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Abstrak— Salah satu tipe pengambilan keputusan dalam pendidikan adalah 

Credentialing and Certification Decisions, yakni keputusan apakah siswa telah 

mencapai standar yang ditetapkan. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan melalui 

proses asesmen pembelajaran atas standar kompetensi yang ditetapkan. Proses 

asesmen dilakukan melalui berbagai macam teknik, baik tes maupun non tes, dan 

pada umumnya nilai diberikan dalam bentuk skor (nilai numerik) yang kemudian 

diinterprestasikan menjadi nilai huruf atau kata-kata (linguistik). Dalam banyak hal, 

akan lebih mudah memberi penilaian dengan menggunakan kata-kata (linguistik), 

terutama pada penilaian yang bersifat subjektif atau tidak dapat dipastikan dengan 

jelas batasan-batasannya. Variabel linguistik fuzzy sangat tepat digunakan dalam 

kondisi yang demikian. Variabel linguistik fuzzy adalah variabel yang nilainya dapat 

disajikan dengan kata-kata dan dicirikan oleh himpunan fuzzy dalam himpunan 

semesta yang didefinisikan. Model yang diusulkan ini mengeksploitasi variabel 

linguistik fuzzy, yakni berupa pengembangan penggunaan nilai linguistik di samping 

nilai numerik dalam beberapa teknik penilaian non tes. Pendefinisian variabel 

linguistik fuzzy yang digunakan, dasar-dasar pemilihan representasi, dan model 

komputasinya diuraikan secara detil, dengan tujuan diperoleh gambaran yang 

menyeluruh dalam implementasinya dalam asesmen pembelajaran. Harapannya, 

model ini dapat memberi peluang pemanfaatan nilai kualitatif di samping nilai 

kuantitatif, dan dapat digunakan dalam berbagai jenis asesmen alternatif dalam aspek 

kognitif, psikomotorik dan afektif. 

Kata kunci: Asesmen Pembelajaran, Variabel Linguistik Fuzzy 

I. PENDAHULUAN 

Asesmen atau penilaian pembelajaran mencakup semua cara yang digunakan untuk menilai unjuk kerja 
individu atau kelompok, melalui pengumpulan data bukti tentang pencapaian belajar siswa. Dalam kata 
lain, asesmen merupakan proses pemberian keputusan terhadap kemampuan siswa dalam sejumlah standar 
kompetensi. Proses pemberian keputusan apakah siswa telah mencapai standar yang ditetapkan dikenal 
dengan Credentialing and Certification Decisions [1]. 

Guru sebagai pengambil keputusan memberikan preferensi atas kompetensi pembelajaran tersebut 
dalam bentuk nilai kuantitatif atau kualitatif. Nilai kuantitatif dapat secara mudah disajikan menggunakan 
numerik, sedangkan nilai kualitatif lebih tepat disajikan menggunakan variabel linguistik. Variabel 
linguistik fuzzy adalah variabel yang nilainya dapat disajikan dengan kata-kata dan dicirikan oleh 
himpunan fuzzy dalam himpunan semesta yang didefinisikan [2]. 

Proses asesmen pembelajaran dilakukan melalui berbagai macam teknik, baik tes maupun non tes, dan 
pada umumnya nilai diberikan dalam bentuk nilai numerik yang kemudian diinterprestasikan menjadi nilai 
huruf atau variabel linguistik. Teknik asesmen non tes seperti penugasan dan observasi sangat mungkin 
atau bahkan lebih tepat jika disajikan dengan menggunakan variabel linguistik. Kadangkala, lebih mudah 
menilai menggunakan variabel linguistik terhadap tugas dan pengamatan dalam hal penilaian yang tidak 
dapat dipastikan dengan menggunakan skor yang tepat. Mempertimbangkan kemungkinan tersebut, maka 
diusulkan penggunaan variabel linguistik, bukan untuk merepresentasikan aspek kualitatif, tetapi untuk 
merepresentasikan preferensi guru terhadap kompetensi pembelajaran dalam beberapa teknik assessmen 
non tes. Dengan demikian, guru dapat menilai menggunakan variabel linguistik, dalam hal yang selama ini 
dilakukan dengan menggunakan numerik. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka diusulkan eksploitasi variabel linguistik fuzzy sebagai bentuk 
preferensi guru dalam teknik assessmen non tes, seperti pemberian tugas, pengamatan (sistematis), 
presentasi, serta portofolio. Eksploitasi ini untuk merepresentasikan penilaian yang bersifat subjektif atau 
tidak dapat dipastikan dengan jelas batasan-batasannya. Dengan demikian, sangat memberi peluang 
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pemanfaatan nilai kualitatif di samping nilai kuantitatif, dan dapat digunakan dalam berbagai jenis asesmen 
alternatif dalam aspek kognitif, psikomotorik dan afektif. 

