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BAB III

ANALISA DAN PERANCANGAN

Pada pembuatan sebuah sistem berbasis komputer, analisa memegang

peranan yang sangat penting dalam membuat rancangan sistem baru. Analisa

perangkat lunak merupakan langkah pemahaman persoalan sebelum

mengambil tindakan atau keputusan penyelesaian hasil utama. Sedangkan

tahap perancangan merupakan pembuatan sistem berdasarkan analisa

sebelumnya agar dimengerti oleh pengguna.

Setelah mempelajari tentang teori-teori perangkat lunak dan sistem

informasi mengenai sistem pakar pada bab sebelumnya, bab ini akan lebih

difokuskan pada penjelasan mengenai analisis sistem pakar yang akan

diterapkan untuk mencari solusi bagaimana mengarahkan anak sesuai dengan

kriterianya.

3.1 Analisa Sistem

Analisis sistem merupakan bagian yang sangat penting, karena apabila

terjadi kesalahan dalam tahap ini, maka akan mengakibatkan kesalahan pada

tahap selanjutnya.

Pada bagian analisis sistem ini akan dibahas tentang analisis masalah,

analisis sistem yang sedang berjalan, analisis sistem yang dikembangkan,

analisis sumber pengetahuan, analisis penyakit dan gejala, analisis metode

CF, analisis non fungsional, analisis basis data dan analisis kebutuhan

fungsional.

3.1.1 Analisis Masalah

Analisis masalah adalah penguraian dari suatu masalah yang

utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud

mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan, kesempatan, hambatan

yang terjadi dan kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan

perbaikan.
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Berdasarkan info yang didapat dari wawancara terhadap

psikolog anak, guru RA dan TK dan juga dari sumber terpercaya yang

menaungi kegiatan guru-guru RA se Jawa Timur yaitu “PW IGRA

JATIM (Pimpinan Wilayah Ikatan Guru Raudhlatul 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.

Teori Multiple Intelligences sangat menekankan pembelajran

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.

Dan oleh karena itu berdasarkan analisis masalah yang terjadi,

maka melalui sistem ini diharapkan menjadi pilihan alternatif konsultasi

serta informasi bagi para orang tua dan terlebih juga guru agar dapat

mengetahui lebih dini tentang penanganan dan tindakan pembimbingan

yang sesuai dengan karakter anak.

3.1.2 Biodata Pakar

Amie Nirmala M.Psi, lahir pada tanggal 6 Januari 1992. Dia

adalah seorang psikolog yang fokus menangani anak-anak dan pecinta

dunia anak-anak. Ketertarikannya pada dunia anak tumbuh sejak ia masih

kecil membawanya menjadi psikolog khususnya bidang psikologi anak
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dan remaja. Keseriusannya dalam membantu para orang tua untuk

menyelesaikan problematika anak dan remaja membuatnya menginisiasi

pendirian lembaga psikologi bernama Children Development Institute  de

Arieanti (CDIA) yang dikembangkan bersama yayasan “Al-Hikmah”

yang berlokasi di Mojokerto.

3.1.3 Analisis Pengembangan Sistem

Identifiksi masukan dan keluaran data yang akan diproses pada

sistem pakar diagnosa Multiple Intelligences pada anak usia dini adalah

sebagai berikut.

3.1.3.1 Identifikasi Masukan Data

Dalam membangun sistem pakar ini masukan kepada sistem

berupa kumpulan data, informasi serta fakta yang mendukung dalam

hasil keputusan sistem. Pengguna akan memilih beberapa kriteria

kecerdasan anak dan kriteria inilah yang nantinya menjadi salah satu

masukan data pada sistem.

3.1.3.2 Identifikasi Keluaran Data

Setelah pengguna memilih kriteria kecerdasan anak pada sistem,

maka sistem akan mengolah data tersebut kemudian sistem akan

memberikan keluaran data berupa hasil kesimpulan dari kriteria

kecerdasan tersebut berupa informasi tentang kecerdasan apa yang sesuai

dengan kriteria yang dimasukkan beserta persentase kemungkinannya

dan penerapan metode pembimbingan anak usia dini yang sesuai.

3.1.4 Analisis Sumber Pengetahuan

Sumber pengetahuan sistem pakar ini yang terdiri dari data

kecerdasan Multiple Intelligences anak, kriteria anak dan metode

pembimbingan anak diperoleh dari berbagai sumber informasi dari hasil

wawancara dengan psikolog anak dan guru RA/TK yang biasa
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menangani permasalahan yang ada pada anak usia dini serta buku yang

direkomendasikan oleh psikolog anak dan guru RA/TK.

Narasumber dalam pembangunan sistem pakar untuk diagnosa

Multiple Intelligences pada anak usia dini ini adalah Siti Mudjaidah

M.Pd.I selaku ketua II dari PW IGRA Jatim (Persatuan Guru Raudhlatul

Athfal Jawa Timur) dan Amie Nirmala S.Psi. selaku psikolog anak.

Sedangkan untuk sumber penunjang dalam mengambil data diambil dari

buku-buku yang direkomendasikan narasumber.

3.1.5 Analisis Kecerdasan dan Kriteria

Sistem pakar ini dapat pula digunakan untuk anak golongan fase

anak-anak kedua (usia 6-12 tahun) namun disarankan oleh psikolog anak

dan guru TK/RA selaku narasumber sistem pakar ini sebaiknya

digunakan pada golongan anak dengan dengan fase anak-anak pertama /

usia dini (usia 2-6 tahun). Data sampel sebagai data awal jenis

kecerdasan Multiple Intelligences yang di diagnosa adalah 9 jenis

kecerdasan anak usia dini. Pada table 3.1 akan dijelaskan mengenai nama

kecerdasan beserta penjelasan, macam-macam kriteria anak dan metode

pembelajaran yang tepat untuk menstimulus kecerdasan anak.

Table 3.1 Nama kecerdasan beserta penjelasan (Evangeline  Harris

Stefanakis, Multiple Intelligences and Portofolios : A Window Into The

Learner’s Mind, Portsmouth, NH: Heinemann, 2002:2)

No Nama Kecerdasan Keterangan

1. Linguistik Kecerdasan dalam mengolah kata, atau

kemampuan menggunakan kata secara efektif

baik secara lisan maupun tulisan.

2. Logika

Matematika

Kecerdasan dalam hal angka dan logika.

3. Fisik / Kinestetik Suatu kecerdasan dalam hal melakukan

gerakan-gerakan yang bagus seperti berlari,

menari, membuat berbagai karya seni.

4. Visual Spasial Merupakan salah satu bagian dari Multiple
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Intelligences yang berhubungan erat dengan

kemampuan untuk memvisualisasikan gambar

di dalam pikiran seseorang, atau untuk berpikir

dalam bentuk visualisasi dan gambar untuk

memecahkan sesuatu masalah atau

menemukan jawaban.

5. Intrapersonal Kemampuan diri untuk berfikir secara reflektif,

yaitu mengacu kesadaran reflektif mengenai

perasaan dan proses pemikiran diri sendiri.

6. Interpersonal Berpikir lewat berkomunikasi dengan orang

lain.

7. Musikal Kemampuan menangani bentuk-bentuk

musikal, dengan cara mempersepsi (penikmat

musik), membedakan (kritikus musik),

mengubah (komposer), mengekspresikan

(penyanyi).

