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ABSTRAKS 

Ketidakpastian sering sekali timbul dari hasil jawaban setiap permasalahan di dunia ini, salah satu metode 

untuk melakukan analisis system yang tidak pasti adalah logika fuzzy. Paper ini berisi tentang penggunaan 

metode logika fuzzy mamdani dalam pengambilan keputusan penerimaan Guru pada Pesantren Modern Al-

Barokah. Masalah yang diselesaikan adalah cara pengambilan keputusan penerimaan Guru hanya 

menggunakan tiga variable input, yaitu tes psikotest, tes wawancara, dan tes teaching. Metode yang digunakan 

adalah fuzzy mamdani dengan hasil akhir SPK yang dapat menerima atau menolak calon guru untuk mengajar 

di Pesantren Modern Al-Barokah. 

    

Kata Kunci: Logika Fuzzy, logika Fuzzy mamdani, himpunan Fuzzy, aplikasi fungsi implikasi. 

 
 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penerimaan Guru merupakan kegiatan yang 
sangat diperlukan Pesantren Modern Al-Barokah 
untuk menambah dan membantu dalam mendidik 
siswa-siswanya . Variabelnya merupakan  nilai yang 
berifat tidak pasti. Untuk itu diperlukan sebuah 
logika fuzzy untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. 

Secara umum, fuzzy logic adalah sebuah 
metodologi “berhitung” dengan variabel kata-kata 
(linguistic variable), sebagai pengganti berhitung 
dengan bilangan. Kata-kata yang digunakan dalam 
fungsi logic memang tidak sepresisi bilangan, 
namun kata-kata jauh lebih dekat dengan intuisi 
manusia. Demikianlah, fuzzy logic memberi ruang 

dan bahkan mengeksploitasi toleransi terhadap 
ketidakpastian. Fuzzy logic membubuhkan 
“ongkos” yang lebih murah dalam memecahkan 
berbagai masalah yang bersifat fuzzy (Naba, 2009). 

Logika fuzzy merupakan konsep dasar dari 
sistem fuzzy yang dapat digunakan untuk melakukan 
perhitungan terhadap suatu variabel input 

berdasarkan nilai kesamarannya. Dalam teori 
himpunan samar - samar dinyatakan dalam derajat 
keanggotaan dan derajat dari kebenaran, sehingga 
sesuatu dapat dikatakan sebagian benar dan 
sebagian salah dalam waktu yang bersamaan 
(Kusumadewi,  2004). 

Logika fuzzy merupakan salah satu komponen 
pembentuk soft computing. Logika fuzzy pertama 

kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada 
tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah teori 
himpunan fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan 
derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan 

elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. 
Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau 

membership function menjadi ciri utama dari  
penalaran dengan logika fuzzy tersebut 
(Kusumadewi, 2010). 

 
Salah satu metode yang sangat fleksibel dan 
memiliki toleransi atau pengertian pada data yang 
ada  adalah Logika fuzzy mamdani. Kelebihan dari 

fuzzy mamdani yaitu, lebih intuitif dan diterima 
oleh banyak pihak. Menggunakan fuzzy mamdani 
ini sama seperti menggunakan metode peramalan 
pada bidang statistic. Pendekatan fuzzy dapat 
menghasilkan error yang lebih kecil dibandingkan 
dengan peramalan dalam statistik.  Pendekatan fuzzy 
lebih efisien dalam pendekatan menggunakan angka 
dibanding dengan metode peramalan pada 

penentuan analisis. Dengan melakukan pendekatan 
fuzzy menghasilkan out put yang lebih dekat dengan 
kondisi sebenarnya. 

Terdapat tiga variabel yang digunakan dalam 
penerimaan guru, yaitu variabel tes psikotest, 
variable tes wawancara dan variable tes teaching. 
Penelitian ini nantinya diharapkan dapat 

memberikan informasi yang akurat dalam 
pengambilan keputusan penerimaan Guru.  

