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ABSTRACT—SMKN P 1 Talbot is a vocational high school
under the auspices of educational and cultural services
Sukabumi District, continues to develop its learning system.
Similarly, the system of the exam, the exam system that still
use paper is caused some problems such as the provision of a
booklet and answers which are relatively large, a booklet
and answer vulnerable to damage and presentation of
information value less rapidly, so it takes a time and
considerable cost to administer the exam. To save the cost of
test equipment, sheets of questions and answers that are safe
from damage and provide information quickly and
accurately, it needs an information system test. In the online
examination system uses a sophisticated algorithm to shuffle
shuffle yates fisher exam, so that no fraud in the work on the
problems. Fisher yates suffle a scrambler algorithm that
produces a variety of different questions, the results are very
good randomization of 1.3 x 1010 variation of the question.
With the online examination system can help the school to
administer the exam, keep costs relatively large to be more
reduced, can prevent deficiencies in providing the questions
and answers and algorithms fisher yates shuffle produces a
variety of very good questions so that there is no fraud in
conducting the exam this online.
Keywords: information system, online exam, Fisher yates
Shuffle
INTISARI—SMKN P 1 Talbot adalah sekolah menengah
kejuruan di bawah naungan layanan pendidikan dan
kebudayaan Kabupaten Sukabumi, terus mengembangkan
sistem pembelajaran yang. Demikian pula, sistem ujian,
sistem ujian yang masih menggunakan kertas
menyebabkan beberapa masalah seperti penyediaan buku
dan jawaban yang relatif besar, buklet dan menjawab
rentan terhadap kerusakan dan penyajian informasi nilai
kurang cepat, sehingga membutuhkan waktu dan biaya
yang cukup besar untuk melaksanakan ujian. Untuk
menghemat biaya peralatan tes, lembar pertanyaan dan
jawaban yang aman dari kerusakan dan memberikan
informasi yang cepat dan akurat, perlu tes sistem
informasi. Dalam sistem ujian online menggunakan
algoritma yang canggih untuk mengocok mengocok Yates
fisher ujian, sehingga tidak ada kecurangan dalam
mengerjakan soal. Fisher yate suffle algoritma pengacak
yang menghasilkan berbagai pertanyaan yang berbeda,
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hasilnya pengacakan sangat baik dari 1,3 x 1010 variasi
dari pertanyaan. Dengan sistem ujian online dapat
membantu sekolah untuk melaksanakan ujian, menjaga
biaya yang relatif besar menjadi lebih berkurang, dapat
mencegah kekurangan dalam memberikan pertanyaan dan
jawaban dan algoritma fisher Yates mengocok
menghasilkan berbagai pertanyaan yang sangat baik
sehingga tidak ada penipuan dalam melakukan ujian online
ini.
Kata kunci: sistem informasi, ujian online, Fisher yate
Shuffle

PENDAHULUAN
Ujian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai
pengakuan prestasu belajar dan penyelesaian dari suatu
satuan pendidikan (Peraturan Pemerintah No. 19, 2005).
Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal dan informal pada setiap jenjang dari jenis
pendidikan (Undang-undang No.20, 2003).
SMKN P 1 Sukaraja merupakan satuan pendidikan
formal setingkat menengah atas yang melakukan ujian soal
ujian dan lembar jawaban disajikan dalam kertas. Hal ini
dapat menimbulkan masalah seperti kurangnya lembar
ujian dan jawaban, kertas ujian dan jawaban rusak, siswa
harus mempersiapakan alat untuk menghadapi ujian dan
kurang efektif dalam sistem ujiannya (Arkun, S. and
Akkoyunlu, B., 2008). Sehingga dapat menghambat proses
ujian dan mengurangi waktu mengerjakan ujian, yang
berakibat
siswa
kurang
berkonsentrasi
dalam
mengerjakan soal ujian. Dan penyajian informasi nilai
menjadi lama karena guru harus memeriksa satu-persatu
lembar jawaban dan rawan hilang rekap data nilai (Ade,
2016).
Dengan adanya sistem informasi ujian online ini, sistem
ujian menjadi lebih efektif dan efisien yang mampu
melaksanakan pengujian secara cepat, tepat dan
diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang
dihadapi saat ujian (Susanto dan Honggo, 2013) dari segi
keamanan, sistem komputer dapat menyimpan data lebih
aman dan dengan penyajian informasi lebih cepat (Tsani &
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Nurhadianto, 2015), untuk mengurangi tindak kecurangan
dalam pengerjaan ujian online ini, maka digunakan
algoritma fisher yates shuffle sebagai algoritma untuk
membuat variansi soal, agar soal dapat teracak sehingga
tidak ada tindak kecurangan seperti mencontek antara
teman. yang diharapkan menjadi solusi dari berbagai
masalah yang sering muncul ketika ujian.