8. Natural Kemampuan untuk mengenali dan

mengklasifikasikan berbagai aneka tumbuhan dan

binatang di lingkungan sekitar, makhluk hidup atau

benda mati.

9. Spiritual Kecerdasan dalam memandang makna atau hakikat

kehidupan sesuai dengan kodrat manusia sebagai

makhluk Tuhan yang Maha Esa yang berkewajiban

menjalankan perintahnya dan menjauhi semua

larangannya.

Table 3.2 Macam-macam kriteria anak usia dini

Kode Karakter Anak
1 Anak suka sekali diajak berbicara
2 Mudah mempelajari bahasa percakapan
3 Suka berbicara di depan orang banyak
4 Sering menceritakan ulang informasi yang diperoleh dari berbagai

media
5 Suka menulis
6 Suka memberikan tanggapan saat mendengarkan pembicaraan orang

lain
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7 Menyukai seni satra seperti puisi, prosa dsb
8 Menyukai seni peran
9 Sering menyelipkan humor dalam percakapan atau tulisan

10 Anak suka sekali berhitung
11 Menyukai permainan atau game strategi
12 Menyukai teka teki
13 Banyak bertanya tentang cara kerja suatu hal
14 Anak mampu mencari jalan keluar dari suatu permasalahan
15 Selalu mempermasalahkan dan menanyakan kejadian yang ada
16 Suka melakukan eksperimen sendiri
17 Anak suka bergerak, tidak bisa diam
18 Merasa gelisah ketika harus duduk lama
19 Mengekspresikan diri dengan gerakan tubuh
20 Mempunyai keterampilan motoric yang baik
21 Menunjukkan berbagai reaksi fisik ketika sedang belajar
22 Senang berolahraga
23 Pintar meniru gerakan atau perilaku orang lain
24 Suka menyentuh benda – benda yang baru ditemuinya
25 Senang bermain tanah liat atau plastisin
26 Anak suka sekali menggambar
27 Suka bermain puzzle
28 Lebih suka membaca gambar daripada text
29 Suka dengan kegiatan seni
30 Suka menonton film
31 Bisa menggambar benda 3 dimensi dengan baik
33 Menonjol dalam seni lukis dan seni karya
34 Mampu memberikan gambaran visual yang jelas ketika sedang

memikirkan sesuatu
35 Suka corat – coret di kertas
36 Anak lebih suka bermain sendiri
37 Mempunyai perencanaan diri yang baik
38 Mampu bersikap mandiri
39 Mempunyai kemauan yang keras
40 Mempunyai karakter dan kebiasaan tersendiri
41 Bisa belajar dari kegagalan atau keberhasilan yang pernah dialami

sebelumnya
42 Bisa mengekspresikan perasaan dengan baik
43 Memahami dengan baik kelebihan dan kekurangan yang dimiliki
44 Jarang membicarakan kegemaran atau pengalaman kepada orang lain
45 Mempunyai rasa penghargaan terhadap diri sendiri dengan baik
46 Anak mudah sekali untuk bergaul
47 Berani menjadi pemimpin
48 Suka mengajari temannya tentang suatu hal
49 Mempunyai perhatian yang tinggi pada orang lain
50 Senang bersosialisasi dengan teman sebayanya
51 Suka memberi bantuan kepada teman
52 Mempunyai 2 atau lebih teman dekat
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53 Banyak disukai teman
54 Dapat memahami maksud orang lain walawpun tersembunyi
55 Anak senang sekali mendengarkan music
56 Senang memainkan music
57 Senantiasa ingat irama suatu melodi
58 Berprestasi baik dalam seni music
59 Senang sekali dalam bernyanyi
60 Mudah mengikuti irama music
61 Memiliki suara yang bagus untuk bernyanyi
62 Peka terhadap suara – suara dilingkungan sekitar
63 Mampu membedakan suara alat musik dalam suatu lagu
64 Anak memiliki ketertarikan yang besar pada dunia luar
65 Memiliki kecintaan yang tinggi terhadap lingkungan, tumbuhan dan

spesies
66 Gemar mengumpulkan benda – benda alam
67 Selalu ingin mengetahui detail benda dan makhluk di sekitar
68 Tidak suka membunuh binatang
69 Menyukai perjalanan di lingkungan terbuka
70 Menyukai pembelajaran mengenai pengenalan hewan atau tumbuhan
71 Mempunyai hewan peliharaan kesayangan
72 Anak mampu memahami akan adanya tuhan (Allah SWT)
73 Terbiasa merenungkan hal yang terjadi dalam hidupnya
74 Mampu mengambil hikmah dari setiap hal yang terjadi
75 Mampu dibimbing untuk mengamalkan tuntunan agama (Islam)

dengan baik
78 Mudah dibimbing untuk melaksanakan kewajiban sesuai tuntunan

agama (Islam)
79 Suka saat diajarkan untuk bersosialisasi
80 Mudah mengambil makna dari cerita inspiratif yang diberikan
81 Mempunyai sikap dan perilaku yang baik kepada orang tua

Table 3.3 Metode pembelajaran untuk menstimulus kecerdasan anak

(Evangeline  Harris Stefanakis, Multiple Intelligences and Portofolios : A

Window Into The Learner’s Mind, Portsmouth, NH: Heinemann, 2002:2)

KECERDASAN METODE AJAR
Linguistik Stimulasi Kecerdasan Linguistik

Menggunakan metode bermain peran, bermain peran
merupakan kegiatan yang berfokus pada kegiatan
dramatisasi, tempat anak-anak bermain untuk
memerankan tugas-tugas anggota keluarga, tata cara,
dan kebiasaan dalam keluarga dengan berbagai
perlengkapan rumah tangga serta kegiatan di
lingkungan sekitarnya.

Logika -
Matematika

Stimulasi Kecerdasan Logika - Matematika
- Menghitung. Tahap awal menghitung pada

anak adalah menghitung melalui hapalan atau
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membilang. Orangtua dapat mengembangkan
kemampuan ini melalui kegiatan menyanyi,
permainan jari, atau permainan yang
menggunakan angka.

- Hubungan satu-satu. Maksudnya adalah
menghubungkan satu, dan hanya satu angka
dengan benda yang berkaitan. Teknik ini bisa
dilakukan melalui kegiatan sehari-hari.

- Menjumlah, membandingkan dan symbol
angka. Ketika meminta anak mengambilkan 3
buah bola, dan anak membawa 3 buah bola,
maka anak tersebut mengerti tentang konsep
jumlah. Anak yang paham urutan angka, akan
tahu bahwa kalau menghitung 3 bola dari kiri
ke kanan dan dari kanan ke kiri maka
jumlahnya akan sama. Anak yang paham
konsep perbandingan akan paham benda yang
lebih besar, jumlahnya lebih banyak, lebih
sedikit, atau sama.

Fisik / Kinestetik Stimulasi Kecerdasan Fisik / Kinestetik
- Permainan Olahraga : Jalan, lari, berenang,

main bola, senam merupakan contoh
permainan yang dapat mengembangkan
kemampuan fisik / kinestetik anak.

- Gerak, Lagu dan Menari : Permainan gerak,
lagu dan menari, bermanfaat bagi anak untuk
mengembangkan kelenturan tubuh anak.

