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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi mengalami kemajuan yang sangat pesat,

Salah satunya yaitu Mobile Technology. Mobile phone adalah alat komunikasi seluler

yang mudah di bawa kemana saja dan hampir semua orang dan kalangan masyarakat

memilikinya termasuk juga anak Sekolah Dasar. Perkembangan teknologi dapat

memberikan informasi yang cepat, dan lengkap terhadap bidang Pendidikan dalam

menentukan perkembangan Pendidikan.

Dengan adanya penyelenggaraan Ujian Nasional menjadi hal yang perlu

diperhatikan bagi pihak Sekolah Dasar. Meskipun hasil Ujian Nasional untuk saat ini

hanya digunakan untuk kualitas Pendidikan Nasional, namun hasil Ujian Nasional

masih menjadi bahan pertimbangan untuk seleksi masuk ke jenjang Pendidikan

selanjutnya.

Dari pihak Sekolah baik Negeri maupun Swasta mempersiapkan siswa-siswi

mereka agar dapat mengerjakan soal-soal Ujian Nasional. Seperti menambahkan jam

belajar dan Try Out serta latihan soal–soal di rumah. Oleh karena itu, diperlukan

latihan untuk mengerjakan soal Ujian Nasional atau simulasi yang digunakan untuk

mengerjakan soal Ujian Nasional berbasis android.

Adapun salah satu cara yang dapat digunakan untuk latihan ataupun simulasi

Ujian Nasional berbasis android adalah dengan menggunakan aplikasi latihan soal

Ujian Nasional, yang berisi soal-soal pilihan ganda. Pihak sekolah dapat melakukan

latihan atau simulasi Ujian Nasional berbasis android, dan siswa-siswi pun dapat

berlajar di rumah dengan menggunakan aplikasi soal latihan Ujian Nasional ini.

Selain itu, pihak sekolah dapat mendistribusikan soal-soal latihan dengan cepat

kepada siswa-siswi mereka.

Dalam setiap latihan soal yang diberikan melalui aplikasi tersebut mempunyai

urutan yang berbeda untuk setiap siswa-siswi. Pada sistem soal latihan Ujian
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Nasional tingkat Sekolah Dasar perlu dilakukan pengacakan soal untuk mencegah

jika soal yang di dapat antara satu siswa-siswi dengan siswa-siswi yang lain itu tidak

sama atau berbeda. Dalam pemrograman android telah tersedia fungsi Random yang

digunakan untuk mengacak urutan bilangan, agar menghasilkan bilangan acak yang

seimbang. Maka diterapakan algoritma Fisher-Yates yang memanfaatkan fungsi

Random tersebut untuk membentuk pola acak yang seimbang. Algoritma Fisher-

Yatessangat tidak memungkinkan dalam menghasilkan pola acak yang

seimbang.Algoritma ini mudah dalam implementasi pada bahasa pemrograman.

Sehingga pada penelitian ini penulis bermaksud menerapkan algoritma Fisher-Yates

untuk pengacakan sebuahsoal latihan Ujian Nasional Sekolah Dasar agar tidak ada

siswa-siswi yang mendapatkan soal yang sama.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam pembuatan aplikasi soal latihan

UN menggunakan model System Development Life Cycle (SDLC), yang dimana

model ini memiliki 5 sistem adalah tahap perencanaan, tahap analisa, tahap

rancangan, tahap penerapan, tahap penggunaan. Dan untuk mengembangkan sistem,

digunakan juga alat bantu (tools) yaitu Unifed Modeling Language (UML), (UML)

merupakan suatu metode pemodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem

berorientasi objek.

Berdasarkan Uraian diatas yang berhubungan dengan media pembelajaran

berbasis android yang akan dibangun oleh penulis dan berdasarkan dari beberapa

penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti seperti :

[1]Penelitian ini pernah dilakukan oleh Agusman, Riyadi yang berjudul

“Penerapan algoritma Fisher-Yates Shuffle pada sistem kuis untuk latihan

mengerjakan soal Ujian Nasional berbasis android”, pada tahun 2016 tetapi penelitian

ini hanya di terapkan untuk anak SMA saja, dan penelitian ini di lakukan karena

kurangnya anak-anak dalam belajar latihan soal Ujian Nasional, sehingga dari hasil

penelitian ini penulis menerapakan algoritma Fisher-Yates Shuffle di dalam soal agar

tidak ada soal yang sama. [2]Selain dari penelitian Agusman Riyadi ini ada juga

penelitian yang serupa yang dilakukan oleh Imam Haditama, Cepy Slamet, Deni
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Fauzy Rahman yang berjudul “Implementasi algoritma Fisher-Yates dan Fuzzy

Tsukamoto dalam game kuis tebak nada sunda berbasis android”, pada tahun 2016

dan penelitian ini kurangnya ketertarikan masyarkat dalam kesenian tradisonal, oleh

karena itu, penulis membuat aplikasi ini untuk meningkatkan ketertarikan masyarakat

dalam kesenian tradisioanal, maka dengan itu penulis menerapkan dalam game kuis

tebak nada sunda saja yang menggunakan algoritma Fisher-Yates Shuffle. [3]Dari

penelitian di atas ada juga yang serupa yang di lakukan oleh Muhammad Abdul Aziz

yang berjudul “Implementasi aplikasi pembelajaran tata cara sholat dan panduan doa

sehari-hari menggunakan algoritma Fisher-Yates berbasis android”, pada tahun 2017

penelitian ini di lakukan karena kurangnya minat anak-anak dalam belajar tata cara

sholah dan doa sehari-hari, maka penulis menerapkan algoritma Fisher-Yates Shuffle

guna untuk memudahkan anak-anak dalam belajar sholat dan bacaan doa sehari-hari.