II. KAJIAN PUSTAKA 

A. Definisi Variabel Linguistik Fuzzy 

Secara formal, variabel linguistik didefinisikan sebagai quintuple (L,H(L),U,G,M), dengan L adalah 

nama variabel linguistik; H(L) adalah himpunan nama-nama nilai linguistik dari L, misal 

H(importance)={high, very high, medium, low,….}; variabel numerik u disebut variabel base yang 

menggunakan nilai dari semesta U (biasanya [0,1]), dihubungkan dengan setiap variabel linguistik L; G 

adalah aturan sintaksis, dalam bentuk context free grammar dan menghasilkan deskriptor linguistik dari 

H, dan M adalah aturan semantik yang berkaitan dengan arti M(l) dengan subset fuzzy dari U untuk setiap 

lH [3]. 

Pada dasarnya ada 2 macam variabel linguistik, yaitu himpunan istilah linguistik didefinisikan dalam 

arti context free grammar dan himpunan istilah linguistik didefinisikan sebagai struktur urutan (ordered 

structure) dari istilah linguistik. Himpunan istilah linguistik yang pertama, semantiknya disajikan dengan 

bilangan fuzzy yang dideskripsikan dalam fungsi keanggotaan berdasarkan pada parameter dan aturan 

semantik. Himpunan yang kedua semantiknya didistribusikan secara simetris pada interval [0,1] atau 

yang lainnya. Selain itu, semantik dari himpunan istilah linguistik juga dapat ditentukan dengan 

menggunakan campuran dari keduanya [4].  

B. Representasi Variabel Linguistik Fuzzy 

Penilaian linguistik biasanya berupa perkiraan penilai, maka representasi yang dianggap cukup bagus 

menampilkan ketidakpastian dalam penilaian linguistik adalah berupa fungsi keanggotaan fuzzy, bisa 

berupa trapezoid linear, triangular, atau gaussian. Representasi fungsi keanggotaan triangular berupa 

( ,,a ) dengan    adalah pusat,   adalah lebar interval ke kiri, dan   adalah lebar interval ke kanan [4]. 

Representasi fungsi keanggotaan dalam Triangular Fuzzy Number (TFN) diilustrasikan pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. FUNGSI KENGGOTAAN SEGITIGA           

 

C. Model Komputasi 

Ada masalah yang dapat diselesaikan dengan menggunakan representasi nilai numerik yang tepat, 

namun dalam kasus lain, ada masalah yang cukup kompleks untuk dinilai dengan tepat dan pasti. Dalam 

hal yang demikian, penggunaan pendekatan fuzzy linguistik telah memberikan hasil yang sangat baik 

[5],[6],[7]. Permasalahan tersebut diselesaikan melalui proses komputasi informasi linguistik, dan 

selanjutnya memunculkan istilah computing with word  (CW) [8]. 

CW banyak berkembang dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan yang melibatkan prinsip ekstensi 

dan pendekatan simbolik. Pendekatan pertama, dikenal dengan model komputasi linguistik berdasarkan 

fungsi keanggotaan, didasarkan pada pendekatan fuzzy linguistik dan membuat perhitungan langsung pada 

fungsi keanggotaan dari term linguistik dengan menggunakan prinsip ekstensi. Yang kedua adalah model 
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komputasi linguistik simbolik berdasarkan skala ordinal, yaitu melakukan perhitungan pada indeks term 

linguistik. Model ini telah banyak diterapkan pada proses pengambilan keputusan karena adaptasi yang 

mudah dan sederhana bagi para pengambil keputusan [7]. 