- Permainan Motorik Halus (dengan otot – otot
kecil) : Berbagai kegiatan permainan dapat
digunakan untuk mengembangkan
kemampuan motoric halus anak antara lain :
mencorat-coret, menirukan pola gambar,
meletakkan benda-benda misalnya mainan
pada tempatnya

- Permainan Motorik Kasar (dengan otot-otot
besar) : Disamping permainan olahraga ada
beberapa permainan yang dapat
mengembangkan kemampuan motoric kasar
anak, antara lain : bermain ayunan, jungkat-
jungkit, plosotan dll.

Visual Spasial Stimulasi Kecerdasan Visual Spasial
- Sering mengajak anak berpergian dan minta

mereka untuk memperhatikan lokasi sebuah
tempat, letak toko dll.

- Minta anak menceritakan bagaimana cara
mencapai suatu tempat (misalnya ke rumah
nenek)

- Perbanyak kegiatan menggambar, mulai dari
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gambar 2 dimensi, lalu tingkatkan ke 3
dimensi.

- Perkenalkan anak dengan alat-alat bantu
belajar berupa 3 dimensi

- Kenalkan anak pada beberapa nama
bangunan/bentuk, warna dan arah

Intrapersonal Stimulasi Kecerdasan Intrapersonal
- Setiap anak pasti memiliki keunikan tersendiri

untuk itu perlu adanya dorongan bagi anak
agar anak bangga terhadap keunikan yang ada
dalam diri, misalnya panggil anak dengan
nama sendiri, beri gelar pada anak.

- Membangun harga diri anak
- Mengajari anak mengendalikan emosi
- Ajari anak untuk merancang cita-citanya lewat

permainan-permainan seperti menggambar dll
Interpersonal Stimulasi Kecerdasan Interpersonal

- Mengajarkan pada anak untuk memahami
perasaan orang lain

- Memberikan kebebasan kepada anak untuk
berkenalan dengan teman-teman akan
menumbuhkan jiwa sosial pada anak, Karena
dengan perkenalan yang baik, akan
membentuk persahabatan yang baik juga

- Bermain memecahkan masalah sederhana
Musikal Stimulasi Kecerdasan Musikal

- Memberikan kesempatan kepada anak untuk
melihat kemampuan dalam dirinya yang
berkaitan dengan musik

- Mengajarkan anak untuk bermain alat musik.
Alat musik yang digunakan bervariasi. Anak
pun bisa diajak untuk bermain alat musik
sungguhan, tetapi jika tidak ada, bisa pula alat
musik buatan seperti kaleng bekas yang
ditutup kertas, galon, garpu dll

- Meminta anak untuk menciptakan sendiri
irama atau nada pada suatu lirik

- Mengajak anak untuk bermain tebak lirik lagu
atau mencari lirik lagu yang hilang, lirik
diambil dari lagu-lagu yang dikenal oleh anak

- Sering mengajak anak untuk bernyanyi
bersama. Selain akan menambah kemampuan
dalam bernyanyi, anakpun akan menikmati
waktu kebersamaanya dengan orang tua

Natural Stimulasi Kecerdasan Naturalis
- Ajak anak menanam pohon atau tanaman lain

di rumah, biarkan anak menyiram dan
merawat tanaman tersebut
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- Ajak anak berjalan-jalan di alam bebas dan
tunjukkan berbagai spesies tumbuhan dan
binatang kepada anak. Kalau perlu, anak juga
bisa didorong untuk mengidentifikasi binatang
yang ia temui sesuai dengan yang ia baca
dibuku

- Ajak anak berkunjung ke museum dan
planetarium untuk mengenalkan anak kepada
alam dan lingkungan di sekitarnya

Spiritual Stimulasi Kecerdasan Spiritual
- Berlakulah sebagai “tauladan spiritual” yang

sesungguhnya bagi anak. Karena dengan
perilaku kita maka anak akan lebih muda
untuk meniru dan mencerna ajaran spiritual
yang anda berikan

- Ajaklah membaca kitab suci (Al-Qur’an)
bersama-sama, seraya memberi penjelasan atas
makna-makna yang terkandung di dalamnya

- Sertakan anak dalam kegiatan sosial, misalnya
acara amal sambil menjelaskan hakekat
terdalam kegiatan tersebut

- Ceritakan kisah-kisah tauladan dari manusia-
manusia agung, seperti cerita Nabi-Nabi

- Luangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak
secara santai tentan tema-tema keseharian,
sambil menyelipkan perspektif spiritual dan
perspektif ilmiah, pada tema-tema itu. Dan
berilah waktu untuk anak mengemukakan
pertanyaan dan hargai bila anak punya
pendapat tentang diskusi yang sedang
berlangsung.

- Sesekali waktu ajak anak jalan-jalan ke alam
bebas, melihat ombak, panorama indah di
gunung sambil menjelaskan tentang
keagungan Allah Swt

Table 3.4 Data Pengetahuan

No Nama
Kecerdasan Nama Kriteria Anak MB MD CF

1 Linguistik Anak suka sekali diajak berbicara 1.0 0.0 1

2 Linguistik Mudah mempelajari bahasa
percakapan 1.0 0.0 1

3 Logika -
Matematika

Mudah mempelajari bahasa
percakapan 0.9 0.3 0.6
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4 Spiritual Mudah mempelajari bahasa
percakapan 0.9 0.3 0.6

