
BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi termasuk komponen utama yang ada dalam penelitian 

ini. Sebelum membangun sistem, sebaiknya kita memahami terlebih dulu konsep 

sistem informasi tersebut. Berikut dijelaskan konsep dasar sistem informasi. 

2.1.1 Pengertian Sistem 

Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, 

yang artinya saling bekerja sama membentuk satu kesatuan. Komponen-

komponen sistem atau elemen-elemen sistem dapat berupa sub system atau 

bagian-bagian dari sistem. Setiap sistem tidak peduli betapapun kecilnya, selalu 

mengandung komponen-komponen. Setiap sub system mempunyai sifat-sifat dari 

sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem 

secara keseluruhan (Jogiyanto, 2005).  

2.1.2 Pengertian Informasi 

Informasi ibarat darah yang mengalir didalam tubuh suatu organisasi, 

sehingga informasi ini sangat penting di dalam suatu organisasi. Informasi dapat 

didefinisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih 

berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-

kejadian (event) yang nyata (fact) yang digunakan untuk pengambilan keputusan 

(Jogiyanto, 2005). 

1. Siklus Informasi 

Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima 

kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan 

melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain 

yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap 

sebagai input, diproses kembali lewat suatu model dan seterusnya 

membentuk suatu siklus. Siklus ini oleh John Burch disebut dengan siklus 
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informasi (Information Cycle) atau ada yang menyebutnya dengan istilah 

siklus pengolahan data (data processing cycles) (Jogiyanto, 2005). 

2. Kualitas Informasi 

Menurut Jogiyanto (2005), kualitas dari suatu informasi tergantung dari 

tiga hal, yaitu: 

a. Akurat, berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan 

tidak bias atau menyesatkan. Akurat juga berarti informasi harus jelas 

mencerminkan maksudnya. 

b. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima 

tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan 

mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan didalam 

pengambilan keputusan. Bila pengambilan keputusan terlambat, maka 

dapat berakibat fatal untuk organisasi. 

c. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk 

pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang satu dengan 

yang lainnya berbeda. Misalnya informasi mengenai sebab-sebab 

kerusakan mesin produksi kepada akuntan perusahaan adalah kurang 

relevan dan akan lebih relevan bila ditujukan kepada ahli teknik 

perusahaan. 

3. Nilai Informasi 

Suatu informasi dikatakan bernilai bila manfaatnya lebih efektif 

dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Kegunaan informasi adalah 

untuk mengurangi hal ketidakpastian didalam proses pengambilan 

keputusan tentang sesuatu keadaan (Jogiyanto, 2005). 

2.1.3 Pengertian Sistem Informasi 

Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem didalam suatu 

organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, 

media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan 

jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal 

kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan 

eksternal yang penting dan menyediakan suatu dasar informasi untuk 
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pengambilan keputusan yang cerdik (Jogiyanto, 2005). Sistem informasi dapat 

terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan 

(building block), yang terdiri dari blok masukan (input block), blok model (model 

block), blok keluaran (output block), blok teknologi (technology block), blok dasar 

data (database block), dan blok kendali (control block) (Jogiyanto, 2005). 

2.2 Unified Modeling Language (UML) 

 UML adalah sebuah alat bantu yang sangat handal di dunia pengembangan 

sistem berorientasi objek. Hal ini di sebabkan karena UML menyediakan bahasa 

pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk 

membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk baku, mudah dimengerti serta 

dilengkapi dengan mekanisme efektif untuk berbagi dan mengkomunikasikan 

rancangan mereka yang lain (Nugroho, 2005). 

 UML adalah bahasa untuk memvisualisasi, menspesifikasi dan 

mendokumentasikan artifak-artifak sistem perangkat lunak. UML merupakan 

sistem notasi yang membantu pemodelan sistem menggunakan konsep 

berorientasi objek. Dalam proyek pengembangan sistem apapun, fokus utama 

dalam analisis dan perancangan adalah model. Hal ini berlaku umum tidak hanya 

untuk perangkat lunak. Dengan model kita dapat mempresentasikan sesuatu 

(Nugroho, 2005) karena: 

1. Model mudah dan cepat dibuat 

2. Model bisa digunakan sebagai simulasi untuk mempelajari lebih detail 

tentang sesuatu 

3. Model bisa dikembangkan sejalan dengan pemahaman kita tentang sesuatu 

4. Konsep bisa mewakili sesuatu yang nyata maupun tidak nyata 

5. Konsep-konsep yang diterapkan UML adalah suatu model berisikan 

informasi mengenai sistem (domain) model-model berisi elemen-elemen 

model seperti kelas, simpul-simpul, paket-paket, dan sebagainya.  

