
 

 

ANALISIS DAN IMPLEMENTASI ADAPTIF E-LEARNING 

 

 

KOMPETENSI REKAYASA PERANGKAT LUNAK 

 

 

SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I WAYAN DODIK WAHYU SAPUTRA 

NIM. 1108605008 

 

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA 

JURUSAN ILMU KOMPUTER 

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 

UNIVERSITAS UDAYANA 

2017



ii 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH 

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa naskah Skripsi dengan 

judul: 

“ANALISIS IMPLEMENTASI ADAPTIF E-LEARNING”. 

Nama  :  I Wayan Dodik Wahyu Saputra 

NIM :  1108605008 

Program Studi  :  Teknik Informatika 

E-mail :  dodikwahyusaputra@gmail.com 

Nomor telp/HP :  081338327379 

Alamat : Perumahan Widya Lestari Noja I, Gg. II No. 7, Kesiman 

Denpasar 

Belum pernah dipublikasikan dalam dokumen skripsi, jurnal nasional 

maupun internasional atau dalam prosiding manapun, dan tidak sedang atau akan 

diajukan untuk publikasi di jurnal atau prosiding manapun. Apabila dikemudian 

hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah 

saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena 

kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat 

di Perguruan Tinggi. 

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat 

dipergunakan bilamana diperlukan. 

Denpasar, 10 Maret 2017 

Yang membuat pernyataan, 

   

(I Wayan Dodik Wahyu Saputra) 

      NIM. 1108605008 

 

 



iii 

 

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR 

Judul :  Sistem Pendukung Keputusan Pemenuhan Gizi pada 

Penderita Penyakit Jantung Koroner  

Kompetensi : Rekayasa Perangkat Lunak 

Nama :  i Wayan Dodik Wahyu Saputra 

NIM :  1108605008 

Tanggal Seminar :  

Disetujui Oleh : 

 

Pembimbing I Pembimbing II 

  

 

 

 

  

 

 

 

Ida Bagus Made Mahendra, S.kom, M.kom 

NIP. 198006212008121002 

 

I Gede Santi Astawa S.T., M.Cs. 

NIP. 198012062006041003 

 

 

 

 

Mengetahui, 

Komisi Seminar dan Tugas Akhir 

 Jurusan Ilmu Komputer FMIPA UNUD 

Ketua, 

 

 

 

Agus Muliantara, S.Kom, M.Kom 

NIP. 198006162005011001 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

Judul :  Analisis dan Implementasi Adaptif E-Learning 

Nama :  I Wayan Dodik Wahyu Saputra 

NIM :  1108605008 

Pembimbing I :  Ida Bagus Made Mahendra, S.Kom., M.Kom.  

Pembimbing II :  I Gede Santi Astawa, S.T., M.Cs. 

 

ABSTRAK 

Pada umumnya sistem e-learning yang ada 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, 

Selain itu sistem yang sudah ada hanya memberikan penilaian yang objektif 

terhadap siswa sesuai hasil test tanpa memperhitungkan faktor-faktor penyebab 

kegagalan siswa dalam mengerjakan soal. Dalam penelitian ini dibuat sitem e-

learning yang adaptif, dimana sistem ini dapat mengetahui dan memberikan 

gambaran terhadap guru berupa materi (konsep) pembelajaran apa yang kurang 

dikuasai serta dipahami oleh siswa. Hasil penelitian ini, Sistem yang 

dikembangakan dapat mengadaptasi kemampuan siswa dalam penguasaan materi 

pembelajaran melalui hasil test yang dilakukan oleh siswa pada sistem dengan 

mengimplementasikan logika fuzzy menggunakan metode Mamdani.  

 

Kata kunci :  e-leaning,  fuzzy, adaptif, homogen. 
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ABSTRACT 

In general, the existing e-learning system provides the method of 

presentation of learning materials and the same assessment for all students, 

because it concludes the characteristics of all students are the same 

(homogeneous), but in reality each student has different characteristics and 

learning patterns, There is only an objective assessment of the students according 

to test results without taking into account the factors that cause student failure in 

working on the problem. In this research, an adaptive e-learning system is created, 

where this system can know and give description to the teacher in the form of 

material (concept) what less learning is mastered and understood by the students. 

The results of this study, the system dikembangakan can adapt the ability of 

students in the mastery of learning materials through the results of tests conducted 

by students on the system by implementing fuzzy logic using Mamdani method. 

 

Kata kunci :  e-leaning,  fuzzy, adaptive, homogen. 
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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 
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gambaran nilai 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 
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yang 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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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

Untuk menunjang perancangan dan pembuatan sistem Adaptif E-learning, 

dilakukan tinjauan pustaka baik berupa tinjauan empiris dan tinjauan teoritis, 

diman tinjauan empiris berisi hasil penelitian yang pernah dilakukan. Sedangkan 

tinjauan teoritis membahas teori-teori dasar yang mendukung perancangan dan 

implemetasi sistem ini. 

 

2.1. Tinjauan Teoritis 

Adapun beberapa tinjauan yang diambil untuk dijadikan landasan teori 

dalam perancangan dan pengembangan sistem adafit e-learning. 

 

2.1.1 Pembelajaran Elektronik (e-learning) 

Pembelajaran Elektronik (e-learning), merupakan cara baru dalam proses 

belajar mengajar yang menggunakan media elektronik khususnya internet sebagai 

sistem pembelajarannya. E-learning dalam arti luas bisa mencakup pembelajaran 

yang dilakukan di media elektronik (internet) baik secara formal maupun 

informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan 

kurikulum, silabus, mata pelajaran dan tes yang telah diatur dan disusun 

berdasarkan jadwal yang telah disepakati pihak-pihak terkait (pengelola e-

learning dan pembelajar sendiri). Pembelajaran seperti ini biasanya tingkat 

interaksinya tinggi dan diwajibkan oleh perusahaan pada karyawannya atau 

pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh universitas dan perusahaan-

perusahaan (biasanya perusahaan konsultan) yang memang bergerak dibidang 

penyediaan jasa e-learning untuk umum. 

E-learning bisa juga dilakukan secara informal dengan interaksi yang lebih 

sederhana, misalnya melalui sarana mailing list, e-newsletter atau website pribadi, 

organisasi dan perusahaan yang ingin mensosialisasikan jasa, program, 

pengetahuan atau keterampilan tertentu pada masyarakat luas (biasanya tanpa 
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memungut biaya). Berikut adalah manfaat E-learning menurut Pranoto, dkk 

(2009:309) adalah:  

1. Penggunaan E-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat 

meningkatkan daya serap mahasiswa atas materi yang diajarkan.  

2. Meningkatkan partisipasi aktif dari mahasiswa.  

3. Meningkatkan kemampuan belajar mandiri mahasiswa.  

4. Meningkatkan kualitas materi pendidik dan pelatihan.  

5. Meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat 

teknologi informasi, dimana dengan perangkat biasa sulit dilakukan. 

 

2.1.2. Adaptif E-learning System 

Menurut Brusilovsky dan Maybury, (2002) dalam Sfenrianto(2009) 

menjelaskan model sistem adaptif, seperti gambar berikut:  

 

Gambar 2. 1 Adaptif E-learning Sistem 

 

Proses dari model sistem adaptif terdiri atas tiga tahap, yaitu: 

1. Proses pengumpulan data tentang profil pengguna (user profile), 

merupakan proses untuk mendapatkan informasi awal tentang pengguna. 

Informasi yang didapatkan akan disimpan pada model pengguna (user 

model), yang dimulai dari tingkat pengetahuan awal, membangun 

pengetahuan, menambah pengetahuan dan pemeliharaan pengetahuan 

peserta didik. 
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2. Proses membangun model pengguna (user model), dihasilkan dari proses 

pengumpulan informasi profil pengguna yang dikategorikan, sebagai 

berikut: 

a. Student’s behavior, merupakan informasi tentang perilaku 

mahasiswa, seperti keadaan motivasi, gaya belajar dan sebagainya. 

b.  Student’s knowledge, merupakan informasi pengetahuan mahasiswa 

dalam memahami suatu materi pembelajaran. Pengetahuan mahasiswa 

dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu: baru (novice), pemula 

(beginner), sedang (means), lanjut (advance), dan pakar (expert). 

Pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengukur tingkatan 

pengetahuan tersebut adalah dengan cara tes secara otomatis (auto 

evaluation) melalui sistem adaptif. 

c. Student’s achievement, merupakan informasi hasil pencapaian 

mahasiswa dalam proses pembelajaran pada sistem e-learning adaptif. 

Hasil pencapaian tersebut dapat dilihat dari indikator perolehan nilai 

kuis atau latihan yang diberikan oleh sistem e-learning adaptif kepada 

mahasiswa. 

d. Student's preferences, merupakan informasi suatu konsep struktur 

tentang preferensi mahasiswa dalam sistem e-learning adaptif. 

Preferensi tersebut bertujuan untuk mempresentasikan materi 

pembelajaran (konten, latihan, kuis, dll) dengan menggunakan 

dukungan komponen sistem hipermedia adaptif (teks, video, gambar).  

Beberapa tujuan dari user model dalam sistem adaptif adalah: memberikan 

informasi konten pembelajaran yang sesuai dengan student’s behavior, 

menyesuaikan user interface dengan mahasiswa, membantu mahasiswa 

menemukan informasi yang dibutuhkan, memberikan umpan balik kepada 

mahasiswa tentang pengetahuannya dan memberikan bantuan dalam 

penggunaan sistem. Oleh karena itu sistem e-learning adaptif mempunyai 

kemampuan untuk mengubah informasi student’s behavior pada user 

model. 

3. Proses model adaptasi (adaptation model). 
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Model adaptasi berisi satu set aturan adaptasi yang dinyatakan dalam 

wujud ketentuan dan tindakan suatu kondisi tertentu pada sistem adaptif. 

Aturan adaptasi tersebut diproses oleh model adaptasi berdasarkan hasil 

informasi dari model user. Model adaptasi akan menghasilkan sistem 

adaptif pada sistem e-learning adaptif yang bertujuan untuk:  

a. Adaptive information resources, memberikan para mahasiswa 

informasi materi pembelajaran berdasarkan materi yang relevan 

dengan topik yang sedang dipelajari. 

b. Adaptive navigational structure, mengadaptasi struktur navigasi 

pembelajaran sebagai informasi tambahan kepada mahasiswa, terhadap 

materi pembelajaran berikutnya. 

c.  Adaptive trail generation, menyediakan fasilitas tambahan dalam 

sistem e-learning adaptif, seperti memberikan contoh dari suatu topik 

yang sedang dipelajari agar mahasiswa lebih mudah memahami topik 

tersebut. 

d. Adaptive Contents selection, menyediakan pilihan konten 

pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan perilaku mahasiswanya 

(students behavior), pengetahuan mahasiswa (students knowledge), 

pencapaian mahasiswa (students achievement) dan preferensi 

mahasiswa (students preferences).  

e. Adaptive goal selection, menyediakan pilihan tujuan pembelajaran 

yang dapat disesuaikan dengan perilaku mahasiswanya (students 

behavior). 

 

2.1.3 Model Waterfall 

Model proses perangkat lunak merupakan deskripsi sederhana dari proses 

perangkat lunak yang menyajikan suatu pandangan dari proses tersebut 

(Sommerville, 2011). Model proses mencakup kegiatan yang merupakan bagian 

dari proses perangkat lunak, produk perangkat lunak, dan peran orang yang 

terlibat dalam rekayasa perangkat lunak. 
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Model waterfall merupakan model proses klasik yang bersifat sistematis, 

berurutan dari satu tahap ke tahap lain dalam membangun software (Sommerville, 

2011). Model ini mengusulkan sebuah pendekatan kepada pengembangan 

software yang sistematik dan sekuensial yang mulai dari tingkat kemajuan sistem 

pada seluruh analisis, desain, kode, pengujian dan pemeliharaan. 

