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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Pendidikan merupakan peranan yang amat penting untuk menjamin 

kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan wahana 

untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Seiring 

dengan perkembangan teknologi komputer dan sistem yang dikembangkan di 

berbagai kalangan di sekolah. 

Ujian yang dijadikan wadah suatu cara untuk mengevaluasi proses belajar. 

Bertujuan untuk menjadikan tolak ukur pencapaian suatu tujuan pengajaran dan 

suatu proses pembelajaran agar siswa dan guru-guru terkait dapat mengetahui 

tingkat kemampuan siswa untuk kedepannya. Selama ini proses uji coba ujian 

yang sering disebut dengan (Try Out) masih diterapkan secara manual dan hanya 

didapatkan diwaktu pelajaran. 

 Algoritma fisher yates shuffle diambil dikarenakan banyak digunakan orang 

sebagai metode untuk menghasilkan permutasi acak dari kesatuan set terbatas.  

Dapat juga dijadikan acuan para guru dalam memantau siswa yang melakukan 

ujian sekolah test berbasis komputer dengan efektif dan efesiensi. Maka dari itu 

diperlukan penerapan algortima fisher yates shuffle berupa rancangan aplikasi test 

berbasis komputer yang dapat menunjang kinerja disuatu sekolah dan 

meningkatkan kecepatan pekerjaan sehingga dicapai efisiensi tenaga dan waktu. 

Aplikasi tryout berbasis Android sangat menunjang pembelajaran siswa 

dikarena android merupakan sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile 

berbasis linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. 

Berdasarkan uraian di atas yang berhubungan dengan media pembelajaran 

berbasis Android yang akan dibangun oleh penulis dan berdasarkan beberapa 

penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti : 
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[1] Penelitian dengan judul Penerapan Algoritma Fisher-Yates Shuffle 

Pada Sistem Kuis Untuk Latihan Mengerjakan Soal Ujian Nasional Sma 

Sederajat Berbasis Android yang dilakukan oleh Agusman riyadi pada tahun 

2016. [2] Penelitian dengan judul Penerapan Algoritma Fisher-Yates Shuffle 

Pada Game Kuis Pembelajaran Agama Islam Menggunakan Arsitektur 

Representational State Transfer (Rest) Web Service yang telah dilakukan oleh 

Irawan pada tahun 2016. [3] Penelitian dengan judul Implementasi Ujian 

Nasional Berbasis Komputer Atau Computer Based Test (Cbt) Di Sma 

Negeri 1 Seputih Banyak Lampung Tengah yang telah dilakukan oleh Ade 

Maulidya pada tahun 2017. [4] Penelitian dengan judul Perancangan Aplikasi 

Try Out Ujian Nasional Tingkat Sekolah Menegah Atas yang telah dilakukan 

oleh Monica G pada tahun 2015. [5] Penelitian yang berjudul Rancang Bangun 

Aplikasi Try Out  Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas Berbasis Android 

yang telah dilakukan Zelly Ruswanto oleh pada tahun 2014. [6] Penelitian dengan 

judul Perancangan Implementasi Try Out (uji coba) SNMPTN (Seleksi 

Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) Online pada Android yang telah 

dilakukan oleh Ariyanti, Kristian, Zai pada tahun 2012. [7] Penelitian yang 

berjudul Aplikasi Simulasi Dan Pembelajaran Toefl Berbasis Android” 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) yang telah dilakukan oleh 

Dewinta Nurlaelasari, Sari Dewi Budiwati, Yuningsih pada tahun 2016. [8] 

Penelitian yang berjudul Penerapan Algoritma Fisher-Yates Pada Pengacakan 

Soal Game Aritmatika. Yang dilakukan Eko Jono, Dyah Ayu Irawati, 

Lugman Affandi pada tahun 2015. [9]  Penelitian dengan Judul Implementasi 

Algoritma Fisher-Yates Dan Fuzzy Tsukamoto Dalam Game Kuis Tebak Nada 

Sunda Berbasis Android yang telah dilakukan oleh Cepy Slamet pada tahun 

2016. [10]. Penelitian yang berjudul Sistem Ujian Toefl Dengan Pengacakan 

Soal Menggunakan Algoritma Fisher Yates.Yang dilakukan oleh Ngesti Dania 

Putri pada tahun 2014.  [10] Penelitian yang berjudul Pengembangan Sistem 

Informasi Ujian Online Berbasis Web Dengan Pengacakan Soal 

Menggunakan Algoritma Fisheryates Shuffle.Yang dilakukan oleh Ahmaddul 

Hadi pada tahun 2012.  
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       Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penelitian yang dilakukan 

ini berjudul ”PENERAPAN ALGORITMA FISHER YATES SHUFFLE PADA 

UJI COBA UJIAN NASIONAL BERBASIS ANDROID DI SMPN 2 

SIMPANGKATIS”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang aplikasi uji coba ujian nasional berbasis Android di 

SMPN 2 SIMPANGKATIS? 

2. Bagaimana penerapan algoritma fisher yates shuffle pada aplikasi uji coba ujian 

nasional berbasis Android di SMPN 2 SIMPANGKATIS? 

3. Bagaimana cara mempermudah siswa dalam melakukan uji coba ujian nasional 

di SMPN 2 SIMPANGKATIS? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas adapun tujuan masalah yang ingin dicapai 

penulis dari penelitian ini adalah: 

1. Mampu menciptakan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah siswa-siswi 

dalam uji coba ujian nasional berbasis android. 

2. Dapat meningkatkan daya belajar siswa-siswi didalam menghadapi ujian 

nasional. 

Manfaat dari aplikasi uji coba ujian nasional berbasis android dan juga 

penerapan algoritma fisher yates shuffle adalah: 

1. Memberikan kemudahan kepada guru dalam memberi pelajaran tambahan. 

2. Memberi kemudahan bagi siswa yang ingin menguji diri sendiri dalam latihan 

soal ujian nasional. 
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1.4 Batasan Masalah 

Karena besarnya permasalahan dan keterbatasan waktu yang dialami, agar 

tidak menyimpang dari penelitian maka pembatasan masalah adalah sebagai 

berikut: 

1. Studi kasus dalam penelitian dibatasi hanya di SMPN 2 SIMPANGKATIS. 

2. Penelitian hanya terbatas pada penerapan algoritma fisher yates shuffle test 

berbasis komputer. 

3. Penelitian ini hanya terfokus dalam uji coba soal yang diujian nasional. 

4. Hasil pengacakan suatu saat pasti bertemu urutan yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dari pembahasan skripsi dibagi kedalam bab per bab untuk lebih 

mempermudah pembahasan sistem tersebut. Dari setiap bab masih merupakan 

satu kesatuan dan akan di perjelaskan sebagai berikut: 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan juga 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan konsep serta model yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian yang diambil oleh penulis. Teori-teori tersebut didapat 

berdasarkan literatur-literatur, informasi dari internet, dan juga informasi yang 

didapat langsung dari pihak yang bersangkutan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis. Dalam 

bab ini metodologi yang digunakan akan dijelaskan secara rinci. 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisa permasalahan yang diambil oleh penulis dan alur rancangan 

sistem penjadwalan dengan algoritma FISHER YATES SHUFFLE dan 

bagaimana hasilnya pada Uji coba ujian nasional (tryout) di SMPN 2 

SIMPANGKATIS. 

 

BAB V 

PENUTUP 

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

penulis susun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


