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Abstrak— Penilaian merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran 

matematika karena dapat memberikan umpan balik bagi guru maupun siswa. Melalui 

penilaian dapat diperoleh informasi tentang keberhasilan proses pembelajaran yang 

mencakup pemahaman, sikap, keterampilan, potensi dan keterbatasan yang dimiliki 

siswa. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penentuan aktivitas yang perlu 

ditempuh guru selanjutnya dalam proses pembelajaran. Pada Kurikulum 2013, 

penilaian pembelajaran matematika tidak hanya berfokus pada ranah kognitif saja, 

tetapi juga pada ranah afektif dan psikomotorik. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hasil belajar matematika siswa dengan menggunakan logika fuzzy dengan 

metode Mamdani, yang selanjutnya ditampilkan dengan sistem GUI Matlab. Variabel 

input dalam logika fuzzy yaitu penilaian Kurikulum 2013 yang terdiri dari penilaian 

sikap dan prestasi belajar. Penilaian sikap terdiri dari sikap spiritual (KI-1) dan sikap 

sosial (KI-2), sedangkan penilaian prestasi belajar terdiri dari pengetahuan (KI-3) dan 

keterampilan (KI-4). Kriteria variabel input untuk penilaian sikap terdiri dari empat 

kriteria, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Sedangkan kriteria variabel input 

penilaian prestasi belajar terdiri dari tiga kriteria, yaitu tuntas baik, tuntas cukup, dan 

tidak tuntas. Selanjutnya variabel input diolah dengan menggunakan logika fuzzy 

metode Mamdani. Variabel output yang diperoleh berupa penilaian sikap dengan 

kriteria sangat baik, baik, cukup dan kurang; serta penilaian prestasi belajar dengan 

kriteria tuntas dan tidak tuntas. 

Kata kunci: Kurikulum 2013, Logika Fuzzy, Mamdani, Penilaian, Pembelajaran 

Matematika 

I. PENDAHULUAN 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau kegiatan yang dirancang untuk menciptakan 

interaksi antara guru dengan siswa dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar untuk mencapai 

tujuan yang diharapkan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan penilaian pembelajaran 

matematika. Penilaian merupakan pengumpulan beberapa informasi tentang proses dan hasil belajar siswa 

dalam menentukan keputusan-keputusan yang perlu dilakukan dalam pembelajaran [1]. Melalui penilaian, 

guru dapat membuat suatu keputusan pendidikan mengenai eksistensi siswa dan memberikan umpan balik 

terhadap kemajuan yang dicapai oleh siswa [2]. 

Menurut [3], penilaian pembelajaran pada Kurikulum 2013 terdiri dari empat kompetensi, yaitu 

Kompetensi Inti 1 (KI-1), Kompetensi Inti 2 (KI-2), Kompetensi Inti 3 (KI-3), dan Kompetensi Inti 4 (KI-

4). Kompetensi Inti 1 (KI-1) dan Kompetensi Inti 2 (KI-2) mengarah pada sikap, Kompetensi Inti 3 (KI-3) 

mengarah pada pengetahuan, dan Kompetensi Inti 4 (KI-4) yang mengarah pada keterampilan (penerapan 

pengetahuan). Penilaian sikap adalah penilaian terhadap kecenderungan perilaku siswa sebagai hasil 

pendidikan, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Penilaian pengetahuan adalah penilaian untuk 

mengukur kemampuan siswa berupa pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, serta 

kecakapan berpikir tingkat rendah sampai tinggi. Sedangkan penilaian keterampilan adalah penilaian yang 

dilakukan untuk menilai kemampuan siswa menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu. 

Pada pembelajaran matematika, penilaian sikap yang terdiri dari KI-1 dan KI-2 ditujukan untuk 

mengetahui capaian dan membina perilaku serta budi pekerti siswa. Penanaman sikap dapat diintegrasikan 

pada setiap pembelajaran KD dari materi matematika. Sedangkan penilaian pengetahuan (KI-3) dan 

keterampilan (KI-4) dapat diketahui jika siswa telah mencapai ketuntasan belajar. Pencapaian siswa dalam 

penguasaan KI-3 dan KI-4 dapat dinyatakan sebagai prestasi belajar. Hal ini dinyatakan oleh [4] bahwa 

prestasi adalah kompetensi seseorang dalam hubungannya dengan suatu domain pengetahuan. Artinya 

dalam ranah pengetahuan siswa dikatakan berprestasi bila sejauh mana siswa tersebut menerapkan 

