
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini teknologi  berkembang begitu pesat,  perkembangan teknologi 

menyebabkan banyak aktivitas yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan 

internet, seperti jasa penjualan (e-commerce), bidang perbankan (e-banking), 

bidang pemerintahan (e-goverment), serta bidang pendidikan yang juga mengikuti 

perkembangan teknologi informasi. Untuk meningkatkan mutu pendidikan banyak 

sekolah negeri maupun swasta telah menerapkan berbagai sistem berbasis komputer 

yang lebih cepat dan ekonomis dalam membantu setiap pekerjaan yang dilakukan. 

Salah satu pekerjaan yang dapat menggunakan perkembangan teknologi informasi 

dalam bidang pendidikan adalah sistem pembelajaran elektronik (e-learning). E-

learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk 

mendukung sistem belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, 

maupun komputer standalone (LearnFrame.Com, 2001). 

Dalam beberapa tahun terakhir sistem e-learning telah banyak 

dikembangkan. Sistem e-learning yang sudah ada umumnya memberikan metode, 

presentasi materi pembelajaran serta penilaian yang sama untuk semua siswa, 

karena menyimpulkan karakteristik semua siswa adalah sama (homogen), tetapi 

dalam kenyataannya setiap siswa memiliki karakteristik dan pola belajar yang 

berbeda, diantaranya kemampuan siswa dalam memahami dan menangkap materi, 

prestasi belajar dan gaya atau pola belajar. Selain itu sistem yang sudah ada hanya 

memeberikan penilaian yang objektif terhadap siswa sesuai hasil test tanpa 

memperhitungkan faktor-faktor penyebab kegagalan siswa dalam mengerjakan 

soal, baik itu terkait pemahaman meteri atau penguasaan konsep,  pemahaman soal, 

ketelitian dalam proses menjawab soal, serta kemampuan dasar dalam perhitungan.
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 Dari permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan diusulkan sebuah 

sitem e-learning  yang adaptif dan untuk mendukung sifat adatif sistem penulis 

mengimplementasikan logika fuzzy metode Mamdani, dimana sistem ini dapat 

mengetahui dan memberikan gambaran terhadap guru berupa materi, sub materi 

(konsep) pembelajaran apa yang kurang dikuasai serta dipahami  oleh siswa yang 

menyebabkan kegagalan siswa dalam memproleh nilai yang bagus dan nantinya 

sistem ini akan langsung menampilkan nilai dimana nilai-nilai itu langsung 

merepresentasikan penguasan sub materi (konsep) materi pembelajaran terkait. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dirumuskan sebuah pokok permasalahan, yaitu : 

a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan suatu sistem e-learning 

yang dapat memberikan gambaran penguasaan dan pemahaman siswa 

terhadap suatu konsep/materi pembelajaran. 

b. Bagaimana mengimplementasikan metode fuzzy dalam mendukung sifat 

adaptif  dari sistem e-learning yang dikembangkan. 

 

1.3 Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah yang dibahas dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data materi pelajaran yang digunakan adalah mata pelajaran matematika 

SMA. 

b. Soal yang disajikan dalam sistem adalah soal-soal olimpiade matematika 

tingkat SMA. 

c. Parameter penilaian yang digunakan dalam penelitian ini berupa materi 

pembelajaran matematika yang berjumalah 6 parameter diataranya teori 

himpunan, aritmatika, pernyataan matematika, peluang, kombinasi 

permutasi dan konsep bilangan.  
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1.4 Tujuan  

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah menghasilkan sistem  e-

learning yang mampu memberikan gambaran kepada guru tentang tingkat 

penguasaan serta pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat membantu pihak guru untuk 

mengetahui tingkat kemapuan siswa  dalam penguasaan materi pembelajaran, 

sehingga sistem atau guru dapat memberikan metode pembelajaran yang tepat. 

Selain itu juga diharapkan dengan dibangunnya sistem ini dapat menunjang dan 

meningkatkan prestasi akademik siswa.  

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaslkan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

perancangan dan pengimplementasian sistem e-learning yang brsifat adaptif, 

dimana metodelogi pengembangan system yang digunakan adalah System 

Development Life Cycle (SDLC). Metode pengembangan perangkat lunak yang 

digunakan adalah metode Waterfall. Metode pengembangan perangkat lunak 

Waterfall terdiri dari 5 fase yaitu Requirements Analysis, System and Software 

Design, Implementtation, Integration and System Testing, and Maintenance. 

