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Abstrak

. nilln dari penelitian ini adalah nengembangkan sofit,are simulasi perancangan fu::y
logic controller yang tepa! untuk mendakung penbelajaran Logika Fu::y khuxsnya tit toiotin
perancanganftt::y logic controller baik untuk nodel Mamdani, sugeno dan Tsukamoto.

Penelitian ini dilal<sanakan di Prog'am Studi Pendidikan Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Universilas Negeri Yogtakarta. Penelitian ini nenggtnakan pendekatan penelirian research and
development dengan langkah-lgnglah yang dilakukan neliputi : (t) analisis kebutuhan yaitu:
pengumpulan lntoimasl yang hedungsl sebagat need assessmrn, fU perancdngan modil dan
penguiian feasibilitas model dalan sl<ola kecil, (3) persiapan dan pembuatai model untuk
diimplementasikon, Q) pengujian model dalan skala terbatas. (5) revisi produk pertana, (6)
penguiian dalam situasi yang sesungguhnya dan evaluasi, (7) revisi produk akhir, delseminasi du'n
publikasi hasil penelitian dan kemudian langkah-langkah tersebtt dijabarkan lagi secara lebih
lerperinci. Perancangan produk sofM'are dibagi menjadi dua bagian yaitu perancangan substansi
materi sistenr kendali dengan algoritmafu::y dan perancangan sofht,are.

Pengembangan Media Pembdlajaran Proses Perancangan Fu::y Logic Controller
(PPMPJFLC) model Mamdani, Sugeno dan Tsukamoto, berda.rarkan peniaiaii ahli media
pembelaiaran, ahli maleri dan mahasiswa secara keseluruhan dinyatakan tojak lifunoOor.
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Pendahuluan

Pembelajaran dalam kurikulum berbasis kompetensi menuntut adanya permasalahan
aktual pada setiap materi yang diajarkan. Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti
terhadap pembelajaran yang terjadi di jurusan pendiciikan teknik elektro, dalam
pembelajaran hanya sedikit dosen yang menggunakan model rnedia aktual yang mendekati
dengan kondisi nyata di lapangan. Dampak pembelajaran yang demikian berdasar hasil
evaluasi yang disarnpaikan oleh Dekan Fakultas Teknik menunjukkan bahwa hasil ujian
pada semester ganjil tahun 2004 Jurusan Elektro menddpat nilai yang paling rendah di
banding jurusan lain di Fakultas Teknik. Haltersebut di sebabkan nilai rata-rata hasil ujian
semakin tahun kecenderungannya sangat tajam terus menurun. Cambaran potret prodi yang
demikian tentu sangat memprihatinkan, karena berarti dosen dinilai kurang mampu
memotivasi siswa untuk berhasil dalam belajar. Kurangnya motivasi mahasiswa dalam
belajar diduga karena kurangnya dukungan belajar aktual melalui media yang nyata.

Logika fuzzy dengan Fuzzy Logic Contoller-nya merupakan salah satu mata kuliah
yang tergolong baru sebagai produk kurikulum tahun 2002, Materi ini bersifat teori dan

diberikan pada semester lima dengan nilai kredit dua. Materi logika fuzzy termasuk jenis
materi yang cukup sulit untuk dipelajari, karena mengandung unsur matematika yang

spesifik yaitu matematika fuzzy yang merupakan materi baru (belum pernah diperoleh di
pendidikan sebelumnya..Di samping itu juga mengandung materi pemrograman komputer
yang karakteristiknya cukup sulit untuk dipelajari. Salah satu inti dari mata kuliah fuzzy
adalah perancangan fuzzjt logic controller, Untuk itu permasalahan yang perlu segera dicari
solusinya adalah bagaimana usaha yang tepat untuk mengajarkan materi fuzzy logic
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