Tujuan utama perancangan UML adalah: 

1. Menyediakan bahasa pemodelan visual yang ekspresif dan siap pakai 

untuk mengembangkan dan pertukaran model-model yang berarti. 
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2. Menyediakan mekanisme perluasan dan spesialisasi untuk memperluas 

konsep inti. 

3. Mendukung spesifikasi independen bahasa pemograman dan proses 

pengembangan tertentu. 

4. Menyediakan basis formal untuk pemahaman bahasa pemodelan. 

5. Mendorong pertumbuhan pasar kakas berorientasi objek. 

6. Mendukung konsep-konsep pengembangan level lebih tinggi seperti 

komponen, kolaborasi, framework dan pattern.  

2.2.1 Use Case Diagram 

 Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) 

sistem informasi yang akan dibuat. Use case diagram mendiskripsikan sebuah 

interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. 

Secara kasar, use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang 

ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan 

fungsi-fungsi itu. Tujuan utama pemodelan use case (Nugroho, 2005) adalah: 

1. Memutuskan dan mendiskripsikan kebutuhan-kebutuhan fungsional 

sistem. 

2. Memberikan deskripsi jelas dan konsisten dari apa yang seharusnya 

dilakukan, sehingga model use case digunakan diseluruh proses 

pengembangan untuk komunikasi dan menyediakan basis untuk 

pemodelan berikutnya yang mengacu sistem harus memberikan 

fungsionalitas yang dimodelkan pada use case. 

3. Menyediakan basis untuk melakukan pengujian sistem yang 

memverifikasi sistem. Menguji apakah sistem telah memberikan 

fungsionalitas yang diminta. 

4. Menyediakan kemampuan melacak kebutuhan fungsionalitas menjadi 

kelas-kelas dan operasi-operasi aktual di sistem. Untuk menyederhanakan 

perubahan dan ekstensi ke sistem dengan mengubah model use case dan 

kemudian melacak use case yang dipengaruhi ke perancangan dan 

implementasi sistem. 
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 Syarat penamaan use case diagram adalah nama didefenisikan 

sesederhana mungkin dan dapat dipahami, ada dua hal utama pada use case yaitu 

pendefenisian apa yang disebut aktor dan use case (Sukamto dan Shalahuddin, 

2014).  

1. Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan di buat diluar sistem informasi yang akan 

dibuat sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang tapi 

aktor belum tentu orang. 

2. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor.  

 Dalam use case diagram juga dikenal dengan hubungan antar use case 

yang merupakan generalisasi antara use case yaitu: 

1. Include, yaitu perilaku use case merupakan bagian dari use case yang lain. 

2. Extend, yaitu perilaku use case memperluas perilaku use case yang lain. 

Tabel 2.1 Simbol-Simbol Use Case Diagram  

Simbol Deskripsi 

Use case 

 

Fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-

unit yang tertukar pesan antar unit atau aktor, 

biasanya dinyatakan dengan menggunakan kata 

kerja diawal di awal frase nama use case. 

Aktor / Actor 

    Nama aktor
 

Orang, proses atau sistem lain yang berinteraksi 

dengan sistem informasi yang akan dibuat di luar 

sistem informasi yang akan dibuat itu sendiri, jadi 

walaupun simbol dari aktor adalah gambar dari 

orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang, 

biasanya dinyatakan menggunakan kata benda 

diawal frase nama aktor. 

 

Nama Use case 
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Tabel 2.1 Simbol-Simbol Use Case Diagram (Lanjutan) 

Asosiasi/ association 

 

Komunikasi antar aktor dan use case yang 

berpartisipai pada use case atau use case memiliki 

interaksi dengan aktor. 

Ekstensi/ extend 

 

Relasi use case tambahan ke sebuah use case 

dimana use case yang di tambahkan dapat berdiri 

sendiri walau tanpa use case tambahan itu, mirip 

dengan prinsip inheritance.  

Generalisasi/generalization 

 

Hubungan generalisasi dan spesialisasi (umum-

khusus) antara dua buah use case dimana fungsi 

yang satu adalah fungsi yang lebih umum dari 

lainnya. 

Menggunakan/include/users 

 

Include berarti use case yang tambahan akan selalu 

melakukan pengecekan apakan use case yang 

ditambahkan telah dijalankan. 

(Sumber: Sukamto dan Shalahuddin, 2014) 

2.2.2 Class Diagram 

 Class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefenisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Class diagram dibuat 

agar programmer  membuat kelas-kelas sesuai rancangan supaya antara 

dokumentasi perancangan dan perangkat lunak menjadi sinkron (Sukamto dan 

Shalahuddin, 2014). 

