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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1     Latar Belakang 

 Di era globalisasi saat ini bahasa Inggris merupakan kebutuhan yang sangat 

penting dalam segala bidang baik pendidikan maupun pekerjaan bahkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Salah satu lembaga bahasa Inggris mengatakan “English is 

a passport to outside world. a mean of global communication will helps people to 

achieve their live goals” bahasa Inggris adalah sebuah paspor untuk memasuki 

dunia luar. Maksudnya adalah percakapan global akan membantu orang untuk 

mencapai tujuan-tujuan hidupnya. Walaupun Bahasa Inggris sangat penting 

namun masih banyak kendala dalam penguasaannya (Saputra, 2014). 

Bahasa Inggris biasanya diajarkan dengan metode yang konvensional seperti 

misalnya di kampus dengan bimbingan dosen maupun di rumah dengan 

bimbingan orangtua supaya anak-anak tetap mendapatkan pendidikan bahasa 

inggris yang layak. Bahkan, ada beberapa yang menggunakan aplikasi, sehingga 

di akhir menjawab soal akan muncul skor tes sebagai acuan kemampuan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2014) tentang perancangan E-Learning 

bahasa inggris menggunakan jejaring sosial mengemukakan bahwa sistem sudah 

dapat menghasilkan output yang diharapkan dan sistem e-learning cukup mudah 

digunakan, mudah dimengerti dan menyenangkan serta dapat digunakan kapan 

saja dan dimana saja tanpa di pungut biaya, namun penelitian ini belum 

menerapkan pembelajaran mandiri tes bahasa inggris dengan menggunakan logika 

fuzzy. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sugeng, Saleh, Suhaini dan 
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Suharto (2012) menyimpulkan bahwa pada tingkat universitas, mahasiswa 

memperoleh rerata 367 (tingkat intermediate) dengan simpang baku 50,65 

(homogenitas tinggi), namun penelitian ini belum menerapkan kecerdasan buatan. 

Dari permasalahan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka 

penulis membuat aplikasi media interaktif tes bahasa Inggris dengan 

menggunakan metode fuzzy sebagai indikator untuk media pembelajaran mandiri, 

sehingga peserta tes tidak hanya akumulasi skor sebagai acuan tetapi sekaligus 

dapat memberikan pelajaran bahasa Inggris secara mandiri kepada peserta tes. 

Parameter yang digunakan pada penelitian ini adalah kecepatan dan ketepatan 

menjawab sehingga keluaran yang dihasilkan berupa skor tes dan tingkat 

kecerdasan peserta tes. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berikut rumusan masalah pada penelitian ini: 

1. Bagaimana merancang media pembelajaran mandiri tes bahasa inggris? 

2.  Bagaimana menerapkan logika fuzzy pada media pembelajaran mandiri tes 

bahasa inggris? 

1.3 Tujuan Penelitian 

  Tujuan penelitian ini adalah  

1. Merancang media pembelajaran mandiri tes bahasa inggris. 

2. Menerapkan logika fuzzy pada media pembelajaran mandiri tes bahasa 

inggris. 
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1.4  Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Metode kecerdasan buatan yang dipakai adalah logika fuzzy sugeno. 

2. Keluaran yang dihasilkan berupa skor great atau tingkatan yang berfungsi  

apakah dapat naik ke level selanjutnya. 

3. Perancangan aplikasi diterapkan pada Android. 

1.5 Metodologi 

1. Studi Pustaka dan Analisa 

Dalam melakukan perancangan sistem aplikasi dibutuhkan beberapa literatur. 

Adapun literatur yang perlu dipelajari mempelajari buku, artikel, dan situs 

yang terkait. Mempelajari literatur mengenai design tampilan aplikasi yang 

sifatnya user friendly sehingga mudah dikenali oleh user. 

2. Desain Sistem 

Merancang desain dari sistem yang akan dibangun atau alur sistem. Yaitu 

dilakukan penyesuaian dengan metode yang akan digunakan. Dalam tahap ini 

dapat menggunakan Diagram Flowchart sebagai representasi desain yang 

dibuat. 

3. Implementasi Metode 

Pada Bagian ini akan dilakukan penerapan fuzzy untuk media pembelajaran 

mandiri tes bahasa inggris pada mobile smartphone berbasis android. 

Langkah pertama adalah melakukan instalasi SDK. Kemudian melakukan 

konfigurasi yang ada di SDK agar engine tersebut dapat berjalan dengan baik.  
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4. Pengujian  

Pada bagian ini adalah untuk mengamati kinerja dari aplikasi media 

pembelajaran mandiri tes bahasa inggris dengan metode fuzzy. 

5. Pembuatan Laporan 

Kegitan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan berjalan 

sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini. Adapun landasan teori tersebut adalah 

landasan teori tentang bahasa inggris, logika fuzzy dan Android. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan tentang tahapan desain penelitian dan kerangka 

konsep penelitian yang digunakan untuk media pembelajaran mandiri tes 

bahasa inggris dengan menggunakan logika fuzzy. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan 

implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario 

pengujian, hasil pengujian dan pengujian fungsional. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk 

kepentingan lebih lanjut. 

 