Model waterfall memiliki tahapan - tahapan dalam prosesnya, setiap tahapan 

tersebut harus diselesaikan sebelum berlanjut ke tahap berikutnya. Berikut 

tahapan yang ada dalam waterfall adalah (Sommerville, 2011): 

 

 

Gambar 2.2 Alur Waterfall (Sommerville, 2011) 

 

Dalam pengembangannya metode waterfall memiliki beberapa tahapan 

yang runtut: Requirements Analysis an Difinition, System and Software Design, 

Implementation and unit testing, Integration and system testing, Operation and 

mainctenance 

 

2.1.3.1 Requirement Analysis and Definition (analisis kebutuhan). 

Pada Tahap ini dilakukan analisa terhadap kebutuhan sistem. 

Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara 

atau study literatur. Seseorang sistem analis akan menggali informasi sebanyak-

banyaknya dari user sehingga akan tercipta sebuah sistem komputer yang bisa 
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melakukan tugas-tugas yang diinginkan oleh user tersebut. Tahapan ini akan 

menghasilkan dokumen user requirement atau bisa dikatakan sebagai data yang 

berhubungan dengan keinginan user dalam pembuatan sistem. Dokumen inilah 

yang akan menjadi acuan system analisis untuk menterjemahkan kedalam bahasa 

pemrograman. (Sommerville, 2011). 

 

2.1.3.2 System and Software Design 

Proses design akan menerjemahkan syarat kebutuhan kedalam 

perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat koding. 

Proses ini berfokus pada : struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi 

interface, dan detail (algoritma) prosedural. Tahapan ini akan menghasilkan 

dokumen yang disebut software requirement. Dokumen inilah yang akan 

digunakan programmer untuk melakukan aktivitas pembuatan sistemnya. 

(Sommerville, 2011). 

 

2.1.3.3 Implementation and Unit Testing 

Pada tahap ini implementasi dilakukan oleh programmer yang akan 

menerjemahkan transaksi yang diminta oleh user. Tahapan inilah yang merupakan 

tahapan secara nyata dalam mengerjakan suatu sistem. Dalam artian penggunaan 

computer akan dimaksimalkan dalam tahapan ini. Setelah pengkodean selesai 

maka akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah dibuat tadi. Tujuan testing 

adalah menemukan kesalahan-kesalahan terhadap system tersebut dan kemudian 

bisa diperbaiki.  (Sommerville, 2011). 

 

2.1.3.4 Integration and System Testing 

Tahapan ini bisa dikatakan final dalam pembuatan  sebuah sistem. Setelah 

melakukan analisa, design dan pengkodean maka sistem yang sudah jadikan 

digunakan oleh user. (Sommerville, 2011). 
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2.1.3.5. Operation and Maintenance 

Perangkat lunak yang susah disampaikan kepada pelanggan pasti akan 

mengalami perubahan. Perubahan tersebut bisa karena mengalami kesalahan 

karena perangkat lunak harus menyesuaikan dengan lingkungan (periperal atau 

system operasi baru) baru, atau karena pelanggan membutuhkan perkembangan 

fungsional. (Sommerville, 2011).  

2.1.4. Data Flow Diagram (DFD) 

Data Flow Diagram (DFD) adalah alat pembuatan model yang 

memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem sebagai suatu 

jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, 

baik secara manual maupun komputerisasi. (Saluky, 2013). DFD ini sering 

disebut juga dengan nama Bubble chart, Bubble diagram, model proses, diagram 

alur kerja, atau model fungsi. DFD merupakan alat perancangan sistem yang 

berorientasi pada alur data dengan konsep dekomposisi dapat digunakan untuk 

penggambaran analisa maupun rancangan sistem yang mudah dikomunikasikan 

oleh profesional sistem kepada pemakai maupun pembuat program. 

 

2.1.5  Logika Fuzzy 

Logika fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lofti A. Zadeh pada 

tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy. Fuzzy secara bahasa 

diartikan kabur atau samar-samar. Logika fuzzy merupakan pengembangan dari 

logika tegas atau logika klasik. Perbedaan mendasar pada logika fuzzy yaitu 

terdapat pada rentang nilai kebenarannya. Pada logika tegas nilai kebenaran hanya 

terdapat dua kemungkinan yaitu merupakan suatu anggota himpunan atau tidak, 

benar atau salah, 0 atau 1. Sedangkan pada logika fuzzy, nilai kebenaran 

tergantung pada nilai keanggotaan yang dimilikinya. Nilai keanggotaaan dalam 

fuzzy memiliki rentang nilai antara 0 sampai 1.  

Menurut Gelley (2000) dalam Kusumadewi (2010), logika fuzzy adalah 

suatu cara yang menghubungkan antara ruang input menuju ruang output. Dalam 

teori fuzzy menyediakan mekanisme untuk mewakili suatu besaran menggunakan 
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bahasa (linguistik) seperti "banyak", "rendah", "menengah", "sering", "sedikit". 

Sehingga dalam sistem keputusan, kesimpulan yang dihasilkan berbasis pada 

penalaran manusia. 

 

2.1.6   Sistem Inferensi Fuzzy 

Sistem Inferensi Fuzzy atau Fuzzy Inference System (FIS) dikenal sebagai 

sistem fuzzy berdasarkan aturan, model fuzzy, sistem pakar fuzzy, fuzzy 

associative memory. Sistem inferensi fuzzy merupakan inti utama dari sistem 

logika fuzzy. Sistem inferensi fuzzy merumuskan aturan yang sesuai yang 

berdasarkan keputusan yang dibuat. Hal ini didasarkan pada konsep teori 

himpunan fuzzy, aturan IF-THEN fuzzy, dan penalaran fuzzy. Sistem inferensi 

fuzzy menggunakan aturan “IF…THEN…” dan penghubung dalam pernyataan 

aturan menggunakan “OR” atau “AND” untuk membuat aturan yang diperlukan.  

Menurut Sivanandam, dkk, Sistem inferensi fuzzy terdiri dari antarmuka 

fuzzifikasi, aturan dasar, basis data, unit pengambilan keputusan, dan antarmuka.  

 Fungsi masing-masing block tersebut yaitu sebagai berikut.  

1. Antarmuka fuzzifikasi, mengubah nilai tegas menjadi nilai fuzzy atau 

derajat perbandingan dengan nilai linguistik.  

2. Aturan dasar, berisi sejumlah aturan fuzzy IF-THEN.  

3. Basis data, mendefinisikan fungsi keanggotaan himpunan fuzzy yang 

digunakan dalam aturan fuzzy.  

4. Unit pengambilan keputusan, melakukan operasi inferensi pada aturan.  

5. Antarmuka defuzzifikasi, mengubah hasil inferensi fuzzy menjadi nilai 

tegas kembali.  
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Berikut gambaran hubungan antar komponen sistem inferensi fuzzy

 

Gambar 2.3 Sistem Inferensi Fuzzy  

 

2.1.7 Fuzzy Mamdani 

Fuzzy metode mamdani sering disebut dengan sebagai metode Min-Max. 

Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975.  

Berikut beberapa tahapan yang untuk permasalahan dengan menggunakan 

metode mamdani.  

1. Menentukan kondisi derajat keanggotaan  

a. Menentukan variable fuzzy  

b. Menentukan nilai linguistik  

c. Menentukan ranah nilai dari setiap nilai linguistik  

d. Membuat grafik dari setiap variabel fuzzy  

e. Menentukan fungsi keanggotaan dari setiap varabel input nilai 

linguistik.  

2. Membuat aturan fuzzy 

3. Menentukan aturan yang cocok  

4. Melakukan operasi AND-OR  

5. Melakukan inferensi fuzzy 

6. Menentukan nilai tegas (defuzzifikasi). 

 

2.1.8  Strategi Pengujian Perangkat Lunak  

Terdapat strategi pengujian menurut Everret, G.D. dan McLeod R. yang di 

bagi menjadi 4 bagian utama yaitu Static Testing, White Box Testing, Black Box 

Testing, dan Performance Testing. Strategi Pengujian yang digunakan pada 
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penelitian ini adalah Black Box Testing, pengujian output perhitungan sistem dan 

perhitungan manual, serta User Testing. 

 

2.1.8.1  Black Box Testing 

Black Box Testing atau dikenal sebagai “Behaviour Testing” merupakan 

suatu metode pengujian yang digunakan untuk menguji executable code dari 

suatu perangkat lunak terhadap perilakunya. Pendekatan Black Box Testing 

dapat dilakukan jika kita sudah memiliki executable code. Orang-orang yang 

terlibat dalam Black Box Testing adalah tester, end-user, dan developer. Tester 

merencanakan keahlian eksekusi pada negative dan positive black box testing. 

End-user memiliki pengetahuan bagaimana perilaku bisnis yang tepat dan sesuai 

dengan ekspektasi, dan developer memiliki pengetahuan tentang perilaku bisnis 

yang di implementasikan pada perangkat lunak. Tester melakukan black box 

testing bersama end-user dan developer memvalidasi hasil yang diharapkan 

dengan hasil pengujian. Jika hasil pengujian tidak sama dengan ekspektasi maka 

developer harus memperbaiki kesalahan tersebut baik itu pada spesifikasi 

maupun implementasi. 

 

2.2 Tinjauan Empiris 

Terdapat beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dialakuakan terkai 

implementasi adapti e-learning, antara lain sebagai berikut: 

a) The Evaluation of a Moodle Based Adaptive e-Learning System (Herman 

Dwi Surjono, 2014) 

Penelitian ini membahas evaluasi sistem e-learning adaptif berdasarkan gaya 

belajar siswa dimana sistem ini dikembangkan menggunakan LMS Moodle. Dua 

gaya belajar umum yang digunakan adalah VAK dan Felder. Gaya belajar VAK 

meliputi visual, auditori, dan kinestetik, sedangkan Gaya belajar Felder meliputi 

global dan berurutan. Evaluasi itu berfokus pada pengujian alpha dan beta. 

hasilnya menunjukkan bahwa adaptif sistem e-learning dan adaptasi fungsi telah 

dilakukan dengan benar. 
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b) Klasifikasi Gaya Belajar Verbal dan Visual dari Peserta Didik untuk 

Sistem E-learning Adaptif (Sfenrianto. 2010) 

Penelitian ini menjelaskan direct questions sebagai pendekatan secara 

kuesioner dan learner-system interaction sebagai pendekatan otomatis untuk 

klasifikasi gaya belajar visual atau verbal peserta didik yang dapat 

diimplementasika dalam sistem e-learning adaptif. Kemuduian pendekatan yang 

usulkan untuk learner-system interaction menggunakan metode Naive Bayes yang 

menghasilkan rumus untuk klasifikasi gaya belajar verbal dan visual. Dengan 

menerapkan mekanisme kedua rumus tersebut dapat diklasifikasikan gaya belajar 

verbal dan visual. Klasifikasi karakteristik gaya belajar verbal diperoleh dari hasil 

pengujian P(X|Verbal) >= P(X|Visual), sedangakan Klasifikasi karakteristik gaya 

belajar visual diperoleh dari hasil pengujian P(X|Verbal) <= P(X|Visual). 

 

c) Penerapan Model Adaptif Dalam Rancang Bangun Sistem Kuis Online 

(Arief Hidayat, Bayu Surarso, Aris Sugiharto. 2011) 

Penelitian ini membahas sebuah sistem kuis berbasis web dengan fitur adaptif 

yang ditambahkan. Sistem kuis adaptif ini menjadi lebih personalisasi karena 

model pertanyaan yang disajikan secara khusus dirancang bagi siswa sesuai 

dengan tingkat kemahiran mereka. Siswa akan lebih mengenal kekuatan dan 

kelemahan dalam proses belajar mereka karena mereka tidak akan menuju ke 

tingkat kesulitan yang lebih tinggi jika mereka tidak memenuhi nilai yang 

dipersyaratkan pada tingkat tertentu. Makalah ini fokus pada komponen utama 

fitur adaptif dan teknik untuk melaksanakan komponen adaptif tersebut.  



