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Abstrak— Teknologi pembelajaran adaptif yang di gadang-

gadang memiliki kelebihan dalam hal personalisasi pembela-

jaran tidak terlepas dari tahapan umum pembelajaran yang 

me--liputi perencanaan, pengajaran dan penilaian. Tanpa 

bermaksud mengabaikan tahapan perencanaan dan 

pengajaran, tahapan pe-nilaian memegang peran kunci untuk 

diperoleh nya dasar dalam menyusun perencanaan dan 

melaksanakan pembelajaran. Peni-laian tentu tidak dapat 

dilakukan secara parsial dengan menilai aspek tertentu saja 

dan mengabaikan aspek lain dan hanya dila-kukan di akhir dari 

keseluruhan pembelajaran. Penilaian dilaku-kan secara 

berkelanjutan dan melibatkan sebanyak-banyaknya aspek 

yang mewakili individu pembelajar. Selain itu penilaian juga 

dilakukan secara berkelanjutan sehingga luaran yang 

dihasilkan dari tahapan penilaian dapat digunakan dini untuk 

menangkal kemungkinan penyimpangan pencapaian tujuan 

pembelajaran, serta melakukan perbaikan pengelolaan kelas 

sesuai kebutuhan. Penyesuaian pembelajaran yang dilandasi 

penilaian otentik serta menerapkan teknik analisis yang tepat 

tentu dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.  Dalam 

paper ini dibahas teknologi Big Data, analisis yang tersedia 

dalam melakukan analisis di Big Data, serta bagaimana 

teknologi pem-belajaran adaptif berpotensi kualitas nya 

meningkat dengan adanya dukungan Big Data.  

Kata-kata kunci: Big Data, teknologi Pembelajaran adaptif, 

asesmen otentik. 

I. PENGANTAR TEORI PEMBELAJARAN 

Pembelajaran merupakan upaya mengubah perilaku pem-
belajar sehingga mereka mampu menolerir peningkatan taraf 
ketidakpastian, intuitif dan kreatif, serta mampu 
memanfaatkan keterampilan kognitif  mereka dalam 
menyelesaikan permasa-lahan [1]. Tahapan yang dilakukan 
untuk mencapai tujuan pembelajaran meliputi: perencanaan, 
pengajaran, dan penilaian. Konsep perencanaan pembelajaran 
tersurat dalam [2]. Peren-canaan merupakan praktik 
membangun pengalaman belajar sehingga akuisisi 
pengetahuan dan keterampilan menjadi lebih efisien, efektif, 
dan menarik. Proses perencanaan meliputi: penentuan status 
awal dan kebutuhan pembelajar, mendefini-sikan tujuan akhir 
pembelajaran, dan menyelipkan beberapa intervensi sebagai 
bantuan dalam transisi. Pengajaran merupa-kan proses, cara, 
perbuatan mengajar atau mengajarkan. Proses ini sangat 

kompleks dan multi sisi. Sedangkan penilaian meru-pakan 
langkah krusial dalam menentukan apakah perkem-bangan 
konsep pembelajar mampu mencapai keterampilan berpikir 
tingkat tinggi atau tidak [1].  

Sebagai salah satu tahapan pembelajaran; penilaian memi-
liki fungsi sebagai: (a) alat dalam mengukur capaian tujuan 
pembelajaran, (b) umpan balik bagi perbaikan pembelajaran, 
serta (c) sebagai dasar penyusunan pertanggungjawaban ke 
pihak-pihak pemangku kepentingan. Penilaian memiliki 
tujuan mengefektifkan pemberian pertimbangan atau 
pembuatan ke-putusan. Penilaian menentukan apa yang 
dipelajari dan peri-laku pembelajar yang diharapkan muncul 
dalam pembelajaran. Penilaian juga menentukan bagaimana 
guru mengajar. Hasil penilaian menjawab pertanyaan: (a) 
apakah pembelajar mem-pelajari tentang apa yang seharusnya 
mereka pelajari?, (b) apakah guru mengajarkan apa yang 
mestinya mereka ajarkan? Ketepatan jawaban sangat 
tergantung pada hasil penilaian. 

Penilaian dalam pembelajaran menggunakan informasi 
ter-kait individu pembelajar yang dikumpulkan melalui proses 
asesmen. Ketika berbicara penilaian dalam pembelajaran 
maka secara otomatis yang dijadikan indikator adalah skor tes. 
Oleh karena itu penilaian yang banyak dilakukan meliputi: 
penilaian formatif dan sumatif. Penilaian formatif memiliki 
karakteristik: penilaian nya dilakukan secara menerus dan 
bersifat diagnos-tik. Hasil penilaian formatif diterapkan 
langsung sebagai perba-ikan pembelajaran berikutnya. 
Penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan di 
akhir pembelajaran. Penilaian sumatif lebih menitikberatkan 
pada penilaian ketercapaian tujuan pembelajaran. Hasil dari 
penilaian ini berupa skor tes. 