Namun demikian, kedua pendekatan tersebut dinilai masih memiliki keterbatasan dalam proses 

komputasi yaitu hilangnya informasi yang disebabkan oleh proses perkiraan untuk mengekspresikan hasil 

dalam domain awal yang diskrit. Hilangnya informasi menyiratkan kurangnya presisi hasil akhir dari 

penggabungan informasi linguistik. Herrera dan Martinez [5][6][7] mengusulkan model untuk mengatasi 

keterbatasan tersebut, yaitu model informasi linguistik yang  dinyatakan melalui 2-tupel, yang disusun oleh 

term linguistik dan nilai numerik dinilai dalam [0.5 , 0.5]. Model ini memungkinkan representasi yang 

kontinu dari informasi linguistik pada domainnya, oleh karena itu, dapat mewakili penghitungan informasi 

yang diperoleh dalam proses agregasi. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Eksploitasi Variabel Linguistik Dalam Asesmen 

Rumusan tujuan Standar Penilaian Pendidikan dalam Permendikbud No. 66 tahun 2013 menyiratkan 
beberapa poin penting yang harus tercakup dalam proses penilaian, diantaranya penilaian yang dilakukan 
merupakan penilaian autentik dan penilaian hasil belajar peserta didik yang berkualitas sesuai dengan 
kompetensi yang akan dicapai meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 

Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai 

dari masukan, proses, dan keluaran pembelajaran, yang meliputi ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Jenis penilaian autentik antara lain penilaian kinerja, penilaian portofolio, dan penilaian 

projek, termasuk penilaian diri peserta didik. Instrumen yang digunakan untuk jenis-jenis penilaian 

tersebut adalah skala penilaian (rating scale) yang disertai rubrik. Rubrik adalah daftar kriteria yang 

menunjukkan kinerja, aspek-aspek atau konsep-konsep yang akan dinilai, dan gradasi mutu, mulai dari 

tingkat yang paling sempurna sampai yang paling buruk. 

Tabel 1 berikut menunjukkan contoh rubrik penilaian portofolio.  

TABEL 1. CONTOH KRITERIA PENILAIAN PORTOFOLIO 

No  Komponen yang dinilai  Skor 

1 2 3 

1 Persiapan     

2 Pelaksanaan     

3 Pelaporan hasil     

Arti skor:  3 = baik;  2 = kurang baik; 1 = tidak baik 

 

Jenis penilaian tersebut mempunyai kriteria penilaian yang dapat langsung diisi dengan 

menggunakan variabel linguistik fuzzy, misalnya dalam 5 kategori: sangat tepat,  tepat,  agak  tepat,  tidak 

tepat, dan sangat tidak tepat. Untuk jenis penilaian autentik yang lain, juga dapat dikembangkan kriteria 

penilaian yang isian nilainya sangat memungkinkan menggunakan variabel fuzzy linguistik. Penggunaan 

variabel fuzzy sangat tepat untuk mewakili ketidakpastian dalam kriteria yang ditentukan, dan juga untuk 

memperhitungkan unsur subjektivitas dalam penilaian secara adil dan akurat. Dengan demikian, seberapa 

pun kecilnya capaian yang diperoleh siswa akan dapat memberikan sumbangan yang bermakna bagi 

penilaian kinerjanya secara keseluruhan. 

 

B. Pendefinisian Variabel Linguistik Fuzzy yang diusulkan 

Pengembangan data penilaian ke arah penggunaan data linguistik selain data numerik dalam teknik 
penilaian tes dan non tes, mengharuskan adanya pendekatan dari representasi data linguistik untuk 
penilaian yang diusulkan. Berdasarkan referensi [4], maka himpunan istilah linguistik yang diusulkan 
dalam model komputasi asesmen hasil belajar ini adalah sebagai berikut.  
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Deskripsi semantiknya dijelaskan dalam Tabel 2. 