 

 

20 

 

BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

Proses pendefinisian fungsionalistas yang harus dipenuhi oleh sistem 

dengan kebutuhan yang di inginkan oleh pengguna, dilakukan pada tahap analisis 

kebutuhan. Setelah tahapan ini dilakukan selajutnya adalah perancangan desain 

sistem.  

Desain sistem yang dirancang adalah menggunakan beberapa bentuk 

pemodelan. Pertama adalah Data Flow Diagram (DFD) yang menunjukkan 

bagaimana sistem menyimpan, memproses, dan melakukan transformasi terhadap 

suatu data. Setelah mengetahui aliran data dan lokasi datastore pada sistem dalam 

DFD, tahapan selanjutnya adalah mendesain Entity Relationship Diagram (ERD) 

untuk memodelkan struktur logika dari basis data yang akan diimplementasikan 

dalam sistem dengan merepresentasikan hubungan antar entitas yang terlibat 

dalam sistem. Setelah ERD dibuat, tahapan selanjutnya adalah merancang 

antarmuka sistem yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna agar sistem 

dapat digunakan dengan mudah dan efisien. 

Selain itu, dalam desain sistem juga dibuat Diagram Alir Data (flowchart) 

mengenai proses dari logika fuzzy metode mamdani dalam peranannya menetukan 

tingkat penguasaan materi siswa terhadap suatu materi/konsep pembelajaran 

melalui soal-soal yang disajikan dalam sistem. 

 

3.1. Analisis Kebutuhan Sistem 

 Tahap analisis kebutuhan merupakan tahapan awal dalam model 

pengembangan sistem.  Kebutuhan sistem didefinisikan secara lengkap agar 

nantinya dapat dibuat desain dan implementasinya.  Pada penelitian ini pengguna 

sistem adalah siswa SMA. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mata 

pelajaran Matematika dimana soal yang digunakan adalah soal Olimpiade 

Matematika Tingkan SMA.  

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur serta teknik 

awancara terhadap pakar terkatait Ilmu Matematika. Teknik studi literatur  
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digunakan untuk mengumpulkan data terkait Mata Pelajaran Matematika. Materi-

materi terkait metode Fuzzy Mamdani dan e-learning serta adaptif e-learning 

yang digunakan untuk membangun sistem diproleh melalui studi literatur. 

Sedangkan teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai 

daftar materi yang terkandung dalam sebuah soal matematika dimana dalam 

penelitian ini dijadikan sebagai parameter penilain terhadap hasil test yang diikuti 

oleh siswa dalam sistem ini. Dari data yang terkumpul, selanjutnya penulis 

membangun sistem yang mudah digunakan dan dimengerti, diman sistem yang di 

buat merupakan sistem yang berbasis web.  

Dalam analisis kebutuhan sistem, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional yang akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

 

3.1.1. Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi 

oleh sistem. Adapun rincian kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem 

berdasarkan hasil wawancara dari pengguna sistem yaitu guru matematika adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1 Kebutuhan Fungsional sistem 

Kode  Deskripsi Kebutuhan Target 

Penggna 

KF1 Sistem menyediakan fasilitas login dan logout sesuai 

dengan hak akses yang dimiliki 

Admin dan 

User 

KF2 Sitem dapat menetukan menu  apa saja yang di 

tamilkan pada halaman utama dan menentukan menu 

apa saja yang dapat di akses oleh Admin dan User 

 

Admin dan 

User 

KF3 Sistem dapat melalukan manajemen data pengguna 

dengan rincian sebagai berikut : 

A. Penambahan data pengguna 

 

 

Admin 
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B. Memperbaharui data pengguna 

C. Menghapus data pengguna tertentu  

KF4 Sistem dapat melakukan manajemen data siswa, 

dengan rincian sebagai berikut : 

A. Melakukan penambahan data baru 

B. memperbaharui data siswa 

C. Menghapus data siswa 

D. Menampilkan daftar siswa dan detail siswa 

E. Melakukan operasi pencarian data siswa 

berdasarkan nama dan nis 

 

 

 

Admin  

KF5 Sistem dapat melakukan manajemen data materi 

pelajaran, dengan rincian sebagai berikut : 

A. Melakukan penambahan data baru 

B. Memperbaharui data materi 

C. Menghapus data materi 

 

 

 

Admin  

KF6 Sistem dapat melakukan manajemen data soal, 

dengan rincian sebagai berikut : 

A. Melakukan penambahan data baru 

B. Memperbaharui data soal 

C. Menghapus data soal 

 

 

Admin 

KF7 Sistem dapat menampilkan data materi yaitu :  

A. Menampilkan data materi 

B. Mengunduh materi  

 

User  

KF8 Sistem dapat menampilkan data Daftar Aturan yaitu : 

A. Mengubah data Aturan  

 

Admin 

KF9 Sistem dapat menampilkan halaman Test  User  

KF10 Sistem dapat menampilkan hasil Test User  

KF11 Sitem dapat menampilkan ranking sisiwa  User 

KF12 Sistem dapat menampilkan riwayat test siswa 

besangkutan 

User 
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KF13 Sistem dapat menampilkan riwayat test siswa secara 

keseluruhan 

Admin  

 

3.1.2. Kebutuhan non-Fungsional 

Pada subbab kebutuhan non fungsional ini dijelaskan kebutuhan-

kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem diluar dari kebutuhan fungsional. 

Adapun rinciannya adalah berikut: 

a. Kemudahan Penggunaan 

Sistem yang dibangun dapat menampilkan antarmuka yang mudah dipahami 

oleh pengguna, serta dapat memberikan kenyaman dan kemudahan kepada 

pengguna ketika menggunakan sistem dalam jangka waktu yang lama. 

 

b. Kecepatan Proses 

Sistem yang dibangun dapat memproses data dengan cepat dan efisien. Baik 

dalam operasi menampilkan data maupun dalam melakukan proses 

penghitungan nilai quiz siswa.  

 

c. Keamanan 

Sistem yang dibangun dapat menjaga keamanan akses terhadap data 

pengguna agar tidak bisa diakses oleh sembarang orang yang tidak memiliki 

hak akses terhadap sistem. 

 

3.2   Model Base Logika Fuzzy Metode Mamdani 

Fuzzy metode mamdani sering disebut dengan sebagai metode Min-Max. 

Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani. Gambar 3.1 dibawah ini 

merupakan flowchart logika fuzzy metode mamdani dari sistem. 
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Mulai

Variabel Input

Variabel Output

Membership Fuction

Garfik Linier, 

Kurva Segitiga

Aturan (i) < 

Jumlah Aturan

Inferensi Aturan (i)

Hasil 

Perhitun

gan

Selesai

T

Aturan (i) 

sesuai ?
i ++

Y

Y

T

 

Gambar 3.1 Flowchart Logika Fuzzy Metode Mamdani 

 

Gambar 3.1 merupakan alur proses dalam metode mamdani, dimana 

proses pertama adalah proses menentukan varibel input serta output dan 

menetukan membership fuction dari masing-masing input dan output, kemudian 

membuat grafik berdasarkan nilai membership fuctionnya, selanjutnya proses 
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inferensi arturan. Kemudian melakukan proses defuzifikasi dengan rumus COG 

(Central of Gravity) dan mendapatkan hasil perhitungan. 

 

Salah satu contoh kasus perhitungan hasil rekomendasi materi yang di 

pelajari ulang secara manual dengan menggunakan metode fuzzy Logic adalah 

sebagai berikut: 

Seorang siswa mengikuti sebuah test dengan hasil sebagai berikut:     

Tabel 3.2 Tabel Hasil Test 

Parameter Penilaian Nilai 

P1 (Himpunan) 65 

P2 (Aritmatika) 75 

P3 (Pernyataan Matematika) 30 

 

Penyelesaian: 

A. Menentukan kondisi derajat keanggotaan (Fuzzifikasi) 

a. Menentukan Variabel Fuzzy  

Pada tahap ini, varibel Fuzzy baik variable input maupun variable output 

ditentukan, seperti yang dijelaskan pada tabel berkut. 

Tabel 3.3 Variabel Fuzzy 

Jenis Variabel Nama Variabel 

Variabeil Input P1 (Himpunan) 

P2 (Arimatika) 

P3 (Pernyataan Matematika) 

Variabel Output Kesimpulan  
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b. Menentukan Nilai Linguistik 

Tabel 3.4 Nilai Linguistik 

Nama variable Nilai Linguistik 

P1 (Himpunan) Kecil, Sedang, Tinggi 

P2 (Arimatika) Kecil, Sedang, Tinggi 

P3 (Pernyataan Matematika) Kecil, Sedang, Tinggi 

Kesimpulan  P1, P2, P3, P4 

 

c. Menentukan Aturan Fuzzy 

Aturan Fuzzy yang dibuat ditentukan oleh Pakar (dalam hal ini yang 

menjadi pakar adalah seorang guru). 

Tabel 3.5 Tabel Aturan Fuzzy 

Variabel  

 

Kesimpulan 

P1 

(Himpunan ) 

P2 

(Aritmatika) 

P3 

(Pernyataan 

Matematika ) 

Kecil  Kecil Kecil  P1 

Kecil Kecil  Sedang  P1 

Kecil   Kecil  Tinngi  P1 

Kecil  Sedang  Kecil  P1 

Kecil  Sedang  Sedang  P2 

Kecil Sedang  Tinggi  P3 

Kecil   Tinggi  Kecil  P1 

Kecil  Tinggi  Sedang  P1 

Kecil  Tinggi  Tinggi  P1 

Sedang  Kecil Kecil P2 

Sedang  Kecil  Sedang P2 

Sedang  Kecil  Tinggi P2 

Sedang  Sedang  Kecil P3 

Sedang  Sedang  Sedang P3 
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Sedang  Sedang  Tinggi P1 

Sedang  Tinggi  Kecil P3 

Sedang  Tinggi  Sedang  P1 

Sedang  Tinggi  Tinggi P1 

Tinggi  Kecil  Kecil P2 

Tinggi  Kecil Sedang P2 

Tinggi  Kecil Tinggi  P2 

Tinggi  Sedang  Kecil  P3 

Tinggi  Sedang  Sedang P2 

Tinggi  Sedang  Tinggi P2 

Tinggi  Tinggi Kecil P3 

Tinggi  Tinggi  Sedang  P3 

Tinggi  Tinggi  Tinggi P4 

 

d. Menentukan Ranah Nilai dari setiap Nilai Linguistik 

Dalam penentuan ranah nilai dari setiap nilai linguistik seperti yang 

ditunjukan oleh tabel 3.6 ditentukan oleh Pakar (dalam hal ini yang 

menjadi pakar adalah seorang guru). 

Tabel 3.6 Ranah Nilai Linguistik 

Nama variable Nilai Linguistik Ranah Nilai 

 

P1 (Himpunan) 

Kecil 0; 20; 40 

Sedang 20; 50; 80 

Tinggi 60; 80; 100 

 

P2 (Arimatika) 

Kecil,  0; 20; 40 

Sedang  20; 50; 80 

Tinggi  60; 80; 100 

P3 

(Pernyataan Matematika) 

Kecil 0; 20; 40 

Sedang  20; 50; 80 

Tinggi 60; 80; 100 

Kesimpulan P1, P2, P3, P4  
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e. Membuat Grafik dari setiap Variabel Fuzzy dan  

Grafik yang dibuat berdasarkan nilai linguistik dan ranah setiap linguistik 

pada setiap variabel fuzzy. 