Penilaian yang menganggap luarannya adalah skor cende-
rung menggunakan kertas. Kondisi ini mendorong tidak 
otentiknya hasil penilaian karena penilaian hanya mencakup 
satu domain saja (domain kognitif) dari tiga domain pem-
belajaran yakni: kognitif, afektif dan psikomotor. Bentuk 
peni-laian berbasis kertas (paper-based) juga cenderung 
memun-culkan suasana inspeksi yang ketat sehingga 
berdampak psiko-logis menakutkan bagi pembelajar. Suasana 
seperti ini mem-beri dampak kurang otentiknya rekaman hasil 
penilaian. 
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Dalam prinsip-prinsip penilaian hasil belajar disebutkan 
bahwa penilaian mesti dilakukan secara komprehensif yang 
mencakup keseluruhan aspek pembelajaran; valid, dapat 
diandalkan, serta objektif sehingga menggambarkan kemam-
puan pembelajar yang sesungguhnya. Pada penilaian berbasis 
kertas memiliki peluang rendah dapat mengimplementasikan 
prinsip-prinsip penilaian ini secara utuh karena beragam 
alasan. Salah satu alasan di antara beragam alasan tersebut 
adalah situasi psikologis penilaian berbasis kertas cenderung 
berpengaruh pada hasil. Perasaan takut, cemas pada diri 
pembelajar merupakan contoh kondisi psikologis yang tidak 
mudah untuk dihilangkan dalam situasi penilaian. 

Mengabaikan diagnosis karakteristik pembelajar 
(selanjut-nya ditulis profil pembelajar) dapat menurunkan 
kinerja mereka dalam pembelajaran yang pada akhirnya 
memunculkan kesulitan dalam belajar [3]. Diagnosis ini 
sangat dibutuhkan untuk mengetahui pemahaman kekinian 
pem-belajar tentang materi pelajaran, merencanakan 
perbaikan yang dibutuhkan dalam belajar, menetapkan 
strategi yang diimplementasikan dalam pembelajaran, serta 
klasifikasi profil pembelajar. Dengan kata lain pembelajaran 
dituntut mengalami penyesuaian dengan profil pembelajar. 
Klasifikasi profil dibutuhkan sedini mungkin secara 
berkelanjutan sehingga pembelajaran lebih terarah, runtun 
serta mampu menekan semaksimal mungkin penyimpangan 
yang potensi terjadi dalam pembelajaran. 

II. BIG DATA 

Kata Big dipastikan menginspirasi pembaca bahwa 
ukuran (size) muncul sebagai kata / frasa kata dalam 
mendefinisikan Big Data. Memang seperti itu kenyataan nya 
meskipun para ahli belum mufakat dengan satu definisi 
tentang Big Data [4]. Perbedaan pemahaman ahli terkait Big 
Data ditunjukkan pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Definisi Big Data hasil survei online 154 eksekutif global pada 

bulan April 2012 

   Di antara keragaman definisi Big Data, [5] memunculkan 
tiga dimensi untuk mendeskripsikan Big Data. Ketiga dimensi 
itu adalah: volume, variety, dan velocity atau disingkat 3V 
[6,7]. [8] juga memberikan terminologi yang serupa yakni Big 
data merupakan aset informasi dengan volume, kecepatan, 
dan keragaman tinggi sehingga membutuhkan bentuk 

pemrosesan informasi yang efektif dan inovatif guna 
peningkatan pema-haman dan pembentukan keputusan. 
TechAmerica Foundation juga mendefinisikan Big Data 
sebagai terminologi yang menjelaskan volume yang besar dari 
data dengan kecepatan, kompleksitas, dan variable yang tinggi 
sehingga membutuhkan teknik dan teknologi lebih maju 
untuk memungkinkan me-nangkap, menyimpan, 
mendistribusi, mengelola, dan mengana-lisis informasi. [9].  

Volume mengacu pada besar data. Ukuran Big data 
mencapai sejumlah terabyte dan petabyte. Sebuah survei yang 
dilakukan IBM di pertengahan 2012 menunjukkan bahwa 
separuh dari 1.144 responden mengatakan data yang melebihi 
satu terabyte ke dalam big data [10]. Satu terabyte menyimpan 
data yang cukup dimuat dalam 1500 CD atau 220 DVD, cukup 
menyimpan sekitar 16 juta photo Facebook. [11] melaporkan 
bahwa facebook memroses sampai sejuta photo per detik. Satu 
petabyte sama dengan 1.024 terabyte. Definisi terkait volume 
pada Big Data adalah relatif dan dipengaruhi oleh banyak 
faktor seperti waktu dan tipe data. Data set yang sekarang 
terkategori Big Data boleh jadi tidak memenuhi kategori di 
masa datang karena terjadi peningkatan kapasitas penyimpan 
yang memungkinkan penyimpanan data yang lebih besar. 
Tipe data, yang akan disajikan pada sesi variety, 

mendefinisikan kata Big. Dua dataset dengan ukuran yang 
sama membutuh--kan teknologi manajemen data yang 
berbeda, tergantung dari tipe data nya, misalnya data tabular 
v.s. video. Sehingga definisi Big Data juga gayut terhadap 
industri. Dengan demikian tidak lah mudah mendefinisikan 
batasan spesifik volume Big Data.  

