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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Perangkat Pembelajaran  

 Menurut Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah, disebutkan bahwa penyususnan perangkat pembelajaran 

merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran yang 

dimaksudkan adalah kegiatan berupa menyiapkan perangkat-perangkat yang akan 

membantu proses pembelajaran seperti : 

1. Silabus 

Menurut Permendikbud No. 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan 

Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa silabus merupakan acuan penyusunan 

kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Silabus 

dikembangkan berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi untuk 

satuan pendidikan dasar dan menegah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap 

tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 

rencana pelaksanaan pembelajaran. 

2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran / RPP 

Menurut Permendikbud No. 104 Tahun 2014 tentang Standar Proses 

Pendidikan Dasar dan Menengah, RPP adalah rencana pembelajaran yang 

dikembangkan mengacu pada silabus 

Adapun RPP paling sedikit memuat:  

a) Identitas sekolah/madrasah, mata pelajaran atau tema, kelas/semester, dan 

alokasi waktu;  

b) Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan indikator pencapaian kompetensi;   

c) Materi pembelajaran;   

d) Kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup;  

e) Penilaian, pembelajaran remedial, dan pengayaan; dan   

f) Media, alat, bahan, dan sumber belajar. 



	 7	

Di atas adalah beberapa contoh perangkat pembelajaran untuk tingkat 

sekolah dasar dan menengah. Namun kali ini yang akan dibahas adalah tentang 

perangkat pembelajaran pada sekolah tinggi. Perangkat pembelajaran sekolah 

tinggi memiliki pengertian yang sama seperti diatas yaitu perangkat pembelajaran 

adalah adalah segala sesuatu baik berupa alat atau materi pembelajaran yang perlu 

dipersiapkan oleh pendidik (Guru atau Dosen) untuk membantu proses 

pembelajaran. Di perguruan tinggi perangkat pembelajaran yang digunakan oleh 

pengajar atau dosen dikenal dengan Rencana Pembelajaran Semester atau disingkat 

RPS. 

2.2. Rencana Pembelajaran Semester 

Menurut Permendikbud No. 49 Tahun 2014 Rencana pembelajaran semester 

(RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam 

kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam 

program studi.   

Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat;  

a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen 

pengampu;   

b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;.  

c. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk 

memenuhi capaian pembelajaran lulusan;  

d. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;  

e. Metode pembelajaran;  

f. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap 

pembelajaran;  

g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang 

harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 

h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan  

i. Daftar referensi yang digunakan. 

Jadi Rencana Pembelajaran Semester adalah sebuah rancangan 

pembelajaran yang disusun oleh dosen secara individu atau dengan dosen lain 
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sesuai dengan keahlian bidangnya. RPS digunakan sebagai rencana 

pembelajaran 1 semester. 

2.3. Meteri Pokok dalam RPS 

Bagian-bagian penting dalam RPS adalah : 

1. Kompetensi 

  Kompentsi adalah sikap yang bertanggung jawab yang dapat dijadikan syarat 

dalam melakukan sebuah tugas 

2. Materi Belajar 

  Materi pembelajaran di dalam RPS disusun oleh dosen. Menurut 

Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tingkat kedalaman dan keluasan materi 

pembelajaran sebagai berikut:  

a) Lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, 

pengetahuan, dan keterampilan operasional  lengkap;  

b) Lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar 

pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;  

c) Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;  

d) Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep 

teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan 

konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan 

tersebut secara mendalam;  

e) Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang 

pengetahuan dan keterampilan tertentu;  

f) Lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit 

menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;  

g) Lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit 

menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. 

3. Pengalaman Belajar 

Pengalaman belajar adalah sebuah kegiatan yang pernah dilakukan oleh 

seseorang dan memiliki hubungan untuk mencapai kompetensi. 
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4. Sistem Penilaian 

Sistem penilaian adalah acuan yang digunakan untuk mengukur hasil belajar. 

