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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap anak.

Pendidikan yang dimaksud, tidak hanya sekedar yang didapat di sekolah.

Namun lebih kepada tempat yang digunakan anak untuk belajar memahami

sesuatu dan mencari jati diri. Pemegang peran utama dalam perkembangan

anak adalah orang tua serta guru (PAUD, TK, RA). Dikutip dari buku pedoman

pembelajaran anak – anak usia dini (2010) dalam (Samples, 1999),

Pemahaman tentang kecerdasan individual masing – masing anak dan gaya

belajar mereka akan membantu para guru dan orang tua dalam menghadapi

anak terutama dalam mengajari anak – anak dengan cara yang paling sesuai

dengannya, atau dengan cara yang paling mudah untuk mereka dapat

menguasai suatu pelajaran atau pekerjaan, menangkap informasi atau konsep

atau berbagai keterampilan secara lebih cepat. Oleh karena itu, guru dan orang

tua mempunyai peranan penting karena merupakan pembimbing

perkembangan dasar bagi anak. Orang tua dan guru harus mengetahui bakat

dan cara belajar yang tepat.

Seperti info yang didapat dari sumber terpercaya PW IGRA JATIM

(Pimpinan Wilayah Ikatan Guru Raudhatul Athfal Jawa Timur), Di Indonesia

masih sangat minim pengetahuan orang tua tentang cara melihat dan

mengarahkan bakat dan minat anaknya terutama di daerah yang

perkembangannya kurang diperhatikan pemerintah. Berdasarkan penelitian, di

sekolah ditemukan kurang lebih 40% anak berbakat, tetapi tidak mampu

berprestasi setara dengan kapasitas yang sebenarnya dimiliki. Akibatnya

sekalipun ada anak yang dinilai punya kemampuan atau bakat yang menonjol,

mereka malah kurang prestasi. Hal ini mengakibatkan kurang cepat dan kurang

efektifnya pertumbuhan anak, selain itu bakat yang dimilikipun menjadi

kurang terlihat secara lebih dini. Pentingnya mengetahui letak kecerdasan yang

paling menonjol pada anak sejak dini adalah agar kualitas pendidikan dapat

meningkat. (Multiple Intelligences and Portofolios, 2002 : 2)
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Teori Multiple Intellegence sangat menekankan pembelajaran yang

menyenangkan dan bermakna karena menghargai seluruh kecerdasan anak.

Dengan demikian, anak mampu memahami dan mengimplementasikan proses

pembelajaran dengan menyenangkan sehingga hasil yang didapatpun menjadi

lebih maksimal. Hal inilah yang menjadi unsur utama ide pembuatan proyek

tugas akhir.

Kelebihan sistem pakar diantaranya adalah memungkinkan orang

awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahli. Sistem pakar dapat digunakan

untuk menyimpan pengetahuan dan keahlian pakar, selain itu sistem pakar

dapat meningkatkan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah sehingga

menghemat waktu dalam pengambilan keputusan.

Untuk metode yang dipakai adalah metode Certainty Factor,

menggunakan metode ini karena ingin membuat sistem yang bisa

menggambarkan tingkat keyakinan pakar terhadap suatu permasalahan dalam

hal ini untuk mendiagnosa Multiple Intelligences pada anak usia dini melalui

kriteria-kriteria anak yang nampak pada diri anak.

Adapaun sistem ini mempunyai basis yaitu web, dikarenakan sistem

berbasis web mempunyai banyak kemudahan dalam hal akses maupun segi

pengembangan. Adapaun kelebihan sistem berbasis web yaitu mudah

dikembangkan, mudah diupdate, akses informasi lebih mudah, informasi

mudah didistribusikan, lebih murah dan powerful, bisa berjalan disemua

platform, antarmuka yang fleksibel, lebih aman dan bisa juga digunakan secara

offline.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mengambil

judul “Sistem Pakar Diagnosa Multiple Intelligences Pada Anak Usia Dini

Dengan Metode Certainty Factor Berbasis Web”.

1.2 Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagaimana merancang sistem pakar dengan metode Certainty Factor

untuk mendiagnosa Multiple Intellegence pada anak usia dini berbasis

web.
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b. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat memberikan informasi

mengenai Multiple Intellegence yang dimiliki anak usia dini serta

memberikan informasi mengenai metode ajar yang bisa diterapkan sesuai

dengan hasil diagnosa.

c. Menganalisa perbandingan hasil diagnosa antara pakar dan sistem pakar

yang dibuat dengan metode Certainty Factor.

1.3 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini bermanfaat untuk membantu user dalam hal ini antara

lain psikolog anak, guru dan orang tua anak dalam mendiagnosa kecerdasan

Multiple Intelligences pada anak yaitu dikhususkan pada anak usia dini,

sehingga diharapkan akan memudahkan psikolog anak, guru dan orang tua

anak untuk menentukan jenis kecerdasan Multiple Intelligences berdasarkan

kriteria-kriteria yang ada pada anak dan didapatkan metode belajar yang tepat

untuk mengembangkan atau menstimulasi kecerdasan anak yang sesuai.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan adanya proyek tugas akhir ini adalah :

1. Untuk merancang sistem pakar dengan metode certainty factor untuk

mendiagnosa Multiple Intellegence pada anak usia dini berbasis web.