Variety merujuk pada keragaman struktur dalam dataset. 
Kemajuan teknologi mengizinkan perusahaan menggunakan 
beragam tipe data: terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak 
terstruktur. Data terstruktur yang umumnya mencakup hanya 
5% dari keseluruhan data yang ada [12] merupakan data 
tabular dalam bentuk spreadsheet atau basis data relasional. 
Teks, citra, audio, dan video merupakan contoh data  tidak 
terstruktur, minim dalam hal pengorganisasian struktur yang 
dibutuhkan mesin dalam proses analisis. Data semi-terstruktur 
berada di antara data terstruktur dan tidak terstruktur, tidak 
memiliki standar struktur yang ketat. XML merupakan contoh 
data semi-terstruktur. Kategori Big Data juga ditentukan oleh 
level variety dan variety bukan merupakan hal baru. Dunia 
informasi sudah menggunakan data tidak terstruktur sejak 
lama. 

Dimensi ke tiga yakni Velocity mewakili kecepatan 
memperoleh dan menganalisis atau menindaklanjuti data yang 
diperoleh. Proliferasi peralatan digital seperti smartphone dan 
sensor memicu kecepatan pembentukan data yang tidak 
diprediksi dan kebutuhan perencanaan analisis data waktu 
nyata dan berbasis fakta. Data yang dibentuk dari peralatan 
mobile dan mengalir melalui aplikasi mobile menghasilkan 
sejumlah informasi yang dapat digunakan untuk membangun 
tampilan waktu nyata dan dikhususkan bagi pemakai. Data 
dari peralatan digital mampu memberikan informasi berupa 
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suara terkait pengguna, seperti lokasi geospatial, demografi, 
dan beberapa informasi lainnya. 

III. ANALISIS DI BIG DATA 

Big Data sendiri tidak memiliki arti tanpa disertai proses 
pengorganisasian yang efektif untuk menjadikan data 
berukur-an besar dengan pergerakan yang cepat serta beragam 
membe-rikan pemahaman yang berarti. Dengan kata lain, Big 
data mesti dikembangkan menjadi Smart Data. Satu dimensi 
lagi yang dibuuhkan untuk menjadikan Big Data ke Smart 
Data adalah dimensi Value. Proses ekstraksi pemahaman 
dalam Big Data mencakup lima tahapan [13] seperti 
ditunjukkan pada Gambar 2. Lima tahap ini dikelompokkan 
ke dalam dua sub-proses yakni manajemen data dan analisis. 
Manajemen data mencakup proses dan teknologi pendukung 
perolehan dan penyimpanan data, serta penyiapan dan 
pemanggilan ulang data untuk keperluan analisis. Sedangkan 
analisis mencakup teknik yang digunakan untuk menganalisis 
dan memperoleh kecerdasan di Big Data. Sehingga analisis di 
Big Data dapat dipandang sebagai sub-proses di dalam 
keseluruhan proses ekstraksi pemahaman di Big Data.  

 

Gambar 2. Proses ekstraksi pengetahuan di Big Data 

Seperti diketahui bahwa data yang diakomodir di Big Data 
mencakup teks, audio, video, media sosial, dan prediksi. 
Berikut dipaparkan metode analisis yang digunakan untuk 
masing-masing jenis data di Big Data 

3.1. Analisis Teks 

Analisis teks (text mining) adalah teknik untuk 
mengekstrak informasi dari data tekstual. Contoh data tekstual 
yang dikelola oleh organisasi di antaranya: surat elektronik, 
blogs, online forums, survei pendapat, dokumen perusahaan, 
berita, dan call center logs. Analisis teks mencakup analisis 
statistik, linguistik komputasi, dan machine learning. Proses 
dalam analisis teks adalah konversi data teks dengan volume 
yang besar menjadi ringkasan yang bermakna yang pada 
akhirnya membantu pembuatan keputusan yang didasarkan 
pada fakta. Sebagai contoh, analisis teks dapat digunakan 
memprediksi pasar berdasarkan informasi yang diekstraksi 
dari berita keuangan [14].  Beberapa metode analisis teks 
diantaranya: ekstraksi informasi (information extraction (IE)), 
teknik meringkas teks (text summarization), teknik menjawab 
pertanyaan (question answering(QA)), dan penggalian 
pendapat (sentiment analysis).   

IE merupakan teknik mengekstrak data terstruktur dari 
teks yang tidak terstruktur. Contoh penggunaan nya adalah 
ekstraksi nama obat, dosis, frekuensi konsumsi berdasarkan 
resep medis. IE memiliki dua sub-tugas yaitu pengenalan 
entitas (ER) dan ekstraksi relasi (RE) [15]. ER menemukan 

entitas dalam teks dan klasifikasi data ke kategori yang sudah 
didefinisikan sebelumnya seperti orang, tanggal, lokasi, dan 
organisasi. RE menemukan dan mengekstrak hubungan 
semantik antar entitas. Sebagai contoh, dalam teks “Steve 
Jobsco-founded Apple Inc. in 1976”, sistem RE dapat 
mengekstrak informasi seperti Penemu [Steve Jobs, Apple 
Inc.] atau Ditemukan_di [AppleInc., 1976].  