5 Linguistik Suka berbicara di depan orang
banyak 1.0 0.0 1

6 Linguistik
Sering menceritakan ulang
informasi yang diperoleh dari
berbagai media

1.0 0.0 1

7 Linguistik Suka menulis 1.0 0.0 1

8 Fisik / Kinestetik Suka menulis 0.9 0.1 0.8

9 Visual Spasial Suka menulis 0.9 0.4 0.5

10 Linguistik
Suka memberikan tanggapan saat
mendengarkan pembicaraan orang
lain

1.0 0.0 1

11 Linguistik Menyukai seni satra seperti puisi,
prosa dsb 9.0 0.1 0.8

12 Visual Spasial Menyukai seni satra seperti puisi,
prosa dsb 0.9 0.4 0.5

13 Musikal Menyukai seni satra seperti puisi,
prosa dsb 0.9 0.4 0.5

14 Spiritual Menyukai seni satra seperti puisi,
prosa dsb 0.9 0.6 0.3

15 Linguistik Menyukai seni peran 1.0 0.0 1

16 Fisik / Kinestetik Menyukai seni peran 0.9 0.3 0.6

17 Visual Spasial Menyukai seni peran 0.9 0.4 0.5

18 Linguistik Sering menyelipkan humor dalam
percakapan atau tulisan 1.0 0.0 1

19 Fisik / Kinestetik Sering menyelipkan humor dalam
percakapan atau tulisan 0.9 0.6 0.3

20 Logika - Anak suka sekali berhitung 1.0 0.1 0.9
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Matematika

21 Logika -
Matematika

Menyukai permainan atau game
strategi 1.0 0.0 1

22 Logika -
Matematika

Suka berbicara di depan orang
banyak 0.8 0.3 0.5

23 Logika -
Matematika

Banyak bertanya tentang cara
kerja suatu hal 1.0 0.0 1

24 Fisik / Kinestetik Banyak bertanya tentang cara
kerja suatu hal 0.9 0.4 0.5

25 Interpersonal Banyak bertanya tentang cara
kerja suatu hal 0.9 0.4 0.5

26 Spiritual Banyak bertanya tentang cara
kerja suatu hal 0.9 0.3 0.6

27 Logika -
Matematika

Anak mampu mencari jalan
keluar dari suatu permasalahan 1.0 0.1 0.9

28 Linguistik Selalu mempermasalahkan dan
menanyakan kejadian yang ada 0.9 0.5 0.4

29 Logika -
Matematika

Selalu mempermasalahkan dan
menanyakan kejadian yang ada 1.0 0.0 1

30 Interpersonal Selalu mempermasalahkan dan
menanyakan kejadian yang ada 0.9 0.4 0.5

31 Spiritual Selalu mempermasalahkan dan
menanyakan kejadian yang ada 0.9 0.6 0.3

32 Logika -
Matematika

Suka melakukan eksperimen
sendiri 1.0 0.0 1

33 Fisik / Kinestetik Suka melakukan eksperimen
sendiri 0.9 0.4 0.5

34 Visual Spasial Suka melakukan eksperimen
sendiri 0.9 0.2 0.7

35 Intrapersonal Suka melakukan eksperimen
sendiri 0.9 0.4 0.5

36 Interpersonal Suka melakukan eksperimen
sendiri 0.9 0.4 0.5

37 Musikal Suka melakukan eksperimen
sendiri 0.9 0.0 0.9

38 Natural Suka melakukan eksperimen
sendiri 0.9 0.2 0.7

39 Fisik / Kinestetik Anak suka bergerak, tidak bisa
diam 1.0 0.2 0.8

40 Fisik / Kinestetik Merasa gelisah ketika harus
duduk lama 1.0 0.0 1

41 Fisik / Kinestetik Mengekspresikan diri dengan
gerakan tubuh 1.0 0.0 1

42 Logika -
Matematika

Mempunyai keterampilan motoric
yang baik 0.9 0.4 0.5
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43 Fisik / Kinestetik Mempunyai keterampilan motoric
yang baik 1.0 0.0 1

44 Visual Spasial Mempunyai keterampilan motoric
yang baik 0.9 0.3 0.6

45 Interpersonal Mempunyai keterampilan motoric
yang baik 0.9 0.4 0.5

46 Musikal Mempunyai keterampilan motoric
yang baik 0.9 0.4 0.5

47 Natural Mempunyai keterampilan motoric
yang baik 0.9 0.4 0.5

48 Logika -
Matematika

Menunjukkan berbagai reaksi
fisik ketika sedang belajar 0.9 0.4 0.5

49 Fisik / Kinestetik Menunjukkan berbagai reaksi
fisik ketika sedang belajar 1.0 0.0 1

50 Visual Spasial Menunjukkan berbagai reaksi
fisik ketika sedang belajar 0.6 0.2 0.4

51 Intrapersonal Menunjukkan berbagai reaksi
fisik ketika sedang belajar 0.6 0.2 0.4

52 Musikal Menunjukkan berbagai reaksi
fisik ketika sedang belajar 0.8 0.2 0.6

53 Fisik / Kinestetik Senang berolahraga 1.0 0.0 1
54 Natural Senang berolahraga 0.9 0.3 0.6

55 Linguistik Pintar meniru gerakan atau
perilaku orang lain 0.8 0.2 0.6

56 Logika -
Matematika

Pintar meniru gerakan atau
perilaku orang lain 0.9 0.2 0.7

57 Fisik / Kinestetik Pintar meniru gerakan atau
perilaku orang lain 1.0 0.0 1

58 Visual Spasial Pintar meniru gerakan atau
perilaku orang lain 0.8 0.3 0.5

59 Logika -
Matematika

Suka menyentuh benda - benda
yang baru ditemuinya 0.6 0.2 0.4

60 Fisik / Kinestetik Suka menyentuh benda - benda
yang baru ditemuinya 1.0 0.0 1

61 Visual Spasial Suka menyentuh benda - benda
yang baru ditemuinya 0.8 0.2 0.6

62 Intrapersonal Suka menyentuh benda - benda
yang baru ditemuinya 0.9 0.3 0.6

63 Fisik / Kinestetik Senang bermain tanah liat atau
plastisin 1.0 0.0 1

64 Visual Spasial Anak suka sekali menggambar 1.0 0.0 1

65 Logika -
Matematika Suka bermain puzzle 0.9 0.3 0.6

66 Fisik / Kinestetik Suka bermain puzzle 0.9 0.6 0.3
67 Visual Spasial Suka bermain puzzle 1.0 0.0 1
68 Intrapersonal Suka bermain puzzle 0.6 0.2 0.4
69 Linguistik Lebih suka membaca gambar 0.8 0.2 0.6
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daripada text

70 Logika -
Matematika

Lebih suka membaca gambar
daripada text 0.6 0.2 0.4

71 Fisik / Kinestetik Lebih suka membaca gambar
daripada text 0.6 0.2 0.4

72 Visual Spasial Lebih suka membaca gambar
daripada text 1.0 0.0 1

73 Natural Lebih suka membaca gambar
daripada text 0.9 0.3 0.6

74 Linguistik Suka dengan kegiatan seni 0.6 0.2 0.4
75 Fisik / Kinestetik Suka dengan kegiatan seni 0.8 0.2 0.6
76 Visual Spasial Suka dengan kegiatan seni 1.0 0.0 1
77 Musikal Suka dengan kegiatan seni 0.9 0.3 0.6
78 Spiritual Suka dengan kegiatan seni 0.9 0.3 0.6
79 Linguistik Suka menonton film 0.6 0.2 0.4

80 Logika -
Matematika Suka menonton film 0.6 0.2 0.4

81 Fisik / Kinestetik Suka menonton film 0.8 0.2 0.6
82 Visual Spasial Suka menonton film 0.9 0.2 0.7
83 Intrapersonal Suka menonton film 0.9 0.3 0.6
84 Interpersonal Suka menonton film 0.6 0.2 0.4
85 Musikal Suka menonton film 0.9 0.3 0.6
86 Natural Suka menonton film 0.9 0.4 0.5
87 Spiritual Suka menonton film 0.9 0.4 0.5

88 Logika -
Matematika

Bisa menggambar benda 3
dimensi dengan baik 0.8 0.3 0.5

89 Fisik / Kinestetik Bisa menggambar benda 3
dimensi dengan baik 0.8 0.2 0.6

90 Visual Spasial Bisa menggambar benda 3
dimensi dengan baik 1.0 0.0 1

91 Natural Bisa menggambar benda 3
dimensi dengan baik 0.9 0.2 0.7

92 Visual Spasial Menonjol dalam seni lukis dan
seni karya 1.0 0.0 1

93 Logika -
Matematika

Mampu memberikan gambaran
visual yang jelas ketika sedang
memikirkan sesuatu

0.8 0.1 0.7

94 Visual Spasial
Mampu memberikan gambaran
visual yang jelas ketika sedang
memikirkan sesuatu

1.0 0.0 1

95 Intrapersonal
Mampu memberikan gambaran
visual yang jelas ketika sedang
memikirkan sesuatu

0.9 0.3 0.6

96 Interpersonal
Mampu memberikan gambaran
visual yang jelas ketika sedang
memikirkan sesuatu

0.6 0.2 0.4

97 Natural Mampu memberikan gambaran 0.9 0.3 0.6
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visual yang jelas ketika sedang
memikirkan sesuatu