TABEL 2. HIMPUNAN ISTILAH LINGUISTIK YANG DIUSULKAN 

Singkatan notasi Term linguistik TFN 

SK s0 Sangat Kurang (0,0,0.17) 

K s1 Kurang (0, 0.17, 0.33) 

C s2 Cukup (0.17, 0.33, 0.5) 

LC s3 Lebih dari Cukup (0.33, 0.5, 0.67) 

B s4 Baik (0.5, 0.67, 0.83) 

LB s5 Lebih dari Baik (0.67, 0.83, 1) 

SB s6 Sangat Baik (0.83,1,1) 

 

Grafiknya tampak seperti dalam Gambar 2. 

 

GAMBAR 2. REPRESENTASI GRAFIS HIMPUNAN ISTILAH LINGUISTIK YANG DIUSULKAN 

 

Himpunan istilah linguistik tersebut di atas beranggotakan variabel linguistik skala ordinal, yang 
semantiknya menggunakan fungsi keanggotaan fuzzy, dan direpresentasikan dengan bilangan segitiga 
fuzzy (Triangular Fuzzy Number, TFN). Hal ini merujuk pada referensi [4] bahwa himpunan linguistik 
dapat mempunyai semantik campuran. 

Ada empat alasan kuat pemilihan TFN sebagai representasi variabel linguistik dalam model yang 
diusulkan ini. Dua alasan pertama didasarkan  pada 2 keunggulan TFN yaitu yang pertama TFN 
merupakan metode yang sederhana dan mudah dipahami untuk merepresentasikan penilaian dari 
pengambil keputusan. Kedua, operasi aritmatika fuzzy dalam TFN sangat mudah dilakukan [9]. Alasan 
ketiga adalah fungsi keanggotaan TFN dinilai cukup handal dalam menampilkan ketidakpastian dari 
asesmen linguistik yang biasanya merupakan perkiraan penilaian subjektif dari pengambil keputusan [10].  

Alasan keempat berangkat dari konsep pengukuran dalam bidang pendidikan, yakni model pengukuran 
pada teori tes klasik yang menunjukkan bahwa skor tampak terdiri atas atas skor sebenarnya atau skor 
murni dan skor kesalahan. Hubungan ketiga skor tersebut dapat ditulis sebagai berikut.  

X=T+E 

Dengan X adalah skor tampak, T adalah skor murni dan E adalah kesalahan pengukuran [11]. 

Kesalahan pengukuran dapat berasal dari beberapa sumber, yakni alat ukur, yang diukur dan yang 
mengukur. Dalam hal sumber yang mengukur, merujuk pada sifat subjektivitas manusia yang merujuk 
pada nilai ketidakpastian, sehingga nilai E dapat dianggap sebagai derajat ketidakpastian (degree of 
fuzziness). Secara grafis hubungan ketiga skor tersebut merujuk hal yang sama dengan TFN.  

Himpunan istilah linguistik yang didefinisikan terdistribusi simetris pada suatu skala dengan kardinal 
ganjil (dalam hal ini 7). Istilah linguistik pada tengah skala menunjukkan penilaian “sekitar 0.5”, 
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sedangkan sisa istilah yang lain ditempatkan secara simetris di sekitarnya, seperti ditunjukkan dalam 
Gambar 3. 

 

SK K C LC B LB SB 

GAMBAR 3. DISTRIBUSI SIMETRIS HIMPUNAN 7 ISTILAH LINGUISTIK 

 

Pemilihan deskripsi linguistik yang tepat untuk himpunan istilah linguistik dan semantiknya dilakukan 
dengan mempertimbangkan kardinalitas dari derajat perbedaan ketidakpastian yang mungkin terjadi. 
Umumnya kardinalitas yang digunakan dalam model linguistik adalah ganjil, seperti 7 atau 9, di mana 
istilah linguistik yang berada di tengah merupakan penilaian dari "sekitar 0,5," dan sisanya ditempatkan 
secara simetris di sekitarnya. Pemilihan kardinalitas ini merujuk pada penelitian Miller yang 
merekomendasikan penggunaan 7±2 label, lebih kecil dari 5 akan menghasilkan informasi yang kurang 
mencukupi, sedangkan lebih dari 9 terlalu banyak untuk memahami secara tepat perbedaan yang ada [12]. 