Teknik meringkas teks menghasilkan ringkasan yang 
paling ringkas dari satu atau lebih dokumen. Ringkasan 
memuat informasi kunci yang dituangkan dalam teks asli. 
Aplikasi teknik meringkas adalah pada bidang sain dan artikel 
berita, iklan, surat elektronik, dan blog. Teknik meringkas 
memiliki dua pendekatan: ekstraktif dan abstraktif. Dalam 
pendekatan ekstraktif; ringkasan disusun dari unit teks aslinya 
(lumrahnya yang dipakai adalah kalimat). Berdasarkan 
pendekatan ekstraktif; penyusunan ringkasan meliputi 
kegiatan menen-tukan unit yang mencolok dari teks dan 
menggabungkannya bersama-sama. Mencolok atau tidak unit 
teks ditinjau dari letak teks dan seringnya muncul di teks. 
Pendekatan ekstraktif tidak membutuhkan pemahaman isi 
teks. Sedangkan pendekatan abstraktif mengekstrak informasi 
semantik dari teks. Ringkasan memuat unit teks yang tidak 
mesti muncul di teks asli. Penguraian teks asli dan 
penyusunan ringkasan dalam pen-dekatan abstraktif 
menggunakan pemrosesan bahasa alami (NLP) yang canggih. 
Jelas bahwa hasil ringkasan pada analisis teks menggunakan 
pendekatan abtraktif lebih koheren dibanding pendekatan 
ekstraktif [16], akan tetapi pendekatan ekstraktif lebih mudah 
diimplementasikan di Big Data. 

Analog dengan pendekatan abstraktif; sistem QA 
menggunakan teknik NLP yang kompleks. Lebih lanjut; 
teknik QA dipilah ke dalam tiga kategori: pendekatan berbasis 
pemulihan informasi (information retrieval (IR)), pendekatan 
berbasis pengetahuan, dan perpaduan keduanya. QA berbasis 
IR: (i) proses bertanya untuk menentukan rincian seperti tipe 
pertanyaan, fokus, dan tipe jawaban yang nantinya digunakan 
untuk menyusun query; (ii) pemrosesan dokumen yang 
digunakan untuk mengambil bagian-bagian penting pra-
tertulis dari sekumpulan dokumen yang ada menggunakan 
query yang disusun di proses bertanya, dan (iii) proses 
menjawab, yang digunakan untuk mengekstrak kandidat 
jawaban luaran langkah sebelumnya, mengurutkannya, dan 
menentukan kandidat dengan urutan teratas sebagai luaran 
sistem QA. QA berbasis pengetahuan membangun deskripsi 
semantik pertanyaan yang selanjutnya digunakan sebagai 
query sumberdaya terstruktur. QA berbasis pengetahuan 
khususnya baik untuk domain tertentu seperti: pariwisata, 
kedokteran, dan transportasi di mana jumlah dokumen pra-
tertulis belum banyak.Perpaduan sistem QA melakukan 
penyusunan kandidat jawaban menggunakan metode IR 
bersamaan dengan analisis pertanyaan secara semantik.  

Teknik analisis sentimen menganalisis teks yang memuat 
opini orang terhadap entitas seperti produk, organisasi, 
individu, atau kegiatan. Meningkatnya pengambilan data oleh 
dunia bisnis yang terkait opini pelanggan mendukung tumbuh 
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suburnya analisis sentimen [17]. Aplikasi paling banyak 
analisis sentimen adalah pada area pemasaran, keuangan, serta 
politik dan ilmu sosial. Teknik sentimen analisis dibagi ke 
dalam tiga sub-kelompok yaitu level document, level kalimat, 
dan basis aspek. Teknik level dokumen menentukan apakah 
keseluruhan dokumen mengekspresikan sentimen negatif atau 
positif. Asumsi yang diberlakukan adalah dokumen tertentu 
memuat sentimen untuk satu entitas. Level kalimat 
menentukan kecenderungan sentimen tentang entitas yang 
diungkapkan dalam kalimat tunggal. Teknik level kalimat 
hendaknya ter-lebih dahulu memisahkan kalimat subjektif 
dari kalimat ob-jektif. Level kalimat cenderung lebih 
kompleks dibanding level dokumen. Teknik berbasis aspek 
mengenali keseluruhan sentimen dalam satu dokumen dan 
mengidentifikasi entitas yang ditunjuk masing-masing 
sentimen. 

