
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Gaya belajar merupakan hal yang dapat mengembangkan kinerja dalam 

bekerja, belajar, dan bersosialisasi dengan orang lain (DePorter dan Hernacki, 2009). 

Salah satu aspek vital yang perlu diketahui guru dalam proses belajar mengajar untuk 

mendapatkan prestasi belajar yang ingin dicapai adalah gaya belajar siswa. Seorang 

individu dapat belajar dengan efektif dan memperoleh hasil sesuai harapan apabila 

belajar sesuai gaya belajar yang mereka sukai (Ambarwati, 2009). Menurut Dunn dan 

Dunn (1993) dalam Ambarwati (2009) mengatakan bahwa gaya belajar adalah cara 

manusia mulai fokus, memahami, mengolah, dan menampung informasi yang belum 

pernah ia ketahui sebelumnya. 

Berdasarkan Neuro-Linguistic Programming (NLP) yang dikembangkan oleh 

Bandler dan Grinder dalam model strategi komunikasi, secara umum kita 

menggunakan tiga preferensi sensori, yaitu: (1) visual (penglihatan); (2) auditorial 

(pendengaran); (3) kinestetik (sentuhan dan gerakan). Hal ini dikenal sebagai 

modalitas V-A-K (Lucy, 2010). Pelajar visual dapat belajar dengan baik melalui apa 

yang dilihat, pelajar auditorial belajar melalui apa yang didengar, dan pelajar 

kinestetik dapat mengakses segala jenis gerakan dan emosi. Meskipun setiap orang 

pada awalnya belajar menggunakan ketiga modalitas ini pada tahapan tertentu, pada 

akhirnya kebanyakan orang lebih cenderung pada salah satu diantara ketiganya 

(DePorter dan Hernacki, 2009).  

Berdasarkan hasil wawancara dengan pakar psikologi anak (Lampiran A), 

apabila orangtua atau guru memaksakan gaya belajar yang tidak disukai anak, maka 

akan menghambat anak dalam memahami suatu materi. Jika seorang anak memiliki 

gaya belajar kinestetik, tapi disekolahnya lebih sering menggunakan gaya belajar 

visual, maka anak tersebut akan merasa cepat bosan. Akibatnya, prestasi yang 
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diraihnya pun menjadi tidak maksimal. Kecenderungan seorang untuk belajar sesuai 

gaya dan cara yang disukai menjadi tidak tersalurkan (Ambarwati, 2009). 

 Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bintang Cendekia adalah salah satu 

sekolah swasta yang berdiri pada tahun 2005. Sekolah ini memiliki akreditasi A dan 

beralamat di Jalan Lobak No. 101, Pekanbaru. Pada tahun 2017, sekolah ini memiliki 

rombongan belajar sebanyak 23 kelas, total jumlah siswa 498 orang, serta jumlah 

guru 50 orang. Kurikulum yang diterapkan disekolah ini adalah Jaringan Sekolah 

Islam Terpadu (JSIT).  

 Berdasarkan hasil wawancara kepada kepala sekolah dan guru (Lampiran A) 

di SDIT Bintang Cendikia, ternyata masih terdapat kesalahan penentuan gaya belajar 

siswa dikarenakan sulitnya menentukan gaya belajar anak. Pihak sekolah sudah 

menggunakan jasa psikolog anak ketika Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), 

namun tes yang dilakukan hanya untuk menentukan kematangan calon siswa. 

Sekolah belum bisa melakukan tes penentuan gaya belajar anak dikarenakan masih 

terbatasnya jumlah pakar psikologi anak yang dimiliki. Padahal apabila tes untuk 

menentukan gaya belajar anak juga dilakukan, pihak sekolah akan sangat terbantu 

dalam mengajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki masing-masing anak, 

sehingga hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan prestasi anak di sekolah. 

 Penentuan gaya belajar oleh pakar psikologi anak dilakukan dengan 

menggunakan metode kuisioner. Kuisioner yang diberikan oleh pakar nantinya akan 

diisi oleh orangtua siswa atau guru, setelah selesai diisi maka kuisioner dikembalikan 

kepada pakar untuk diolah sehingga pakar dapat memberikan kesimpulan tentang 

gaya belajar yang dimiliki anak akan termasuk kedalam kategori visual, auditorial 

atau kinestetik. Untuk menentukan gaya belajar anak biasanya pakar membutuhkan 

waktu sekitar 15-30 menit. Cara tersebut kurang efektif dan efisien dari segi waktu 

dan akurasi hasilnya karena bisa terjadi kesalahan penentuan gaya belajar yang 

disebabkan oleh kesalahan manusia (human error). 

 Berdasarkan alasan tersebut peneliti tertarik untuk membuat sistem pakar 

untuk menentukan gaya belajar anak. Sistem pakar adalah sebuah sistem yang 
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menggunakan pengetahuan manusia di mana pengetahuan tersebut diinputkan ke 

dalam sebuah sistem dan kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah 

yang biasanya membutuhkan pengetahuan atau keahlian seorang pakar (Arisandi dan 

Saputra, 2015). 

 Pembuatan sistem pakar penentuan gaya belajar anak diharapkan dapat 

mengatasi permasalahan dalam menentukan gaya belajar anak pada SDIT Bintang 

Cendekia. Selain itu, sistem pakar dapat juga digunakan oleh pakar psikologi anak 

sebagai penunjang dalam bidang ilmu psikologi dan digunakan untuk keperluan 

masyarakat dan individu pada umumnya.  