BAHAN DAN METODE

Metode Pengacakan Fisher-Yates diadopsi dari
nama penemunya, yaitu Ronald Fihser dan Frank Yates,
yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1934 dan
kemudian di revisi kembali pada tahun 1948 (Kresna,
Buana, & Cahyawan, 2015). Metode Pengacakan FisherYates adalah sebuah metode untuk menghasilkan suatu
permutasi acak dari suatu himpunan terhingga, dengan
kata lain untuk mengacak suatu himpunan tersebut.
Metode Pengacakan Fisher-Yates jika diimplementasikan
dengan benar, maka hasil dari algoritma ini tidak akan
berat sebelah, sehingga setiap permutasi memiliki
kemungkinan yang sama.
Misalkan dalam permainan kartu bridge ada 10 kartu
yang diacak, maka array-nya adalah urutan Kartu = [0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]. Array tersebut dimasukkan kedalam
prosedur pengacakan dimana proses pengacakan terjadi,
kemudian didapat panjang array yang kemudian
dimasukkan ke dalam variabel m (m=10).
Langkah–langkah pengacakan soal dengan Metode
Pengacakan Fisher -Yates adalah sebagai berikut :
1. Ambil satu elemen secara acak dari elemen yang
tersisa.
Pengambilan
elemen
acak adalah
berdasarkan elemen yang tersisa.Misalkan jika m
=10, maka elemen acak yang boleh diambil adalah
10(array[0…9]) .
2. Tukar dengan elemen saat ini. Penukaran dilakukan
dengan memasukkan elemen saat ini ke dalam
suatu variabel baru bernama t. Elemen saat ini
(array[m]) diisi nilai dari elemen acak tadi (array[i])
dan elemen acak (array[i]) diisi nilai dari variabel t.
3. Ulangi selama masih ada elemen yang tersisaTahap
ketiga dilakukan pengulangan sebanyak 10 kali
untuk mengacak urutan soal tersebut. Iterasinya
bisa dilihat pada Tabel 1:

Sumber: hasil perancangan(2016)
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Hasil yang didapatkan adalah 8 5 3 4 7 9 2 1 0 6. Kolom m
menunjukkan index
elemen saat ini. Kolom
i
menunjukkan index dari elemen yang ditukar, nilai i
tersebut diambil secara acak dari range yang
diperbolehkan (m). Kolom array[i] menunjukan nilai yang
terdapat pada array ke-i. Kolom t menunjukan nilai
yang terdapat pada array ke-m (elemen saat ini). array
yang sudah fix menunjukan array yang sudah tidak boleh
ditukar kembali nilainya, jumlahnya bertambah seiring
bertambahnya iterasi. Kemudian kolom array yang
sudah di swap menunjukan isi array setelah elemennya
ditukar/swap ada setiap iterasi. Untuk flowchart dari
Metode Pengacakan Fisher-Yates dapat dilihat pada
Gambar 1 Berikut:

Sumber: hasil perancangan(2016)
Gambar 1. Flowchart Pengacakan Fisher-Yates
Flowchart
pada Gambar tersebut, terlihat bahwa
pengacakan selesai jika seluruh array telah diacak.
Metode Pengacakan Fisher-Yates menghasilkan urutan
array yang acak.Pseudocodenya dapat dilihat pada Tabel
2.

Sumber: hasil perancangan(2016)

Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer Nusa Mandiri

SNIPTEK 2016

ISBN: 978-602-72850-3-3

HASIL DAN PEMBAHASAN
A.

Desain
Desain database sistem informasi ujian online
menggunakan Entity Relation yang menjelaskan hubungan
antara data dalam basis data yang terdiri dari objek-objek
dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objekobjek tersebut (Nugroho, B. 2009).
1.

Entity Relation Diagram
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Sumber: hasil perancangan(2016)
Gambar 3 Tampilan beranda halaman guru
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Sumber: hasil perancangan(2016)
Gambar 2 ERD (Entity Realtion Diagram)
B.
User Interface
Pada user interface berisi tentang tampilan program
usulan yang berkaitan dengan proses bisnis utama, berikut
tampilan program usulan:
Pada halaman ini berfungsi untuk mengelola mengelola
ujian, mengelola soal ujian dan hasil ujian. Gambaran
halaman guru ini adalah:

Sumber: hasil perancangan(2016)
Gambar 4 Tampilan kelola data soal
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KESIMPULAN

Dari hasil pemaparan dan riset yang dilakukan,
maka dari uraian ini dapat disimpulkan:
1.
Sistem informasi ujian online ini dirancang sebagai
solusi bagi pihak sekolah untuk menghemat biaya
dalam melaksanakan ujian.
2.
Penyajian informasi hasil ujian menjadi lebih cepat,
sehingga mempermudah wali kelas dalam mengolah
nilai.
3.
Siswa lebih konsentrasi dalam belajar, karena tidak
harus mempersiapkan alat-alat untuk ujian seperti
alat tulis.
4.
Tidak ada kekurangan dan kerusakan lembar soal
dan jawaban sehingga ujian menjadi lebih aman.
5.
Dengan menggunakan algoritma fisher yates shuffle
didapatkan varian soal hingga 1,3x1010, sehingga
tidak ada soal yang sama dalam satu kelas
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