3.2. Analisis Audio 

Analisis audio menganalisis dan mengekstrak informasi 
dari data audio yang tidak terstruktur. Aplikasi di bahasa lisan 
manusia; analisis audio dimaksud sebagai analisis ucapan. 
Dikarenakan teknik ini banyak diterapkan di suara ucapan, 
istilah analisis audio sering dipertukarkan dengan analisis 
ucapan.  Kondisi sekarang, call center pelanggan dan perawat 
kesehatan merupakan area yang paling banyak menerapkan 
analisis suara. Call center menggunakan analisis suara untuk 
mengefisienkan analisis ribuan bahkan jutaan rekaman suara. 
Teknik ini membantu meningkatkan perilaku pelanggan, 
mengevaluasi kinerja agen, meningkatkan rate penjualan, 
memonitor komplain beragam kebijakan, mengenali lebih 
dalam perilaku pelanggan dan mengidentifikasi produk atau 
isu layanan. Call center otomatis menggunakan platform 
Inter-active Voice Response (IVR) untuk mengidentifikasi 
dan me-nangani pengguna yang frustasi. Di dunia perawatan, 
analisis audio mendukung diagnosis dan terapi kondisi medis 
tertentu yang berpengaruh pada pola komunikasi pasien [18]. 
Analisis audio juga mampu menganalisis tangisan bayi yang 
memberi informasi tentang kesehatan dan status emosional 
bayi [19]. Analisis ucapan menggunakan dua pendekatan 
teknis yaitu: pendekatan berbasis transkrip (umum dikenal 
sebagai large-vocabulary continuous speech recognition, 
LVCSR) dan pendekatan berbasis fonetik. 

•LVCSR mencakup dua fase proses: mengindeks dan 
pencarian. Di fase pertama LVCSR menulis konten ucapan 
dari suara. Fase ini dikerjakan menggunakan automatic 
algoritma automatic speech recognition (ASR) yang 
mencocokkan suara dengan kata. Kata diidentifikasi 
berdasarkan kamus yang sudah disusun. Apabila sistem gagal 
menemukan kata di dalam kamus, maka sistem menggunakan 
kata yang mirip dengan kata tersebut. Luaran dari sistem 
adalah file indeks yang memuat informasi urutan kata dalam 
ucapan. Di fase kedua; metode berbasis teks standar 
digunakan untuk menemukan istilah yang dicari dalam file 
indeks.  

•Sistem berbasis fonetik bekerja berdasarkan suara atau 
fonem. satuan bunyi terkecil yang mampu menunjukkan 
kontras makna (sebagai contoh: misalnya /h/ adalah fonem 
karena membedakan makna kata /harus/ dan /arus/, /b/ dan /p/ 
adalah dua fonem yang berbeda karena /bara/ dan /para/). 
Sistem berbasis fonetik juga mencakup dua fase: mengindeks 
fonem dan pencarian. Di fase pertama, sistem menerjemahkan 
ucapan menjadi deretan fonem. Pada fase kedua, sistem 
menemukan representasi fonetik dari luaran di fase pertama. 

3.3. Analisis Video 

Analisis video yang juga dikenal sebagai video content 
analysis (VCA), meliputi beragam teknik untuk monitor, 
menganalisis, dan mengekstrak informasi bermakna dari 
rang-kaian video. Meskipun analisis video masih baru 
dibandingkan dengan tipe data mining yang lain [20], 
beragam teknik pemotongan sudah dikembangkan untuk 
memroses video real-time seperti layaknya video rekaman. 
Dua kontributor besar perkembangan komputerisasi analisis 
video adalah peningkatan popularitas kamera closed-circuit 
television (CCTV) dan website berbagi video. Tantangan 
utamanya adalah ukuran data video yang cenderung besar. 
Teknologi Big Data mengubah tantangan ini menjadi peluang. 
Teknologi ini digunakan untuk mengubah dan menunjukkan 
kecerdasan pemrosesan ribuan jam video sehingga biaya dan 
resiko yang muncul pada pemro-sesan manual teratasi. 
Hasilnya adalah; teknologi Big Data menjadi faktor ke tiga 
yang berkontribusi pada perkembangan analisis video.  
Penerapan paling banyak dari analisis video saat ini adalah 
untuk sistem keamanan dan sistem pengawasan. Selain 
biayanya tinggi, sistem pengawasan yang menggunakan 
tenaga manusia kurang efektif dibandingkan dengan sistem. 
Analisis video secara efisien dan efektif melakukan fungsi 
pengawasan seperti mendeteksi pelanggaran zona terlarang, 
mengidentifikasi objek yang dilepas tanpa penjagaan, 
mendeteksi objek yang berkeliaran di area tertentu, mengenali 
aktivitas yang mencurigakan, atau mendeteksi gangguan 
kamera. Setelah mendeteksi adanya ancaman, sistem penga-
wasan dapat memberi tahu petugas keamanan secara real time 
atau memicu tindakan otomatis (misalnya, alarm suara, kunci 
pintu, atau lampu-lampu). Data yang dihasilkan oleh kamera 
CCTV di gerai ritel dapat diambil untuk bisnis. intelijen. 
Manajemen pemasaran dan operasi merupakan area aplikasi 
utama. Misalnya, algoritma cerdas dapat mengumpulkan 
informasi demografis tentang pelanggan, seperti usia, jenis 
kelamin, dan etnisitas. Demikian pula, pengecer dapat 
menghi-tung jumlah pelanggan, mengukur waktu mereka 
tinggal di toko, mendeteksi pola pergerakan mereka, 
mengukur waktu tinggal mereka di berbagai area, dan 
memantau antrian secara real time. Pemindaian wawasan 
yang berharga diperoleh dengan menghubungkan informasi 
ini dengan demografi pelanggan untuk mendorong keputusan 
untuk penempatan produk, harga, optimasi bermacam-
macam, desain promosi, optimasi tata letak, dan kepegawaian. 
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Terkait arsitektur sistem, ada dua pendekatan yang 
digunakan dalam analisis video yakni: berbasis server (sever-
based) dan berbasis tepi (edge-based).  