 
1.2 Tinjauan Pustaka 

 
Menurut pendapat Kusumadewi (2002), Logika 

fuzzy adalah cabang dari sistem kecerdasan buatan 
(Artificial Inteligent) yang mengemulasi 
kemampuan manusia dalam berfikir kedalam bentuk 
algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. 
Algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi 

pemrosesan data yang tidak dapat direpresentasikan 
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dalam bentuk biner. Logika fuzzy 

menginterpretasikan statement yang samar menjadi 
sebuah pengertian yang logis. 

Logika fuzzy dapat dianggap sebagai kotak 
hitam yang menghubungkan antara ruang input 
menuju ruang output (Gelley, 2000, dari 
Kusumadewi, 2010). Kotak hitam tersebut berisi 
cara atau metode yang dapat digunakan untuk 

mengolah data input menjadi output dalam bentuk 
informasi yang baik. 

 
 
1.2.1 Himpunan Fuzzy 

Pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan 
suatu item x dalam suatu himpunan A, yang sering 
ditulis dengan µA(X), memiliki dua kemungkinan, 
yaitu : 

a. Satu (1), yang berarti bahwa suatu 
item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau 

b. Nol (0), yang berarti bahwa suatu item 
tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. 

 
Himpunan fuzzy memiliki dua atribut, yaitu : 
1. Linguistik, merupakan penamaan grup 

yang mewakili suatu  keadaan atau kondisi tertentu 
dengan menggunakan bahasa alami/sehari-hari. 

Contohnya : PENDEK, SEDANG, TINGGI. 
2. Numeris, merupakan suatu nilai angka 

yang menunjukkan ukuran dari suatu varibel. 
Contohnya : 140, 160, 180.   

 
1.2.2  Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang 

menunjukkan pemetaan titik-titik input data 
kedalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut 
dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval 
antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan 
adalah dengan melalui pendekatan fungsi. 

 
1.2.3 Operator Dasar Zadeh Untuk Operasi 

himpunan Fuzzy 

Seperti halnya himpunan konvensional, ada 

beberapa operasi yang didefenisikan secara khusus 
untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan 
fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari operasi 2 
himpunan sering dikenal dengan nama fire strength. 
Ada 3 operator  dasar yang diciptakan oleh Zadeh, 
yaitu (Cox dalam Kusumadewi, 1994) : 

(1) Operator AND 

Operator ini berhubungan dengan operasi 
interseksi pada himpunan. Fire strength sebagai 
hasil operasi dengan operator AND diperoleh 
dengan mengambil nilai keanggotaan terkecil antar 
elemen pada himpunan-himpunan yang 
bersangkutan. 

µA∩B= min(µA(x), µB(y)) 

(2) Operator OR 
Opertor ini berhubungan dengan operasi union 

pada himpunan. Fire strength sebagai hasil operasi 
dengan operator OR diperoleh dengan mengambil 
nilai keanggotaan terbesar antarelemen pada 
himpunan-himpunan yang bersangkutan. 

µAUB= max(µA(x), µB(y)) 

(3) Operator NOT 
Operator ini berhubungan dengan operasi 

komplemen pada himpunan. Fire strength sebagai 
hasil operasi dengan operator NOT diperoleh 
dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen 
pada himpunan yang bersangkutan dari 1. 

µA’=1- µA (x) 

 
1.2.4 Logika Fuzzy Mamdani 

Metode mamdani sering dikenal sebagai metode 
Max-Min. metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim 
Mamdani tahun 1975. Untuk mendapatkan output, 

diperlukan 4 tahapan: 
1. Pembentukan himpunan fuzzy 

Pada metode mamdani, baik variable 
input maupun variable output dibagi menjadi 
satu atau lebihb himpunan fuzzy. 