[4]Dari penelitian yang di atas ada juga pada tahun 2013 yang di buat oleh Antony

Susanto dan Henky Honggo yang berjudul “Perancangan Ujian Online pada STMIK

GI MDP berbasis web”, penelitian menggunakan algoritma Fisher Yates untuk

pengacakan soal ujian. [5]Penelitian selanjutnya juga di lakukan oleh Supriyanto

yang berjudul ”Aplikasi Edugame Guess Calculation berbasis android”, penulis

menerapkan algoritma Fisher Yates yang ada pada game soal latihan matematika.

Berdasarkan latar belakang di atas bahwa penulis ingin melakukan penelitian

dengan judul “Penerapan algoritma Fisher-Yates untuk mengacak soal latihan Ujian

Nasional berbasis android studi kasus SDN 51 Pangkalpinang”. Untuk mempermudah

dan melatih siswa-siswi dalam menjawab Ujian Nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai

berikut:

a. Bagaimana menerapkan algoritma Fisher-Yates dalam proses pengacakan soal

pada aplikasi  soal latihan Ujian Nasional ?
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b. Bagaimana membangun aplikasi mobile android yang dapat memudahkan

siswa-siswi SDN 51 Pangkalpinang dalam menjawab soal latihan Ujian

Nasional ?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Informasi yang disediakan hanya untuk siswa-siswi di SDN 51

Pangkalpinang.

b. Aplikasi ini hanya mencangkup soal-soal Latihan Ujian Nasional tingkat SD

saja.

c. Aplikasi yang dibuat berbasis android sebagai media belajar dalam

mengerjakan soal latihan Ujian Nasional.

d. Aplikasi yang dibangun menggunakan algortima Fisher-Yates pada proses

Test offline.

e. Aplikasi yang dibangun hanya diterapkan di SDN 51 Pangkalpinang.

1.4 Metodologil Penelitian

Dalam pembuatan aplikasi mengacak soal latihan UN ini, penulis

menggunakan model System Development Life Cycle (SDLC). Metode

pengembangan dimana merupakan gambaran dari suatu usaha dalam merancang

sistem yang akan selalu bergerak seperti roda, pengembangan ini bisa dilakukan dari

awal bisa juga di kembangkan lagi dengan sistem yang ada atau sistem sebelumnya,

yang melewati beberapa langkah atau tahapan antara lain tahap investigate, analyze,

desain, implementasi dan perawatan, cocok untuk mengembangkan perangkat lunak

dengan merancang sistem yang bergerak melalui roda. Dengan tahapan-tahapan yang

ada di model ini antara lain tahap perencanaan, tahap analisa, tahap rancangan, tahap

penerapan, tahap pengunaan..
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk membangun sebuah aplikasi

mengerjakan latihan soal Ujian Nasional berbasis android dan tujuan dari pembuatan

aplikasi ini, yaitu :

1.5.1 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Sebagai pendukung latihan dalam proses menjawab soal-soal latihan ujian

nasional di SDN 51 Pangkalpiang.

b. Untuk mempermudah siswa-siswi dalam belajar menjawab soal-soal Ujian

Nasional tanpa harus menjawab secara manual menggunakan buku.

1.5.2Manfaat

Adapun tujuan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Dapat menjadi acuan pada siswa-siswi untuk menjadi latihan dalam menjawab

soal-soal Ujian Nasional.

b. Meningkatkan siswa-siswi untuk belajar di rumah dengan menjawab soal-soal

latihan Ujian Nasional melalui aplikasi ini.

c. Sebagai sarana informasi dalam menjawab soal latihan Ujian Nasional.

d. Meningkatkan perkembangan dalam bidang IT di SDN 51 Pangkapinang, dimana

proses saat ini berjalan masih bersifat manual bagi siswa-siswi kelas 6.

1.6 Sistematika Penulis

Dari pembahasan skripsi ini dibagi ke dalam bab per bab untuk lebih

mempermudah di dalam sebuah pembahasan sistem tersebut. Dari setiap bab masih

merupakan satu kesatuan, dengan menggunakan perincian sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penulisan, ruang

lingkup, tujuan dan manfaat, batasan masalah, rumusan masalah dan

juga sistematika yang dipakai dalam penulisan laporan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung judul,

definisi-definisi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan

penelitian terdahulu yang terkait.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang model pengembangan perangkat lunak,

metode pengembangan perangkat lunak, dan alat bantu pemodelan

perangkat lunak.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan hasil penjabaran atau implementasi dari setiap

uraian, misalnya dari bentuk use case dan lain-lain, dan menguraikan

tentang hasil pengujian terhadap perangkat lunak untuk mengetahui

apakah perangkat lunak tersebut terdapat kesalahan atau tidak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan keseluruhan analisis dan

perancangan sistem yang telah dilakukan, selain itu bab ini juga berisi

tentang saran untuk pengembangan selanjutnya.