Tabel 2.2 Simbol-Simbol Class Diagram  

Simbol Deskripsi 

Kelas 

 

Kelas pada struktur sistem. 
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Tabel 2.2 Simbol-Simbol Class Diagram (Lanjutan) 

Antarmuka / interface 

 

Nama_interface 

Sama dengan konsep interface dalam pemrograman 

berorientasi objek. 

Asosiasi / association 
Relasi antar kelas dengan makna umum, asosiasi 

biasanya juga di sertai dengan multiplicity. 

Generalisasi 

 

Relasi antar kelas dengan makna generalisasi-

spesifikasi (umum-khusus). 

Ketergantungan / dependency 

 

Relasi antar kelas dengan makna ketergantungan 

antar kelas. 

Agregasi / aggregation 
Relasi antar kelas dengan makna semua bagian. 

 (Sumber: Sukamto dan Shalahuddin, 2014) 

2.2.3 Activity Diagram 

 Activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) atau aktivitas 

dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini adalah 

bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang 

dilakukan aktor, tetapi aktivitas apa yang dapat dilakukan oleh sistem. 

 Diagram aktivitas juga banyak digunakan untuk mendefinisikan hal-hal 

berikut (Sukamto dan Shalahuddin, 2014): 

1. Rancangan proses bisnis dimana setiap urutan aktivitas yang digambarkan 

merupakan proses bisnis sistem yang didefinisikan. 

2. Urutan atau pengelompokkan tampilan dari sistem (user interface) dimana 

setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan. 

3. Rancangan pengujian dimana setiap aktivitas dianggap memerlukan 

sebuah pengujian yang perlu didefinisikan kasus ujinya. 

4. Rancangan menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. 
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Tabel 2.3 Simbol-Simbol Activity Diagram  

Simbol Deskripsi 

Status awal 

 

Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status awal. 

Aktivitas 

 

Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya 

diawali dengan kata kerja. 

Percabangan / decision 

 

Asosiasi percabangan dimana jika ada pilihan 

aktivitas lebih dari satu. 

Penggabungan / join 

 

Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu 

aktivitas digabung menjadi satu. 

Status akhir 

 

Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram 

aktivitas memiliki sebuah status akhir. 

(Sumber: Sukamto dan Shalahuddin, 2014) 

2.3 Metode Pengembangan ADDIE 

ADDIE (Analyzing, Designing, Developing, Implementing, and 

Evaluating) adalah salah satu model yang telah umum digunakan untuk 

mengembangkan suatu aplikasi multimedia khususnya Game-Based Learning. 

Sesuai dengan kepanjangannya, model tersebut tersusun dari lima tahapan proses, 

yaitu: analisa, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. ADDIE 

merupakan sebuah model yang dikembangkan dari model ID (Instructional 

Design) yang digunakan untuk tujuan pengembangan landasan teoritis desain 

pembelajaran (Mahardhika, 2015). 

Aka (2013) dalam Mahardhika (2015) mengatakan bahwa, ADDIE muncul 

pada tahun 1990-an yang awalnya dikembangkan oleh Reiser dan Mollenda. Pada 

awalnya, model tersebut digunakan untuk pengembangan aplikasi yang bertujuan 

melatih pasukan militer (US Army) dalam proses pembelajaran untuk beberapa 

pekerjaan yang berhubungan dengan urusan militer. Salah satu fungsi ADDIE, 

Activitas
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yaitu: menjadi pedoman dalam membangun perangkat dan infrastruktur program 

pelatihan yang efektif, dinamis dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. 

2.4 Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) 

Kecerdasan buatan berasal dari bahasa Inggris “Artificial Intelligence” 

atau disingkat AI, yaitu intelligence adalah kata sifat yang berarti cerdas, 

sedangkan artificial artinya buatan (Sutojo dkk, 2011). Kecerdasan buatan yang 

dimaksud disini merujuk pada mesin yang mampu berpikir, menimbang tindakan 

yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh 

manusia.  

Misalnya anda mengunjungi sebuah situs agen penjualan barang antik. Di 

layar komputer muncul wajah seorang wanita yang sangat cantik. Sayangnya 

wajah wanita itu hanyalah ciptaan komputer belaka. Uniknya, ia mampu 

bercakap-cakap dengan anda untuk melayani penjualan barang antik dan anda 

tidak menyadarinya, layaknya anda berbicara dengan staf wanita sesungguhnya di 

counter agen penjualan. Kalau ini terjadi, maka pelayanan penjualan barang antik 

dapat dilakukan 100% online, dengan akurasi yang sangat tinggi, terutama dari 

konsistensi, keramahan, kecepatan, dan akurasi pelayanan dijamin memuaskan 

pelanggan. Lain kalau kita menggunakan staf manusia asli yang konsistensinya 

tidak bisa akurat karena terpengaruh kondisi fisik dan emosi saat itu. 