2. Untuk membangun aplikasi yang dapat memberikan informasi mengenai

Multiple Intellegence yang dimiliki anak serta cara pembimbingannya.

1.5 Batasan Permasalahan

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai parameter

pengerjaan tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian yang dilakukan hanya untuk anak usia 4 – 6 tahun

b. Pendeteksian yang dilakukan mencakup 9 Multiple intelligence

c. Interaksi antara sistem dan user menggunakan pilihan berupa daftar ciri

– ciri kegemaran yang tampak berdasarkan perilaku, bakat dan minat

serta hobi anak, dimana user akan diminta untuk memilih ciri – ciri
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kegemaran pada setiap daftar yang disediakan oleh sistem berdasarkan

kondisi anak tersebut

d. Keluaran yang akan dihasilkan dari sistem ini adalah beberapa

kecerdasan yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan serta saran untuk

mendampingi anak tersebut serta cara pengembangan potensi dengan

cara yang tepat agar tumbuh optimal berdasarkan opsi yang dipilih oleh

user dari pertanyaan yang diajukan sistem

1.6 Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk

memecahkan suatu masalah yang logis, dimana memerlukan data-data untuk

mendukung terlaksananya suatu penelitian. Metode penelitian yang digunakan

adalah metode deskriptif. Metode deskriptis merupakan metode yang

menggambarkan fakta-fakta dan informasi dalam situasi atau kejadian secara

sistematis, factual dan akurat. Metode penelitian ini memiliki dua tahapan,

yaitu tahap pengumpulan data dan tahap perancangan perangkat lunak. Tahap

pengumpulan data dapat diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Cara-

cara yang mendukung untuk mendapatkan data primer adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah

berbagai literature-literatur yang bersumber dari buku-buku, teks, jurnal

ilmiah, situs-situs di internet, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya

dengan topik penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi ini dilakukan dengan cara mengunjungi tempat yang diteliti dan

pengumpulan data dilakukan secara langsung. Meliputi :

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan

tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang terkait dengan

permasalahan yang diambil untuk memperoleh data dan informasi.
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b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan secara langsung terhadap objek permasalahan yang

diambil.

3. Dasar Teori

Pengumpulan materi-materi dan metode-metode yang berkaitan dengan

dasar penelitian, yang nantinya akan dijadikan dasar landasan dari

pengerjaan dan implementasi untuk “Sistem Pakar Diagnosa Multiple

Intelligences Pada Anak Usia Dini Dengan Metode Certainty Factor

Berbasis Web”.

4. Perancangan Sistem

Tahap ini yaitu merancang atau mendesain suatu sistem yang baik, yang

isinya adalah langkah-langkah operasi dalam proses pengolahan data dan

prosedur untuk mendukung operasi sistem. Dan meliputi tahapan-tahapan

sebagai berikut :

a. Analisa Kebutuhan

Analisa kebutuhan merupakan tahap pertama yang menjadi dasar

proses pembuatan aplikasi. Kelancaran proses pembuatan aplikasi

secara keseluruhan dan kelengkapan fitur yang dihasilkan sangat

tergantung pada hasil analisa kebutuhan ini.

b. Desain Sistem

Desain sistem merupakan tahap penyusunan proses, data, aliran proses

dan hubungan antar data yang paling optimal untuk menjalankan

proses dan memenuhi kebutuhan user , sesuai dengan hasil analisa

kebutuhan.

c. Implementasi Sistem

Dalam tahap ini sistem pakar mulai dibuat sesuai dengan rencana yang

telah ditentukan. Pembuatan ini dilakukan oleh mahasiswa dengan

bimbingan pembimbing teknis.
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d. Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan dalam tiga tahap yang saling independen,

yaitu: pengujian dengan menggunakan Black-box Testing, pengujian

oleh pakar, dan pengujian kepada pengguna.

e. Pengoperasian dan Penerapan

Penerapan program merupakan tahap dimana tim pengembang

menerapkan sistem pakar yang telah selesai dibuat dan diuji oleh

pakar.

5. Pembuatan Laporan

Tahapan ini merupakan akhir dari seluruh metode di atas. Pada tahap ini

akan dibuat laporan mengenai semua yang dilakukan di dalam pengerjaan

Tugas Akhir ini mulai dari tahap studi literatur hingga evaluasi.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang,

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan

permasalahan, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk

dilaksanakannya penelitian ini. Teori yang diangkat yaitu mengenai

pembahasan sistem pakar, metode Certainty Factor, PHP dan

MySQL.

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN

Berisikan tentang analisis pembahasan mengenai metode Certainty

Factor yang diterapkan. Dan dibuat suatu rancangan sistem pakar
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untuk mendiagnosa Multiple Intelligences pada anak usia dini

berbasis website.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Berisi penjelasan tentang batasan implementasi dan pengembangan

perangkat lunak serta pengujian terhadap aplikasi yang dibangun

dalam tugas akhir ini.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan menjelaskan

saran – saran penulis kepada pembaca agar sistem pakar yang dibuat

dapat dikembangkan lagi.