pengetahuan yang dicapai dalam proses belajar mengajar. 
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Menurut [5], logika fuzzy adalah suatu metodologi “berhitung” dengan variabel kata-kata (linguistic 

variable), sebagai pengganti berhitung dengan bilangan. Logika fuzzy memberi ruang dan mengeksploitasi 

toleransi terhadap ketidakpresisian. Dengan kata lain, logika fuzzy dapat dikatakan sebagai carayang tepat 

untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output [6]. Aplikasi yang menggunakan logika 

fuzzy yaitu FIS (Fuzzy Inference System). Algoritma FIS (Fuzzy Inference System) adalah salah satu 

algoritma yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada teori himpunan fuzzy, 

aturan fuzzy dan penalaran fuzzy. Salah satu metode yang digunakan dalam logika fuzzy yaitu metode 

Mamdani. Logika fuzzy Mamdani merupakan salah satu metode yang sangat fleksibel dan memiliki 

toleransi pada data yang ada. Pada Metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output 

dibagimenjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. 

Variabel input pada penilaian hasil belajar matematika, yaitu penilaian Kurikulum 2013 yang meliputi 

penilaian sikap dan penilaian prestasi belajar. Penilaian sikap terdiri dari sikap spiritual (KI-1) dan sikap 

sosial (KI-2), sedangkan penilaian hasil belajar terdiri dari pengetahuan (KI-3) dan keterampilan (KI-4). 

Kriteria output yang digunakan pada penilaian sikap terdiri dari empat kriteria, yaitu sangat baik, baik, 

cukup, dan kurang. Sedangkan kriteria output yang digunakan pada prestasi belajar terdiri dari dua kriteria, 

yaitu tuntas dan tidak tuntas. 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penilaian hasil belajar matematika pada Kurikulum 

2013 dengan menggunakan logika fuzzy metode Mamdani. Hasil penilaian dengan menggunakan logika 

fuzzy selanjutnya disajikan dengan menggunakan GUIDE Matlab atau GUI Matlab.Menurut [7], GUI 

(graphical user interface) merupakan salah satu fitur dalam matlab yang digunakan untuk menyajikan 

tampilan yang mudah untuk digunakan atau dibaca oleh pengguna (user friendly). Alasan penggunaan GUI 

Matlab adalah karena (a) GUI Matlab mempunyai fungsi built in yang siap digunakan sehingga 

memudahkan pengguna dalam memakainya, dan (b) ukuran file, baik FIG-File maupun M-File yang 

dihasilkan relatif kecil. 

II. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan referensi mengenai teori fuzzy dan 

penyajiannya ke dalam GUI Matlab. Menurut [8], langkah-langkah analisis data dengan menggunakan 

logika fuzzy metode Mamdani adalah sebagai berikut. 

1. Pembentukan himpunan fuzzy 

Dilakukan menentukan variabel fuzzy dan himpunan fuzzy. Variabel input maupun variabel 

output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. 

2. Fuzzifikasi 

Merupakan proses penentuan derajat keanggotaan antara data masukan fuzzy dengan himpunan 

fuzzy yang telah didefinisikan untuk setiap variabel. 

3. Komposisi aturan (rule) 

Apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi 

antar aturan. Fungsi implikasi yang digunakan adalah MIN dengan menggunakan operator AND. 

Hasil implikasi fuzzy dari setiap aturan ini kemudian digabungkan untuk menghasilkan keluaran 

inferensi fuzzy, dengan hasil keluaran yang diambil adalah nilai terkecil atau minimum dari 

semua nilai yang telah dihitung. 

4. Defuzzifikasi (penegasan) 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi 

aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain 

himpunan fuzzy tersebut. Jika diberikan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy dalam 

range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output. 

Hasil dari defuzzifikasi dari proses FIS selanjutnya dibuat tampilan dengan menggunakan GUI Matlab. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam membuat hasil penilaian dengan GUI Matlab adalah (1) 

mendesain figure, (2) mengatur layout komponen, (3) menyimpan figure, dan (4) running GUI. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Proses FIS (Fuzzy Inference System) yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan sebanyak dua kali, 

yaitu penggunaan FIS untuk penilaian sikap (KI-1 dan KI-2) dan penilaian prestasi belajar (KI-3 dan KI-4). 

Langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan menentukan variabel dan himpunan fuzzy yang 

dapat dilihat pada tabel 1. 
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TABEL 1. DOMAIN VARIABEL LINGUISTIK INPUT DAN OUTPUT 

 

 

 

Langkah selanjutnya yaitu fuzzifikasi. Fungsi keanggotaan yang digunakan adalah fungsi keanggotaan 

trapesium dan segitiga. Data input dan output yang dimiliki digunakan untuk pembentukan fungsi dalam 

program FIS.  

Variabel input dan output KI-1 dan KI-2 dibagi menjadi 4 himpunan fuzzy, yaitu kurang, cukup, baik, 

dan sangat baik. Himpunan kurang dan sangat baik menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan yang 

berbentuk trapesium, sedangkan himpunan cukup dan baik menggunakan fungsi keanggotaan yang 

berbentuk segitiga, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 1. GRAFIK PENILAIAN SIKAP 

PENILAI

AN 

FUNG

SI 

VARIAB

EL 

HIMPUNA

N 

SEMESTA 

PEMBICARA

AN 

DOMAI

N 

Sikap 

Input 

KI-1 

Kurang 

[0, 100] 

[0, 70] 

Cukup [60, 80] 

Baik [70, 90] 

Sangat Baik [80, 100] 

KI-2 

Kurang 

[0, 100] 

[0, 70] 

Cukup [60, 80] 

Baik [70, 90] 

Sangat Baik [80, 100] 

Output Sikap 

Kurang 

[0, 100] 

[0, 70] 

Cukup [60, 80] 

Baik [70, 90] 

Sangat Baik [80, 100] 

Prestasi 

Input 

KI-3 

Tidak 

Tuntas 

[0, 100] 

[0, 70] 

Tuntas 

Cukup 

[50, 90] 

Tuntas Baik [70, 100] 

KI-4 

Tidak 

Tuntas 

[0, 100] 

[0, 70] 

Tuntas 

Cukup 

[50, 90] 

Tuntas Baik [70, 100] 

Output Prestasi 

Tidak 

Tuntas  [0, 100] 

[0, 70] 

Tuntas [50, 100] 
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Variabel input KI-3 dan KI-4 dibagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu tidak tuntas, tuntas cukup, dan 

tuntas baik. Himpunan tidak tuntas dan tuntas baik menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan yang 

berbentuk trapesium, sedangkan himpunan tuntas cukup menggunakan fungsi keanggotaan yang berbentuk 

segitiga. Adapun variabel output KI-3 dan KI-4 dibagi menjadi 2 himpunan fuzzy, yaitu tidak tuntas dan 

tuntas dengan menggunakan pendekatan fungsi keanggotaan yang berbentuk trapesium, seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 2. 

 

  

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 2. GRAFIK PENILAIAN PRESTASI BELAJAR 

Selanjutnya, aturan-aturan dapat dibentuk untuk menyatakan relasi antara input dan output, dimana 

setiap aturan merupakan implikasi. Operator yang digunakan untuk menghubungkan antara dua input 

adalah adalah operator AND, dan yang memetakan antara input-output adalah IF THEN. 

Berdasarkan data-data yang ada, pada penilaian sikap dibentuk sebanyak 16 rule, yaitu: 

1. If (KI-1 is sangat_baik) and (KI-2 is sangat_baik) then (SIKAP is sangat_baik) 

2. If (KI-1 is sangat_baik) and (KI-2 is baik) then (SIKAP is baik) 

3. If (KI-1 is sangat_baik) and (KI-2 is cukup) then (SIKAP is cukup)   

4. If (KI-1 is sangat_baik) and (KI-2 is kurang) then (SIKAP is kurang)  

5. If (KI-1 is baik) and (KI-2 is sangat_baik) then (SIKAP is baik)  

6. If (KI-1 is baik) and (KI-2 is baik) then (SIKAP is baik)  

7. If (KI-1 is baik) and (KI-2 is cukup) then (SIKAP is cukup)  

8. If (KI-1 is baik) and (KI-2 is kurang) then (SIKAP is kurang)  

9. If (KI-1 is cukup) and (KI-2 is sangat_baik) then (SIKAP is cukup) 

10. If (KI-1 is cukup) and (KI-2 is baik) then (SIKAP is cukup)  

11. If (KI-1 is cukup) and (KI-2 is cukup) then (SIKAP is cukup)  

12. If (KI-1 is cukup) and (KI-2 is kurang) then (SIKAP is kurang)  

13. If (KI-1 is kurang) and (KI-2 is sangat_baik) then (SIKAP is kurang)  

14. If (KI-1 is kurang) and (KI-2 is baik) then (SIKAP is kurang)  

15. If (KI-1 is kurang) and (KI-2 is cukup) then (SIKAP is kurang)  

16. If (KI-1 is kurang) and (KI-2 is kurang) then (SIKAP is kurang)  

 