Berikut ini adalah definisi kecerdasan buatan yang telah didefinisikan oleh 

beberapa ahli (Sutojo dkk, 2011): 

1. H. A. Simon  

“Kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan kawasan 

penelitian, aplikasi dan instruksi yang terkait dengan pemrograman 

komputer untuk melakukan sesuatu hal yang dalam pandangan manusia 

adalah cerdas”. 

2. Rich and Knight  

“Kecerdasan buatan (artificial intelligence) merupakan sebuah studi 

tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat 

ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia”. 

 



  

16 

 

3. Encyclopedia Britannica 

“Kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam 

merepresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-

simbol dari pada bilangan, dan memproses informasi berdasarkan metode 

heuristic atau dengan berdasarkan sejumlah aturan”. 

2.5 Sistem Pakar (Expert System) 

Istilah sistem pakar berasal dari istilah knowledge-based expert system. 

Istilah ini muncul karena untuk memecahkan masalah, sistem pakar menggunakan 

pengetahuan seorang pakar yang dimasukkan ke dalam komputer. Seseorang yang 

bukan pakar menggunakan sistem pakar untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah, sedangkan seorang pakar menggunakan sistem pakar untuk 

knowledge assistant. Berikut adalah beberapa pengertian sistem pakar. (Sutojo 

dkk, 2011) 

1. Turban (2009, p402) 

“Sistem pakar adalah sebuah sistem yang menggunakan pengetahuan 

manusia dimana pengetahuan tersebut dimasukkan ke dalam komputer dan 

kemudian digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang 

biasanya membutuhkan kepakaran atau keahlian manusia”. 

2. Jackson (1999, p3) 

“Sistem pakar adalah program komputer yang merepresentasikan dan 

melakukan penalaran dengan pengetahuan beberapa pakar untuk 

memecahkan masalah atau memberi saran”. 

3. Luger dan Stubblefield (1993, p308) 

“Sistem pakar adalah program yang berbasiskan pengetahuan yang 

menyediakan solusi ‘kualitas pakar’ kepada masalah-masalah dalam 

bidang (domain) yang spesifik”. 

2.5.1 Manfaat Sistem Pakar 

Sistem pakar menjadi sangat populer karena sangat banyak kemampuan 

dan manfaat yang diberikannya, di antaranya (Sutojo dkk, 2011): 
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1. Meningkatkan produktivitas, karena sistem pakar dapat bekerja lebih cepat 

daripada manusia. 

2. Meningkatkan kualitas, dengan memberi nasehat yang konsisten dan 

mengurangi kesalahan. 

3. Mampu menangkap pengetahuan dan kepakaran seseorang. 

4. Dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya. 

5. Memudahkan akses pengetahuan seorang pakar. 

6. Andal, sistem pakar tidak pernah menjadi bosan dan kelelahan atau sakit. 

7. Mampu bekerja dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. 

Berbeda dengan sistem komputer konvensional, sistem pakar dapat 

bekerja dengan informasi yang tidak lengkap. Pengguna dapat merespon 

dengan “tidak tahu” atau “tidak yakin” pada satu atau lebih pertanyaan 

selama konsultasi dan sistem pakar tetap akan memberikan jawabannya. 

8. Bisa digunakan sebagai media pelengkap dalam latihan. Pengguna pemula 

yang bekerja dengan sistem pakar akan menjadi lebih berpengalaman 

karena adanya fasilitas penjelas yang berfungsi sebagai guru. 

9. Meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah karena sistem 

pakar mengambil sumber pengetahuan dari banyak pakar.  

2.5.2 Kekurangan Sistem Pakar 

Selain ada manfaat, ada juga beberapa kekurangan yang ada pada sistem 

pakar, di antaranya (Sutojo dkk, 2011): 

1. Biaya yang sangat mahal untuk membuat dan memeliharanya. 

2. Sulit dikembangkan karena keterbatasan keahlian dan ketersediaan pakar. 

3. Sistem pakar tidak 100% bernilai benar. 

2.5.3 Struktur Sistem Pakar 

Ada dua bagian dari sistem pakar, yaitu lingkungan pengembangan 

(development environment) dan lingkungan konsultasi (consultation 

environment). Lingkungan pengembangan digunakan oleh pembuat sistem pakar 

untuk membangun komponen-komponennya dan memperkenalkan pengetahuan 

ke dalam knowledge base (basis pengetahuan). Lingkungan konsultasi digunakan 
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oleh pengguna untuk berkonsultasi sehingga pengguna mendapatkan pengetahuan 

dan nasihat dari sistem pakar layaknya berkonsultasi dengan seorang pakar.  