 Pembuatan sistem pakar penentuan gaya belajar anak dibuat berbasis web 

dikarenakan mempunyai kelebihan, diantaranya: (1) web dioperasikan melalui 

browser yang memungkinkan untuk dijalankan secara online maupun offline; (2) 

aplikasi berbasis web lebih dinamis dan interaktif (Ahsanuddin, 2016). Salah satu 

kelebihan yang menjadi poin utama aplikasi berbasis web yaitu dapat digunakan di 

platform apapun, seperti: Windows, Linux, Apple dan Android selama terhubung 

dengan jaringan dimana aplikasi web tersebut dipasang.  

 Penelitian sistem pakar mengenai modalitas belajar anak pernah diteliti oleh 

Salisah dkk (2015). Penelitian tersebut membuat sistem pakar penentuan bakat anak 

usia Taman Kanak-Kanak (TK) 4-6 tahun. Hasil penelitian tersebut menunjukan 

bahwa sistem pakar ini memerlukan 27 indikator, 83 variabel dan 33 rule. Indikator 

yang digunakan bersumber pada standar Utah State Office of Education (USOE) 

America. Selain itu, penelitian mengenai aplikasi sistem pakar untuk menentukan 

gaya belajar anak usia sekolah dasar pernah diteliti oleh Arisandi dan Saputra (2015). 

Penelitian ini menggunakan metode decision tree. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa sistem pakar dibuat dengan aplikasi visual basic untuk menentukan gaya 

belajar dengan modalitas V-A-K (visual, auditori, kinestetik) yang masing-masingnya 

memiliki 11 karakteristik. Hasil akhir dari konsultasinya adalah memberikan saran 

kepada pengguna tentang gaya belajar yang didapat. 
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 Sedangkan penelitian yang akan dilakukan di tugas akhir adalah tentang 

penentuan gaya belajar anak usia 10-12 tahun pada SDIT Bintang Cendikia. Sistem 

pakar dibuat berbasis web, sistem pakar dapat menentukan gaya belajar anak dan 

memberikan cara mengajar yang tepat untuk setiap gaya belajar. Gaya belajar yang 

diteliti memiliki 3 variabel dan 7 karakteristik pada tiap gaya belajar yang ada. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

dilakukan penelitian tentang sistem pakar penentuan gaya belajar anak berbasis web 

(Studi kasus di: Sekolah Dasar Islam Terpadu Bintang Cendekia Pekanbaru). 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 

membangun sistem pakar penentuan gaya belajar anak berbasis web di SDIT Bintang 

Cendekia? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan-batasan masalah terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gaya belajar yang ditentukan yaitu: visual, auditorial, dan kinestetik. 

2. Sistem pakar penentuan gaya belajar anak berbasis web. 

3. Pengembangan aplikasi menggunakan metode Analysis, Design, 

Development, Implementation, and Evaluation (ADDIE). 

4. Analisis dan desain menggunakan Object Oriented Analisys and Design 

(OOAD). Tools yang digunakan adalah sebuah diagram pada Unified 

Modelling Language (UML), yaitu use case diagram, activity diagram dan 

class diagram. 

5. Metode pengujian yang digunakan adalah: (1) unit test; (2) black box testing; 

dan (3) user acceptance test (UAT). 

6. Pada pengujian black box testing digunakan 5 buah browser yang berbeda 

spesifikasi. 

7. Pada pengujian user acceptance test (UAT) dilakukan terhadap 20 guru dan 

10 orangtua siswa SDIT Bintang Cendekia. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dari batasan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian yang penulis 

lakukan antara lain sebagai berikut : 

1. Untuk membuat basis pengetahuan penentuan gaya belajar anak. 

2. Untuk membangun aplikasi sistem pakar penentukan gaya belajar anak 

berbasis web pada SDIT Bintang Cendekia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang penulis lakukan antara lain sebagai berikut: 

1. Memudahkan orangtua yang tidak punya waktu untuk berkonsultasi pada 

pakar psikologi anak agar dapat mengetahui gaya belajar anaknya. 

2. Menyimpan pengetahuan dan keahlian pakar psikologi anak. 

3. Meningkatkan produktivitas, karena sistem pakar penentuan gaya belajar anak 

dapat bekerja lebih cepat dari manusia. 

4. Meningkatkan kualitas, dengan memberi nasihat yang konsisten dan 

mengurangi kesalahan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memberikan 

gambaran umum tentang penelitian. Sistematika penulisan Tugas Akhir ini terdiri 

dari 6 (enam) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang deskripsi umum dari Tugas Akhir ini, yang 

meliputi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, dan manfaat yang didapatkan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini akan membahas teori-teori yang berasal dari jurnal, buku, serta 

studi kepustakaan yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembuatan laporan Tugas Akhir.  
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini membahas tentang tahapan-tahapan serta metode 

penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini. Baik 

metodologi pengembangan sistem, analisa, perancangan, hingga 

testing. 

BAB IV  ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Berisikan tentang analisa sistem pakar penentuan gaya belajar anak, 

analisa rule, pembentukan rule, kebutuhan fungsional sistem, desain 

struktur menu, dan perancangan interface.  

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi tentang implementasi sistem, batasan implementasi, 

hasil implementasi, serta pengujian sistem dengan unit test, blackbox 

testing dan user acceptance test (UAT). 

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari Tugas Akhir yang dibuat dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 