98 Visual Spasial Suka corat - coret di kertas 1.0 0.0 1
99 Intrapersonal Anak lebih suka bermain sendiri 0.9 0.2 0.7

100 Logika -
Matematika

Mempunyai perencanaan diri
yang baik 0.9 0.1 0.8

101 Intrapersonal Mempunyai perencanaan diri
yang baik 1.0 0.0 1

102 Spiritual Mempunyai perencanaan diri
yang baik 0.7 0.2 0.5

103 Intrapersonal Mampu bersikap mandiri 1.0 0.0 1
104 Intrapersonal Mempunyai kemauan yang keras 1.0 0.0 1

105 Intrapersonal Mempunyai karakter dan
kebiasaan tersendiri 0.9 0.0 0.9

106 Logika -
Matematika

Mempunyai karakter dan
kebiasaan tersendiri 0.6 0.2 0.6

107 Fisik / Kinestetik Mempunyai karakter dan
kebiasaan tersendiri 0.8 0.2 0.6

108 Visual Spasial Mempunyai karakter dan
kebiasaan tersendiri 0.8 0.2 0.6

109 Intrapersonal Mempunyai karakter dan
kebiasaan tersendiri 1.0 0.0 1

110 Musikal Mempunyai karakter dan
kebiasaan tersendiri 0.6 0.2 0.6

111 Natural Mempunyai karakter dan
kebiasaan tersendiri 0.9 0.2 0.7

112 Spiritual Mempunyai karakter dan
kebiasaan tersendiri 0.6 0.2 0.4

113 Intrapersonal
Bisa belajar dari kegagalan atau
keberhasilan yang pernah dialami
sebelumnya

1.0 0.0 1

114 Logika -
Matematika

Bisa mengekspresikan perasaan
dengan baik 0.9 0.3 0.6

115 Intrapersonal Bisa mengekspresikan perasaan
dengan baik 1.0 0.0 1

116 Musikal Bisa mengekspresikan perasaan
dengan baik 0.6 0.2 0.4

117 Spiritual Bisa mengekspresikan perasaan
dengan baik 0.6 0.2 0.4

118 Logika -
Matematika

Memahami dengan baik kelebihan
dan kekurangan yang dimiliki 0.9 0.3 0.6

119 Intrapersonal Memahami dengan baik kelebihan
dan kekurangan yang dimiliki 1.0 0.0 1

120 Spiritual Memahami dengan baik kelebihan
dan kekurangan yang dimiliki 0.9 0.4 0.6

121 Visual Spasial Jarang membicarakan kegemaran
atau pengalaman kepada orang 0.8 0.2 0.6
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lain

122 Intrapersonal
Jarang membicarakan kegemaran
atau pengalaman kepada orang
lain

1.0 0.0 1

123 Musikal
Jarang membicarakan kegemaran
atau pengalaman kepada orang
lain

0.6 0.4 0.2

124 Intrapersonal Mempunyai rasa penghargaan
terhadap diri sendiri dengan baik 1.0 0.0 1

125 Interpersonal Anak mudah sekali untuk bergaul 1.0 0.0 1
126 Interpersonal Berani menjadi pemimpin 1.0 0.0 1

127 Logika -
Matematika

Suka mengajari temannya tentang
suatu hal 0.9 0.3 0.6

128 Visual Spasial Suka mengajari temannya tentang
suatu hal 0.8 0.4 0.4

129 Interpersonal Suka mengajari temannya tentang
suatu hal 1.0 0.0 1

130 Musikal Suka mengajari temannya tentang
suatu hal 0.6 0.3 0.3

131 Natural Suka mengajari temannya tentang
suatu hal 0.9 0.3 0.6

132 Spiritual Suka mengajari temannya tentang
suatu hal 0.9 0.2 0.7

133 Linguistik Mempunyai perhatian yang tinggi
pada orang lain 0.8 0.2 0.6

134 Interpersonal Mempunyai perhatian yang tinggi
pada orang lain 1.0 0.0 1

135 Natural Mempunyai perhatian yang tinggi
pada orang lain 0.6 0.2 0.4

136 Spiritual Mempunyai perhatian yang tinggi
pada orang lain 0.9 0.4 0.6

137 Interpersonal Senang bersosialisasi dengan
teman sebayanya 1.0 0.0 1

138 Interpersonal Suka memberi bantuan kepada
teman 1.0 0.0 1

139 Interpersonal Mempunyai 2 atau lebih teman
dekat 1.0 0.0 1

140 Interpersonal Banyak disukai teman 9.0 0.1 0.8

141 Logika -
Matematika

Dapat memahami maksud orang
lain walawpun tersembunyi 0.9 0.4 0.5

142 Visual Spasial Dapat memahami maksud orang
lain walawpun tersembunyi 0.8 0.2 0.6

143 Intrapersonal Dapat memahami maksud orang
lain walawpun tersembunyi 0.9 0.3 0.6

144 Interpersonal Dapat memahami maksud orang
lain walawpun tersembunyi 1.0 0.0 1

145 Spiritual Dapat memahami maksud orang 0.8 0.2 0.6
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lain walawpun tersembunyi

146 Musikal Anak senang sekali
mendengarkan music 1.0 0.0 1

147 Musikal Senang memainkan music 1.0 0.0 1

148 Logika -
Matematika

Senantiasa ingat irama suatu
melodi 0.9 0.4 0.5

149 Musikal Senantiasa ingat irama suatu
melodi 1.0 0.0 1

150 Spiritual Senantiasa ingat irama suatu
melodi 0.8 0.2 0.6

151 Logika -
Matematika Berprestasi baik dalam seni music 0.9 0.3 0.6

152 Musikal Berprestasi baik dalam seni music 0.9 0.1 0.8
153 Linguistik Senang sekali dalam bernyanyi 0.9 0.2 0.7
154 Musikal Senang sekali dalam bernyanyi 1.0 0.0 1
155 Natural Senang sekali dalam bernyanyi 0.9 0.2 0.7
156 Musikal Mudah mengikuti irama music 1.0 0.0 1

157 Linguistik Memiliki suara yang bagus untuk
bernyanyi 0.8 0.2 0.6

158 Musikal Memiliki suara yang bagus untuk
bernyanyi 1.0 0.0 1

159 Linguistik Peka terhadap suara - suara
dilingkungan sekitar 0.8 0.2 0.6

160 Musikal Peka terhadap suara - suara
dilingkungan sekitar 1.0 0.0 1

161 Logika -
Matematika

Mampu membedakan suara alat
musik dalam suatu lagu 0.9 0.3 0.6

162 Visual Spasial Mampu membedakan suara alat
musik dalam suatu lagu 0.6 0.2 0.4

163 Intrapersonal Mampu membedakan suara alat
musik dalam suatu lagu 0.9 0.3 0.6

164 Musikal Mampu membedakan suara alat
musik dalam suatu lagu 1.0 0.1 0.9

165 Natural Anak memiliki ketertarikan yang
besar pada dunia luar 1.0 0.0 1

166 Natural
Memiliki kecintaan yang tinggi
terhadap lingkungan, tumbuhan
dan spesies

1.0 0.0 1

167 Natural Gemar mengumpulkan benda -
benda alam 1.0 0.0 1

168 Logika -
Matematika

Selalu ingin mengetahui detail
benda dan makhluk di sekitar 0.9 0.3 0.6

169 Fisik / Kinestetik Selalu ingin mengetahui detail
benda dan makhluk di sekitar 0.8 0.3 0.5

170 Visual Spasial Selalu ingin mengetahui detail
benda dan makhluk di sekitar 0.6 0.3 0.3

171 Interpersonal Selalu ingin mengetahui detail 0.8 0.2 0.6
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benda dan makhluk di sekitar