Gambar 2.1 Struktur Sistem Pakar  

(Sumber: Sutojo dkk, 2011) 

Dari Gambar 2.1 diatas memperlihatkan bahwa komponen-komponen 

sistem pakar (Sutojo dkk, 2011), yaitu: 

1. Akuisisi Pengetahuan 

Subsistem ini digunakan untuk memasukkan pengetahuan dari seorang 

pakar dengan cara merekayasa pengetahuan agar bisa diproses oleh 

komputer dan menaruhnya ke dalam basis pengetahuan dengan format 

tertentu (dalam bentuk representasi pengetahuan). Sumber-sumber 

pengetahuan bisa diperoleh dari pakar, buku, dokumen multimedia, basis 

data, laporan riset khusus dan informasi yang terdapat di web. 

2. Basis Pengetahuan (Knowledge Base) 

Basis pengetahuan mengandung pengetahuan yang diperlukan untuk 

memahami, memformulasikan dan menyelesaikan masalah. Basis 

pengetahuan terdiri dari dua elemen dasar, yaitu: 

a. Fakta, misalnya situasi, kondisi atau permasalahan yang ada. 

b. Rule (aturan), untuk mengarahkan penggunaan pengetahuan dalam 

memecahkan masalah. 
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3. Mesin Inferensi (Inference Engine) 

Mesin inferensi adalah sebuah program yang berfungsi untuk memandu 

proses penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis 

pengetahuan yang ada, memanipulasi dan mengarahkan kaidah, model dan 

fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan untuk mencapai solusi atau 

kesimpulan. Dalam prosesnya, mesin inferensi menggunakan strategi 

pengendalian, yaitu strategi yang berfungsi sebagai panduan arah dalam 

melakukan proses penalaran. Ada tiga teknik pengendalian yang 

digunakan, yaitu Forward Chaining, Backward Chaining dan gabungan 

dari kedua teknik tersebut. 

4. Workplace 

Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja (working 

memory). Workplace digunakan untuk merekam hasil dan kesimpulan 

yang dicapai. 

5. Antarmuka Pengguna (User Interface) 

Digunakan sebagai media komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. 

Komunikasi ini paling bagus bila disajikan dalam bahasa alami (natural 

language) dan dilengkapi dengan grafik, menu dan formulir elektronik. 

Pada bagian ini akan terjadi dialog antara sistem pakar dan pengguna. 

6. Fasilitas Penjelasan 

Fasilitas penjelasan berguna dalam memberikan penjelasan kepada 

pengguna mengapa komputer meminta suatu informasi tertentu dari 

pengguna dan dasar apa yang digunakan komputer sehingga dapat 

menyimpulkan suatu kondisi. 

7. Perbaikan Pengetahuan 

Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan 

kinerjanya serta kemampuan untuk belajar dari kinerjanya. Kemampuan 

tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi sehingga 

program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan 

yang dialaminya. 
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8. Pengguna (User) 

Umumnya pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar (non-expert) 

yang membutuhkan solusi, saran atau pelatihan (training) dari berbagai 

permasalahan yang ada. 

2.5.4 Rule Sebagai Teknik Representasi Pengetahuan 

Setiap rule terdiri dari dua bagian, yaitu bagian IF disebut evidence (Fakta-

fakta) dan bagian THEN disebut Hipotesis atau kesimpulan.  

Syntax Rule adalah: 

  IF E THEN H 

  E: Evidence (Fakta-fakta) yang ada 

  H: Hipotesis atau kesimpulan yang dihasilkan 

 Secara umum, rule mempunyai evidence lebih dari satu yang dihubungkan 

oleh kata penghubung AND atau OR, atau kombinasi keduanya. Tetapi sebaiknya 

biasakan menghindari penggunaan AND dan OR secara sekaligus dalam satu rule. 

  IF  (E1 AND E2 AND E3... AND En)  THEN H 

  IF  (E1 OR E2 OR E3... OR En)   THEN H 

 Satu evidence bisa juga mempunyai hipotesis lebih dari satu. 

  IF  E  THEN  (H1 AND H2 AND H3... AND Hn) 

 Pada sistem pakar berbasis rule, domain pengetahuan direpresentasikan 

dalam sebuah kumpulan rule berbentuk IF-THEN, sedangkan data 

direpresentasikan dalam sebuah kumpulan fakta-fakta tentang kejadian saat ini. 

Mesin inferensi membandingkan masing-masing rule yang tersimpan dalam basis 

pengetahuan dengan fakta-fakta yang terdapat dalam database. Jika bagian IF 

(kondisi) dari rule cocok dengan fakta, maka rule dieksekusi dan bagian THEN 

(aksi) diletakkan dalam database sebagai fakta baru yang ditambahkan. 

