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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada dewasa ini sangat pesat 

sehingga menuntut perubahan kurikulum yang diharapkan bisa memenuhi tuntutan 

dunia kerja. Terjadinya perubahan kurikulum saat ini dari Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK) menjadi Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) berimbas pada 

revitalisasi berbagai perangkat pembelajaran seperti Rencana Pembelajaran 

Semester (RPS) atau dulu dinamakan Silabus dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP).  

Revitalisasi perangkat pembelajaran seperti RPS dan RPP menuntut 

kemampuan pedagogik dosen. Padahal tidak semua dosen memiliki latar belakang 

ilmu kependidikan. Penyusunan RPS dan RPP telah diatur melalui Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) No. 44 Tahun 

2015. Pada pasal 12 disebutkan bahwa RPS paling sedikit memuat 9 aspek utama 

seperti identitas matakuliah, capaian pembelajaran lulusan pada matakuliah, 

kemampuan akhir yang direncanakan, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu 

yang disediakan, pengalaman belajar, penilaian dan referensi.  

Kesulitan - kesulitan yang dihadapi dosen dalam menyusun RPS dan RPP 

kemudian dapat diatasi dengan dikembangkannya Lective (Wicaksono, 2015) 

sebagai tools penyusunan perangkat pembelajaran online. Sampai dengan saat ini 

pada sistem Lective ialah belum tersedianya fitur untuk menganalisis kedekatan 

matakuliah dalam RPS. Fitur analisis kedekatan matakuliah dianalisis berdasarkan 

kedekatan materi pokok dalam RPS matakuliah tersebut. Fitur analisis kedekatan 

matakuliah dalam RPS memiliki manfaat bagi program studi, dosen sampai 

mahasiswa.  

Dengan adanya fitur analisis kedekatan matakuliah bagi  program studi bisa 

sebagai acuan untuk menggabungkan matakuliah jika hasil analisis kedekatannya 

sangat tinggi, dan manfaat untuk dosen ialah ketika hasil analisis matakuliah yang 

diampu memiliki kedekatan dengan matakuliah lain maka bisa sebagai acuan untuk 
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dosen pengampu tersebut untuk berkoordinasi dengan dosen pengampu matakuliah 

yang memiliki kedekatan, sedangkan bagi mahasiswa ialah bermanfaat sebagai 

acuan ketika hendak memilih bidang minat untuk memprogram matakuliah apa saja 

yang berhubungan berdasarkan kedekatan tadi. Fitur analisis kedekatan matakuliah 

berdasarkan materi pokok dalam RPS ini menggunakan metode Term Frequency 

Invers Document Frequency (TF-IDF) dan metode Cosine Similarity.  

Penelitian sebelumnya yang menggunakan metode sejenis adalah Sistem 

Rekomendasi Berbasis Web dalam Pencarian Informasi Kuliner berbasis Cosine 

Similarity (Hariono, 2016), dari hasil penelitian tersebut menghasilkan aplikasi 

yang dapat memberikan rekomendasi informasi kuliner, namun aplikasi tersebut 

hanya terbatas untuk pencarian informasi kuliner di kota Malang saja. Penelitian 

lainnya adalah Otomatisasi Pengelompokkan Koleksi Perpustakaan dengan 

Pengukuran Cosine Similarity dan Euclidean Distance (H. Kurniawan & Aji, 2006) 

dari penelitian tersebut peneliti membandingkan pengukuran dengan menggunakan 

metode Cosine Similariry dan Euclidean Distance dan hasilnya adalah dari sisi 

ketepatan hasil Cosine Similarity memberikan hasil yang lebih baik bila 

dibandingkan dengan pengukuran Euclidean Distance, namun waktu proses yang 

dibutuhkan euclidean distance lebih cepat bila dibandingkan dengan Cosine 

Similarity. Selain itu penelitian lain dengan judul Implementasi Vector Space Model 

dan Beberapa Notasi Metode TF-IDF  Pada Sistem Temu Kembali Informasi 

(Karmayasa & Oka, 2012), pada penelitian tersebut mengimplementasian vector 

space model dan beberapa notasi metode TF-IDF pada sistem temu kembali 

informasi, dan hasil dari penelitian tersebut adalah penghitungan bobot TF-IDF dan 

Vektor Space Model dengan benar dan akurat.  