172 Musikal Selalu ingin mengetahui detail
benda dan makhluk di sekitar 0.6 0.3 0.3

173 Natural Selalu ingin mengetahui detail
benda dan makhluk di sekitar 1.0 0.0 1

174 Spiritual Selalu ingin mengetahui detail
benda dan makhluk di sekitar 0.8 0.2 0.6

175 Natural Tidak suka membunuh binatang 1.0 0.0 1
176 Spiritual Tidak suka membunuh binatang 0.9 0.3 0.6

177 Fisik / Kinestetik Menyukai perjalanan di
lingkungan terbuka 0.8 0.2 0.6

178 Natural Menyukai perjalanan di
lingkungan terbuka 1.0 0.0 1

179 Fisik / Kinestetik
Menyukai pembelajaran
mengenai pengenalan hewan atau
tumbuhan

0.8 0.2 0.6

180 Visual Spasial
Menyukai pembelajaran
mengenai pengenalan hewan atau
tumbuhan

0.6 0.2 0.4

181 Natural
Menyukai pembelajaran
mengenai pengenalan hewan atau
tumbuhan

1.0 0.0 1

182 Spiritual
Menyukai pembelajaran
mengenai pengenalan hewan atau
tumbuhan

0.9 0.3 0.6

183 Fisik / Kinestetik Mempunyai hewan peliharaan
kesayangan 0.8 0.2 0.6

184 Natural Mempunyai hewan peliharaan
kesayangan 1.0 0.0 1

185 Spiritual Anak mampu memahami akan
adanya tuhan (Allah SWT) 0.9 0.1 0.8

186 Spiritual Terbiasa merenungkan hal yang
terjadi dalam hidupnya 1.0 0.0 1

187 Logika -
Matematika

Mampu mengambil hikmah dari
setiap hal yang terjadi 0.9 0.7 0.2

188 Visual Spasial Mampu mengambil hikmah dari
setiap hal yang terjadi 0.6 0.2 0.4

189 Intrapersonal Mampu mengambil hikmah dari
setiap hal yang terjadi 0.9 0.3 0.6

190 Interpersonal Mampu mengambil hikmah dari
setiap hal yang terjadi 0.8 0.2 0.6

191 Spiritual Mampu mengambil hikmah dari
setiap hal yang terjadi 1.0 0.0 1

192 Spiritual
Mampu dibimbing untuk
mengamalkan tuntunan agama
(Islam) dengan baik

1.0 0.0 1

193 Natural Mudah dibimbing untuk 1.0 0.0 1
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melaksanakan kewajiban sesuai
tuntunan agama (Islam)

194 Linguistik Suka saat diajarkan untuk
bersosialisasi 0.8 0.2 0.6

195 Interpersonal Suka saat diajarkan untuk
bersosialisasi 0.6 0.2 0.4

196 Natural Suka saat diajarkan untuk
bersosialisasi 0.9 0.3 0.6

197 Spiritual Suka saat diajarkan untuk
bersosialisasi 1.0 0.0 1

198 Logika -
Matematika

Mudah mengambil makna dari
cerita inspiratif yang diberikan 0.9 0.3 0.6

199 Visual Spasial Mudah mengambil makna dari
cerita inspiratif yang diberikan 0.6 0.2 0.4

200 Intrapersonal Mudah mengambil makna dari
cerita inspiratif yang diberikan 0.9 0.3 0.6

201 Interpersonal Mudah mengambil makna dari
cerita inspiratif yang diberikan 0.6 0.2 0.4

202 Natural Mudah mengambil makna dari
cerita inspiratif yang diberikan 0.8 0.2 0.6

203 Spiritual Mudah mengambil makna dari
cerita inspiratif yang diberikan 1.0 0.0 1

204 Linguistik Mempunyai sikap dan perilaku
yang baik kepada orang tua 0.8 0.2 0.6

205 Interpersonal Mempunyai sikap dan perilaku
yang baik kepada orang tua 0.6 0.2 0.4

206 Natural Mempunyai sikap dan perilaku
yang baik kepada orang tua 0.8 0.2 0.6

207 Spiritual Mempunyai sikap dan perilaku
yang baik kepada orang tua 1.0 0.0 1

3.1.6 Analisis Table Keputusan

Tabel keputusan digunakan sebagai acuan dalam membuat

pohon keputusan dan kaidah yang digunakan. Berdasarkan tabel 3.1

sampai dengan 3.4 maka tabel keputusan pada sistem pakar diagnosa

Multiple Intelligences pada anak usia dini dapat dilihat pada tabel 3.5.

Table 3.5 Tabel keputusan

Kode
Kriteria

Multiple Intelligence (Mi001=1, Mi002=2,…..
Mi009=9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 *
2 * * *
3 *
4 *
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5 * * *
6 *
7 * * * *
8 * * *
9 * * *
10 *
11 *
12 *
13 * * * *
14 *
15 * * * *
16 * * * * * * *
17 *
18 *
19 *
20 * * * * * *
21 * * * * *
22 * * *
23 * * * *
24 * * * *
25 *
26 *
27 * * * *
28 * * * * *
29 * * * * *
30 * * * * * * * * *
31 * * * *
32 *
33 * * * * *
34 *
35 *
36 * * *
37 *
38 *
39 * * * * * * * *
40 *
41 * * * *
42 * * *
43 * * *
44 *
45 *
46 *
47 * * * * * *
48 * * * *
49 *
50 *
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51 *
52 *
53 * * * * *
54 *
55 *
56 * * *
57 * *
58 * * *
59 *
60 * *
61 * *
62 * * * *
63 *
64 *
65 *
66 * * * * * * *
67 * *
68 * *
69 * * * *
70 * *
71 *
72 *
73 * * * * *
74 *
75 *
76 * * * *
77 * * * * * *
78 * * * *

3.1.7 Analisis Metode Pelacakan

Metode pelacakan yang digunakan dalam membangun sistem

pakar untuk diagnosa penyakit anak adalah Forward Chaining. Metode

Forward Chaining, semua data kriteria dan aturan akan ditelusuri untuk

mendapatkan informasi kecerdasan yang terdeteksi.

Berdasarkan tabel 3.1, dari 9 data kecerdasan, untuk kriteria

anak dibedakan menjadi 2 jenis yaitu :

1. Kriteria umum (kriteria yang dimiliki oleh dua kecerdasan atau lebih)

2. Kriteria unik (kriteria yang hanya dimiliki oleh satu kecerdasan)

Kategori penyakit akan dibedakan menjadi dua jenis sesuai

metode pelacakannya.
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3.1.8 Analisis Metode Pencarian

Metode pencarian yang digunakan dalam membangun sistem

pakar untuk diagnosa Multiple Intelligences adalah metode Depth-First

Search. Melakukan penelursuran kaidah secara mendalam dari simpul

akar bergerak menurun ke tingkat dalam yang berurutan. Proses diulangi

terus hingga ditemukan solusi. Metode ini digunakan agar proses

pencarian lebih efektif, menemukan solusi tanpa harus menguji lebih

banyak lagi dalam ruang keadaan.

