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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi informasi yang ditunjang oleh perkembangan 

jaringan internet yang semakin cepat akan memberikan pengaruh dan perubahan 

dalam segala aspek kehidupan manusia. Internet dapat membantu dan 

mempermudah pengguna untuk berinteraksi, berkomunikasi serta mencari 

berbagai informasi yang diinginkan.  

SMA Negeri 1 Namang didirikan pada Tahun 2004, hasil hibah 3 (tiga) 

orang warga masyarakat Desa Jelutung. SMA Negeri 1 Namang sebagai sekolah 

tempat belajar mengajar ini memiliki 25 tenaga pendidik yang berfungsi sebagai 

guru disekolah yang merupakan Sumber Daya Manusia dan terlibat langsung 

dalam usaha meningkatkan pelayanan pendidikan menuju peningkatan mutu 

pendidikan di sekolah. SMA Negeri 1 Namang ini beralamat di desa Jelutung 

Kecamatan Namang, 45 KM dari ibukota Kabupaten Bangka Tengah dan 21 KM dari 

ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.  

Sejalan dengan kondisi tersebut, dalam hal ini masih banyak siswa yang 

terkadang malas ataupun jenuh dalam melaksanakan kegiatan belajar di SMA 

Negeri 1 Namang apalagi dalam mengisi soal yang terkadang membosankan. 

Penerapan model pembelajaran merupakan salah satu tugas guru untuk membantu 

perkembangan siswa dalam pencapaian hasil belajar tersebut. Namun, pada 

kenyataannya mayoritas siswa berpandangan bahwa pengetahuan sebagai 

perangkat yang harus dihafal, sehingga diperlukan sebuah model pembelajaran 

yang lebih memberdayakan siswa, yakni sebuah model pembelajaran yang 

mendorong siswa untuk lebih aktif dan mandiri. 

Oleh karena itu untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan sebuah 

aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan 

sebagai media pembelajaran yang dapat digunakan pelajar untuk mempermudah 

belajar melalui smartphone berbasis Android yang dapat digunakan siswa sebagai 

media belajar yang menyenangkan, dan membuat siswa lebih tertarik.  
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Berdasarkan masalah di atas peneliti ingin membuat sebuah aplikasi 

sebagai sarana belajar berbasis Android. Aplikasi ini berisi tentang materi-materi 

pembelajaran di SMA Negeri 1 Namang. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan soal 

latihan yang sesuai dengan jurusan siswa tersebut dengan pengacakan soal 

menggunakan algoritma fisher – yates shuffle. 

Pada fitur soal latihan penulis mengimplementasikan algoritma fisher – 

yates shuffle yang berfungsi untuk pengacakan soal, dapat membuat siswa 

mendapatkan urutan soal pada soal pilihan ganda yang berbeda-beda. Algoritma 

fisher – yates shuffle adalah sebuah algoritma untuk menghasilkan suatu 

permutasi acak dari suatu himpunan terhingga, dengan kata lain untuk mengacak 

suatu himpunan tersebut. Jika diimplementasikan dengan benar, maka hasil dari 

algoritma ini tidak akan berat sebelah, sehingga setiap permutasi memiliki 

kemungkinan yang sama. Pada algoritma pengacakan modern yang banyak 

digunakan sekarang, angka yang terpilih tidak dicoret, tetapi posisinya ditukar 

dengan angka terakhir dari angka yang belum terpilih. Pada tahap selesai 

menjawab soal maka akan muncul skor hasil dari hitungan jawaban yang benar 

dan salah. 

Pada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan algoritma fisher – 

yates shuffle telah banyak dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Wim Setya Wijaya pada tahun 2018 dengan penelitian yang berjudul 

“Penerapan Algoritma Fisher-Yates Shuffle Untuk Pengacakan Soal Pada 

Ujian Sekolah SMPN 8 Pangkalpinang Berbasis Web”[1]. Penelitian lainnya 

juga dilakukan oleh Imam Haditama, Cepy Slamet dan Deny Fauzy Rahman pada 

tahun 2016 yang melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Algoritma 