2. Aplikasi fungsi implikasi 
(aturan) 

Pada metode mamdani, fungsi implikasi 

yang digunakan adalah min. 
3. Komposisi aturan 
Ada tiga metode yang digunakan dalam 

melakukan inferensi system fuzzy, yaitu 
max, additive dan probabilistic OD (probor) 

4. Penegasan (defuzzy) 
Input dari proses defuzzy adalah suatu 

himpunan fuzzy yang diperoleh dari 
komposisi aturan-aturan fuzzy,sedangkan 
output yang dihasilkan merupakan suatu 
bilangan pada domain himpunan fuzzy 
tersebut. Sehingga jika diberikan suatu 
himpunan fuzzy dengan range tertentu, maka 
harus dapat diambil suatu nilai crisp 

tertentu7 sebagai output. Ada beberapa 
metode defuzzy yang bias digunakan pada 
komposisi aturan mamadani, yaitu centroid, 
bosektor, mean of maximum, largest of 
maximum dan smallest of maximum. 

 
 

1.3 Metodologi Penelitian 

 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi beberapa langkah sebagai berikut, yaitu :  
a.  Melakukan pengumpulan data 

sekunder yang dibutuhkan dalam 
melakukan perhitungan dan analisis 
masalah.  

b.  Membentuk himpunan fuzzy, 
pada metode mamdani baik variabel input 

maupun output dibagi menjadi satu atau 
lebih himpunan fuzzy  

c.  Aplikasi fungsi Implikasi, pada 
metode mamdani fungsi implikasi yang 
digunakan untuk tiap-tiap aturan adalah 
fungsi min  

d.  Menarik kesimpulan dari hasil pengolahan 

data 
 

2. HASIL DAN PEMBAHASAN 
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2.1     Analisis Kebutuhan Input 

Pada penelitian ini, variabel input yang 
digunakan ada tiga, yaitu TesPsikotes, 
TesWawancara dan Tes Teaching Selanjutnya 
ketiga variabel input diolah menjadi himpunan 
fuzzy. 

 

2.2 Semesta Pembicaraan 

Semesta pembicaraan merupakan keseluruhan 
nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam 
suatu variabel fuzzy. 

1. Variabel TesPsikotest 
Semesta pembicaraan untuk variabel 

TesPsikotest : [0 10] 
2. Variabel TesWawancara 

Semesta pembicaraan untuk variabel 

TesWawancara : [0 10] 
3. Variabel TesTeaching 

Semesta pembicaraan untuk variabel 
TesTeaching : [0 10] 
 

2.3 Domain 
Domain himpunan fuzzy merupakan keseluruhan 

nilai yang diijinkan dalam semesta pembicaraan dan 
boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. 

1. Variabel TesPsikotest 
Domain himpunan fuzzy : 

 

SANGAT BURUK  = [0 3] 

BURUK   =

 [1 5] 

CUKUP   =

 [3 7] 

BAIK   = [5 9] 

SANGAT BAIK  = 

 [7 10] 

 

2. Variabel TesWawancara 

Domain himpunan fuzzy : 

SANGAT BURUK  =

 [0 3] 

BURUK   =

 [1 5] 

CUKUP   =

 [3 7] 

BAIK   = [5 9] 

SANGAT BAIK  =  [7 10] 

 

3. Variabel TesTeaching 

Domain himpunan fuzzy : 

SANGAT BURUK  = [0 3] 

BURUK   =

 [1 5] 

CUKUP   =

 [3 7] 

BAIK   = [5 9] 

SANGAT BAIK  =  [7 10] 

 

2.4 Himpunan Fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang 

mewakili suatu kondisi dan keadaan tertentu dalam 

suatu variabel fuzzy. Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan atribut linguistik, yaitu penamaan 

suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau 

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, 

seperti: MUDA, PAROBAYA, TUA. 

 

1. Himpunan fuzzy untuk variabel TesPsikotest 

Variabel TesPsikotest  terbagi menjadi lima 

himpunan fuzzy, yaitu sangat buruk, buruk, cukup, 

baik, dan sangat baik. 

 

 

Gambar 2.1. Himpunan Fuzzy pada Variabel 

TesPsikotest 

 

2. Himpunan fuzzy untuk variabel 

TesWawancara 

Variabel TesWawancara terbagi menjadi lima 

himpunan fuzzy, yaitu sangat buruk, buruk, cukup, 

baik, dan sangat baik. 