Berikut grafik dari variabel fuzzy: 

1. Grafik P1 (Himpunan) 

Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy KECIL, SEDANG, dan TINGGI dari 

variabel P1 direpresentasikan pada Gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 3.1 Grafik P1 (Himpunan) 

 

NilaiKecil[X]  =  {

1 
20−𝑥

50−20
 

0

,   𝑥 ≤   20       
, 20 ≤ 𝑥 ≤ 50  
,       𝑥 ≥ 50           

 

NilaiSedang[X]= 

{
 
 

 
 

1
𝑥−20

50−20
80−𝑥

80−50

0

 

, 𝑥 = 50          

, 20 ≤ 𝑥 ≤ 50

 , 50 ≤ 𝑥 ≤ 80

, 𝑥 ≤ 20 ∨  𝑥 ≥ 80

 

NilaiTinggi[X]=  {

0;          𝑥 ≤ 50
𝑥−50

80−50
 ;  50 ≤ 𝑥 ≤ 80 

1;    𝑥 ≥ 80

 

 

2. Grafik P2 (Aritmatika) 

Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy KECIL, SEDANG, dan TINGGI dari 

variabel P2 direpresentasikan pada Gambar di bawah ini: 
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Gambar 3.2 Grafik P2 (Aritmatika)  

 

NilaiKecil[Y]= {

1 
80−𝑌

80−20
 

0

,   𝑌 ≤   20       
, 20 ≤ 𝑌 ≤ 50  
,       ≥ 50           

 

 

NilaiSedang[Y]= 

{
 
 

 
 

1
𝑌−20

50−20
80−𝑌

80−50

0

 

, 𝑌 = 50          

, 20 ≤ 𝑌 ≤ 50

 , 50 ≤ 𝑌 ≤ 80

, 𝑥 ≤ 20 ∨  𝑌 ≥ 80

 

 

NilaiTinggi[Y]= {

0;          𝑌 ≤ 50
𝑌−20

80−20
 ;  50 ≤ 𝑌 ≤ 80 

1;    𝑌 ≥ 80

 

 

3. Grafik P3 (Pernyataan Matematika) 

Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy KECIL, SEDANG, dan TINGGI dari 

variabel P3 direpresentasikan pada Gambar di bawah ini: 

 

Gambar 3.3 Grafik P3 (Pernyataan Matematika) 
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NilaiKecil[Z]= {

1 
50−𝑥

50−20
 

0

,   𝑍 ≤   20       
, 20 ≤ 𝑍 ≤ 80  
,       ≥ 50         

 

 

NilaiSedang[Z]= 

{
 
 

 
 

1
𝑍−20

50−20
80−𝑍

80−50

0

 

, 𝑍 = 50          

, 20 ≤ 𝑍 ≤ 50

 , 50 ≤ 𝑍 ≤ 80

, 𝑍 ≤ 20 ∨  𝑍 ≥ 80

 

NilaiTinggi[Z]= {

0;          𝑍 ≤ 50
𝑍−20

80−20
 ;  20 ≤ 𝑍 ≤ 80 

1;    𝑍 ≥ 80

 

 

f. Perhitungan berdasarkan nilai yang diproleh oleh siswa, sesuai tabel 3.2 

diatas: 

1. Nilai keanggotan himpunan SEDANG dan TINGGI dari variable P1 

(Himpunan) dapat dicari dengan: P1 = 65:  

 

𝜇𝑃1𝑆𝐸𝐷𝐴𝑁𝐺[𝑥] =  
80 − 65

80 − 50
=
15

30
=  0,50 

 

𝜇𝑃1𝑇𝐼𝑁𝐺𝐺𝐼[𝑥] =  
65 − 50

80 − 65
=
5

15
=  0,33 

 

 

Gambar 3.4 Grafik Nilai Keanggotaan P1 = 65 
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2. Nilai keanggotan himpunan SEDANG dan TINGGI dari variable P2 

(Himpunan) dapat dicari dengan: P2 = 75 

𝜇𝑃2𝑆𝐸𝐷𝐴𝑁𝐺[𝑦] =  
80 − 75

80 − 50
=
5

30
=  0,16 

 

𝜇𝑃1𝑇𝐼𝑁𝐺𝐺𝐼[𝑦] =  
75 − 50

80 − 50
=
25

30
=  0,83 

 

Gambar 3.5 Grafik Nilai Keanggotaan P2 = 75 

3. Nilai keanggotan himpunan KECIL dan SEDANG dari variable P3 

(Himpunan) dapat dicari dengan: P3 = 30 

𝜇𝑃2𝐾𝐸𝐶𝐼𝐿[𝑧] =  
30 − 20

50 − 30
=
10

20
=  0,50 

 

𝜇𝑃1𝑆𝐸𝐷𝐴𝑁𝐺[𝑧] =  
40 − 30

50 − 20
=
10

30
=  0,33 

 

 

Gambar 3.6 Grafik Nilai Keanggotaan P3 = 30 
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C. Inferensi  

[R13] IF p1 = SEDANG AND p2 = SEDANG AND p3 = KECIL THEN 

Kesimpulan = p3 α-Predikat13 = µP1SEDANG[X] ∩ µP2SEDANG[Y] ∩ 

µP3KECIL[Z] = min (0,50;0,16;0,50) = 0,16 

 

[R14] IF p1 = SEDANG AND p2 = SEDANG AND p3 = SEDANG THEN 

Kesimpulan = p3 α-Predikat14 = µP1SEDANG[X] ∩ µP2SEDANG[Y] ∩ 

µP3SEDANG[Z] = min (0,50;0,16;0,33) = 0,16 

 

[R16] IF p1 = SEDANG AND p2 = TINGGI AND p3 = KECIL THEN 

Kesimpulan = p3 α-Predikat16 = µP1SEDANG[X] ∩ µP2TINGGI[Y] ∩ 

µP3KECIL[Z] = min (0,50;0,83;0,50) = 0,50 

 

[R17] IF p1 = SEDANG AND p2 = TINGGI AND p3 = SEDANG THEN 

Kesimpulan = p1 α-Predikat17 = µP1SEDANG[X] ∩ µP2TINGGI[Y] ∩ 

µP3SEDANG[Z] = min (0,50;0,83;0,50) = 0,50 

 

[R22] IF p1 = TINGGI AND p2 = SEDANG AND p3 = KECIL THEN 

Kesimpulan = p3 α-Predikat22 = µP1TINGGI[X] ∩ µP2SEDANG[Y] ∩ 

µP3KECIL[Z] = min (0,33;0,16;0,50) = 0,16 

 

[R23] IF p1 = TINGGI AND p2 = SEDANG AND p3 = SEDANG THEN 

Kesimpulan = p3 α-Predikat23 = µP1TINGGI[X] ∩ µP2SEDANG[Y] ∩ 

µP3SEDANG[Z] = min (0,33;0,16;0,50) = 0,16 

 

[R25] IF p1 = TINGGI AND p2 = TINGGI AND p3 = KECIL THEN 

Kesimpulan = p3 α-Predikat25 = µP1TINGGI[X] ∩ µP2TINGGI[Y] ∩ 

µP3KECIL[Z] = min (0,33;0,83;0,50) = 0,33 
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[R26] IF p1 = TINGGI AND p2 = TINGGI AND p3 = SEDANG THEN 

Kesimpulan = p3 α-Predikat26 = µP1TINGGI[X] ∩ µP2TINGGI[Y] ∩ 

µP3SEDANG[Z] = min (0,33;0,83;0,33) = 0,33 

 

D. Defusifikasi  

COG  = 
∑ 𝜇   𝐴 (𝜒)𝑥𝑏
𝑥=𝑎

∑ 𝜇   𝐴 (𝜒)𝑏
𝑥=𝑎

 

COG = 
(30)∗0,16+(30)∗0,16+(180)∗0,5+(180)∗0,5+(30)∗0,16+(30)∗0,16+(180)∗0,33+(180)∗0,33

2∗0,16+2∗0,16+4∗0,5+4∗0,5+2∗0,16+2∗0,16+4∗0,33+4∗33
 

 

COG = 
4,8+4,8+90+90+4,8+4,8+59,4+59,4

0,32+0,32+2+2+0,32+0,32+1,32+1,32
 = 

318

7,92
 = 40,156 

 

 Jadi, berdasarkan perhitungan dengan metode mamdani diatas, didapatkan 

nilai sebesar 40,156. 

 

3.3  Desain Sistem 

Dari kebutuhan yang telah dianalisis, pada tahapan ini dilakukan 

perancangan aplikasi mobile learning sesuai dengan setiap kebutuhan yang ada. 

Perancangan aplikasi mobile learning ini dirancang dengan 3 jenis perancangan, 

yaitu perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD), perancangan 

basis data menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD), Conceptual Data 

Mode (CDM), dan Physical Data Model (PDM) dan selanjutnya adalah 

perancangan antar muka. 

 

3.3.1 DFD (Data Flow Diagram) 

DFD (Data Flow Diagram) merupakan sebuah diagram yang 

merepresentasikan bagaimana suatu sistem menyimpan, memproses dan 

mentransformasi suatu data. DFD (Data Flow Diagram) digunakan sebagai 

abstraksi yang memberikan gambaran jalannya data dalam sistem, sehingga 

memudahkan proses development nantinya. Berdasarkan Kebutuhan Fungsional 
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Sistem yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu pada Tabel 3.1, dapat diketahui 

kebutuhan sistem yang dibangun. Pada sistem ini diperlukan entity¸ yaitu: 

a. Admin bertugas mengelola (seperti menambah data, mengubah data, dan 

menghapus data) mata pelajaran (mengolala meteri, tetst) dan siswa, serta 

data aturan.  

b. User hanya diberikan batasan untuk mengikuti test yang ada dan mengikuti 

mata pelajaran yang ada di sistem. 

 

3.3.1.1 Context Diagram 

Context diagram merupakan gambaran bagaimana interaksi kepada sistem 

dan menampilkan bagaimana respon dari sistem terhadap interaksi tersebut. 

Berikut adalah gambar dari Context Diagram dari sitem diman terdapat 2 entitas 

yang terlibat didalamnya, yaitu admin dan user. 

 

SISTEM MOBILE 
LEARNING

Jawaban Test

Data Materi
Nilai Test

Data Aturan

Data Materi

DOSEN

Data Siswa

Data Test

Data Aturan

Data Siswa

USER Jawaban Latihan

Data Materi

Data Test

Data Latihan

Data Riwayat Test

Data Rangking

Data Latihan

Data Matapelajaran

Data Matapelajaran

 

Gambar 3. 7 Context Diagram 

Berdasarkan Context Diagram pada gambar 3.2 adapun data yang bisa 

didapatkan oleh entitas Admin adalah: Data materi, data nilai test, data siswa, dan 

data aturan. Data yang dikirim ke sistem oleh entitas Admin adalah: Data materi, 

data materi, data test, data latihan, data aturan, dan data siswa. selanjutnya entitas 

User data yang bisa dikirim atau diinputkan ke sistem adalah: Jawaban test,  

jawaban latihan. Sedangkan data yang dikirim oleh sistem ke mahasiswa adalah: 

Data materi, data test, data latihan, data riwayat test, dan data rangking. 
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3.3.1.2 DFD Level 0 

Data Flow Diagram (DFD) level 0 merupakan diagram yang 

menggambarkan aliran data dari sistem yang lebih detail dari Context Diagram. 