•Arsitektur berbasis server. Video yang rekam melalui 
masing-masing kamera disimpan ke server yang melakukan 
analisis video secara terpusat dan ter dedikasi. Karena 
keterbatasan bandwidth, video yang disimpan biasanya 
dikom-pres dengan mengurangi frame rate dan / atau resolusi 
gambar. Kehilangan informasi yang dihasilkan dapat 
mempengaruhi keakuratan analisis. Namun, pendekatan 
berbasis server memberikan skala ekonomi dan memudahkan 
perawatan. 

•Arsitektur berbasis tepi. Dalam pendekatan ini, analisis 
diterapkan pada 'tepi' sistem. Artinya, analisis video dilakukan 
secara lokal dan berdasarkan data mentah yang diambil oleh 
kamera. Akibatnya, keseluruhan isi aliran video tersedia untuk 
analisis, memungkinkan analisis konten lebih efektif. Sistem 
berbasis tepi, bagaimanapun, lebih mahal untuk dipelihara dan 
memiliki kekuatan pemrosesan lebih rendah dibandingkan 
dengan sistem berbasis server. 

3.4. Analisis Media Sosial 

Analisis media sosial dimaksudkan sebagai analisis data 
terstruktur maupun tidak terstruktur yang diperoleh dari 
saluran media sosial. Media sosial merupakan Media sosial 
mengan-dung arti luas yang mencakup beragam platform 
online yang memungkinkan pengguna membuat dan bertukar 
konten. 

Meskipun penelitian tentang jaringan sosial dimulai pada 
awal 1920-an, namun analisis media sosial adalah bidang baru 
yang muncul setelah kemunculan Web 2.0 di awal tahun 
2000-an. Karakteristik kunci dari analisis media sosial 
modern adalah sifatnya yang berpusat pada data. Penelitian 
tentang analisis media sosial mencakup beberapa disiplin 
ilmu, termasuk psikologi, sosiologi, antropologi, ilmu 
komputer, matematika, fisika, dan ekonomi. Pemasaran telah 
menjadi aplikasi utama analisis media sosial dalam beberapa 
tahun terakhir. Hal ini dapat dikaitkan dengan adopsi media 
sosial yang meluas dan berkembang oleh konsumen di seluruh 
dunia [21]. Forrester Research, Inc., memproyeksikan media 
sosial sebagai saluran pemasaran dengan pertumbuhan 
tercepat kedua di AS antara 2011 dan 2016 [22]. 

Dua sumber informasi di media sosial adalah konten yang 
dibuat pengguna serta kaitan dan interaksi antar entitas 
jaringan. Berdasarkan kategori tersebut, analisis media sosial 
diklasifikasikan menjadi dua kelompok: 

•Analisis berbasis konten (Content-based analytics). Ana-
lisis berbasis konten fokus pada data yang dikirim oleh 
pengguna di platform media sosial, seperti masukan 
pelanggan ulasan produk, gambar, dan video. Konten di media 
sosial sering ukurannya besar, tidak terstruktur, banyak 
sampah, dan dinamik. Analisis media sosial dapat 
menggunakan analisis teks, audio, dan video untuk 
memperoleh informasi dari data.  Teknologi Big Data juga 

dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan terkait pemrosesan 
data. 

•Analisis berbasis struktur (structure-based analytics). 
Tipe analisis ini memfokuskan pada sintesis atribut struktural 
ja-ringan sosial dan mengekstraksi kecerdasan dari hubungan 
antar entitas yang terhubung. Struktur jaringan sosial 
dimodelkan melalui sekumpulan simpul dan sisi yang masing-
masing nya merepresentasikan partisipan dan kaitan nya. 
Model divisualisasikan sebagai graf yang dibentuk oleh 
simpul dan sisi. Ada dua jenis graf jaringan yaitu: graf sosial 
dan graf aktivitas [23]. Di graf sosial, sisi yang 
menghubungkan sepasang simpul hanya menandai 
keberadaan hubungan (misalnya pertemanan) antar entitas 
terkait. Graf  seperti ini dapat digali untuk mengidentifikasi 
komunitas atau menentu-kan hubungan (sebagai contoh: 
pengguna dengan hubungan sosial terbanyak baik secara 
langsung atau tidak langsung. Di jaringan aktivitas, sisi 
menunjukkan interaksi aktual antar sepasang simpul. Interaksi 
nya dapat berupa pertukaran informasi (seperti: suka dan 
komentar) Graf aktifitas lebih bagus dibandingkan graf sosial 
karena hubungan aktif lebih relevan dianalisis daripada hanya 
sekedar terkait. 

