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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Melihat perkembangan teknologi yang semakin pesat dalam penerapan 

teknologi pada aspek pendidikan salah satunya dikenal dengan media pembelajaran 

elektronik (Electronic Learning).  E-learning merupakan proses pembelajaran yang 

menggunakan peranti elektronik dan internet sebagai media belajar bersifat online 

yang memungkinkan pengguna memperoleh bahan belajar yang sesuai dengan 

kebutuhan, pembelajaran elektronik juga memberi fleksibilitas dalam memilih waktu 

dan tempat untuk mengakses  pelajaran.  

Dalam membangun aplikasi pembelajaran elektronik untuk membantu siswa 

SMA kelas X dalam belajar sejarah dibutuhkan koneksi internet untuk mengaskses 

soal-soal yang disediakan. Saat ini internet merupakan media penyampai data yang 

paling efektif karena hampir di seluruh daerah di Indonesia dan Yogyakarta khususnya 

telah terjangkau koneksi internet.  

Aplikasi akan dibuat dengan menggunakan metode Midsquare yang merupakan 

salah satu metode pembangkit bilangan acak. Metode midsquare akan digunakan untuk 

mengacak soal kuis untuk mengatasi kesamaan soal yang tersaji pada masing-masing 

siswa. Dengan metode midsquare diharapkan tidak akan terjadi kesamaan soal saat 

aplikasi menampilkan soal kuis yang akan di kerjakan siswa SMA. Dengan 

menggunakan metode midsquare siswa akan lebih tertantang dengan soal yang 

disajikan karena bervariasi dan dapat berubah-ubah sesuai 

bilangan yang di acak sehingga dapat memberikan pengalaman belajar dan dapat 

meningkatkan daya ingat siswa. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada dapat dirumuskan permasalahan yaitu, 

bagaimana menerapkan metode midsquare dalam proses pengacakan soal. 

1.3 Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup dari penerapan metode midsquare ini yaitu : 

1. Nilia Zi atau seed dimulai dengan angka yang akan diacak dari 1 sampai 100 dengan 

menggunakan metode rand() pada bahasa pemrograman (PHP Hypertext 

Prepocessor) PHP. 

2. n atau jumlah soal yang akan ditampilkan untuk masing-masing pengguna adalah 50 

soal. Sehingga Zi akan diulang sebanyak n 

3. Pengelolaan soal dilakukan oleh admin. 

4. Dapat menampilkan score yang didapatkan setelah  mengerjakan soal-soal kuis. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dibangunnya aplikasi ini untuk mengimplementasikan metode 

midsquare pada aplikasi pembelajaran sejarah dan membantu siswa  siswi untuk 

melakukan pelatihan ujian online SMA kelas X. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengalaman menggunakan 

aplikasi pembelajaran elektronik (E-Learning) dan menambah ilmu pengetahuan 

khususnya mata pelajaran IPS SMA kelas X. 

 