2.6 Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Bintang Cendekia 

Berikut ini akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan profil Sekolah 

Dasar Islam Terpadu Bintang Cendekia, seperti sejarah singkat dan visi-misi 

sekolah. 
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2.6.1 Sejarah Singkat 

 Sekolah Dasar Islam Terpadu Bintang Cendekia Pekanbaru berdiri pada 

tahun 2005 yang beralamat di Jl. Lobak No. 101, Kecamatan Tampan, Kota 

Pekanbaru. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) SDIT Bintang Cendekia 

adalah 10495040. Yayasan Bintang Cendekia didirikan oleh wanita yang 

berjumlah 4 orang, yaitu: 1. Susiana Tabrani 2. Syahidah 3. Irma Hafida Rachman 

4. Nasriya Rasanuddin. Pada awal berdiri, SDIT Bintang Cendekia memiliki guru 

dan karyawan berjumlah 69 orang, sedangkan pada tahun 2017 sudah meningkat 

menjadi 90 orang. SDIT Bintang Cendekia juga menerima Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) untuk menuntut ilmu layaknya siswa normal pada umumnya. Pada 

tiap level (tingkatan kelas) terdapat minimal 1 siswa ABK. 

 SDIT Bintang Cendekia memiliki akreditasi A dan memiliki luas tanah 

15.120 m
2
. Sekolah ini memiliki rombongan belajar sebanyak 23 kelas, total 

jumlah siswa 498 orang (sudah termasuk siswa ABK), serta jumlah guru dan 

karyawan berjumlah 90 orang. Kurikulum yang diterapkan disekolah ini adalah 

Kurikulum-13 (K-13) dan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT). 

2.6.2 Visi dan Misi 

Adapun Visi dan Misi SDIT Bintang Cendekia Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

1. Visi: 

Menjadikan generasi yang unggul, beriman dan berakhlak sehingga 

tercipta khalifah fil ardh. 

2. Misi: 

a. Menanamkan aqidah yang benar. 

b. Menanamkan kecintaan kepada Allah, Rasul dan Agama. 

c. Menanamkan kecintaan kepada Al-Quran dan As-Sunah. 

d. Menanamkan kecintaan kepada sahabat, ulama, dan para pejuang 

Islam sehingga mampu meniru mereka dalam ilmu dan 

mengamalkan dalam kehidupan. 

e. Menumbuhkan kemampuan leadership skill sehingga dihasilkan 

generasi yang siap memakai dalam segala bidang kehidupan. 
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2.7 Web 

Menurut Kadir (2008), web adalah sebuah penyebaran informasi melalui 

internet. Sebenarnya antara www (world wide web) dan web adalah sama karena 

kebanyakan orang menyingkat www menjadi web saja. Web merupakan hal yang 

tidak dapat dipisahkan dari dunia internet. Melalui web, setiap pemakai internet 

bisa mengakses informasi-informasi di situs web yang tidak hanya berupa teks, 

tetapi juga dapat berupa gambar, suara, film, animasi, dll. Sebenarnya, web 

merupakan kumpulan-kumpulan dokumen yang banyak tersebar di beberapa 

komputer server yang berada di seluruh penjuru dunia dan terhubung menjadi satu 

jaringan melalui jaringan yang disebut internet. Berikut ini adalah pengertian dan 

definisi web: 

1. M. Rudyanto Arief 

Web adalah salah satu aplikasi yang berisikan dokumen-dokumen 

multimedia (teks, gambar, suara, animasi dan video) di dalamnya yang 

menggunakan protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) dan untuk 

mengaksesnya menggunakan perangkat lunak yang disebut browser. 

2. Rahmad Hidayat 

Web merupakan kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk 

menampilkan informasi teks, gambar diam atau gerak, animasi, suara, dan 

atau gabungan dari semuanya, baik bersifat statis maupun dinamis yang 

membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait, yang masing-

masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman. 

2.8 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP merupakan singkatan dari Hypertext Preprocessor yang digunakan 

sebagai bahasa script server-side dalam pengembangan web yang disisipkan pada 

dokumen HTML. Penggunaan PHP memungkinkan web dapat dibuat dinamis 

sehingga maintenance situs web tersebut menjadi lebih mudah dan efisien 

(Peranginangin, 2006). 

PHP memiliki banyak kelebihan yang tidak dimiliki oleh bahasa script 

sejenis. PHP difokuskan pada pembuatan script server-side, yang bisa melakukan 

apa saja yang dapat dilakukan oleh CGI, seperti mengumpulkan data dari form, 
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menghasilkan isi halaman web dinamis, dan kemampuan mengirim serta 

menerima cookies bahkan lebih daripada kemampuan CGI.  