 

 

Gambar 2.2. Himpunan Fuzzy pada 

Variabel TesWawancara 

 

 

3. Himpunan fuzzy untuk variabel TesTeaching 

Variabel TesTeaching terbagi menjadi lima 

himpunan fuzzy, yaitu sangat buruk, buruk, cukup, baik, 

dan sangat baik. 
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Gambar 2.3. Himpunan Fuzzy pada Variabel 

TesTeaching 

2.5 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan merupakan suatu kurva 

yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke 

dalam nilai keanggotaannya (derajat keanggotaan) 

yang memiliki interval antara 0 sampai dengan 1. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan 

melalui pendekatan fungsi. 

 

1. Fungsi keanggotaan untuk variabel TesPsikotest (x) 

 

   1 ; x ≤ 1 

µSANGAT BURUK  =   
(3−𝑥)

(3−1)
  ; 1 ≤ x ≤ 3         (1) 

  0  ; x ≥ 3 

 

 

 

 

 

 0 ; x ≤ 1 atau x ≥ 5 

µBURUK        = 
(𝑥 − 1)

(3 − 1)
 ; 1 ≤ x ≤ 3          (2)       

 
(3 − 𝑥)

(5 − 3)
 ;   3 ≤ x ≤ 5 

 

 

 0 ; x ≤ 3 atau x ≥ 7 

µCUKUP        = 
(𝑥 − 3)

(5 − 3)
 ; 1 ≤ x ≤ 3          (3)       

 
(5 − 𝑥)

(7 − 5)
 ;   3 ≤ x ≤ 5 

   

 

 0 ; x ≤ 5 atau x ≥ 9 

µBAIK        = 
(𝑥 − 5)

(7 − 5)
 ; 5 ≤ x ≤ 7          (4)       

 
(7 − 𝑥)

(9 − 7)
 ;   7 ≤ x ≤ 9 

   

 

   0 ; x ≤ 7 

µSANGAT BAIK =   
(𝑥 −7)

(9 − 7)
  ; 7 ≤ x ≤ 9         (5) 

  1  ; x ≥  

 
 

2. Fungsi keanggotaan untuk variabel 

TesWawancara (y) 

 

   1 ; y ≤ 1 

µSANGAT BURUK  =   
(3−𝑦)

(3−1)
  ; 1 ≤ y ≤ 3         (6) 

  0  ; y ≥ 3 

 

 0 ; y ≤ 1 atau y ≥ 5 

µBURUK        = 
(𝑦 − 1)

(3 − 1)
 ; 1 ≤ y ≤ 3          (7)       

 
(3 − 𝑦)

(5 − 3)
 ;   3 ≤ y ≤ 5 

 

 

 

 

 

 0 ; y ≤ 3 atau y ≥ 7 

µCUKUP        = 
(𝑦 − 3)

(5 − 3)
 ; 1 ≤ y ≤ 3          

(8)        
(5 − 𝑦)

(7 − 5)
 ;  3 ≤ y ≤ 5 

   

 

 0 ; y ≤ 5 atau y 

≥ 9 

µBAIK        = 
(𝑦 − 5)

(7 − 5)
 ; 5 ≤ y ≤ 7          

(9)        
(7 − 𝑦)

(9 − 7)
 ;  7 ≤ y ≤ 9 

   

 

   0 ; y ≤ 7 

µSANGAT BAIK =   
(𝑦 −7)

(9 − 7)
  ; 7 ≤ y ≤ 9       

(10) 

  1  ; y ≥  
 

3. Fungsi keanggotaan untuk variabel TesTeaching (z) 

 

   1 ; z ≤ 1 

µSANGAT BURUK  =   
(3−𝑧)

(3−1)
  ; 1 ≤ z ≤ 3       

(11) 

  0  ; z ≥ 3 

 

 

 0 ; z ≤ 1 atau z 

≥ 5 

µBURUK        = 
(𝑧 − 1)

(3 − 1)
 ; 1 ≤ z ≤ 3        

(12)        
(3 − 𝑧)