 

1.6.1 Desain Penelitian  

Penelitian ini mengambil Judul ” Perancangan dan Implementasi Adaptif E-

learning”. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus (Case Studies 

Research). Studi kasus merupakan penelitian yang memusatkan perhatian pada 

suatu kasus tertentu dengan menggunakan individu atau kelompok sebagai bahan 

studi (Hasibuan, 2007). Penggunaan penelitian studi kasus ini biasanya difokuskan 

untuk menggali dan mengumpulkan data yang lebih dalam terhadap obyek yang 

diteliti untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang terjadi.  

Dalam Penelitian ini data-data yang digunakan adalah materi pembelajaran 

matematika SMA dan soal-soal oimpiade matematika tingkat SMA (Sekolah 
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Menengah Atas), serta data nilai hasil dari test yang diikuti siswa dalam sistem e-

learning. Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah keterbatasan guru dalam 

mengevaluasi kemampuan belajar siswa secara langsuang. Dengan 

dikembangkannya sistem ini diharapakan bisa memberikan gamabaran penguasaan 

konsep materi yang sudah dan kurang atau bahkan belum dikuasai oleh siswa 

sehingga nantinya dalam penyampaian serta penyajian materi dan metode 

pengajaran ketika proses belajar-mengajar dapat berjalan secara optimal. 

 

1.6.2 Definisi Kebutuhan 

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama 

(Hasibuan, 2007). Data primer yang diproleh ini dengan menggunakan metode 

wawancara, studi literatur. Dimna wawancara ditunjukan terhadap pengguna sistem 

yakni guru. Wawancara ini ditunjukan untuk mengetahui seluruh kebutuhan sistem 

yang akan di bangun. Kebutuhan yang dimaksud berupa kebutuhan  fucntional 

diantaranya  seperti mengelola data siswa, mengelola data guru, mengelola data 

mata pelajaran, dan kemampuan sistem yaitu sistem mampu menghasilkan keluaran 

berupa penilaian yang mereprensentasikan kemampuan siswa dalam penguasaan 

materi pembelajaran serta mampu mengevaluasi proses belajar siswa. Kebutuhan 

lainya adalah kebutuhan non fuctional diataranya hak akses oleh pengguna yang 

berhak (keamanan), kehandalannya, kesesuaian tampilan antarmuka dan lain 

sebagainya. 

Data sekunder merupakan data yang tidak didapatkan secara langsung dari 

objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan 

oleh pihak lain (Hasibuan, 2007). Pengumpulan data sekunder juga dilakukan 

dengan studi literatur, dimana dapat dilakukan dengan mempelajari jurnal atau 

penelitian yang menggunakan metode atau masalah yang sejenis untuk digunakan 

sebagai referensi. Data sekunder dalam penelitian ini akan menggunakan data nilai 

hasil Test yang diikuti siswa pada sistem adaptif e-learning. 
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1.6.3 Pengolahan Data Awal 

Pengolahan data adalah proses yang dilakukan setelah mendapatkan data 

yang terkait dengan penelitian. Pengolahan data merupakan suatu tindakan yang 

dilakukan untuk menangani atau memanipulasi data dengan cara-cara tertentu. 

Tujuan dari pengolahan data awal ini adalah untuk mengubah data menjadi 

informasi yang berguna. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengolahan data daalam penelitian ini yaitu, menentukan kebutuhan sistem, 

perancangan sistem, serta pengujian sistem. Berikut pengolahan data awal: 

Kebutuhan

 Sistem 

Perancangan

sistem
Pengujian 

 

Gambar 1. 1 Alur Proses Pengolahan Data 

 

1.6.4 Desain Sistem 

Ini merupakan tahapan diman penulis mendesain dan merangcang sistem 

yang akan dibangun sebelum sistem tersebut diimplementasikan. Adapun 

Rancangan yang dilakukan pada tahapa ini adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan model perancangan sistem yang digambarkan dengan 

DFD (Data Flow Diagram) sebagai acuan untuk merancang sistem yang 

akan dibangun.  