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

Berbasis Android”[2]. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tonni 

Limbong dan Janner Simarmata pada tahun 2015 penelitian yang berjudul “Im-

plementasi Linear Congruent Method (Lcm) Untuk Pengacakan Soal Ujian 

Berkategori”[3]. Penelitian juga dilakukan oleh Ahmadul Hadi pada tahun 2014 

yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Ujian Online Berbasis Web 

Dengan Pengacakan Soal Menggunakan Algoritma Fisher-Yates Shuffle”[4]. 
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Penelitian dilakukan oleh Supriyanto, Berry Priangga, dan Yaonnita pada tahun 

2016 melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Algoritme Fisher-Yates 

Pada Edugame Guess Caculation Berbasis Android”[5]. Penelitian yang dibuat 

oleh Jaypal D. Rangari dan Swapnili P. Karmore pada tahun 2014 dengan judul 

“Enhance Performance Of Random Testing Using Randomized Algorithm”[6]. 

Penelitian Agusman Riyadi di tahun 2016 dengan judul “Penerapan Algoritma 

Fisher-Yates Shuffle Pada Sistem Kuis Untuk Latihan Mengerjakan Soal 

Ujian Nasional Sma Sederajat Berbasis Android”[7]. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang relevan, maka penulis tertarik untuk 

membuat aplikasi m-learning. Aplikasi yang dibangun diharapkan dapat 

memudahkan siswa tersebut untuk belajar dimanapun dan kapanpun dengan 

metode pembelajaran yang menyenangkan tanpa harus membawa buku. Maka 

dari itu penulis tertarik melakukan penelitian berdujul “Implementasi Algoritma 

Fisher - Yates Shuffle Untuk Pengacakan Soal Pada Aplikasi M-Learning 

Berbasis Android di SMA NEGERI 1 NAMANG”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana membangun aplikasi m-learning berbasis Android pada SMA 

Negeri 1 Namang? 

2. Bagaimana menerapkan algoritma fisher – yates shuffle pada aplikasi yang 

akan dibuat? 

3. Bagaimana meningkatkan minat baca siswa untuk belajar lebih giat 

melalui aplikasi yang dibuat? 

 

1.2.2 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Pada penelitian ini, server dan database web masih menggunakan 

localhost dai XAMPP dan klien Android harus terhubung dalam 1 jaringan 

yang sama dengan server. 
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2. Aplikasi web sederhana digunakan untuk menambah, baca, ubah, dan 

hapus materi serta soal-soal yang ada di database. 

3. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemograman berbasis android. 

4. Ada 50 soal latihan, yang akan dipilih secara acak oleh fisher – yates 

shuffle adalah 25 saja. 

5. Aplikasi yang dibuat, hanya dapat digunakan oleh siswa SMA Negeri 1 

Namang yang terdaftar. 

6. Aplikasi hanya menampilkan teks, gambar dan juga soal-soal. 

7. Materi yang digunakan dengan format pdf. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat aplikasi m-learning pada SMA Negeri 1 Namang berbasis 

Android. 

2. Menerapkan algoritma fisher – yates shuffle pada aplikasi yang dibuat. 

3. Meningkatkan minat baca siswa untuk belajar dengan menggunakan 

aplikasi yang dibuat. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan kemudahan bagi guru untuk memberikan soal-soal maupun 

materi kepada siswa dengan menggunakan aplikasi di smartphone. 

2. Guru bisa mengupdate pelajaran terbaru yang akan dipelajari oleh siswa 

melalui admin. 

3. Memudahkan siswa mengulangi pelajaran sekolah melalui aplikasi yang 

telah dibuat dengan menggunakan smartphone. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan skripsi ini bertujuan untuk dapat memahami 

lebih jelas mengenai hal-hal dan proses pembuatan dalam laporan ini. Adapun 

sistematika penulisan laporan ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan mengenai definisi dan teori-teori dari berbagai 

sumber dan referensi yang membahas tentang aplikasi m-learning 

pengacakan soal menggunakan algoritma fisher-yates shuffle. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang metode-metode apa saja yang digunakan 

penulis dalam melakukan penelitian ini. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini membahas tentang analisis, rancangan dan juga 

implementasi dalam pembuatan aplikasi dan juga pembahasan 

algoritma fisher-yates shuffle. 

BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang didapat dari pembahasan 

bab-bab sebelumnya. 

 

 

 