Dari penjelasan poin-poin bagian terpenting dalam RPS salah satunya adalah 

materi belajar, berikut ini adalah gambar template RPS dan yang diberikan border 

warna merah adalah materi pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini 

guna untuk menganalisis kedekatan matakuliah berdasarkan materi pembelajaran. 

	
Gambar 2. 1: Template RPS 

2.4. Text Mining 

Text mining memiliki kaitan atau keterhubungan dengan data mining. Text 

mining dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menemukan informasi dengan 

memproses atau menganalisa data (B. Kurniawan, Effendi, & Sitompul, 2012). 

Cara kerja text mining adalah seorang user yang berinteraksi dengan beberapa 

dokumen untuk mendapatkan informasi berupa  teks yang lebih terstuktur dan 

relavan. Text mining dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang 

berupa beberapa dokumen atau mencari kata di dalam dokumen sehingga dapat 

dilakukan analisa hubungan antara beberapa dokumen.	Text Mining juga dikenal 

dengan istilah preprocessing yaitu hal yang akan dilakukan sebelum proses 

pembobotan tf-idf dan perhitungan cosine similarity. 

2.5.  Tokenizing 

Tokenizing adalah suatu proses pemotongan string masukan berdasarkan tiap 

kata yang menyusun string tersebut. Cara kerjanya adalah dengan memisahkan 

setiap kata yang menyusun suatu dokumen. karakter spasi pada dokumen 
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diandalkan oleh proses tokenizing untuk melakukan pemisahan kata dan identifikasi 

(Weiss, Indurkhya, Zhang, & Damerau, 2005). 

2.6.  Stopword 

Proses Stopword adalah proses pengambilan kata-kata yang dianggap penting 

atau yang mempunyai makna saja. Oleh karena itu kata-kata yang tidak memiliki 

makna seperti kata sambung akan dihilangkan (Dragut, Fang, Sistla, Yu, & Meng, 

2009). Proses Stopword biasanya menggunakan daftar Stopword yang sudah 

disediakan sebelumnya dan tersimpan dalam suatu tabel basis data, yang nantinya 

digunakan sebagai acuan penghilangan kata. 

2.7. Pembobotan TF-IDF (Term Frequency – Inverse Document Frequency) 

Cara paling sederhana yang untuk melakukan pembobotan terhadapat suatu 

term (term weighting)  pada suatu dokumen adalah dapat menggunakan metode 

frekuensi kemunculan term (kata) / Term Frequency (TF). Dalam bidang 

information retrieval telah banyak dilakukan eksperimen-eksperimen pre-

processing dokumen berbasis Term Frequency. Masalahnya adalah kaitannya 

dengan performa recall dan precision penggunaan term frequency hanya dapat 

memenuhi fungsi recall sedangkan fungsi precision tidak dapat dicapai dengan 

baik.	Precision yang tinggi mengisyaratkan kemampuan untuk membedakan suatu 

dokumen dengan dokumen yang lain untuk mencegah retrieval yang tidak 

diinginkan. Frekuensi kata  yang tinggi dapat digunakan dalam pre-processing, 

hanya jika frekuensi kemunculan term bersangkutan tidaklah tinggi pada dokumen-

dokumen yang lainnya. Nilai precision yang baik pada kenyatannya dihasilkan oleh 

term-term yang kemunculannya tegolong jarang pada suatu dokumen, karena term-

term yang memiliki precision yang baik biasanya seringkali menjadi pembeda yang 

signifikan antara dokumen-dokumen yang memiliki term-term tersebut dengan 

dokumen yang tidak memiliki term-term bersangkutan (Mahendra, 2008). 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka dapat digunakan  representasi inverse 

document frequency (IDF) untuk meningkatkan precision. IDF didefinikan sebagai 

logaritma dari perbandingan jumlah keseluruhan dokumen yang diproses dengan 

jumlah dokumen yang memiliki term bersangkutan. Dengan begitu nilai IDF yang 
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tinggi akan dimiliki oleh term-term (kata) yang tingkat kemunculannya jarang. 