(5 − 3)
 ;   3 ≤ z ≤ 5 

 

 

 0 ; z ≤ 3 atau z 

≥ 7 

µCUKUP        = 
(𝑧 − 3)

(5 − 3)
 ; 1 ≤ z ≤ 3        

(13)        
(5 − 𝑧)

(7 − 5)
 ;   3 ≤ z ≤ 5 
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 0 ; z ≤ 5 atau z 

≥ 9 

µBAIK        = 
(𝑧 − 5)

(7 − 5)
 ; 5 ≤ z ≤ 7        

(14)        
(7 − 𝑧)

(9 − 7)
 ;   7 ≤ z ≤ 9 

   

 

   0 ; z ≤ 7 

µSANGAT BAIK =   
(𝑧 −7)

(9 − 7)
  ; 7 ≤ z ≤ 9       

(15) 

  1  ; z ≥  
  

 

 

 

 

 

2.6 Analisis Kebutuhan Output 

Variabel output yang digunakan hanya satu, 

yaitu variabel Guru. 

 

2.7 Semesta Pembicaraan 

Semesta pembicaraan merupakan keseluruhan 

nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam 

suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan untuk 

variabel Guru adalah [0 10] 

 

2.8 Domain 

Domain himpunan fuzzy merupakan keseluruhan 

nilai yang diijinkan dalam semesta pembicaraan dan 

boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. 

Domain himpunan fuzzy untuk variabel Guru adalah 

: 

DITOLAK  = [0 6] 

DITERIMA  = [5 10] 

2.9 Himpunan Fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang 

mewakili suatu kondisi dan keadaan tertentu dalam 

suatu variabel fuzzy. Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan atribut linguistik, yaitu penamaan 

suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau 

kondisi tertentu dengan menggunakan bahasa alami, 

seperti: MUDA, PAROBAYA, TUA. 

 

Himpunan fuzzy untuk variabel Guru adalah 

sebagai berikut : 

 

 
 

Gambar 2.4. Himpunan Fuzzy pada Variabel 

Guru 

2.10 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan merupakan suatu kurva 

yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke 

dalam nilai keanggotaannya (derajat keanggotaan) 

yang memiliki interval antara 0 sampai dengan 1. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan 

melalui pendekatan fungsi. 

Fungsi keanggotaan untuk variabel Guru (x) 

adalah : 

 

   1 ; x ≤ 2 

µDITOLAK =   
(6−𝑥)

(6−2)
  ; 2 ≤ x ≤ 6       (16) 

  0  ; x ≥ 6 

   0 ; x ≤ 5 

µDITERIMA =   
(𝑥−5)

(9−5)
  ; 5 ≤ x ≤ 9       (17) 

  1         ; x ≥ 9 

2.11 Rules 

Rules (aturan-aturan), merupakan pengetahuan 

procedural yang menghubungkan informasi yang 

diberikan dengan tindakan (action). Struktur rule, 

secara logika menghubungkan satu atau lebih 

antecedent (atau premises) yang berada pada bagian 

IF, dengan satu atau lebih consequents (atau 

conclusions/kesimpulan) pada bagian THEN. 

Pada penelitian ini, dari variabel input untuk 

membangun sistem ini, maka menghasilkan 125 

(seratus dua puluh lima) rules. Adapun rules dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 2.5. Rule Editor Guru 

 

 

Gambar 2.6. Rule Viewer Guru 

 

 

Gambar 2.7. Survace Viewer Guru 

 

2.12 Sampel Data 

Untuk membangun sistem pendukung keputusan 

dalam menentukan penerimaan Guru dengan fuzzy 

mamdani diperlukan data-data, yaitu : Tes Psikotes, 

Tes Wawancara dan Tes Teaching.  

