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BAB I 

        PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

            Pendidikan merupakan hal yang penting yang harus dimiliki setiap orang. 

Kualitas pendidikan dapat diketahui melalui pelaksanaan ujian untuk mengetahui 

pencapaian kemampuan dan keberhasilan dalam memahami bidang studi yang 

ditempuhnya. Pelaksanaan ujian secara konvensional maupun komputerisasi perlu 

memperhatikan terhadap tindak kecurangan yang mungkin saja terjadi, hal itu 

dipicu karena kepercayaan diri peserta menurun ketika mengerjakan soal ujian, 

sehingga lebih percaya kepada peserta lain. Selain itu pemberian tipe soal ujian 

yang sama akan memberikan peserta peluang untuk mencontek dan bekerja sama. 

           Di MTsN 1 Pangkalpinang pelaksanaan ujian sekolah masih bersifat 

konvensional, peserta ujian mengikuti ujian sekolah di ruang kelas dengan 

menggunakan kertas untuk lembar soal dan  lembar jawaban soal, peserta 

membaca di lembar soal dan kemudian mengisikan jawabannya di lembar 

jawaban sesuai dengan jawaban yang mereka pilih, guru mengawasi langsung 

pada saat ujian berlangsung sampai berakhirnya jam ujian, kemudian lembar 

jawaban dan soal nya dikumpulkan kepada guru pengawas yang kemudian 

nantinya akan di koreksi satu persatu dengan cara manual sehingga membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk mengoreksi semua hasil ujian siswa. 

            Kemajuan teknologi yang berkembang sangat pesat secara tidak langsung 

mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia baik dalam bidang politik, 

ekonomi, budaya bahkan dalam bidang pendidikan.  Semakin majunya ilmu 

pengetahuan maka semakin maju pula perkembangan teknologi. Memungkinkan 

terciptanya lingkungan belajar global yang berhubungan dengan jaringan yang 

menempatkan siswa di tengah-tengah proses pembelajaran, dikelilingi oleh 

berbagai sumber belajar dan layanan belajar elektronik.  Teknologi informasi dan 

komunikasi sebagai dari bagian ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum 

adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, 

pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.  Dengan adanya 
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teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan 

mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dalam 

dunia pendidikan perkembangan teknologi informasi mulai dirasa mempunyai 

dampak positif, karena dengan berkembangnya teknologi informasi dunia 

pendidikan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan.  Saat ini 

jarak dan waktu tidaklah menjadi masalah yang berarti untuk mendapatkan ilmu, 

berbagai aplikasi sudah tercipta untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar, 

adapun pengaruh positif penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan di 

indonesia diantaranya :  sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan, munculnya 

media massa khususnya media elektronik seperti jaringan internet, lab komputer 

di sekolah, dan lain-lain sangat membantu baik pendidik maupun peserta didik 

dalam melakukan proses pembelajaran.  Sistem pembelajaran tidak harus 

teknologi, dengan menggunakan media teknologi komputer akan lebih mudah 

guru dalam mengelola data hasil pembelajaran, pemenuhan kebutuhan akan 

fasilitas pendidikan dapat dipenuhi secara cepat.  

            Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, sistem ujian manual di 

MTsN 1 Pangkalpinang secara bertahap ingin di ubah menjadi sistem ujian 

terkomputerisasi.  Keuntungan yang ditawarkan dari sebuah pelaksanaan ujian 

yang terkomputerisasi adalah kecepatan dan kemudahan dalam proses pemberian 

skor, penguji tidak lagi melakukan pemeriksaan satu persatu pada lembar jawaban 

peserta, melalui nilai yang telah tersedia oleh perangkat lunak dalam basis data 

dengan penghitungan otomatis berdasarkan jawaban dari peserta, pengurangan 

penggunaan kertas serta pengurangan dari segi kecurangan yang  mungkin 

dilakukan peserta, waktu dan tempat pelaksanaan dapat diatur sedemikian rupa 

mempermudah pelaksanaan ujian.  

            Linear Congruent Method (LCM) merupakan metode pembangkit 

bilangan acak yang banyak digunakan dalam program komputer.  LCM  

memanfaatkan model linier untuk membangkitkan bilangan acak.  Ciri khas dari 

LCM adalah terjadi pengulangan pada periode waktu tertentu atau setelah sekian 

kali pembangkitan, hal ini adalah salah satu sifat dari metode ini, dan pseudo 

random generator pada  umumnya.  Penelitian ini bertujuan untuk memberikan 
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solusi berupa penerapan tipe soal yang berbeda-beda sehingga dapat 

meminimalkan tindak kecurangan yang mungkin dilakukan oleh peserta ujian. 