PHP dapat digunakan pada semua sistem operasi, antara lain Linux, Unix 

(termasuk variannya HP-UX, Solaris dan OpenBSD), Microsoft Windows, Mac 

OS X, dan masih banyak lagi lainnya, bahkan PHP dapat bekerja sebagai suatu 

CGI processor. PHP tidak terbatas pada hasil keluaran HTML (HyperText 

Markup Languages). PHP juga memiliki kemampuan untuk mengolah keluaran 

gambar, file PDF, dan movies flash. PHP juga dapat menghasilkan teks seperti 

XHTML dan file XML lainnya.  

2.9 Framework Yii 

Nugroho (2010) dalam Jannah (2015) mengatakan bahwa, framework Yii 

adalah framework yang memiliki konsep penyelesaian suatu masalah tidak lagi 

dilihat dari bagaimana prosedurnya, tetapi dari objek-objek apa saja yang terkait 

untuk melakukan penyelesaian  masalah  tersebut  framework  Yii  

mengimplementasi  pola  desain model-view-controller  (MVC)  yang  diadopsi 

secara  luas  dalam  pemrograman  web.  MVC bertujuan  untuk  memisahkan  

logika  bisnis  dari pertimbangan  antar  muka  pengguna  agar  para pengembang  

bisa  lebih  mudah  mengubah  setiap bagian  tanpa  mempengaruhi  yang  lain. 

Asri (2012) dalam Jannah (2015) mengatakan, proses CRUD (Create, 

Read, Update, and Delete) pada  pembuatan  website  dapat  dilakukan  dengan 

lebih  mudah  karena  Yii  didukung  dengan  Gii Generator.  Warsito (2014) 

dalam Jannah (2015) mengungkapkan, penerapan framework  Yii  dapat  

mempermudah  memahami mekanisme  kerja  dari  sebuah  aplikasi dan 

menghemat  waktu  pengerjaan  suatu  aplikasi. 

2.10 MySQL 

MySQL merupakan salah satu database server yang berkembang di 

lingkungan open source dan didistribusikan secara free (gratis) di bawah lisensi 

GPL. MySQL merupakan RDBMS (Relational Database Management System) 

server. RDBMS adalah program yang memungkinkan pengguna database untuk 

membuat, mengelola, dan menggunakan data pada suatu model relational. 
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 Dengan demikian, tabel-tabel yang ada pada database memiliki relasi 

antara satu tabel dengan tabel lainnya (Prasetyo, 2004). 

Keunggulan dari MySQL ada 4, yaitu: 

1. Cepat, andal dan mudah dalam penggunaannya 

MySQL lebih cepat tiga sampai empat kali dari pada database server 

komersial yang beredar saat ini, mudah diatur dan tidak memerlukan 

seseorang yang ahli untuk mengatur administrasi pemasangan 

MySQL. 

2. Didukung oleh berbagai bahasa 

Database server MySQL dapat memberikan pesan error dalam 

berbagai bahasa seperti Belanda, Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis, 

Jerman, dan Italia. 

3. Mampu membuat tabel berukuran sangat besar 

Ukuran maksimal dari setiap tabel yang dapat dibuat dengan MySQL 

adalah 4GB sampai dengan ukuran file yang dapat ditangani oleh 

sistem operasi yang dipakai. 

4. Lebih murah 

MySQL bersifat open source dan didistribusikan dengan gratis tanpa 

biaya untuk UNIX platform dan Windows platform.  

2.11 Psikologi Pendidikan 

Secara harfiah, psikologi pendidikan terdiri atas kata, yakni psikologi dan 

pendidikan. Secara umum, psikologi dapat dimaknai sebagai ilmu jiwa, sedangkan 

pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai upaya mengubah perilaku 

individu (anak didik) dalam lingkungan yang terkontrol. Atas dua pengertian ini, 

psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perubahan 

perilaku anak didik. Chauhan, seorang ahli psikologi mendefinisikan psikologi 

pendidikan sebagai aplikasi penemuan-penemuan psikologi dalam bidang 

pendidikan. Sementara menurut H.C. Whiterington, psikologi pendidikan adalah 

studi yang sistematis mengenai proses dan faktor-faktor kejiwaan yang bersangkut 

paut atau berhubungan dengan pendidikan (Suyadi, 2010).  
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2.11.1 Gaya Belajar 

Menurut Dunn dan Dunn (1993) dalam Ambarwati (2009) mengatakan 

bahwa gaya belajar adalah cara manusia mulai berkonsentrasi, menyerap, 

memproses, dan menampung informasi yang baru dan sulit. Manusia adalah 

makhluk individual yang unik. Tak ada manusia di dunia yang secara fisik sama 

persis, kembar identik sekalipun. Apalagi karakter, kepribadian, dan kebiasaan 

masing-masing orang berbeda. Hal demikian ini menjelaskan mengapa masing-

masing individu memiliki gaya belajar yang berbeda pula. 