Pada gambar 3.3 merupakan rancangan dari DFD level 0 dari sistem Adaptif E-

learning. 
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 Gambar 3.8 DFD Level 0 

 

Pada DFD Level 0 ini terdapat 5 buah proses yang merupakan penjabaran 

darai proses yang ada pada Diagram Konteks sebelumnya. Berikut adalah kelima 

proses tersebut: 

1. Manajemen Siswa, yang merupakan proses untuk mengolah data siswa yaitu 

menambah data siswa, mengubah data siswa, dan menghapus data siswa dan 

meliahat data siswa. 



36 

 

 

 

2. Manajemen Mata Pelajaran, merupakan proses mengolah data Mata Pelajaran 

seperti, tambah data, ubah data, dan hapus data matapelajaran serta melihat 

Data Mata Pelajaran. 

3. Manajemen Soal, yang merupakan proses untuk menambah soal baru, 

mengubah data soal yang sudah ada, ataupun mengahapus data soal yang 

sudah ada dalam sistem.  

4. Manajemen Materi, merupakan proses untuk mengelola data materi, yaitu 

tambah data materi, ubah data materi serta hapus data materi. 

5. Manajemen Aturan, merupakan proses untuk mengolah data aturan, dimana 

dalam proses ini Admin hanya dapat mengubah data aturan saja. 

 

3.3.1.3 DFD Level 1 Manajemen Siswa 

Admin
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Gambar 3.9 DFD Level 1 Manajemen Siswa 

 

Gambar diatas merupakan DFD Level 1 Manajemen Siswa. Pada DFD 

Level 1 ini terdapat 3 buah proses yang merupakan penjabaran dari proses 
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Manajemen Siswa yang ada pada DFD Level 0 sebelumnya. Berikut adalah 

proses-proses tersebut: 

1. Tambah Siswa, yang merupakan proses untuk menambahkan data siswa yaitu 

berupa identitas siswa sesuai keperluan sistem. 

2. Edit Siswa, yang merupakan proses untuk mengubah data siswa yang sudah 

ada. Langkah pertama proses ini yaitu mencari data siswa yang ingin dirubah, 

selanjutnya masukan data yang ingin dirubah. 

3. Hapus Siswa, merupakan proses untuk menghilangkan/menghapus data siswa 

yang sudah tidak diperlukan lagi dalam sistem. Proses ini dimulai dengan 

memilih data siswa yang ingin dihapus. 

 

3.3.1.4 DFD Level 1 Manajemen Mata Pelajaran 
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Gambar 3.10 DFD Level 1 Manajemen Mata Pelajaran 

 

 Gambar diatas merupakan DFD Level 1 Manajemen Mata Pelajran. Pada 

Level ini terdapat 3 buah proses dimana ketiga proses yang ada merupakan 
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penjabaran dari proses Manajemen Mata Pelajaran pada DFD Level 0 

sebelumnya. Keempat proses tersebut yaitu: 

1. Tambah Mata Pelajaran, yang merupakan proses untuk menambahkan data 

Mata Pelajaran baru yang diperlukan ke dalam sistem. 

2. Edit Mata Pelajaran, merupakan proses untuk mengubah ataupun 

memperbaiki data Mata Pelajaran yang sudah ad sebelumnya.  

3. Hapus Mata Pelajaran, proses ini adalah dimana proses untuk menghapus atau 

menghilangkan data Mata Pelajaran yang sudah tidak diperlukan lagi, dengan 

memilih data Mata Pelajaran yang mana ingin dihapus. 

 

3.3.1.5 DFD Level 1 Manajemen Soal 

Admin
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3.2
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Gambar 3.11 DFD Level 1 Manajemen Soal 

 

Gambar diatas merupakan DFD Level 1 Manajemen Soal. Pada Level ini 

terdapat 3 buah proses dimana ketiga proses yang ada merupakan penjabaran dari 

proses Manajemen Soal pada DFD Level 0 sebelumnya. Keempat proses tersebut 

yaitu: 
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1. Tambah Soal, yang merupakan proses untuk menambahkan data Soal baru 

yang diperlukan ke dalam sistem. 

2. Edit Soal, merupakan proses untuk mengubah ataupun memperbaiki data Soal 

yang sudah ad sebelumnya.  

3. Hapus Soal, proses ini adalah dimana proses untuk menghapus atau 

menghilangkan data Soal yang sudah tidak diperlukan lagi, dengan memilih 

data Soal yang mana ingin dihapus. 

 

3.3.1.6 DFD Level 1 Manajemen Materi 
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Gambar 3.12 DFD Level 1 Manajemen Materi 

 

Gambar diatas merupakan DFD Level 1 Manajemen Materi. Pada Level ini 

terdapat 3 buah proses dimana ketiga proses yang ada merupakan penjabaran dari 

proses Manajemen Materi pada DFD Level 0 sebelumnya. Keempat proses 

tersebut yaitu: 

1. Tambah Materi, yang merupakan proses untuk menambahkan data Materi 

baru yang diperlukan ke dalam sistem. 
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2. Edit Materi, merupakan proses untuk mengubah ataupun memperbaiki data 

Materi yang sudah ad sebelumnya.  

3. Hapus Materi, proses ini adalah dimana proses untuk menghapus atau 

menghilangkan data Materi yang sudah tidak diperlukan lagi, dengan memilih 

data Materi yang mana ingin dihapus. 

 

3.3.1.7 DFD Level 1 Manajemen Aturan 

Admin
5.1

Edit Aturan
Aturan

Data Materi

Status 
Penyimpanan

Data Aturan

Data Aturan

 

Gambar 3.13 DFD Level 1 Manajemen Aturan 

 

Gambar diatas merupakan DFD Level 1 Manajemen Aturan. Pada Level ini 

terdapat 1 proses dimana proses yang ada merupakan penjabaran dari proses 

Manajemen Aturan pada DFD Level 0 sebelumnya. Proses tersebut yaitu Edit 

Aturan, merupakan proses untuk mengubah, memperbaharui ataupun 

memperbaiki data Aturan yang sudah ad sebelumnya.  

 

3.3.2 ERD (Entity Relationship Diagram) 

ERD (Entity Relationship diagram) adalah diagram yang menggambarkan 

bentuk konseptual dari kebutuhan basis data sistem, Untuk membuat sistem 

Adaptif e-learning terdapat beberapa tabel yang harus dibuat untuk menyimpan 

data yang diperlukan. Berikut adalah tabel yang akan dibuat pada sistem: 

1. Tabel siswa untuk menyimpan semua data dari siswa yang ada pada sistem 

adaftif e-learning. Siswa dapat mengikuti test mengikuti/melihat materi yang 

ada pada sistem. 

2. Tabel test untuk menyimpan semua data test yang dilakukan oleh siswa, 

seperti data hasil test dan waktu test. 
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3. Tabel materi adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan semua data 

materi. 

4. Tabel materidetail adalah tabel yang digunakan untuk menyimpan semua data 

materi. 

5. Tabel jawaban siswa adalag tabel yang digunakan untuk menyimpan semua 

data jawaban siswa. 

6. Tabel opsi_jawaban untuk menyimpan opsi jawaban dari soal pilihan ganda.  

7. Tabel soal merupakan tabel yang digunakan untuk menyimpan semua data 

soal-soal yang ada pada sistem. 
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Gambar 3.14 ERD  

 Berdasarkan perancangan Entity Relationship Diagram (ERD) pada 

gambar 3.14 di atas terdapat relasi atau hubungan dari setiap entitas yang ada. 

Berikut ini adalah penjelasan mengenai hubungan/relasi dari antar entitas tersebut. 
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1. Relasi siswa dengan test memiliki relasi n ke n, artinya setiap atribut pada 

entitas siswa dapat berelasi dengan banayak atribut pada entitas test. Primary 

key pada entitas siswa akan menjadi poreign key pada entitas test. 

2. Relasi tes dengan soal memiliki relasi n ke n, artinya setiap atribut pada 

entitas tes dapat berelasi dengan banyak atribut pada entitas soal, atau 

sebaliknya. 

3. Relasi tes dengan jawaban siswa memiliki relasi 1 ke n, artinya setiap satu tes 

memiliki banyak jawaban. 

4. Relasi soal dengan jawaban siswa memiliki relasi 1 ke n, artinya setiap atribut 

dari entitas soal dapat beralasi dengan banyak atribut yang ada pada entitas 

jawaban siswa.  

5. Relasi materi dengan materidetail memiliki relasi 1 ke n, artinya satu atribut 

dari entitas materi dapat berelasi dengan banyak atribut pada entitas  materi 

detail, dan setiap entitas dari materidetail dapat berelasi dengan satu atribut 

entitas pada materi. 

6. Relasi materidetail dengan soal memiliki relasi n ke n, artinya setiap atribut 

dari entitas materi dapat berelasi dengan banyak atribut pada entitas soal, atau 

sebaliknya. 

7. Relasi soal dengan opsi_jawaban memiliki relasi 1 ke n. 

 

3.3.4 CDM (Conceptual Data Model) 

CDM (Conceptual Data Model) atau model konsep data merupakan 

konsep yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan 

dalam basis data. CDM dibuat dalam bentuk tabel-tabel tanpa tipe data yang 

menggambarkan relasi antar tabel untuk keperluan implementasi ke dalam basis 

data. 



43 

 

 

 

Soal
Opsi_Jawaban

Materidetail

Test

Siswa Materi

Jawaban Siswa

Id_soalPK

soal
essay_mode
hints
jawaban

Id_Opsi
Id_soal

PK

label
teks
benar

Id_materidetail
id_maeriPK

Id_test
Id_siswa

PK

waktu
score
table_score

Id_siswaPK

Nama
kelas
alias
password
NIS

memiliki

N

N

memiliki
1 N

memiliki

mengikuti

N

N

Id_materiPK

judul
synopsis

N

1

Id_Materi
keterangan

N

jawaban

memiliki

N

1

memiliki

N

 

Gambar 3.16 CDM 

CDM merupakan penggambaran lebih lanjut dari ERD (Entity 

Relationship Diagram) dalam penggambaran data serta hubungan antara data – 

data atau objek. Perancangan CDM yang telah valid akan dikonversikan kedalam 

bentuk PDM (Physical Data Model) yang nantinya akan diimplementasikan 

kedalam database. 

 

3.3.5 PDM (Physical Data Model) 

PDM (Physical Data Model) atau Model Relasional merupakan model 

yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan 

antar data. PDM mempresentasikan suatu implementasi ke dalam database secara 

spesifik dari suatu CDM (Conceptual Data Model) yang mencakup detail 

penyimpanan data di komputer seperti record format, record ordering dan access 

path. 
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Gambar 3.18 PDM 

PDM (Physical Data Model) sudah merupakan bentuk fisik perancangan 

basis data yang sudah siap di implementasikan ke dalam DBMS (Database 

Management Systems) sehinggan nama tabel juga sudah merupakan nama dari 

tabel yang akan diimplementasikan ke dalam DBMS. 

 

3.3.6 Perancangan Antarmuka 

Pada tahap Perancangan antarmuka terdapat beberpa rancangan antar 

muka untuk setiap tampilan yang akan dibuat pada sistem. Yang pertama 

dirancang tampilan login bagi admin dan guru. Untuk akses Admin dan Guru 

akan dirancang antar muka untuk tampilan dashboard admin, tampilan 

manajemen administrator, tampilan manajemen daftar menu, tampilan 

manajemen materi, dan tampilan manajemen siswa. Sedangkan untuk akses Siswa 

dirancang tampilan materi pelajaran, dan tampilan test. Berikut adalah hasil 

rancangan antarmuka yang sudah dibuat, yaitu; 
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1. Tampilan Antar Muka Login 

 

Gambar 3.18 Tampilan Antarmuka Login 

 Gambar 3.18 diatas adalah tampilan antarmuka login, agar dapat 

mengkases sistem user harus memasukan username dan password yang sesuai 

dengan yang tersimpan pada database. 

