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Abstrak
Tahap evaluasi pada tingkat sekolah dasar dilakukan dengan cara setiap siswa mengerjakan soal soal yang
diberikan guru sesuai dengan kompetensi dasar pada setiap kelas, setiap guru mata pelajaran setiap
semester di wajibkan membuat soal evaluasi, soal akan dikumpulkan oleh koordinator sekolah kemudian
dicetak sesuai template ujian, soal dikumpulkan dalam bentuk softcopy atau hardcopy yang diberikan
secara offline atau langsung, hal ini cukup merepotkan koordinator ujian karena harus menata ulang soal
soal tersebut dalam paket ujian , karena dalam satu paket bisa ada beberapa mata pelajaran dan kompetensi
dasar yang diujikan, hal ini memakan waktu lebih dalam pembuatan soalnya, kami sebagai pengabdi
membuatkan sebuah aplikasi yang mempermudah pengelompokan soal dan pengumpulan soal dengan
aplikasi examix yang kami buat, dengan aplikasi ini guru cukup membuat soal dalam aplikasi yang
kemudian bisa langsung diambil oleh koordinator untuk dicetak ulang sebagai paket ujian di hari tersebut,
soal yang dibuat juga masih bisa digunakan kembali pada semester berikutnya, salah satu kelebihan dari
aplikasi ini bisa membuat paket soal dengan random soal yang telah dibuat guru, data soal tersimpan
secara digital bisa digunakan pada ujian ujian lain, aplikasi ini juga memangkas waktu untuk pengumpulan
soal dan pembuatan soal-soal ujian di SD It Baitussalam 2 cangkringan.
Kata kunci: Examix, ujian , soal
lingkungan meliputi tempat belajar, metode, media,
sistem penilaian, serta sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk pembelajaran dan mengatur
bimbingan belajar sehingga memudahkan siswa [2],
Dampak perkembangan Iptek terhadap proses
pembelajaran adalah di perkayanya sumber dan
media pembelajaran, seperti buku teks, modul,
overhead transparansi, film, video, televisi, slide,
hypertext,
web,
dan
sebagainya.
Media
pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat
digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan
pembelajaran), sehingga dapat merangsang
perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam
kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar [3].

1. PENDAHULUAN
Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Baitussalam
2 Cangkringan merupakan sekolah dasar yang
mengedepankan visi untuk mencetak generasi
Qur’ani yang shaleh, unggul dan menjadi teladan
bagi bangsa dan agama. SDIT Baitussalam 2 yang
beralamat di Salam, Wukirsari, Cangkringan,
Sleman, DIY ini merupakan salah satu unit di
Pondok Pesantren Modern Baitussalam yang
bernaung dibawah Yayasan Nidaau Attaqwa. SDIT
Baitussalam menerapkan kurikulum dari dinas dan
kurikulum pendidikan islam terpadu yang
menekankan arti penting berkehidupan islami,
mengembangkan potensi diri sejalan dengan
panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk
menuji pribadi yang bermanfaat bagi semesta
(rahmatan lil ’alamin).

SD IT Baitussalam 2 menerapkan
program
pembelajaran yang sangat beragam. Proses belajar
mengajar di kelas maupun ekstrakurikuler
memerlukan dukungan yang
besar dari Guru
kelas untuk membentuk suasana belajar menjadi
menyenangkan
dan
kondusif.
Seiring
perkembangan teknologi dan IPTEK, SDIT

Pendidikan yang berkualitas memerlukan sumber
daya guru yang mampu dan siap berperan
profesional dalam lingkungan sekolah [1]. Konsep
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Baitussalam 2 telah memanfaatkan teknologi di
beberapa proses pembelajarannya. Namun tidak
saat ujian guru guru tetap harus mencetak berkas
ujian kemudian mendistribusikannya, jadi membuat
para guru harus membuat draft soal setiap kali akan
ujian, karena kegiatan guru cukup banyak di SD IT
baitussalam 2 membuat kegiatan pembuatan soal
menjadi masalah tersendiri untuk para guru, karena
terkejar waktu.
Soal soal evaluasi biasanya dibuat saat akan
melakukan evaluasi ujian tengah semester atau
akhir semester, dan soal soal pun biasa digunakan
adalah soal soal dari tahun tahun sebelumnya, jika
setiap guru punya data soal ujian pada tiap semester
maka akan lebih mudah untuk membuat sebuah
soal baru dengan beberapa variasi berasal dari
kumpulan soal soal ujian sebelumnya, namun tidak
semua guru menyimpan data data soal sebelumnya.