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Cosine Similarity dipilih pada 

penelitian ini dengan mempertimbangkan ketepatan hasil daripada kecepatan. Hasil 

perhitungan akan disimpan kedalam tabel temporary, sehingga fitur ini tidak akan 

melakukan perhitungan setiap kali diakses. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengembangkan tools Lective yang sudah ada dengan menerapkan metode TF-IDF 

untuk metode pembobotan kata dan metode Cosine Similarity untuk mengukur 

kedekatan matakuliah. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah 

dalam tugas akhir ini adalah : 

a. Bagaimana mengembangkan fitur pada Lective untuk menganalisis kedekatan 

matakuliah berdasarkan materi pokok dalam RPS ? 

b. Bagaimana penerapan metode TF-IDF dan metode Cosine Similarity yang 

digunakan untuk fitur analisis kedekatan matakuliah berdasarkan materi pokok 

dalam RPS ?  

c. Bagaimana menguji fitur analisis kedekatan matakuliah berdasarkan materi 

pokok dalam RPS ? 

1.3. Batasan Masalah 

a. Penelitian ini mengembangkan sistem Lective yang berbasis web. 

b. Data bersumber dari materi pokok dalam RPS matakuliah dalam database 

Lective. 

c. Sumber data menggunakan database MySQL. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan diant aranya adalah : 

a. Mengembangkan Lective yang sudah ada dengan berkontribusi pada 

pengembangan fitur analisis kedekatan matakuliah berdasarkan materi pokok 

dalam RPS. 

b. Mengimplementasikan metode TF-IDF dan Cosine Similarity kedalam fitur 

analisis kedekatan matakuliah berdasarkan materi pokok dalam RPS. 

c. Melakukan pengujian precision dan recall pada fitur analisis kedekatan 

matakuliah berdasarkan materi pokok dalam RPS. 

1.5. Metodologi Penelitian 

a. Studi Pustaka 

Melakukan studi pustaka untuk menambah wawasan tentang semua yang 

berhubungan dengan penelitian tugas akhir ini, seperti langkah-langkap apa saja 
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yang harus dilakukan untuk mengembangkan fitur analisis kedekatan matakuliah 

berdasarkan materi pokok dalam RPS pada sistem Lective, metode yang digunakan 

yaitu metode TF-IDF dan metode Cosine Similarity. 

 

b. Analisa 

Guna menganalisis kedekatan matakuliah berdasarkan materi pokok, maka 

pada tahapan ini dibutuhkan analisa kebutuhan untuk keperluan perancangan. 

c. Perancangan 

Pada tahapan ini dilakukan perancangan fitur analisis kedekatan matakuliah 

berdasarkan materi pokok dalam RPS, fitur analisis ini menggunakan metode TF-

IDF (Term Frequency Invers Document Frequency) dan metode Cosine Similarity.  

d. Implementasi 

Pada tahapan ini dilakukan implementasi dari hasil perancangan menggunakan 

bahasa pemrograman php dan database mysql serta menerapkan metode 

pembobotan kata TF-IDF (Term Frequency Inverse Document Frequency) dan 

metode Cosine Similarity sampai menghasilkan fitur analisis kedekatan matakuliah 

berdasarkan materi pokok pada sistem Lective. Pada tahap implementasi 

menggunakan aplikasi Sublime Text 3 sebagai teks editor dan menggunakan 

Bahasa pemrograman PHP dan database mysql. 

e. Pengujian 

Tahap selanjutnya dalam penelitian tugas akhir ini adalah pengujian sistem. 

Aspek yang diuji adalah kualitas hasil analisis kedekatan matakuliah berdasarkan 

materi pokok. Kualitas hasil analisis diukur dengan ukuran standar dalam temu 

kembali informasi, yaitu menggunakan penilaian precision dan recall. 

f. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan berdasakan penelitian yang telah dilakukan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Menjelaskan tentang latar belakang penelitian, mengapa topik ini menjadi pilihan 

penulis, tujuan penelitian, batasan penelitian serta metodologi penelitian yang 

digunakan 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan yang digunakan dalam 

pengerjaan tugas akhir ini. 

BAB III. ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan mengenai analisa dan rancangan sistem yang akan digunakan 

untuk pengerjaan tugas akhir ini 

BAB IV. IMPLEMENTASI 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi pengembangan sistem yang dibuat 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang didapat dari proses pengembangan 

sistem Lective, serta saran yang dapat penulis berikan apabla sistem ini ingin 

dikembangkan lebih lanjut 