 

2. Tampilan Antarmuka Dashboard Admin 

Gambar ini merupakan rancangan antarmuka Dashboard Admin ketika 

melakukan proses Login pada sistem. Pada bagian ini Admin memiliki akses 

secara penuh dalam mengelola semua data dalam sistem.  

 

Gambar 3.19 Tampilan Antarmuka Dashboard Admin 

 



46 

 

 

 

3. Tampilan Antarmuka Management Materi 

Rancangan antar muka tampilan management materi terdapat 2 sub menu 

yaitu daftar materi dan daftar soal. Pada rancangan form sub menu daftar materi  

yaitu Gambar 3.20 Form daftar materi untuk manajemen materi yang sudah ada, 

baik untuk memperbaiki materi, menambah materi baru dan menghapus materi. 

Gambar 3.20 Tampilan Form Daftar materi 

Sedangkan pada Gambar 3.21 form sub menu daftar soal hampir sama 

dengan form sub menu daftar materi yang juga memiliki 2 varian yang ditunjukan 

secara berurut pada Gambar 3.22 Form daftar soal untuk manajemen soal yang 

sudah ada pada sistem, disediakan juga tombol hapus untuk menghapus soal dan 

tombol edit untuk memperbaiki data soal. Sedangkan Gambar 3.22 form tambah 

soal untuk menambah data soal baru. 

 

Gambar 3.21 Form Daftar Soal 
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Gambar 3.22 Form Tambah Data Soal 

4. Tampilan Antarmuka Management Siswa 

Rancangan tampilan antarmuka management siswa memiliki dua varian 

tampilan yaitu Gambar 3.23 form management siswa yang memungkinkan admin 

untuk mengolah data siswa. Selain itu juga terdapat daftar nilai siswa yang berisi 

informasi keterangan tentang hasil Test yang telah di kerjakan oleh siswa berupa 

keterangan nilai, serta keterangan daftar nilai masing-masing konsep materi 

pembelajaran agar guru dapat mengetahui tingkat penguasan materi siswa.Gambar 

3.24 form tambah siswa untuk menambah data siswa baru.  

 

 

Gambar 3.23 Form Manajemen Siswa 
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Gambar 3.24 Form Tambah Siswa 

5. Tampilan Antarmuka Daftar Materi Siswa 

Pada gambar dibawah, rancangan antarmuka form daftar materi siswa, siswa 

dapat menampilkan materi serta mengunduh materi. Apabila siswa ingin langsung 

mengikuti test tanpa melihat materi tinggal pilih menu Kerjakan Test. 

 

Gambar 3.25 Form Materi  
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6. Tampilan Antarmuka Test 

 

Gambar 3.26 Form Test 

Gmabar 3.26 merupakan rancangan Form Test, pada halaman ini siswa 

dapat mengikuti Test. Ketika siswa sudah selesai mengerjakan soal 1, untuk lanjut 

ke soal berikutnya siswa bisa menekan tombol selanjutnya. 

7. Tampilan Antarmuka Hasil Test 

Gambar dibawah ini merupakan rancangan antarmuka Form Test, 

didalamnya terdapat informasi tentang test yang telah dikerjakan, jika siswa ingin 

mengulang test pilih tombol kembali. 

 

Gambar 3.27 Form Hasil Test 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Implementasi Basis Data 

 

 

Gambar 4.1 Skema Database 
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Gambar 4.2 tb_materi 

 Tabel Materi pada Gambar 4.2 diatas terdapat 3 field yang digunakan 

untuk menyimpan data-data materi berupa id_materi sebagai primary keynya, 

judul untuk menyimpan judul materi, synopsis untuk menyimpan keterangan 

tentang materi tersebut. 

 

 

Gambar 4.3 tb_materidetail 

 Tabel Materidetail pada gambar 4.3 diatas memiliki 3 field yang digunaka 

untuk menyimpan data-data materidetail berupa id_materidetail detail sebagai 

primary key, id_materi sebagai index materi, keterangan digunakan sebagai 

parameter materi.  

 

 

Gambar 4.4 tb_Soal 
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Gambar 4.5 tb_soaldetail 

Tabel tb_Soal pada gambar 4.4 diatas memiliki 5 field dimana id sebagai 

primary key, soal merupakan untuk menyimpan soal, essay_mode sebagai pilihan 

tipe soal, kemudian hints untuk menyimpan pentunjuk dari soal, selanjutnya ada 

jawaban untuk menyimpan kunci jawaban essay. Gambar 4.5 tb_soaldetail 

terdapat 2 field yaitu id_soal dan id_materidetail. Tabel ini berfungsi untuk 

menghubungkan tabel materidetail dan tabel soal.     

 

 

Gambar 4.6 tb_test 

 

Gambar 4.7 tb_testsoal 

 

Gambar 4.8 tb_testsiswa 

 Gambar 4.6 diatas merupakan tabel test yang terdidri dari 2 field yaitu id 

sebagai primary key, dan table_score untuk menyimpan nilai keseluruhan. 

Gambar 4.7 memiliki 2 field yaitu id_test dan id_soal, dimana tabel ini 

berfungsing untuk menghubungkan tabel test dengan tabel soal. Pada gambar 4.8 
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adalah tb_testsiswa yang memiliki 5 field, yaitu id_siswa, id_test, id_testsiswa, 

score dan nilai. Tabel ini berfungsi untuk menghubungkan tabel siswa dan test. 

 

 

Gambar 4.9 tb_Siswa 

 Tabel Tb_Siswa pada gambar 4.9 diatas memiliki 6 field dimana id_siswa 

sebagai primary key, nama untuk menyimpan nama siswa, kelas untuk 

menyimpan kelas siswa, alias untuk menyimpan nickname siswa, password untuk 

menyimpan password dan NIS untuk menyimpan nomor induk siswa. 

 

 

Gambar 4.10 tb_opsi_jawaban 

 

Gambar 4.11 tb_jawaban_siswa 

 Tabel Tb_Admin pada gambar 4.10 diatas memiliki 5 field dimana id_opsi 

sebagai primary key, id_soal, label untuk menyimpan pilihan dari opsi, teks untuk 

menyimpan keterangan dari label, dan benar untuk menandakan apakah opsi itu 

merupakan jawaban yang benar atau tidak. Gambar 4.11 tb_jawaban_siswa 

berfungsing untuk menyimpan data jawaban test yang diikuti oleh siswa. 
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4.2 Implementasi Antarmuka 

 Dalam perancangan antarmuka sistem adaptif e-learning ini 

diimplementasikan berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman 

PHP, dimana sistem ini bias diakses oleh user dan admin. 

4.2.1 Atarmuka Tampilan Login Admin 

 

Gambar 4. 12 Antarmuka Login Admin 

 Gambar diatas merupakan antarmuka login admin. Agar mengakses sitem 

admin diminta untuk memasukan username dan password, dimana username dan 

password sebelumnya telah tersimpan pada database. 

 

 Gambar 4.13 Antarmuka Login Admin Salah 

 . Gambar 4.13 diatas merupakan tampilan antarmuka login apabila 

username dan password yang dimasukan oleh admin tidak sesuai dengan yang 
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telah tersimpan di database. Akan keluar peringatan bahwa username dan 

password salah. Maka agar dapat mengakses sistem ini, admin disarankan 

memasukan ulang username dan password yang sesuai. 

 

4.2.2 Antarmuka Tampilan Utama Admin 

 Gambar 4.14 dibawah ini merupakan antarmuka tampilan utama admin. 

Pada halaman ini admin dapat memanajemen semua data yang ada pada sistem. 

 

 

Gamba 4.14 Antarmuka Tampilan Utama Admin 

 

3.2.3 Antarmuka Tampilan Manajemen Daftar Materi  

Pada antarmuka halaman daftar materi admin dapat melakukan 

manajemen data materi, yaitu tambah data materi baru, edit data materi, atau 

bahkan hapus data materi yang ada seperti yang terlihat pada gambar-gambar 

berikut: 
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Gambar 4.15 Antarmuka Tampilan Manajemen Daftar Materi  

 

 

Gambar 4.16 Antarmuka Tampilan Daftar Tambah Materi 

 

4.2.4 Antarmuka Tampilan Manajemen Daftar Soal 

 Pada antarmuka halaman daftar soal admin dapat melakukan manajemen 

data soal, yaitu view data soal, tambah data soal baru, edit data soal, atau bahkan 

hapus data soal yang ada seperti yang dijelaskan pada gambar-gambar berikut: 

  

 

Gambar 4.17 Antarmuka Tampilan Daftar Soal 

 Pada antarmuka tampilan daftar soal gambar 4.17 diatas admin dapat 

melihat daftar soal yang sudah ada pada sistem.  
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Gambar 4.18 Antamuka Tampilan Tambah Soal 

Gambar 4.18 di atas merupakan gambar antarmuka tampilan tambah soal 

dimana admin dapat menambahkan data soal baru ke dalam sistem.  

 

Gambar 4.19 Antarmuka Tampilan Ubah Data Soal 

 Gambar 4.19 diatas adalah tampilan antarmuka ubah data soal. Pada 

halaman ini admin dapat memperbaiki data soal yang sudah ada sebelumnya.  

 

 



58 

 

 

 

 

Gamabr 4.20 Antarmuka Tampilan Hapus Soal 

 Gambar 4.20 ini merupakan antarmuka tampilan hapus soal yang diakses 

oleh admin apabila admin berkeinginan untuk menghapus salah satu atau semua 

data soal yang ada di sistem. 

 

4.2.5 Antarmuka Tampilan Manjemen Daftar aturan  

 

Gambar 4.21 Antarmuka Tampilan Daftar Aturan 

 Gambar 4.21 diatas merupakan antarmuka tampilan daftar aturan penilaian 

terhadapad hasil test yang dilakuakan oleh siswa yaitu memberikan kesimpulan 

hasil akhir berupa keluaran yang bertujuan untuk membantu guru dalam 

mengetahui meteri apa yang kurang di pahami atau dikuasai oleh siswa. Admin 

hanya dapat merubah kesimpulan dari daftar aturan ini seperti yang terlihat pada 

gambar 4.22 antarmuka tampilan ubah data aturan dibawah ini. 
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Gambar 4.22 Antarmuka Tampilan Ubah Data Aturan 

 

4.2.6 Antarmuka Tampila Manajemen Siswa 

 Pada halaman antarmuka manajemen siswa, admin dapat menambah data 

siswa, memperbaharui serta menghapus data siswa, sperti telihat pada gambar 

dibaah ini. 

 

 

Gambar 4.23 Antarmuka manajemen Siswa 
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4.2.7 Antarmuka Tampilan Riwayat Test 

 Gambar 4.24 dibawah ini merupakan antarmuka halaman riwayat test dari 

sisi admin, diman pada halaman ini admin dapat melihat riwayat test dari 

keseluruhan siswa yang terdaftar dan mengikuti test pada sistem ini. 

 

 

Gambar 4.24 Antarmuka Riwayat Test 

4.2.8 Antarmuka Tampilan Login User 

 

Gambar 4.25 Antarmuka Login User 

 Antarmuka login user pada gambar 4.25 diatas user login menggunakan 

username dan password yang sudah ada pada database sebelum mengakses sistem 

adaftif e-learning ini.  
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4.2.9 Antarmuka Tampilan Utama User 

 

Gambar 4.26 Antarmuka tampilan Utama User 

 Pada gambar 4.26 antarmuka tampilan utama user memiliki 4 menu yaitu 

menu pelajaran dimana memungkinkan sisa untuk melihat daftar pelajaran, menu 

ikuti test merupakan menu untuk siswa melakukan test, menu riwayat untuk 

melihat riwat test yang diikuti siswa, menu rangking untuk melihat daftar ranking 

siswa. 