Berikut ini merupakan sampel data Calon Guru : 

 

Tabel 2.1 Sampel Data Calon Guru 

No Nama Tes 

Psikotest 

Test 

Wawancara 

Tes 

Teaching 

1. Ade Harti 6 4.4 8 

2. Aji 

Maulana 

2.3 7.5 6.8 

3. Akmal Fajri 8.5 3.5 5.5 

4. Dedi 

Sumbayak 

7.2 9.8 6.8 

5. Dika 

Permana 

10 4.5 3 

6. Ermitawati 7.8 8.9 8 

7. Fransisco 9 6.5 5.8 

8. Indra 

Pratama 

7.5 6 2 

9. Indah 

Suhada 

5 5.5 7 

10. Joose 7 3.5 6.2 

 

2.13 Aplikasi Fungsi Implikasi 

Pada metode mamdani, fungsi implikasi yang 

digunakan adalah min. 

 

Contoh kasus I: 

Diharapkan penerimaan guru pesantren adalah 

minimal 5. Berapa nilai penerimaan guru pesantren, 

jika nilai variabel Tes Psikotestnya 6, nilai variabel 

Tes Wawancaranya 4,5 dan nilai variabel Tes 

Teachingnya 8. 

 

[R42] IF TesPsikotest BURUK And TesWawancara     

BAIK And TesTeaching BURUK THEN Guru 

DITOLAK 

 
αPredikat42  = µTesPsikotestBuruk ∩ µTesWawancaraBaik ∩   

       µTesTeachingBuruk 

    = min(µTesPsikotestBuruk(6),  
       µTesWawancaraBaik(4.5), µTesTeachingBuruk (8) ) 

    = min(0; 0; 0) 

    = 0 

 

Contoh kasus II: 
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Diharapkan penerimaan guru pesantren adalah 

minimal 5. Berapa nilai penerimaan guru pesantren, 

jika nilai variabel Tes Psikotestnya 2.3, nilai 

variabel Tes Wawancaranya 7.5 dan nilai variabel 

Tes Teachingnya 6.8 . 

 

[R18] IF TesPsikotest SANGATBURUK And 

TesWawancara BAIK And TesTeaching CUKUP 

THEN Guru DITOLAK 

 
αPredikat18 = µTesPsikotestSangatBuruk ∩ 
µTesWawancaraBaik ∩  

     µTesTeachingCukup 

  = min(µTesPsikotestSangatBuruk(2.3),  
    µTesWawancaraBaik(7.5), µTesTeachingCukup (6.8) ) 

  = min(0.35; 0.25; 0.9) 

  = 0.25 

 

Contoh kasus III: 

Diharapkan penerimaan guru pesantren adalah 

minimal 5. Berapa nilai penerimaan guru pesantren, 

jika nilai variabel Tes Psikotestnya 8.5, nilai 

variabel Tes Wawancaranya 3.5 dan nilai variabel 

Tes Teachingnya 5.5 . 

 

[R83] IF TesPsikotest BAIK And TesWawancara BURUK 

And TesTeaching CUKUP THEN Guru DITOLAK 

 
αPredikat83 = µTesPsikotestBaik ∩ µTesWawancaraBuruk ∩  
     µTesTeachingCukup 

  = min(µTesPsikotestBaik(8.5),  

  µTesWawancaraBuruk(3.5), µTesTeachingCukup (5.5) ) 

 = min(0.75; 0.25; 0.25) 

 = 0.25 

 

Contoh kasus IV: 

Diharapkan penerimaan guru pesantren adalah 

minimal 5. Berapa nilai penerimaan guru pesantren, 

jika nilai variabel Tes Psikotestnya 7.2, nilai 

variabel Tes Wawancaranya 9.8 dan nilai variabel 

Tes Teachingnya 6.8 . 

 

[R98] IF TesPsikotest BAIK And TesWawancara 

SANGATBAIK And TesTeaching CUKUP THEN 

Guru DITERIMA 
 

αPredikat98  = µTesPsikotestBaik ∩ 
µTesWawancaraSangatBaik ∩  

      µTesTeachingCukup 

    = min(µTesPsikotestBaik(7.2),  
      µTesWawancaraSangatBaik(9.8), 

      µTesTeachingCukup (6.8) ) 

    = min(0.1; 1; 0.9) 
    = 0.1 

 

Contoh kasus V: 

Diharapkan penerimaan guru pesantren adalah 

minimal 5. Berapa nilai penerimaan guru pesantren, 

jika nilai variabel Tes Psikotestnya 10, nilai variabel 

Tes Wawancaranya 4.5 dan nilai variabel Tes 

Teachingnya 3 . 