3.5. Analisis Prediksi 

Analisis prediksi membandingkan beragam teknik 
memprediksi luaran berdasarkan data historis dan sekarang. 
Dalam praktik nya, analisis prediksi dapat diterapkan di 
hampir seluruh disiplin. Sebagai contoh analisis prediksi 
dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan selanjutnya 
dari pelanggan berdasarkan barang yang dibeli, waktu 
membeli, atau komentar nya di media sosial. Pada dasarnya, 
analisis prediksi menemukan pola dan hubungan antar data. 
Teknik analisis prediksi dibagi menjadi dua kelompok. 
Beberapa teknik seperti rata-rata pergeseran (moving average) 
mencoba menemukan pola historis pad variabel luaran dan 
mengeks-trapolasi pola untuk data yang akan datang. Teknik 
yang lain seperti regresi linier bertujuan menemukan saling 
ketergan-tungan antar variabel luaran dan variabel yang 
diketahui dan mengeksploitasi nya untuk membuat ramalan. 
Berdasarkan metode yang mendasari nya, teknik analisis 
prediksi dapat dikategorikan menjadi dua: teknik regresi 
(seperti: multinomial logit models) dan teknik machine 
learning (seperti neural networks). Klasifikasi lain 
mendasarkan pada tipe variabel luaran: (i) regresi linier untuk 
variabel luaran yang kontinu dan  (ii) Random Forests untuk 
variabel luaran diskrit. Teknik analisis prediksi pada dasarnya 
menggunakan metode statistik. Pengembangan metode 
statistik untuk Big Data mengacu ke beberapa faktor. Pertama, 
metode statistik konvensional dibangun berdasarkan 
signifikansi statistik: sebuah sampel kecil diperoleh dari 
populasi dan hasilnya dibandingkan dengan peluang untuk 
menguji signifikansi hubungan tertentu. Kesimpulan nya 
digeneralisasi untuk keseluruhan populasi. Sebaliknya, 
sampel Big Data bersifat utuh dan merepresen-tasikan 
mayoritas populasi. Akibatnya,  pengertian signifikansi 
statistik tidak relevan untuk Big Data. Kedua, dalam termi-
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nologi efisiensi komputasi, beberapa metode konvensional 
untuk sampel kecil tidak sesuai untuk Big Data. Faktor ke tiga 
berkaitan dengan ciri khas fitur yang melekat di Big Data: 
heterogenitas, akumulasi noise, korelasi semu, dan 
endogenitas insidental [24]. 

IV. PEMBELAJARAN ADAPTIF 

Pembelajaran adaptif dijelaskan sebagai pembelajaran 
untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
pembelajar menerapkan program pembelajaran individu yang 
didasarkan pada profil pembelajar yang dikumpulkan sebelum 
dan selama proses pembelajaran. Definisi lain terkait 
pembelajaran adaptif adalah pendekatan manajemen yang 
tegas menerima ketidak-pastian itu ada dan tidak dimiliki nya 
sebuah jawaban untuk keseluruhan. Pendekatan ini berusaha 
mereduksi sekaligus me-ngelola sumber daya. Dalam hal ini 
pengelolaan pembelajaran dan reduksi ketidakpastian tentang 
sistem sumber daya yang dikelola menjadi bagian penting dan 
integral dari manajemen itu sendiri. [25]. Meskipun secara 
teoritis pembelajaran adaptif potensi dilakukan tanpa bantuan 
teknologi, namun praktik nya kondisi itu sangat jarang mampu 
dilakukan. Oleh karena itu sering dijelaskan pembelajaran 
adaptif sebagai sebuah teknologi. Platform pembelajaran 
adaptif yang baik adalah apabila dibangun menggunakan 
beragam bentuk penggalian data (data mining) yang 
ditempelkan bersama-sama dengan konten pembelajaran 
sehingga mampu mengoptimasi klasifikasi kebutuhan 
pembelajar. Data dikumpulkan secara berkelanjutan seiring 
dengan interaksi pembelajar dengan materi pembelajaran. 
Platform ini, yang mengidentifikasi ak-tivitas pembelajaran 
mana, dibelajarkan melalui media apa, dan dalam urutan 
bagaimana, mampu meningkatkan kualitas pem-belajaran. 
Penggunaan pembelajaran adaptif dalam pembala-jaran 
mampu memberikan pengalaman belajar individual yang baik 
yang diyakini akan memberikan hasil belajar yang baik pula. 

Teknologi pembelajaran adaptif menawarkan tiga hal: (i) 
personalized learning, (ii) automated teaching, dan (iii)   
addressing higher Ed’s greatest pain points [26].  