 

4.2.10 Antarmuka Tampilan User Pelajaran 
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Gambar 4.27 Antarmuka Tampilan Pelajaran 

 Pada gambar 4.27 diatas siswa dapat memilih pelajaran apa yang ingin di 

pelajari, ketika siswa memilih pelajaran matematika maka akan muncul halaman 

daftar materi pelajaran matematika. Pada halaman ini siswa dapat melihat materi 

serta mengunduh materi yang ada seperti yang terlihat pada gambar 4.28 dan 

gambar 4.29 dibawah ini.  

 

 

Gambar 4.28 Antarmuka Daftar Pelajaran 

 

Gambar 4.29 Antarmuka Tampilan Materi Pelajaran 

 

4.2.11 Antamuka Tampilan User Ikuti Kuis 

 Gamabar 4.30 dibawah ini merupakan antarmuka tampilan tets siswa, 

diman pada halaman ini siswa dapat mengerjakan soal test yang disajikan, apabila 
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siswa sudah menjwab soal dan ingin lanjut ke soal beikutnya siswa tinggal 

memilih button selanjutnya maka soal berikutnya akan muncul.  

  

 

Gambar 4.30 Antarmuka Tampilan Test 

 Setelah siswa selesai mengerjakan soal tes yang ada maka akan muncul 

antarmuka hasil test seperti yang telihat pada gambar 4.31 dibawah ini, pada 

halaman ini sisa dapat melihat hasil test yang telah diikuti secara detail. 

 

 

Gambar 4.31 Antarmuka Hasil tes 

 



64 

 

 

 

 

3.2.12 Antarmuka Tampilan User Riwayat dan Ranking 

Gambar 4.32 dibawah ini merupakan daftar riwayat hasil test yang pernah 

diikuti oleh siswa bersangkutan.  

 

 

Gambar 4. 32 Antarmuka Tampilan Riwayat 

 

Sedangkan gambar 4. 33 dibawah merupakan daftar rangking siswa, 

halaman ini berfungsi untuk memeberikan informasi posisi ranking yang di 

tempatai oleh setiap siswa. 

 

 

Gambar 4.33 Antarmuka Tampilan Rangking 
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4.3 Implementasi Program 

 Pada tahapan implemetasi program, bahasa pemrograman yang digunakan 

adalah bahasa pemrograman PHP. Berikut adalah implementasi program pada 

sistem Adaptif E-learning: 

 

4.3.1 Penggalan Kode Logika Fussy Metode Mamdani 

 Berikut ini adalah penggalan kode dari Logika fuzzy metode mamdani, 

metode ini berfungsi untuk menentukan kesimpulan tentang materi apa yang harus 

di pelajari oleh siswa, dengan masukan yang didapat dari hasil test siswa pada 

sistem ini. 

Baris Source Code 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

require_once ('fuzzy.php'); 

 

$x = new Fuzzy_Logic(); 

$x->clearMembers(); 

$x->SetInputNames(array('param1','param2', 'param3', 'param4', 

'param5', 'param6')); 

 

$x->addMember($x->getInputName(0),'kecil',  0, 20, 40 ,LINFINITY); 

$x->addMember($x->getInputName(0),'sedang'  , 20, 60, 80 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getInputName(0),'tinggi'  , 60, 80, 100,RINFINITY); 

 

$x->addMember($x->getInputName(1),'kecil',  0, 20, 40 ,LINFINITY); 

$x->addMember($x->getInputName(1),'sedang'  , 20, 60, 80 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getInputName(1),'tinggi'  , 60, 80, 100,RINFINITY); 

 

$x->addMember($x->getInputName(2),'kecil',  0, 20, 40 ,LINFINITY); 

$x->addMember($x->getInputName(2),'sedang'  , 20, 60, 80 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getInputName(2),'tinggi'  , 60, 80, 100,RINFINITY); 

 

$x->addMember($x->getInputName(3),'kecil',  0, 20, 40 ,LINFINITY); 

$x->addMember($x->getInputName(3),'sedang'  , 20, 60, 80 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getInputName(3),'tinggi'  , 60, 80, 100,RINFINITY); 

 

$x->addMember($x->getInputName(4),'kecil',  0, 20, 40 ,LINFINITY); 

$x->addMember($x->getInputName(4),'sedang'  , 20, 60, 80 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getInputName(4),'tinggi'  , 60, 80, 100,RINFINITY); 
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36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 

$x->addMember($x->getInputName(5),'kecil',  0, 20, 40 ,LINFINITY); 

$x->addMember($x->getInputName(5),'sedang'  , 20, 60, 80 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getInputName(5),'tinggi'  , 60, 80, 100,RINFINITY); 

 

$x->SetOutputNames(array('materi')); 

 

$x->addMember($x->getOutputName(0),'0',0, 10 ,20 ,LINFINITY); 

$x->addMember($x->getOutputName(0),'1',10, 20 ,30 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getOutputName(0),'2',20, 30 ,40 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getOutputName(0),'3',30, 40 ,50 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getOutputName(0),'4',50,  60 , 70 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getOutputName(0),'5',60,  70 , 80 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getOutputName(0),'6',70,  80 , 90 ,TRIANGLE); 

$x->addMember($x->getOutputName(0),'7',80,  90 , 100 ,RINFINITY); 

 

 

$x->clearRules(); 

 

$tampil = mysql_query("SELECT * FROM tb_aturan where kesimpulan > -1 

"); 

while ($row2 = mysql_fetch_array($tampil)) { 

 

  $p1 = $row2['p1']; 

  $p2 = $row2['p2']; 

  $p3 = $row2['p3']; 

  $p4 = $row2['p4']; 

  $p5 = $row2['p5']; 

  $p6 = $row2['p6']; 

 

  $h1 = $row2['kesimpulan']; 

 

  $cond = "IF param1.$p1 AND param2.$p2 AND param3.$p3 AND param4.$p4 

AND param5.$p5 AND param6.$p6 THEN materi.$h1"; 

 

  //echo $cond."<br />"; 

  $x->addRule($cond); 

 

} 

 

$param1 = intval( (($lists[1]-$corr[1])/$lists[1]) * 100 ); 
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90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 

$param2 = intval( (($lists[2]-$corr[2])/$lists[2]) * 100 ); 

$param3 = intval( (($lists[3]-$corr[3])/$lists[3]) * 100 ); 

$param4 = intval( (($lists[4]-$corr[4])/$lists[4]) * 100 ); 

$param5 = intval( (($lists[5]-$corr[5])/$lists[5]) * 100 ); 

$param6 = intval( (($lists[6]-$corr[6])/$lists[6]) * 100 ); 

 

//echo "$param1 - $param2 - $param3"; 

 

$x->SetRealInput('param1' , $param1); 

$x->SetRealInput('param2' , $param2); 

$x->SetRealInput('param3' , $param3); 

$x->SetRealInput('param4' , $param4); 

$x->SetRealInput('param5' , $param5); 

$x->SetRealInput('param6' , $param6); 

 

$fuzzy_arr = $x->calcFuzzy(); 

 

$materi = -1; 

 

//print_r($fuzzy_arr); 

//print_r($x->StateOutput); 

 

for ($i=0; $i <= 7; $i++) { 

 

  if ($x->StateOutput[$i] > 0) { 

    $materi = $i; 

    //break; 

  } 

} 
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4.4 Pengujian 

 Tahap pengujian merupakan hal terpenting yang bertujuan untuk 

menemukan kesalahan ataupun kekurangan pada perangkat lunak yang di bangun. 

Pengujian sistem bertujuan untuk mengetahui perangkat lunak yang dibangun 

sedah memenuhi kriteria yang sesuai dengan tujuan perancangan perangkat lunak 

tersebut. 

 

4.4.1 Pengujian Black Box  

 Pengujian black box merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakan perangkat lunak berfungsi dengan benar. Apabila sudah sesuai 

harapan maka kesimpulan yang diproleh adalah scenario pengujian yang bernialai 

valid. 

Tabel 4.1 Checklist Kebutuhan 

Kode kebutuhan Pengguna Status 

KF1 Admin dan User Valid  

KF2 Admin dan User Valid  

KF3 Admin Valid 

KF4 Admin Valid  

KF5 Admin Valid  

KF6 Admin Valid  

KF7 User  Valid  

KF8 Admin Valid  

KF9 User  Valid  

KF10 User Valid  

KF11 User Valid  

KF12 User  Valid  

 

Kode kebutuhan pada tabel 4.1 merujuk pada hasil definisi kebutuhan 

yang dipaparkan pada Bab 3 dalam sub Bab 3.1. Berikut akan dipaparkan rincian 

dari pengujian black-box pada hasil checklist kebutuhan. 
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Tabel 4.2 Pengujian validasi input pada proses login dan logout 

Kode Kebutuhan: KF1 

Kasus: 

Melakukan pengujian validasi input pada proses login dan logout 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. Pengguna memasukkan input string 

username dan password yang benar 

pada form input text dan menekan 

tombol login. 

Sistem mencocokkan 

data yang dimasukkan 

dan mengarahkan 

pengguna ke halaman 

dashboard 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

2. Pengguna memasukkan input string 

username dan password yang salah 

(karakter acak baik numerik maupun 

bukan numerik) pada form input text 

dan menekan tombol login. 

Sistem mencocokkan 

data yang dimasukkan 

dan menampilkan 

pesan bahwa masukan 

data tidak ditemukan 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

3. Pengguna tidak memasukkan input 

string username dan password pada 

form input text (masukan kosong) 

dan menekan tombol login. 

Sistem menampilkan 

pesan bahwa tidak 

ada masukan yang 

dapat diproses 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

4. Pengguna menekan tombol logout 

yang terdapat pada nama pengguna 

di bagian kiri atas tampilan. 

Sistem 

mengembalikan 

pengguna menuju 

halaman login 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 
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Tabel 4.2 Pengujian Hak Akses 

 

Tabel 4.3 Pengujian manajemen data pengguna 

Kode Kebutuhan: KF2 

Kasus: 

Melakukan pengujian hak akses 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. Setelah Pengguna Login sebagai 

User 

Menampilkan 

halaman utama User 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

2. Setelah Pengguna Login sebagai 

Admin 

Menampilkan 

halaman utama Admin 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

 

Kode Kebutuhan: KF3 

Kasus: 

Melakukan pengujian manajemen data pengguna 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. Admin menambahkan data pengguna 

sitem baru 

Menampilkan 

halaman tambah data 

pengguna 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

2. Admin memperbaiki data pengguna 

sitem  

Menampilkan 

halaman perbaiki data 

pengguna 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 
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Tabel 4.4 Pengujian manajemen data siswa 

3. Admin menghapus data pengguna 

sitem  

Daftar pengguna yang 

di hapus hilang dari 

daftar pengguna sitem  

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

Kode Kebutuhan: KF4 

Kasus: 

Melakukan pengujian manajemen data siswa 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. Admin menambahkan data siswa 

baru 

 

Menampilkan 

halaman tambah data 

siswa 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

2. Admin memperbaiki/memperbaharui 

data siswa  

Menampilkan 

halaman data siswa 

yang akan di 

perbaharui  

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

3. Admin menghapus data siswa Menampilkan data 

siswa dan data siswa 

yang di hapus hilang 

dari daftar siswa  

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

4. View daftar siswa pada sistem Menampilkan daftar 

siswa secara 

keseluruhan 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

5. Admin melakukan pencarian data 

siswa berdasarkan nama dan nis 

Menampilkan data 

siswa sesuai nama 

dan nis 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 
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Tabel 4.5 Pengujian manajemen data materi 

 

Tabel 4.6 Pengujian manajemen data soal 

Kode Kebutuhan: KF5 

Kasus: 