2. Perancangan desain sistem berupa tampilan antarmuka atau interface 

sistem 

 

1.6.5 Metode yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika fuzzy dengan 

metode Mamdani. Data-data serta variabel yang digunakan dalam logika fuzzy di 

proleh dari hasil test yang diikuti siswa dalam sistem. Dimana setiap soal yang 

ditampilkan pada sitem memiliki relasi atau hubungan terhadap konsep materi 

pembelajaran, baik satu soal berhubungan dengan satu konsep, satu soal 

berhubungan dengan 2 atau lebih konsep materi, dan sebaliknya. Relasi antara soal 

dan konsep materi dapat ditentukan oleh seorang pakar (dalam penelitian ini adalah 

seorang guru). Selajutnya hasil dari test tersebut akan memberikan gambaran nilai 
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atau kemapuan siswa dalam pengusaan konsep-konsep materi pembelajaran,  

apakah memenuhi standard atau belum. Jika nilai yang diproleh tidak memenuhi 

standar maka sistem akan memberikan rekomendasi apakah siswa ingin mepelajari 

materi/konsep yang nilainya di bawah standar tersebut. 

Berikut adalah ilustrasi  Relasi dari soal dengan konsep materi 

pembelajaran: 

 

Gambar 1. 2 Ilustrasi Relasi Soal dengan Konsep Materi 

 

 Gambar 1.2 merupakan relasi antara soal dengan konsep materi, dimana 

setiap soal yang ditampilkan pada sitem memiliki relasi atau hubungan terhadap 

konsep materi pembelajaran, baik satu soal berhubungan dengan satu konsep, satu 

soal berhubungan dengan 2 atau lebih konsep materi, dan sebaliknya. Relasi antara 

soal dan konsep materi dapat ditentukan oleh seorang pakar (dalam penelitian ini 

adalah seorang guru). 

Berikut ini adalah tabel ilustrasi penilaian soal dan konsep materi 

(Parameter penilaian) serta nilai: 

Dari tabel 1.1 terlihat nilai dari masing-masing konsep materi (parameter 

penilaian (1,2,3,4,5)) serta nilai dari setiap soal. Dimana setiap soal mengandung 1 

atau lebih konsep materi, dari parameter penilaian tersebut dapat menentukan 

jumlah nilai benar dan nilai salah dari masing-masing konsep yang nantinya 
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digunakan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa terhadap 

suatu konsep materi pembelajaran melalui soal-soal yang di sajikan dalam sistem. 

 

Tabel 1.1 Ilustrasi Penilain Soal dan Konsep materi 

 

SOAL 

 

NILAI 

KONSEP MATERI 

(PARAMETER PENILAIAN) 

 

KETERANGAN 

1 2 3 4 5 

1 1   - - - Benar  

2 O      Salah 

3 1     - Benar  

4 1  -  - - Benar 

5 0     - Salah 

6 0  - -   Salah  

7 1    - - Benar 

8 1  - - -  Benar 

9 1  - - -  Benar 

10 1  -  -  Benar 

 

TOTAL 

 

7 

7 3 4 1 3 Benar (7) 

Salah (3) 7/10 3/5 4/6 1/4 3/5 

 

Keterangan Tabel:   

Parameter Penialaian :    : Benar 

1. Himpunan 4. Peluang  : Salah 

2. Aritmetika 5. Kombinasi Permutasi  

3. Pernyataan Matematika   

 

Pada tabel diatas nilai dari masing-masing konsep materi tersebut akan di 

proses dalam logika fuzzy metode mamdani untuk menentukan materi/konsep apa 

yang nilainya paling rendah sesuai dengan aturan fuzzy yang dibuat pada sistem. 

Ketika nilai yang terendah sudah diketahui oleh sistem, selanjutnya materi 

pembelajaran konsep tersebuat di tampilkan agar bisa diplajari kembali, ini 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa, selanjutnya siswa dapat 

melakukan test kembali dengan tipe soal yang berbeda. Selanjutnya percobaan yang 
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dilakukan serta Nilai (Track Record) yang di proleh oleh siswa akan ditampilkan, 

agar kemampuan penguasaan materi siswa bisa diketahui oleh guru melalui sistem 

e-lerning ini.
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