Personalized Learning. Kondisi ideal pengajaran dan 
pem-belajaran yang dikhususkan untuk individu siswa 
tercapai apabila materi, asesmen, dan ketuntasan nya 
disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan unik 
individu siswa. Tentu saja pendidik sudah merancang kondisi 
ini selama berabad-abad. Sesuatu yang baru di sisi praktik nya 
kini adalah penggunaan teknologi yang tampil dalam platform 
pembelajaran digital yang di otomasi beranjak dari pemodelan 
ramalan, analisis pembelajaran, dan penelitian ter-update di 
sain otak manusia, pengetahuan, dan pedagogi. Teknologi ini 
diterapkan di setiap disiplin ilmu meskipun lumrah nya 
diterapkan di pembelajaran sain dan matematika. Teknologi 
pembelajaran adaptif utama nya digunakan sebagai alat bantu 
kesuksesan siswa dalam pendidikan online dan remedi di 
mana pengkhususan adalah sangat penting. 

Automated Teaching. Teknologi adaptif menggantikan 
model kelas tradisional dengan pembelajaran yang di otoma-
tisasi format yang lebih luas dan sedikit bergantung pada 
instruksi langsung. Teknologi pembelajaran adaptif tidak 
mengulang pembelajaran face-to-face seperti pada pembela-
jaran dalam jejaring namun lebih mendorong pembelajaran 
sejak awal sampai akhir dengan menggabungkan 
pembelajaran dalam jejaring dengan face-to-face yang cocok. 

Addressing Higher Ed's Greatest Pain Points. Untuk 
kelompok yang mendukung, pasti cepat mengakui bahwa 
pem-belajaran adaptif dapat memecahkan permasalahan 
segitiga: biaya, akses, dan kualitas dengan menggantikan 
teknologi un-tuk pekerja serta sebaliknya mengizinkan 
pedagogi dan analisis terbaik diterapkan di kelas untuk 
meningkatkan kualitas pen-didikan. Pengungkapan ini 
dipandang dibesar-besarkan dan berlebihan terbukti dari 
investasi awal untuk teknologi adaptif masih jauh dari 
kemampuan sebagian besar institusi. Khususnya keuntungan 
yang didapat dalam jangka panjang belum dapat dibuktikan. 
Akan tetapi adaptif menjanjikan secara signifikan pengajaran 
dan pembelajaran inovatif secara luar biasa dan diharapkan 
terbukti menjadi solusi institusi di masa datang. 

Kerangka pembelajaran adaptif mencakup tiga tahapan 
pembelajaran yakni; perencanaan (plan), pengajaran (do), dan 
penilaian (evaluation) seperti ditunjukkan pada Gambar 3 
[27]. Pada tahap perencanaan didefinisikan/ redefinisi 
permasalahan, menentukan tujuan pembelajar, memodelkan 
keterkaitan antara tujuan dengan aksi yang dirancang, serta 
memilih aksi yang hendak diimplementasikan. Pada sebuah 
siklus kegiatan; pe-ren-canaan tidak selalu mencakup 
keseluruhan kegiatan ter-sebut melainkan gayut terhadap 
luaran yang diperoleh dari tahapan evaluasi. Di tahap 
pengajaran dirancang dan dimple-mentasikan aksi yang sudah 
ditetapkan dan monitoring perencanaan. Sedangkan di tahap 
evaluasi dilaksanakan analisis dan sintesis, 
mengomunikasikan hasil analisis dengan pemahanan 
kekinian, dan melakukan adaptasi berdasarkan hasil kedua 
nya. 
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Gambar 3. Kerangka Pembelajaran Adaptif  

Platform teknologi pembelajaran adaptif yang meman-
faatkan pengulangan umpan balik dari sistem memberi du-
kungan kuat dilakukan pembelajaran individual yang sesuai 
dengan karakteristik siswa (perhatikan Gambar 4). Siswa 
dimungkinkan memonitor sendiri perkembangan belajarnya 
serta terlibat penuh dalam penentuan pengalaman belajar 
sehingga pembelajarn akan lebih bermakna bagi individu 
siswa.  

 

Gambar 4. Platform Teknologi Pembelajaran Adaptif [28] 

V.  KESIMPULAN 

Teknologi Big Data disertai teknik analisis nya potensi 
diimplementasikan dalam mendukung pengoperasian pembe-
lajaran adaptif yang dibutuhkan dalam mewujudkan pem-
belajaran bermakna. Potensi nya mendukung tahap penilaian 
yang dilakukan melalui asesmen melibatkan beragam 
peralat-an digital sehingga data yang direkam juga lebih 
variatif. Dengan menerapkan teknik analisis di Big Data 
penilaian menjadi lebih otentik mewakili individu 
pembelajar/siswa. Implikasi dari tahap penilaian di Big Data 
adalah keputusan menjadi lebih tepat dan berpengaruh pada 
pertimbangan dalam menyusun perbaikan perencanaan yang 
dibutuhkan dalam pengelolaan kelas. 
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