Dalam konsep pengukuran dalam bidang pendidikan, skala dengan 7 kategori, dan jarak antar kategori 
sama, sejalan dengan skala pengukuran Thurstone [11].   Skala thurstone adalah skala yang disusun dengan 
memilih butir yang berbentuk skala interval.  Setiap butir mempunyai kunci skor dan kunci skor 
menghasilkan nilai yang berjarak sama. Dalam skala Thurstone, skor 1 menunjukkan nilai yang paling 
tidak relevan dengan hal yang dinyatakan dengan skala tersebut, dan skor 7 menunjukkan yang paling 
relevan.  

C. Komputasi yang diusulkan 

Komputasi yang direkomendasikan berkaitan dengan eksploitasi variabel fuzzy linguistik dalam 
asesmen pembelajaran adalah dengan menggunakan pendekatan linguistik 2 tuple. Dalam representasi ini, 
informasi linguistik disajikan dalam cara 2 tupel        dengan   adalah term linguistik dan   adalah nilai 
numerik yang menunjukkan nilai dari translasi simbolik. Berikut ini adalah fungsi-fungsi dasar yang 
digunakan dalam komputasi dengan representasi linguistik 2-tupel [5][6][7]. 

Translasi simbolik dari istilah linguistik                terdiri dari nilai numerik               
yang menunjukkan “perbedaan informasi” antara informasi   dalam       yang diperoleh setelah operasi 
agregasi simbolik dan nilai terdekat dalam        yang menunjukkan indeks istilah linguistik terdekat 
dalam      . 

Jika diketahui      adalah istilah linguistik, maka representasi linguistik 2-tuple yang ekuivalen 

diperoleh dengan menggunakan fungsi  : 

                   
                      (1) 

Himpunan istilah linguistik   dinotasikan dengan                  dan nilai yang menunjukkan 

hasil dari operasi agregasi simbolik dinotasikan dengan  , dan         . Representasi linguistik 2-tuple 
yang menunjukkan informasi setara dengan    diperoleh dengan fungsi berikut: 

                                            

Dengan  
                                            

                                 
  

         (2) 

Dengan round(.) adalah operasi round seperti biasa,    memiliki label indeks terdekat dengan   dan   
adalah nilai dari translasi simbolik. 

Sebaliknya, jika diketahui informasi linguistik 2-tupel        dengan                  , maka 

ada fungsi     yang mentransformasi informasi linguistik 2-tupel menjadi nilai numerik yang ekuivalen  

dengan          : 

 

                       
                (3) 

 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

428 

 

Untuk mencari solusi akhir dari permasalahan yang disajikan dengan menggunakan linguistik 2-tupel, 
digunakan operator agregasi linguistik 2-tupel seperti rata-rata aritmatik sebagai berikut. 

Misal diketahui                                adalah himpunan linguistik 2-tupel, maka rata-

rata aritmatiknya adalah 

          
 

 
           

 

   

                     

 

(4) 

  

D. Contoh Numerik 

Misal diketahui hasil penilaian portofolio, projek, penugasan dan peresentasi untuk 5 orang siswa 

disajikan dalam Tabel 3. Setiap jenis penilaian menggunakan 3 kriteria C1, C2 dan C3 yang dinilai 

dengan menggunakan istilah linguistik yang diusulkan seperti dalam Tabel 2 di atas.  

 

TABEL 3. CONTOH DATA PENILAIAN MENGGUNAKAN ISTILAH LINGUISTIK YANG DIUSULKAN 

 portofolio  projek  penugasan  presentasi 
 C1 C2 C3  C1 C2 C3  C1 C2 C3  C1 C2 C3 

Siswa1 LB B C  C LB LC  LC SB B  C B B 

Siswa2 LB LB SB  C K K  C B K  B C LC 

Siswa3 LC LC LC  B K B  C LC C  C B SB 

Siswa4 B K K  LC B SK  B C B  SK B B 

Siswa5 SB B C  SK C K  K K LC  LC LB K 

 

 

 

Data tersebut kemudian ditransformasi menjadi linguistik 2-tupel dengan menggunakan Persamaan 

(1), yang hasilnya disajikan dalam Tabel 4.  
 

