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Abstraction
The curriculum is the subjects and educational programs provided by the organizers of
an educational institution which contains lesson plans that will be given to participants of
lessons over a period of Indonesian educational.In level education curriculum has been
amended nine times. In the implementation of the curriculum, teacher as curriculum
implementers have different persespi against curriculum that has been implemented.
At this final task described on the workings of Fuzzy Logic in the process of assessing
the quality of education curriculum based on the perception of the curriculum implementers in
this case is teacher.From the overall results for the measurement of the quality of the
curriculum with Fuzzy Logic has been done by 99 respondents found that the overall average
results the value of the quality of the curriculum is the curriculum in 2013 = 1.38, SBC =
2.24, CBC = average 2.14.Dari can be known linguistic value of the respective membership
functions are curriculum based Curriculum 2013 = Low, SBC = Medium, CBC = Medium.
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Abstraksi
Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan
oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan
diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan .Di Indonesia
Kurikulum pendidikan sudah mengalami perubahan 9 kali. Dalam implementasi kurikulum,
guru sebagai pelaksana kurikulum mempunyai persespi yang berbeda-beda terhadap
kurikulum yang telah di implementasikan.
Pada tugas Akhir ini dideskripsikan tentang cara kerja Logika Fuzzy dalam melakukan
proses penilaian kualitas kurikulum pendidikan berdasarkan persepsi pelaksana kurikulum
dalam hal ini adalah guru.Dari hasil keseluruhan untuk pengukuran kualitas kurikulum
dengan Logika Fuzzy yang telah dilakukan oleh 99 responden diperoleh bahwa hasil rata-rata
keseluruhan nilai kualitas kurikulum adalah Kurikulum 2013 = 1.38, KTSP = 2.24, KBK =
2.14.Dari rata-rata tersebut bisa diketahui nilai linguistik dari masing-masing kurikulum
berdasarkan fungsi keanggotaan adalah Kurikulum 2013 = Rendah, KTSP = Sedang, KBK=
Sedang.

Kata kunci: Kurikulum 2013,KTSP,KBK, Logika Fuzzy
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Berikut adalah tampilan untuk form
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Gambar 4.1 Kuesioner untuk Fuzzy

Berikut ini merupakan database kuesioner untuk tabel penilaian

Gambar 4.2 Tabel Hasil Kuesioner

Fungsi Keanggotaan
Berikut adalah tampilan untuk form fungsi keanggotan, hasil dari1 sample data
kuesioner yang telah di entry.
Kurikulum 2013

KTSP

KBK

Gambar 4.3 Fungsi Keanggotaan

Implikasi dan Komposisi Aturan
Berikut adalah tampilan untuk form implikasi dan komposisi aturan.
Kurikulum 2013

KTSP

KBK

Gambar 4.4 Implikasi dan Komposisi Aturan

Defuzzyfikasi
Berikut adalah tampilan untuk form
defuzzyfikasi.

Perhitungan

dari
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Gambar 4.5 Defuzzyfikasi
Hasil diatas menunjukkan perhitungan

kuesioner tersebut. Setelah mencapai 100

untuk 1 sample atau 1 responden saja

responden yang diambil secara acak dari
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maka dilakukan perhitungan rata-rata data

responden lain dilakukan hal yang sama

hasil proses fuzzy pada keseluran sample.
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PEMBAHASAN

menyebabkan pemanfaatan Kurikulum
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