3.1.9 Analisis Metode CF (Certainty Factor)

a. Perhitungan Nilai MB (Measure of Belief)

Nilai MB didapat dari jumlah nilai tingkat kepercayaan pakar

terhadap kriteria anak usia dini. Nilai MB dapat dihitung dengan

rumus dibawah ini :

Mb = Nilai tingkat kepercayaan pakar terhadap satu kriteria

b. Perhitungan Nilai MD (Measure of Disbelief)

Nilai MD didapat dari jumlah nilai tingkat ketidak percayaan

pakar terhadap kriteria anak usia dini. Nilai MD dapat dihitung dengan

rumus dibawah ini :

Md = Nilai tingkat ketidak percayaan pakar terhadap satu kriteria

c. Perhitungan Nilai CF (Certainty Factor)

Nilai CF (Certainty Factor) digunakan untuk menentukan nilai

dari ketidak pastian yang ada. Dan sistem pakar dituntut untuk mampu

bekerja dalam ketidakpastian. Untuk menghitung nilai CF digunakan

rumus :
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CF(H,EE’) = MB(H,EE’) – MD(H,EE’)

CF(H,EE’) : certainty factor dan hipotesis H yang dipengaruhi oleh

gejala (evidence) E dan E’.

MB(H,EE’) : Kepastian (measure of incresed belief) terhadap hipotesis

H yang dipengaruhi oleh gejala E dan E’.

MD(H,EE’) : Ketidakpastian (measure of incresed disbelief) terhadap

hipotesis H yang dipengaruhi oleh gejala E dan E’.

Sedangkan untuk nilai CF gabungan “dan” dan “atau”

digunakan rumus :

1. Gabungan “Dan”

Nilai gabungan “dan” digunakan untuk mengetahui nilai

gabungan hasil konsultasi dari kriteria anak usia dini dengan kondisi

operator “dan”.

CF = Max(MB,H) – Min(MD,H)

2. Gabungan “Atau”

Nilai gabungan “atau” digunakan untuk mengetahui nilai

gabungan hasil konsultasi dari kriteria anak usia dini dengan kondisi

operator “atau”.

CF = Min(MB,H) – Max(MD,H)

3.1.10 Analisis Kebutuhan Non Fungsional

Analisis non fungsional untuk keadaan perangkat keras, keadaan

perangkat lunak dan keadaan pengguna.

3.1.10.1 Analisis Perangkat Keras

Minimal spesifikasi perangkat keras yang dibutuhkan adalah

sebagai berikut, seperti pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Spesifikasi minimum perangkat keras

No Jenis Hardware Spesifikasi
1. Prosessor Intel Dual Core
2. VGACard On-Board 512Mb
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3. Memori DDR 2GB
4. Optical Drive DVD-R/RW
5. Mouse Optical

3.1.10.2 Analisis Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem

pakar diagnosa Multiple Intelligences pada anak usia dini ini sebagai

berikut :

a. Sistem operasi Windows / Linux / Mac

b. Web browser (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer)

c. Adobe flash player

3.1.10.3 Analisis Pengguna

Perangkat pikir yang akan menggunakan sistem pakar diagnosa

Multiple Intelligences pada anak usia dini yaitu seperti pada tabel 3.7.

Tabel 3.7 Perangkat pikir yang dibutuhkan

No Pengguna Kriteria Spesifiaksi

1 Psikolog Anak

Umur >23 Tahun
Pendidikan terakhir D3/S1 Sikologi

Kemampuan yang dimiliki
Mampu
mengoperasikan
web browser

2 Guru RA/TK/PAUD

Umur >23 Tahun

Pendidikan terakhir D3/S1
Pendidikan

Kemampuan yang dimiliki
Mampu
mengoperasikan
web browser

3 Orang Tua Anak

Umur >19 Tahun
Pendidikan terakhir SMA sederajat

Kemampuan yang dimiliki
Mampu
mengoperasikan
web browser

3.1.11 Analisis Basis Data

Basis data merupakan kumpulan file-file yang mempunyai

kaitan satu sama lain sehingga membentuk kesatuan yang terintegrasi.

Diagram E-R adalah alat bantu dalam memodelkan data dan

menggambarkan hubungan antara data, sehingga dapat dilihat hubungan
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antara entitas. Diagram E-R yang diusukan untuk sistem yang akan

dibangun dapat dilihat pada gambar 3.1.

Gambar 3.1 E-R Sistem pakar untuk diagnosa Multiple Intelligences pada anak

usia dini

3.1.12 Analisis Kebutuhan Fungsional

Dalam langkah ini dilakukan penentuan entitas-entitas, data-data

yang mengalir serta prosedur-prosedur yang bisa dilakukan oleh masing-

masing entitas.

3.1.12.1 Diagram Konteks

Diagram konteks merupakan gambaran secara umum mengenai

sebuah sistem yang dirancang secara global, yaitu suatu diagram yang

mempresentasikan atau menggambarkan hubungan antara sistem dengan

luar lingkungan sistem yang mempengaruhi operasi sistem.

Sistem ditunjukkan dalam satu lingkungan yang

menggambarkan keseluruhan proses dalam sistem dan hubungannya
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dengan entitas. Diagram konteks pada sistem pakar ini dapat dilihat pada

gambar 3.2.

Gambar 3.2 Diagram konteks sistem pakar untuk diagnosa Multiple Intelligences

anak

3.1.12.2 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

DFD level 0 memiliki lima proses utama dengan dua entitas

yaitu Pakar/Psikolog Anak (admin) dan Guru/Orang Tua (user), seperti

pada gambar 3.3.
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Gambar 3.3 DFD Level 0

3.1.12.3 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

DFD level 1, memiliki empat proses utama yaitu pengolahan

user, kriteria, kecerdasan dan pengetahuan. Semua proses ini hanya dapat

diakses oleh pakar (admin) seperti dapat terlihat di gambar 3.4.



53

Gambar 3.4 DFD level 1 pengolahan data

3.1.12.4 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Proses 2.1

DFD level 2 proses 2.1 memiliki dua proses utama yaitu ubah

dan hapus user yang akan diakses oleh pakar, seperti pada gambar 3.5.

Gambar 3.5 DFD level 2 proses 2.1 pengolahan data user

3.1.12.5 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Proses 2.2

DFD level 2 proses 2.2 memiliki tiga proses utama yaitu

tambah, ubah dan hapus kriteria, akan diakses oleh pakar seperti terlihat

pada gambar 3.6.
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Gambar 3.6 DFD level 2 proses 2.2 pengolahan data kriteria

3.1.12.6 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Proses 2.3

DFD level 2 proses 2.3 memiliki tiga proses utama yaitu

tambah, ubah dan hapus kecerdasan yang akan diakses oleh pakar seperti

pada gambar 3.7.
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Gambar 3.7 DFD level 2 proses 2.3 pengolahan data kecerdasan

3.1.12.7 Data Flow Diagram (DFD) Level 2 Proses 2.4

DFD level 2 proses 2.4 memiliki proses sebagai berikut dan

diakses oleh pakar seperti pada gambar 3.8.