Sedangkan pada penilaian prestasi belajar dibentuk sebanyak 9 rule, yaitu: 

1. If (KI-3 is tuntas_baik) and (KI-4 is tuntas_baik) then (PRESTASI is tuntas)  

2. If (KI-3 is tuntas_cukup) and (KI-4 is tuntas_baik) then (PRESTASI is tuntas)  

3. If (KI-3 is tidak_tuntas) and (KI-4 is tuntas_baik) then (PRESTASI is tidak_tuntas)  

4. If (KI-3 is tuntas_baik) and (KI-4 is tuntas_cukup) then (PRESTASI is tuntas)  

5. If (KI-3 is tuntas_cukup) and (KI-4 is tuntas_cukup) then (PRESTASI is tuntas)  

6. If (KI-3 is tidak_tuntas) and (KI-4 is tuntas_cukup) then (PRESTASI is tidak_tuntas)  

7. If (KI-3 is tuntas_baik) and (KI-4 is tidak_tuntas) then (PRESTASI is tidak_tuntas)  

8. If (KI-3 is tuntas_cukup) and (KI-4 is tidak_tuntas) then (PRESTASI is tidak_tuntas)  

9. If (KI-3 is tidak_tuntas) and (KI-4 is tidak_tuntas) then (PRESTASI is tidak_tuntas)  
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Pada metode Mamdani, komposisi antar fungsi implikasi menggunakan MIN, yaitu dengan cara 

mengambil nilai minimum dari output aturan kemudian menggabungkan daerah fuzzy masing-masing. 

Hasil penalaran fuzzy menggunakan metode centroid dapat dilihat pada gambar 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 3. PENALARAN FUZZY DENGAN METODE CENTROID 

Adapun tampilan permukaan 3-D dari rules dapat dilihat pada gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 4. TAMPILAN PERMUKAAN 3-D FUZZY RULE  

Hasil belajar yang diperoleh dengan defuzzyfikasi selanjutnya ditampilkan dengan menggunakan GUI 

Matlab. Tujuan pembuatan GUI Matlab adalah memudahkan guru dalam menentukan nilai yang diperoleh 

siswa. Berikut ini merupakan tampilan penilaian hasil belajar matematika pada Kurikulum 2013. 
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GAMBAR 5. TAMPILAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA KURIKULUM 2013 

Contoh kasus: 

Pada pembelajaran matematika, Anton mendapatkan nilai 78 untuk sikap spiritual, 70 untuk sikap sosial, 

76 untuk pengetahun, dan 68 untuk keterampilan. Jika data tersebut diinput ke dalam sistem GUI Matlab, 

maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAMBAR 6. CONTOH KASUS PENILAIAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA PADA KURIKULUM 2013 

Dari data di atas diperoleh hasil bahwa nilai sikap, baik sikap spiritual maupun sosial, yang diperoleh 

Anton termasuk dalam kriteria baik. Sedangkan nilai prestasi belajar, baik pengetahuan maupun 

keterampilan, termasuk dalam kriteria tuntas. Sikap yang tergolong baik dan prestasi belajar yang tuntas 

dikatakan telah memenuhi KKM. Hal ini sesuai dengan [9] bahwa nilai minimal yang diperoleh siswa 

adalah sikap dengan kriteria baik dan prestasi belajar dengan kriteria tuntas. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penilaian hasil belajar 

matematika pada Kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan logika fuzzy metode Mamdani karena daoat 

digunakan untuk membangun sistem pendukung penilaian pada siswa. Melalui penilaian dengan logika 

fuzzy metode Mamdani, diperoleh hasil yang lebih fleksibel dan transparan. Selanjutnya, untuk 

memudahkan guru dalam melakukan penilaian, hasil penilaian dari logika fuzzy ditampilkan dalam bentuk 

GUI Matlab. 

Pada penelitian berikutnya, untuk lebih memudahkan guru dalam melakukan penilaian dapat dibuat 

tampilan GUI Matlab yang lebih lengkap, mislanya memuat identitas siswa, seperti nama, nomor induk, 

kelas, nama sekolah dan identitas lain yang dibutuhkan dalam melakukan penilaian. 
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