Penentuan konstanta pada Linear Congruential Method (LCM) sangat 

menentukan baik tidaknya bilangan acak yang diperoleh, dalam arti memperoleh 

bilangan acak yang seolah-olah tidak terjadi pengulangan.  Kelebihan 

menggunakan algoritma Linear Congruent Method ini memiliki waktu akses yang 

lebih cepat. 

         Berdasarkan uraian di atas penulis mempunyai gagasan untuk membangun 

sebuah “Penerapan Algoritma Linear Congruent Method Untuk Pengacakan Soal 

Ujian Di MTsN 1 Pangkalpinang”.  Penelitian
[1]

 dari Gunawan, Dedy Agung 

Prabowo yang berjudul “Sistem Ujian Online Seleksi Penerimaan Mahasiswa 

Baru Dengan Pengacakan Soal Menggunakan Linear Congruent Method (Studi 

Kasus di Universitas Muhammadiyyah Bengkulu)”.  Penelitian
[2]

 dari Muhammad 

Ganda Arizqia,  Anang Aris yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Dengan 

Linear Congruent Method (LCM) Sebagai Pengacakan Soal”.  Penelitian
[3]

 dari 

Surya Darma Nasution yang berjudul “Penerapan Metode Linier Kongruen Dan 

Algoritma Vigenere Chiper Pada Aplikasi Sistem Ujian Berbasis Lan”.  

Penelitian
[4]

 dari Darma Perwira Hasibuan  yang berjudul “Perancangan Simulasi 

Pengacakan Soal Tryout Untuk Membentuk Paket Soal Ujian Nasional 

Menggunakan Linear Congruent Method (LCM)”.  Penelitian
[5]

 dari Muhammad 

Suhar yang berjudul  “Aplikasi Game New Ranking 1 Menggunakan Metode 

Linear Congruent Method (LCM) Sebagai Pengacakan Soal”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

            Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu : 

1. Bagaimana cara agar pelaksanaan ujian di MTsN 1 Pangkalpinang terhindar 

dari kecurangan? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan Algoritma Linear Congruent Method 

pada pengacakan soal ujian di MTsN 1 Pangkalpinang?  

1.3  Batasan Masalah 

           Agar pembahasan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

terarah dengan baik dan tidak menyimpang dari pokok masalah, maka akan 

dilakukan pengambilan langkah dengan membatasi pembahasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Pengguna ditujukan untuk  kelas IX yang akan melaksanakan ujian sekolah  

di MTsN 1 Pangkalpinang. 

2. Hanya membahas penerapan algoritma linear congruent method untuk 

pengacakan soal ujian di MTsN 1 Pangkalpinang. 

3. Sistem yang di buat berbasis web. 

4. Waktu ujian belum menggunakan fungsi auto save. 

5. Sistem belum  menerapkan  pembatasan untuk mengakses di mata pelajaran 

yang sama. 

1.4  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan  yang hendak dicapai dalam penelitian dan penyusunan laporan ini 

antara lain: 

1.4.1   Tujuan Penelitian 

            Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengimplementasikan  algoritma Linear Congruent Method (LCM) 

pada  pengacakan soal ujian di MTsN 1 Pangkalpinang. 

1.4.2   Manfaat Penelian 

      Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya sistem ujian berbasis web ini membantu pihak sekolah dalam 

efisiensi dan efektifitas pelaksanaan ujian. 
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2. Dengan adanya sistem berbasis web ini, dapat mengurangi tindak kecurangan 

peserta ujian dikarenakan soal ujian yang ditampilkan diacak dengan 

menerapkan satu metode tertentu yang dikenal dengan nama Linear 

Congruent Method (LCM) 

1.5  Sistematika Penulisan 

            Untuk memahami lebih jelas lagi tentang laporan ini, maka materi yang 

tertera pada laporan skripsi ini telah dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan 

sistematika penulisan sebagai  berikut: 

BAB 1     PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian , dan sistematika. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang 

dapat diambil dari kutipan buku, jurnal yang berkaitan dengan 

penyusunan laporan skripsi. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian ini menjelaskan tentang model 

pengembangan sistem yang dipakai dalam penyusunan laporan skripsi. 

BAB IV   HASIL DA N PEMBAHASAN 

          Dalam bab ini menjelaskan analisis masalah sistem yang berjalan, 

analisis hasil solusi, analisis sistem kebutuhan usulan, analisis sistem 

dan perancangan sistem. Serta implementasi dan pengujian sistem. 

BAB V     PENUTUP 

Dalam bab ini dapat diuraikan tentang kesimpulan dan saran mengenai 

skripsi ini. Kesimpulan adalah mengemukakan kembali masalah 

penelitian kemudian menyimpulkan bukti-bukti yang diperoleh dan 

akhirnya menarik kesimpulan apakah hasil yang dapat (dikerjakan), 

layak untuk digunakan (diimplementasikan). Saran merupakan 

manifestasi dari penulis untuk dilaksanakan. 

 