Eksperimen yang dilakukan oleh Sparck Jones membuktikan bahwa penggunaan 

IDF akan menghasilkan performa retrieval yang lebih efektif jika dibandingkan 

dengan hanya menggunakan TF (Term Frequency) saja. Ini yang kemudian 

menginspirasi Salton untuk mengkombinasikan kedua metode pembobotan tersebut 

dengan mempertimbangkan frekuensi inter-dokumen dan frekuensi intra-dokumen 

dari suatu term. Dengan menggunakan frekuensi term pada suatu dokumen dan 

distribusinya pada keseluruhan dokumen, yakni kemunculan pada dokumen-

dokumen lain (IDF). Salton menarik suatu kesimpulan melalui eksperimennya 

bahwa term-term dengan total frekuensi menengah lebih berguna dalam retrieval 

jika dibandingkan dengan term-term yang total frekuensinya terlalu tinggi atau 

terlalu rendah. Konsep frekuensi intra-dokumen dan inter-dokumen ini kemudian 

dikenal dengan metode TF-IDF (Mahendra, 2008). 

 Untuk menyatakan bobot (w) masing-masing dokumen terhadap kata kunci 

dapat digunakan rumus berikut :  

(2.1) 

Keterangan : 

d   = dokumen ke-d 

t   = kata ke-t dari kata kunci 

𝑊",$ = bobot dokumen ke-d terhadap kata ke-t 

2.8. Perhitungan Kemiripan (Cosine similarity) 

Cosine similarity merupakan metode yang digunakan untuk perhitungan 

kemiripan dokumen dalam penelitian ini. Perhitungan kemiripan atau cosine 

similarity bekerja dengan cara menghitung jarak antara vektor A dan B yang 

menghasilkan sudut kosinus x diantara kedua vektor tersebut. Nilai kosinus antara 

dua vektor menentukan kesamaan dua buah objek yang dibandingkan dimana nilai 

terkecil adalah 0 dan nilai terbesar adalah 1. Dalam hal ini berarti bahwa semakin 

mendekati atau bahkan nilai 0 maka menandakan kedua abstrak tidak mirip sama 

sekali, sebaliknya jika semakin mendekati nilai 1 berarti tingkat kemiripannya 

𝑊",$ = 	 𝑡𝑓",$	×	𝐼𝐷𝐹$ 
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semakin besar (Hariono, 2016). Rumus yang digunakan dalam perhitungan cosine 

similarity adalah sebagai berikut :  

(2.2) 

Keterangan : 

S = similarity antara dokumen ke i dan ke j 

D = dokumen materi pokok matakuliah 

W = bobot  

L = jumlah dokumen 

k = konstanta 

i = dokumen materi pokok matakuliah ke i 

j = dokumen materi pokok matakuliah ke j 

2.9. Precision and Recall 

Tahap pengujian dilakukan untuk mengukur kinerja dari fitur yang telah dibuat 

dan juga untuk mengetahui hasil dari penggunaaan metode tf-idf dan cosine 

similarity pada studi kasus penelitian ini. Metode yang digunakan untuk mengukur 

kinerja tersebut adalah metode precision and recall, dimana tingkat kesesuaian 

suatu informasi yang diberikan oleh sistem kepada pengguna sesuai dengan apa 

yang diminta oleh pengguna disebut precision, sedangkan recall adalah tingkat 

kesuksesan sebuah sistem dalam mendapatkan kembali sebuah informasi (Fitri, 

2013). Rumus untuk menghitung precision and recall adalah sebagai berikut : 

(2.3) 

(2.4) 

𝑆./.0 =
∑ (𝑊34	𝑊54)7
489

:∑ 𝑊34
; 	7

489 ×:∑ 𝑊54;7
489

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 = 	
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ	𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑦𝑎𝑛𝑔	𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ	𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑦𝑎𝑛𝑔	𝑑𝑖𝑡𝑒𝑚𝑢𝑘𝑎𝑛	𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 = 	
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ	𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑦𝑎𝑛𝑔	𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ	𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛	𝑦𝑎𝑛𝑔	𝑠𝑒𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟𝑛𝑦𝑎