Gambar 3.8 DFD level 2 proses 2.4 pengolahan data pengetahuan
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3.2 Perancangan Sistem

Perancangan akan dimulai setelah tahap analisis terhadap sistem selesai

dilakukan. Perancangan dapat didefinisikan sebagai penggambaran,

perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen

yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tahapan ini

menyangkut mengkonfigurasi dari komponen-komponen perangkat lunak

dan perangkat keras dari suatu sistem sehingga setelah instalasi dari sistem

akan benar-benar memuaskan dari rancang bangun yang telah ditetapkan

pada akhir tahap analisis sistem.

Alat bantu yang digunakan untuk menggambarkan perancangan sistem

secara umum yang akan dibangun, yaitu diagram konteks dan data flow

diagram.

3.2.1 Perancangan Data

Perancangan data terdiri dari struktur tabel yang terdapat pada

sistem pakar diagnosa Multiple Intelligences anak usia dini.

3.2.1.1 Entity Relationship Diagram

Gambar 3.9 Entity relationship diagram

3.2.1.2 Struktur Tabel

Tabel yang terdapat dalam basis data yang digunakan dalam

sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.8 Struktur tabel admin



57

Attribut Tipe Data Panjang Keterangan
id_admin int 11 Primary key
username varchar 20
password varchar 32

Tabel 3.9 Struktur tabel kecerdasan

Attribut Tipe Data Panjang Keterangan
id_kecerdasan varchar 5 Primary key

nama_kecerdasan varchar 35
tema_metode varchar 300
metode_ajar longtext

gambar varchar 100

Tabel 3.10 Struktur tabel kriteria

Attribut Tipe Data Panjang Keterangan
id_kriteria int 6 Primary key

nama_kriteria varchar 200

Tabel 3.11 Struktur tabel kriteria_nilai

Attribut Tipe Data Panjang Keterangan
id int 11 Primary key

id_nilai int 11 Foreign key
id_kecerdasan int 11 Foreign key

id_kriteria int 11 Foreign key

Tabel 3.12 Struktur tabel nilai

Attribut Tipe Data Panjang Keterangan
id_nilai int 11 Primary key

id_kecerdasan int 11 Foreign key
id_user int 11 Foreign key
id_anak int 11 Foreign key

nilai_total double 11,4
check_of int 11

Tabel 3.13 Struktur tabel pengetahuan

Attribut Tipe Data Panjang Keterangan
id_pengetahuan int 11 Primary key
id_kecerdasan int 11 Foreign key

id_kriteria int 11 Foreign key
mb double 11,1
md double 11,1
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Tabel 3.14 Struktur tabel user

Attribut Tipe Data Panjang Keterangan
id_user int 11 Primary key
nama varchar 100

username varchar 20
password varchar 32

Tabel 3.15 Struktur tabel anak

Attribut Tipe Data Panjang Keterangan
id int 11 Primary key

user_id int 11 Foreign key
nama varchar 255
usia varchar 2

3.2.2 Perancangan Arsitektur

Perancangan arsitektur merupakan perancangan yang dibuat

sebelum program aplikasi dibangun. Dengan perancangan arsitektur akan

mempermudah proses pembangunan sistem pakar diagnosa Multiple

Intelligences pada anak usia dini.

3.2.2.1 Perancangan Struktur Menu

Perancangan struktur menu berisikan menu dan submenu yang

berfungsi memudahkan user/admin didalam menggunakan sistem. Menu-

menu tersebut dibagi berdasarkan hak akses masing-masing seperti pada

gambar 3.9 dan 3.10.

Gambar 3.10 Perancangan struktur menu user (guru/orang tua)
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Gambar 3.11 Perancangan struktur menu admin (pakar)

3.2.2.2 Perancangan Antarmuka

Perancangan antarmuka bertujuan untuk memberikan gambaran

tentang aplikasi yang akan dibangun, sehingga akan mempermudah

dalam mengimplementasikan aplikasi dan pembuatan aplikasi yang user

friendly.

Perancangan ini akan diimplementasikan menjadi sebuah

program yang utuh dan dapat digunakan oleh semua user. Rancangan

aplikasi sistem pakar untuk diagnosa Multiple Intelligences anak usia

dini yang akan dibangun adalah sebagai berikut.

Gambar 3.12 Login Admin dan User
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Gambar 3.13 Form daftar user

Gambar 3.14 Tampilan utama user (Penjelasan Multiple Intelligences)

Gambar 3.15 Tampilan halaman diagnosa user
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Gambar 3.16 Tampilan management data anak oleh user

Gambar 3.17 Tampilan hasil diagnosa user

Gambar 3.18 Tampilan hasil diagnosa anak tiap user

Gambar 3.19 Tampilan olah data kecerdasan oleh admin
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Gambar 3.20 Form data kecerdasan di halaman admin

Gambar 3.21 Tampilan data kriteria di halaman admin

Gambar 3.22 Form data kriteria di halaman admin
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Gambar 3.23 Tampilan data pengetahuan di halaman admin

Gambar 3.24 Form data pengetahuan

Gambar 3.25 Tampilan data user beserta hasil diagnosa anak user

Gambar 3.26 Export hasil diagnosa user dalam bentuk file exel oleh admin



64

3.2.2.3 Perancangan Prosedural

Perancangan prosedural merupakan perancangan yang dilakukan

untuk menetapkan detail algoritma yang akan dinyatakan ke dalam suatu

program. Perancangan prosedural pada sistem untuk diagnosa Multiple

Intelligences pada anak usia dini akan digambarkan dengan

menggunakan flowchart. Flowchart perancangan prosedural aplikasi

pengolah data terdiri dari flowchart penambahan data, flowchart

perubahan data, flowchart tampil data dan flowchart penghapusan data.

Adapun penjelasan beserta gambaran dari masing-masing flowchart yang

ada adalah sebagai berikut :

1. Perancangan prosedural login

Gambar 3.27 Perancangan prosedural login

2. Flowchart penambahan data

Flowchart penambahan data menggambarkan langkah-langkah

yang dilakukan oleh admin/pakar untuk melakukan penambahan data
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pada aplikasi yang dibangun sesuai dengan hak akses yang dimiliki.

Adapun gambaran flowchart dari proses penambahan data dapat dilihat

pada gambar 3.23.

Gambar 3.28 Perancangan prosedural penambahan data

3. Flowchart perubahan data

Flowchart perubahan data menggambarkan langkah-langkah

yang dilakukan oleh admin/pakar untuk melakukan perubahan data pada

aplikasi yang dibangun sesuai dengan hak akses yang dimiliki. Adapun

gambaran flowchart dari proses perubahan data dapat dilihat pada

gambar 3.24.
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Gambar 3.29 Perancangan prosedural perubahan data

4. Flowchart penghapusan data

Flowchart penghapusan data menggambarkan langkah-langkah

yang dilakukan oleh admin/pakar untuk melakukan penghapusan data

pada aplikasi yang dibangun. Adapun gambaran flowchart dari proses

penghapusan data dapat dilihat pada gambar 3.25.
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Gambar 3.30 Perancangan prosedural penghapusan data

5. Flowchart proses diagnosa

Flowchart diagnosa data menggambarkan langkah-langkah yang

dilakukan oleh admin/pakar dan user/guru/orang tua untuk melakukan

proses diagnosa data pada aplikasi yang dibangun. Adapun gambaran

flowchart dari proses diagnosa dapat dilihat pada gambar 3.26.
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Gambar 3.31 Perancangan prosedural diagnosa


