print mysql_error();
exit;

}

$row3=mysql_fetch_array($result3);
$konversi3=Srow3[ubah];

Ketiga query diatas akan menghasilkan nilai konversi skor kategori-kategori

TOEFL. Setelah didapat nilai konversi dari masing-masing kategori maka nilai

konversi dan ketiganya dijumlahkan. Adapun rumusnya adalah:

Total konversi = Konversi l+Konversi2+Konversi3

Total Skor TOEFL = (Total konversi x 10)/ 3

Jika dituliskan dalam bentuk algoritma, maka kode PHP nya adalah:

$total_skor=intval((($konversi+$konversi2+$konversi3)*10)/3) ;
print "<CENTERXB>Total Skor=$total_skor</B></CENTER>";
session register("total skor");