Melakukan pengujian manajemen data materi 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. Admin menambahkan data materi 

baru 

 

Menampilkan 

halaman tambah 

materi siswa 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

2. Admin memperbaiki/memperbaharui 

data materi  

Menampilkan 

halaman data materi 

yang akan di 

perbaharui  

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

3. Admin menghapus data materi Menampilkan data 

materi dan data materi 

yang di hapus hilang 

dari daftar siswa  

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

Kode Kebutuhan: KF6 

Kasus: 

Melakukan pengujian manajemen data soal 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. Admin menambahkan data soal baru 

 

Menampilkan 

halaman tambah soal  

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 
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Tabel 4.7 Pengujian data materi 

 

 

 

 

 

 

 

2. Admin memperbaiki/memperbaharui 

data soal  

Menampilkan 

halaman data soal 

yang akan di 

perbaharui  

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

3. Admin menghapus data soal Menampilkan data 

soal dan data soal 

yang di hapus hilang 

dari daftar siswa  

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

Kode Kebutuhan: KF7 

Kasus: 

Melakukan pengujian data materi 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. User view data materi yang ada 

 

Menampilkan 

halaman materi User 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

2. User mengunduh materi  Menampilkan 

halaman materi dan 

pilihan uduh materi 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 
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Tabel 4.8 Pengujian manajemen daftar aturan 

 

 

Tabel 4.9 Pengujian halaman test 

 

Tabel 4.10 Pengujian halaman hasil test 

 

Kode Kebutuhan: KF8 

Kasus: 

Melakukan pengujian manajemen daftar aturan 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. Admin memperbaiki/memperbaharui 

data daftar aturan 

Menampilkan 

halaman daftar aturan 

yang akan di 

perbaharui 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

Kode Kebutuhan: KF9 

Kasus: 

Melakukan pengujian test 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. User Mengikuti Tets Menampilkan 

halaman test 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

Kode Kebutuhan: KF10 

Kasus: 

Melakukan pengujian hasil test 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. User selesai melakukan test  Menampilkan 

halaman hasil test 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 
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Tabel 4.11 Pengujian halaman rangking siswa 

 

 

Tabel 4.12 Pengujian halaman riwayat test siswa 

 

Tabel 4.13 Pengujian halaman riwayat test sesi admin 

 

Kode Kebutuhan: KF11 

Kasus: 

Melakukan pengujian rangking siswa 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. User memilih menu ranking pada 

dashboard User 

Menampilkan 

halaman daftar 

rangking siswa 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

Kode Kebutuhan: KF12 

Kasus: 

Melakukan pengujian riayat test siswa 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. User memilih menu riawayat test 

pada dashboard User 

Menampilkan 

halaman riwayat test 

yang diikuti oleh 

siswa bersangkutan 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 

Kode Kebutuhan: KF12 

Kasus: 

Melakukan pengujian riayat test siswa 

No. 
Skenario  

Pengujian 

Hasil yang 

Diharapkan 

Hasil  

Pengujian 

1. Admin memilih menu riawayat test 

pada dashboard Admin 

Menampilkan 

halaman riwayat test 

untuk seluruh siswa 

Sistem 

menampilkan 

sesuai dengan 

hasil yang 

diharapkan 
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4.4.2 Pengujian Output Perhitungan Manual dan Perhitungan Sistem 

Pada pengujian ini akan dilakukan pencocokan antara perhitungan logika 

fuzzy secara manual (dalam hal ini penulis menggunakan Matlab) dengan 

perhitungan logika fuzzy metode mamdani pada sistem e-learning.  

Berikut ini merupakan perhitungn Logika fuuzy metode Mamadani secara 

manual, dimana dalam penelitian ini penulis menggunakan Matlab. 

 

 

Gambar 4.34 Tampilan Fuzzy Inference System 

 Gambar 4.34 diatas merupakan gambar dari FIS (Fuzzy Inference System), 

dimana terdapat 6 inputan diataranya parameter1, parameter2, parameter3, 

parameter4, parameter5 dan parameter6. Selain terdapat inputan dalam sistem 

juga terdapat ouput diman ouput berupa kesimpulan. 
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Gambar 4.35 Membership Fuction Input 

 Gambar 4.35 diatas merupakan gambar dari membership fuction dari 

variabel input, diman rentang niai dari setiap input sama, dengan rentang nilai dari 

[0-100]. Dalam variable inputan terdapat 3 membership fuction diataranya 

membership fuction KECIL dengan nilai [0 20 40], membership fuction 

SEDANG dengan nilai [20 50 80] dan selanjutnya membership function TINGGI 

dengan nilai [60 80 100]. 

 

 

Gambar 4.36 Aturan Fuzzy 

 Gambar 4.36 merupakan tampilan dari aturan fuzzy, diman aturan dalam 

sistem fuzzy ini berjumlah 729 aturan. 
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Gambar 4.37 Hasil Perhitungan Fuzzy 

 Gambar 4.37 merupakan gambar hasil dari perhitungan fuzzy. Pada 

gambar diatas didapat nilai COG dari Kesimpulan adalah 10 dengan nilai dari 

masing-msing inputan adalah 5, diman nilai 10 tersebut masuk ke varibel output 

dan berada pada membership fuction parameter1 sehingga Parameter1 adalah 

hasil output dari FIS (Fuzzy Inference System). 
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Berikut ini merupakan perbandingan output perhitungan manual logika 

fuzzy metode mamdani menggunakan matlab dan output dari sistem: 

 

Tabel 4.14 Perbandingan Hasil Output 

 

No 

Input Output Sistem Ouput FIS (Matlab) 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 COG Kesimp. COG Kesimp. 

1 50 50 50 50 50 50 55 P5 55 P5 

2 50 70 80 80 60 65 77.78 P7 77.78 P7 

3 75 84 20 15 93 78 35 P3 35 P3 

4 90 85 80 70 75 83 85 P7 85 P7 

5 10 30 40 50 45 40 10 P1 10 P1 

 

Keterangan: 

P1 = Himpunan 

P2 = Aritmatika 

P3 = Pernyataan Matematika 

P4 = Himpunan 

P5 = Kombinasi Permutasi 

P6 = Konsep Bilangan 

P7    = Tidak Mengulang Materi  

COG    = Central Of Gravitty  

Kesimp.  = Kesimpulan 

FIS          = Fuzzy Inference System 

Berdasarkan tabel 4.14 diatas, dapat dilihat bahwa hasil output dari 

perhitungan Manual (dengan bantuan Matlab) dengan hasil output dari Sistem 

adalah sama. Pada tabel tersebut terdapat kolom Kes. (Kesimpulan) merupakan 

materi yang harus di pelajari ulang oleh siswa sesuai dengan hasil test yang di 

proleh.
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4.4.3. User Testing 

 User testing, merupakan suatu proses pengujian oleh pengguna yang 

bertujuan untuk menghasilkan dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa produk 

yang dibuat dapat diterima pengguna. Dalam penelitian ini penulis dibantu oleh 5 

siswa SMA. Data-data siswa yang terlibat dalam user testing, dipaparkan pada 

lampiran. Berikut adalah hasil dari user testing, seperti yang terlihat pada tabel 

4.15: 

 

Tabel 4.15 User Testing 

 

No. 

 

Nama Siswa 

Nilai Parameter Nilai 

Test 

 

Kes. P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1 I Gede Januartawan 67 56 56 100 75 75 56 P2 

2 I Made Alit Dharma S. 67 44 44 75 50 25 45 P6 

3 Ni Kadek Diah Kumala D. 86 100 75 95 75 86 90 P7 

4 I Gede Wahyu Diatmika 50 33 33 50 33 0 33 P6 

5 Ni Made Dwi Damayanti 75 85 100 88 76 74 86 P6 

 

Keterangan: 

P1 = Himpunan 

P2 = Aritmatika 

P3 = Pernyataan Matematika 

P4 = Himpunan 

P5 = Kombinasi Permutasi 

P6 = Konsep Bilangan 

P7 = Tidak Mengulang Materi  

Kes.     = Kesimpulan 

 

 Dari tabel 4.15 merupakan hasil user testing dimana pada tabel tersebut 

dipaparkan dengan jelas hasil test dari masing-masing siswa. Pada tabel diatas 

terdapat kolom Kes. (Kesimpulan) merupakan materi yang harus di pelajari ulang 

oleh siswa sesuai dengan hasil test yang di proleh pada sistem e-learning.  

 



81 

 

 

 

4.4.4 Analisis Pembahasan 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 teknik pengujian perangkat 

lunak, yaitu: Black Box Testing, Pengujian Output perhitungan manual logika 

fuzzy (menggunakan aplikasi Matlab) dengan Output perhitungan Sistem, dan 

User Testing. Pengujian bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang 

dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan user seperti yang dijelaskan pada 

tabel 3.1 dalam Bab 3. 

Berdasarkan hasil pengujian fungsionalitas dari sistem menggunakan 

black box testing sistem e-learnig yang telah dibangun memenuhi seluruh butir uji 

dari semua kebutuhan fungsional pada sistem. Selanjutnya pada pengujian output 

perhitungan logika fuzzy secara manual (dalam hal ini penulis menggunakan 

Matlab) dengan perhitungan logika fuzzy metode mamdani pada sistem e-learning 

di peroleh hasil yang sesuai, artinya output yang dihasilkan dari kedua 

perhitungan adalah sama, dalam hal ini dapat disimpulkan logika fuzzy metode 

Mamdani telah berhasil diimplementasikan pada sistem ini. Metode Mamdani 

digunakan sebagai perhitungan untuk menunjang sifat adaptif sistem, yang 

dimaksud dengan adptif disini adalah sistem dapat mengadaptasi kemampuan 

siswa berdasarkan hasil test yang dilakukan pada sistem yang nantinya hasil test 

tersebut mampu memberikan gambaran kepada guru/siswa tentang tingkat 

pemahaman atau penguasaan meteri pembelajaran. 

Teknik pengujian selanjutnya adalah User Testing, pengujian ini bertujuan 

untuk menghasilkan dokumen yang bisa dijadikan bukti bahwa produk yang 

dibuat dapat diterima pengguna. Dalam penelitian ini penulis dibantu oleh 5 siswa 

SMA. 
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BAB V 

KESIMPULAN  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa pengembangan sistem adaptif e-learning yang dibangun berbasis web 

application. Sistem yang dikembangakan dapat mengadaptasi kemampuan siswa 

dalam penguasaan materi pembelajaran melalalui hasil test yang dilakukan oleh 

siswa pada sistem dengan mengimplementasikan logika fuzzy menggunakan 

metode Mamdani. Dimana pada fitur penilaian, sistem memberikan hasil berupa 

nilai dan evaluasi dari masing-masing materi/konsep pembelajaran serta 

memberikan rekomendasi materi yang harus dipelajari kembali atau diulang, 

selanjutnya siswa juga dapat mengikuti latihan-latihan soal dari materi yang 

dipelajari kembali.   

Metode mamdani yang diimplementasikan pada sistem ini mampu 

mengadaptasi kemampuan siswa, sehingga dapat memberikan gambaran kepada 

guru tentang tingkat penguasaan dan pemahaman siswa terhadap suatu 

konsep/materi pembelajaran. Berdasarkan pengujian pada sistem dengan 

menggunakan black box menghasilkan bahwa seluruh fungsional sistem tersebut 

telah berhasil dipenuhi. 

 

5.2 Saran 

 Pada penelitian selajutnya, sistem ini dapat dikembangkan sesuai dengan 

kebutuhan user. Selain itu logika fuzzy yang digunakan dalam perhitungan sistem 

juga dapat dikembangkan atau dapat diperbaharui dengan menggunakan metode 

Sugeno atau metode Tsukamoto untuk memproleh hasil yang lebih maksimal. 
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