Tabel 1 solusi permasalahan

Dibutuhkan sebuah aplikasi yang bisa membantu
menyelesaikan masalah masalah guru di atas,
Examix adalah aplikasi yang dirancang dengan fitur
fitur yang telah disesuaikan dengan kebutuhan para
mitra Guru SD IT Baitussalam.

No

Permasalahan Mitra

Solusi

1

Guru membuat soal Ujian
Tengah Semester dan Ujian
Akhir Semester setiap
semester tetapi tidak memiliki
tempat penyimpanan soal-soal

Aplikasi pembuat
digital soal soal
ujian , ( Examix
),
Pelatihan
penggunaan
aplikasi examik

2

Data-data soal ujian masih
disimpan dalam bentuk
manual

Penulisan soal
ulang dalam
bentuk digital

3

Waktu yang dibutuhkan
membuat soal ujian masih
terlalu lama untuk
menggabungkan soal

Fitur palikasi

Setelah menyepakati solusi yang didapat tahap
selanjutnya adalah tahapan penyelesaian dari
permasalahan prioritas dari mitra, Fitur yang dibuat
pada aplikasi Examix dirancang dengan
penyesuaian yang telah ada, setelah sesuai maka
dibutuhkan pelatihan kepada mitra untuk
menggunakan aplikasi Examix, keseluruhan
kegiatan ini terlihat pada gambar 1 di bawah

2. METODE PELAKSANAAN
Pelaksanaan pengabdian dimulai dengan mensurvei
lokasi untuk memetakan permasalahan , hasil dalam
survei disajikan dalam tabel 1 dibawah,
Tabel 1. Permasalahan Mitra
No

Permasalahan Mitra

Prioritas

1

Guru membuat soal Ujian
Tengah Semester dan Ujian
Akhir Semester setiap semester
tetapi tidak memiliki tempat
penyimpanan soal-soal

Prioritas 1

2

Data-data soal ujian masih
disimpan dalam bentuk manual

Prioritas 2

3

Waktu yang di buthkan membuat
soal ujian masih terlalu lama

Prioritas 3

. Gambar 1. Sosialisasi Guru

Secara keseluruhan kegiatan ini terlihat pada
Gambar 2 alur IPtek di bawah:

Dari tabel permasalahan mitra di atas maka
ditetapkan proses penyelesai atau aksi yang di
butuhkan untuk menyelesaikan masalah di atas,
penyelesaian masalah di atas tertuang dalam tabel 2
di bawah :
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Gambar 3. Menu pada EXAMIX
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Aplikasi Examix yang dibuat berbasis desktop
tampilan awal bisa dilihat pada Gambar 4di bawah,
aplikasi ini juga tidak memerlukan proses install
jadi user atau guru yang akan menggunakan cukup
mengcopi keseluruhan data pada satu direktori,
ukuran file keseluruhan adalah sekitar 500Mb,
menggunakan Bahasa pemograman Python berbasis
desktop

Gambar 2. Gambaran IPTEK

Untuk mempermudah dalam pelaksanaan kami
membuatkan jadwal kegiatan seperti tertuang di
tabel 3 dibawah:
Tabel 2. Tabel Kegiatan Perbulan
Tahun 2019
No

Jenis Kegiatan
1

1

Survey

2

Menentukan masalah

3

Menyusun flowchart
aplikasi

4

Coding

5

Testing

6

Pelatihan

7

Penyususan laporan

2

3

4

5

Gambar 4 Tampilan Awal Aplikasi Examix

Setiap guru mendapatkan accaoutn untuk
mengaksws aplikasi ini , setelah login guru akan di
arahkan pada menu dashboar seperti tampak
Gambar 5 di bawah ini.