 

[R107] IF TesPsikotest SANGATBAIK And 

TesWawancara BURUK And TesTeaching BURUK 

THEN Guru DITOLAK 

 
αPredikat107  = µTesPsikotestSangatBaik ∩ 

µTesWawancaraBuruk  

       ∩ µTesTeachingBuruk 
     = min(µTesPsikotestSangatBaik(10),  

      µTesWawancaraBuruk(4.5), µTesTeachingBuruk (3) ) 

     = min(1; 0.75; 1) 
     = 0.75 

 

 

2.14 Hasil Guru 

Setelah semua variabel input diolah, variabel 

output diolah, seperti yang telah dibahas di atas. 

Kemudian diterapkan dengan menggunakan rules di 

atas, maka di dapatkan hasil rekomendasi untuk 

beberapa sampel. Berikut adalah hasil gurunya : 

 

Sample I 

 

 

Gambar 2.8. Hasil Sample I 

Sample II 

 

Gambar 2.9. Hasil Sample II 

 

Sample III 
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Gambar 2.10. Hasil Sample III 

 

Sample IV 

 

Gambar 2.11. Hasil Sample IV 

 

Sample V 

 

Gambar 2.12. Hasil Sample V 

 

 

 

 

Sample VI 

 

Gambar 2.13. Hasil Sample VI 

 

Sample VII 

 

Gambar 2.14. Hasil Sample VII 

 

Sample VIII 

 

Gambar 2.15. Hasil Sample VIII 
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Sample IX 

 

Gambar 2.16. Hasil Sample IX 

 

Sample X 

 

Gambar 2.17. Hasil Sample X 

 

Tabel 2.II Hasil Sampel Data Calon Guru 

N

o 
Nama 

Tes 

Psikot

est 

Test 

Waw

anca

ra 

Tes 

Teaching 
Hasil Guru 

1. Dedi 

Sumb

ayak 

7.2 9.8 6.8 8.26 

2. Indah 

Suhad

a 

5 5.5 7 8.17 

N

o 
Nama 

Tes 

Psikot

est 

Test 

Waw

anca

ra 

Tes 

Teaching 
Hasil Guru 

3. Fransi

sco 
9 6.5 5.8 8.06 

4. Ermita

wati 
7.8 8.9 8 7.98 

5. Ade 

Harti 
6 4.4 8 5.62 

6. Joose 7 3.5 6.2 3.9 

7. Akmal 

Fajri 

8.5 3.5 5.5 3.65 

8. Indra 

Prata

ma 

7.5 6 2 2.51 

9. Aji 

Maula

na 

2.3 7.5 6.8 2.38 

1

0. 

Dika 

Perma

na 

10 4.5 3 2.31 

   
3. KESIMPULAN 

 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat 

diambil beberapa kesimpulan yaitu : 
1. Metode fuzzy mamdani berhasil 

diimplementasikan dalam menentukan penerimaan 
guru di PESANTREN MODERN AL-BAROKAH. 

2. Hasil perhitungan dengan metode 
Fuzzy Mamdani lebih akurat. 

3. Sebagia besar calon guru mendapatkan 
hasil ditolak apabila nilai tes yang didapatya bernilai 
sangat buruk atau pun buruk. 

4. Variabel yang digunakan serta 
himpunan fuzzy sangat mempengaruhi hasil 
outputnya 

 

4. SARAN 
 Saran yang diberikan penulis kepada pembaca 

adalah  sistem ini dapat dikembangkan lagi dengan 
metode-metode inferensi lainnya, misalnya 
tsukamoto, bahkan metode yang lebih berkembang 
lagi fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy 

MADM).. 
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