TABEL 4. HASIL TRANSFORMASI MENJADI LINGUISTIK 2-TUPEL 

 portofolio projek penugasan presentasi 

 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3 

Siswa1 (LB,0) (B,0) (C,0) (C,0) (LB,0) (LC,0) (LC,0) (SB,0) (B,0) (C,0) (B,0) (B,0) 

Siswa2 (LB,0) (LB,0) (SB,0) (C,0) (K,0) (K,0) (C,0) (B,0) (K,0) (B,0) (C,0) (LC,0) 

Siswa3 (LC,0) (LC,0) (LC,0) (B,0) (K,0) (B,0) (C,0) (LC,0) (C,0) (C,0) (B,0) (SB,0) 

Siswa4 (B,0) (K,0) (K,0) (LC,0) (B,0) (SK,0) (B,0) (C,0) (B,0) (SK,0) (B,0) (B,0) 

Siswa5 (SB,0) (B,0) (C,0) (SK,0) (C,0) (K,0) (K,0) (K,0) (LC,0) (LC,0) (LB,0) (K,0) 

 
 

Nilai akhir dari setiap jenis penilaian diperoleh dengan menggunakan Persamaan (2), (3) dan (4), dan 
hasilnya seperti dalam Tabel 5. 

TABEL 5. HASIL NILAI AKHIR DENGAN OPERATOR AGREGASI RATA-RATA ARITMATIKA 

 portofolio projek penugasan peresentasi nilai akhir 

Siswa1 (B,-0.33) (LC,0.33) (B,0.33) (LC,0.33) (B,-0.33) 

Siswa2 (LB,0.33) (K,0.33) (C,0.33) (LC,0) (LC,0) 

Siswa3 (LC,0) (LC,0) (C,0.33) (B,0) (LC,0.08) 

Siswa4 (C,0) (C,0.33) (LC,0.33) (LC,-0.33) (LC,-0.42) 

Siswa5 (B,0) (K,0) (C,-0.33) (LC,0) (C,0.42) 
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Nilai akhir siswa1 pada Tabel 5 adalah (B,-0.33). Hasil tersebut menunjukkan bahwa siswa 1 

memiliki capaian dalam keempat jenis penugasan tersebut dalam kategori Baik (B), meskipun 

masih kurang 33% untuk mencapai kategori B tersebut, yang ditunjukkan dengan nilai   
        Secara grafik, nilai tersebut ditunjukkan dalam Gambar 4. 

 

GAMBAR 4. REPRESENTASI NILAI (B,-0.33) 

 
Hasil penilaian akhir dengan menggunakan linguistik 2-tupel memberikan informasi tambahan berupa 

nilai α yang dapat menunjukkan seberapa besar potensi yang dicapai untuk meraih peringkat diatasnya dan 
sebagai pembanding kemampuan siswa dengan siswa yang lain jika berada dalam kategori nilai yang sama. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Eksploitasi variabel fuzzy linguistik dalam asesmen pembelajaran sangat memungkinkan 

diaplikasikan untuk jenis penilaian yang tercakup dalam penilaian autentik, seperti penilaian kinerja dan 

portofolio. Penerapan tersebut membutuhkan representasi yang tepat agar dapat mewakili nilai yang 

diberikan guru dengan baik. Representasi variabel linguistik dalam 7 skala ordinal dan semantik yang 

disajikan dengan TFN dinilai cukup tepat dengan beberapa alasan yang telah dibuktikan dengan beberapa 

penelitian. 

Komputasi yang digunakan dalam eksploitasi ini adalah dengan menggunakan pendekatan fuzzy 

linguistik 2-tupel,       . Besarnya nilai α pada nilai linguistik 2-tupel dalam penyajian hasil akhir dan 

dalam deskripsi tiap kompetensi, merupakan informasi tambahan yang menunjukkan seberapa besar 

potensi yang dicapai untuk meraih peringkat diatasnya dan sebagai pembanding kemampuannya dengan 

siswa yang lain. 

Model yang diusulkan berkontribusi memperkaya teknik penilaian dalam asesmen pembelajaran, 

karena dengan pengeksplotasian variabel linguistik untuk merepresentasikan nilai, menyediakan ruang 

yang fleksibel bagi guru dalam memberikan penilaian. 
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