Untuk perancangan aplikasi Examix sendiri setiap
di sesuaikan dengan kebutuhan dari mitra yang
bersangkutan, beberapa menu yang di minta adalah
menu pembuatan soal, setiap guru bisa membuat
soal sesuai dengan katogri yang di maksukkan, dan
operator bisa membuat paket soal denga cara
mengambil soal soal dari guru yang telah membuat
soal secara digitial di aplikasi, struktur menu pada
aplikasi bisa si lihat pada table di bawah, dan yang
terakhir adalah fungsi cetak hasil random soal yang
telah di buat untuk di ditribusikan pada siswa
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Gambar 5. Menu Dashboard

Gambar 8 Hasil luaran Paket Soal yang di Ambil
Secara Random

Untuk pembuatan soal soa di buat sesuai menu
katagori yang di siapkan oleh aplikasi atau bisa di
inputkan secara manual nanti nya , tampilan edit
soal terlihat pada Gambar 6 di bawah:

Pihak sekolah kemudian menunjuk salah guru yang
bertugas sebagai operator dalam ujian, bertugas
untuk mengkoordinasi guru guru lain untuk
pengumpulan soal, dari sini pengabdi melakukan
bimbingan teknis terkait penggunaan aplikasi
Examix, kegiatan bimbingan teknis terlihat pada
Gambar 9 di bawah.

Gambar 6. Tampilan Edit Soal / Input Soal

Soal yang telah di buat bisa langsung di share untuk
keperluan bersama hingga setiap guru tak perlu
menggunakan media lain untuk bertukar data soal,
fitur pada aplikasi Examix sudah menyediakan
tombol pada setiap soal yang di buat sehingga
memudahkan mana soal yang perlu di share atau
yang tidak menu tersebut terlihat pada gambar
Gambar 7 dibawah:
Gambar 9 Proses Bimbingan Teknis

Kegiatan terakhir adalah pendampingan terhadap
penggunaan aplikasi examix, penerapan aplikasi ini
cukup memangkas waktu yang dibutuhkan oleh
koordinator ujian untuk membuat soal soal ujian,
sebelumnya para koordinator kesulitan untuk
pembuatan karena terkendala waktu pengumpulan
dan proses penggabungan soal soal menjadi satu
lembar ujian, setelah penerapan aplikasi ini waktu
yang dibutuhkan jauh lebih cepat karena telah
digantikan oleh fitur aplikasi Examix.

Gambar 7. Tombol Onlie Pada Soal

Khusus untuk kebutuhan pembuatan paket soal
maka fitur aplikasi telah dibuat sesuai dengan
kebutuhan sekolah SD IT 2 Baitussalam
Cangkringan, contoh outputnya bisa di lihat pada
Gambar 8 di bawah:

4. KESIMPULAN
kegiatan pengabdian telah selesai dilaksanakan dan telah
menyelesaikan permasalahan pada mitra dengan
membuatkan aplikasi pembuatan soal digital dan
pembuatan paket soal ujian dengan random soal , dengan
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nama aplikasi Examix, aplikasi ini memiliki beberapa
fitur yang sesuai dengan kebutuhan di antaranya:
1. Pembuatan soal secara online
2. soal bisa langsung di share secara online di
aplikasi,
3. Bisa membuat paket soal soal sesuai katagori
kompetensi dasar
Dengan adanya aplikasi ini , proses dalam pembuatan
soal soal pada setiap guru bisa langsung tersimpan dalam
bentuk digital, untuk operator ujian lebih cepat dalam
membuat paket soal untuk setiap kelasnya karena ada
fungsi create random soal pada aplikasi tersebut.
Penerapan aplikasi ini masih banyak kekurangan
kedepan masih bisa dioptimalkan dengan beberapa fitur
tambahan seperti pengubahan layout output untuk format
paket soal .
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