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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Dalam permasalahan kasus pada anak penderita Tunarungu mereka 

cenderung kesulitan dalam masalah pendengaran, dimana berpengaruh pada 

proses mempelajari huruf, yaitu membaca dimana proses mendengarkan 

merupakan proses awal didalam pengenalan simbol-simbol dari huruf tersebut, 

sebelum anak mempelajari jenis-jenis huruf tersebut meraka harus mendengarkan 

dan memahami nama-nama dari simbol-simbol huruf tersebut sebelum mengingat 

bentuk dari simbol-simbol huruf. 

TK-SLB Bhakti Luhur Malang merupakan salah satu sekolah yang dapat 

memberikan terapi kepada anak-anak penderita tunarungu. Terapi diberikan setiap 

hari layaknya hari masuk sekolah pada umumnya. Yang membedakan sekolah ini 

dengan sekolah pada umumnya adalah terletak pada level pelajaran yang 

diberikan, karena pelajaran yang diberikan kepada anak-anak penderita tunarungu 

harus diberikan secara khusus dan berkesan lambat, karena anak-anak penderita 

tunarungu berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya, mereka 

membutuhkan penanganan yang lebih dari pada anak normal pada umumnya. 

Aplikasi berbasi web adalah sebuah aplikasi yang dapat diakses melalui 

internet atau intranet, dan pada sekarang ini ternyata lebih banyak dan lebih luas 

dalam pemakaiannya, salah satu keunggulan kompetitif dari Aplikasi Berbasis 

Web adalah bahwa aplikasi tersebut ‘ringan’ dan dapat diakses dengan cepat 

melalui browser dan koneksi internet atau intranet ke server. ini berarti bahwa 

pengguna dapat mengakses data atau informasi perusahaan mereka melalui laptop, 

smartphone, atau bahkan komputer PC di rumah mereka dengan mudah, tidak 

seperti aplikasi-aplikasi desktop di mana pengguna harus menginstal perangkat 

lunak atau aplikasi yang diperlukan hanya untuk mengakses data atau informasi. 

Ada pun perancangan aplikasi sistem pakar untuk penilaian perkembangan 

pembelajaran dari anak-anak penderita tunarungu tersebut, Bentuk umum sistem 

pakar adalah suatu program yang dibuat berdasarkan suatu set aturan yang 
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menganalisis informasi (biasanya diberikan oleh pengguna suatu sistem) 

mengenai suatu kelas masalah spesifik serta analisis matematis dari masalah 

tersebut. Tergantung dari desainnya, sistem pakar juga mampu 

merekomendasikan suatu rangkaian tindakan pengguna untuk dapat menerapkan 

koreksi. sistem ini memanfaatkan kapabilitas penalaran untuk mencapai suatu 

simpulan. 

Metodelogi yang digunakan dalam perancangan aplikasi sistem pakar ini 

adalah algoritma certainty factor dan forward chaining. Algoritma certainty 

factor merupakan metode untuk mengelola ketidakpastian dalam sistem 

berdasarkan aturan model CF telah menjadi pendekatan standar untuk manajemen 

ketidakpastian dalam sistem berdasarkan aturan. 

Ada 2 komponen utama pada bagian dalam sistem pakar yaitu knowledge 

base (basis pengetahuan) dan infrensi engine (motor inferensi). Bentuk basis 

pengetahuan yang umum digunakan ada 2, yaitu : 

• Penalaran berbasis aturan. 

• Penalaran berbasis kasus. 

Sedangkan untuk melakukan inferensi dengan cara yang, yaitu : 

• Forward Chaining 

Pada konsep forward chaining terdapat 1 metode penalaran yang sering 

digunakan, yaitu dengan menggunakan metode Certainty Factor (Faktor 

Kepastian). CF merupakan nilai yang mengasumsikan derajat keyakinan seorang 

pakar terhadap suatu data CF memperkenalkan konsep meansure of believe/MB 

(nilai keyakinan) dan meansure of disbelieve/MD (nilai ketidakyakinan). 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang terdapat di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

a. Apakah hasil yang didapat dari perancangan aplikasi sistem pakar 

penilaian perkembangan terapi pada anak penderita tunarungu? 
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b. Bagaimana menerapan metode Certainty Factor dan Forward 

Chaining pada aplikasi sistem pakar penilaian perkembangan terapi 

pada anak penderita tunarungu? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Berikut ini adalah batasan-batasan masalah yang terdapat di dalam 

perancangan aplikasi ini : 

a. Pengujian aplikasi ini ditujukan kepada siswa-siswi TK-SLB Bhakti 

Luhur Malang tahun ajaran 2011/2012. 

b. Pengujian dari aplikasi ini dilakukan oleh Guru TKLB-B yang 

berperan sebagai pakar 

c. Data yang digunakan sebagai penilaian sistem pakar adalah data-data 

hasil pengujian dari siswa-siswi TK-SLB Bhakti Luhur Malang. 

d. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP, 

HTML, MySQL berbasis Website. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

a. Merancang sistem  yang mampu  memberikan penilaian perkembangan 

terapi untuk anak penderita tunarungu.  

b. Mendapatkan hasil penilaian terapi membaca dan mendengarkan untuk 

anak penderita tunarungu. 

 

1.5. Sistematik Penulisan 

Sistematik penulisan yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini 

dibagi menjadi beberapa bab yaitu : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian serta Sistematik Penulisan dari Tugas 

Akhir ini. 
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BAB II PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan yaitu teori 

tentang website khususnya tentang teori PHP: Hypertext Preprocessor 

(PHP). Teori tentang menterapi pada anak tunarungu, macam-macam 

metode penilaian pada anak tunarungu, dan hal-hal lain yang berkaitan 

dengan pembuatan sistem ini. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini dijelaskan tentang tahapan yang dikerjakan dalam 

penyelesaian sistem Aplikasi website, yang terdiri dari perancangan 

pembangunan perangkat lunak, analisa sistem, disain UML diagram, 

perancangan data (Data Desaign), perancangan arsitekture (Arsitecture 

Desaign), dan perancangan antarmuka (Interface Desaign). 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasi dari disain di-bab 3 dan implementasi hasil 

pengujian atau dapat berupa analisis dari hasil pengujian. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan 

hasil implementasi dan pengujian , sedangkan saran berisi tentang usulan-

usulan terhadap penyelesaian lebih lanjut dari permasalahan yang dikaji. 

 