2.11.2 Jenis Gaya Belajar 

Barbara Prashnig, ahli pembelajaran dari Selandia Baru membagi tiga gaya 

belajar sesuai modalitas indriawi individu, yakni visual, auditorial, dan kinestetik 

(Ambarwati, 2009).  

1. Gaya Visual  

Gaya belajar visual merupakan pembelajar yang suka membaca dan 

belajar dengan indra penglihatan (mata). Secara umum, mereka mampu 

berkonsentrasi secara maksimal dengan (hanya) melihat dan mengamati 

objek belajar. Mereka cenderung mengingat kata-kata, angka, gambar, 

ilustrasi, grafik, dan simbol lebih baik serta lebih cepat daripada 

pembelajar lain. Mereka biasanya sangat andal dalam memvisualisasikan 

objek ke dalam gambar dan mempunyai imajinasi yang bagus. 

2. Gaya Auditorialal  

Gaya belajar auditorialal adalah pembelajar yang suka mendengarkan 

uraian guru di kelas maupun penjelasan orangtua saat mereka belajar. 

Mereka berkonsentrasi dengan baik saat mendengarkan bahan ajar yang 

disampaikan secara oral (berkata-kata). Umumnya para pelajar auditorial 

mampu mengingat sebagian besar dari yang mereka dengarkan. Mereka 

bahkan bisa belajar dengan efektif saat mendengarkan rekaman suara 

mereka sendiri yang sedang membacakan materi ajar. Sebagian dari 

pelajar berciri auditorial suka belajar berkelompok. Dengan diskusi antar-

teman, mereka lebih cepat memahami pelajaran. Atau sebaliknya, mereka 
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tidak suka belajar kelompok karena merasa lebih mampu berkonsentrasi 

saat berdialog dengan diri sendiri mengenai materi yang tengah dipelajari. 

3. Gaya Kinestetik  

Gaya belajar kinestetik adalah mereka yang butuh mengalami secara 

langsung dan nyata apa yang sedang mereka pelajari. Mayoritas dari 

kalangan ini adalah anak usia pra sekolah, meski tak sedikit siswa Sekolah 

Dasar, remaja, dan dewasa mampu belajar dan mengingat dengan mudah 

ketika melakukan sesuatu. Misalnya saat belajar sains (bumi berbentuk 

bulat seperti globe) mereka harus memandangi dan menyentuh globe 

secara langsung. Mereka tak akan puas hanya melihat globe di buku teks. 

Mereka adalah pembelajar yang mampu belajar dan mengingat dengan 

efektif melalui kegiatan yang melibatkan seluruh tubuhnya. Umumnya 

anak kinestetik unggul dalam bidang olahraga, seni tari, pantomim, teater, 

dan kegiatan yang melibatkan olah tubuh lainnya. 

Jika selama ini anak mengalami kesulitan belajar dengan gaya yang 

diterapkan saat ini, tidak ada salahnya mencoba model belajar yang lain (Subini, 

2011). 

1. Gaya Belajar Visual 

Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata 

sangat memegang peran penting. Gaya belajar secara visual dilakukan 

seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, 

peta, poster, grafik, dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks 

seperti tulisan dan huruf. Orang dengan gaya belajar visual memiliki 

kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan menangkap informasi secara 

visual sebelum mereka memahaminya. Mereka lebih mudah menangkap 

pelajaran lewat materi bergambar. Selain itu, mereka memiliki kepekaan 

terhadap warna dan pemahaman yang cukup terhadap artistik. 

2. Gaya Belajar Auditori 

Belajar auditori, yaitu gaya belajar yang dilakukan seseorang untuk 

memperoleh informasi dengan memanfaatkan indra telinga. Oleh karena 

itu, mereka sangat mengandalkan telinganya untuk mencapai kesuksesan 
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belajar, misalnya dengan cara mendengar seperti ceramah, radio, 

berdialog, dan berdiskusi. Selain itu, bisa juga mendengarkan melalui nada 

(nyanyian/lagu). 

3. Gaya Belajar Kinestetik 

Gaya belajar kinestetik merupakan cara belajar yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh informasi dengan melakukan pengalaman, gerakan, dan 

sentuhan. Selain itu, belajar secara kinestetik berhubungan dengan praktik 

atau pengalaman belajar secara langsung. 

2.12 Riset Terdahulu 

Tabel 2.4 Riset Terdahulu 

No Judul Oleh Hasil 

1. Aplikasi Sistem 

Pakar untuk 

Menentukan Gaya 

Belajar Anak Usia 

Sekolah Dasar   

Diki Arisandi 

dan Ade 

Saputra 

Aplikasi sistem pakar ini menggunakan 

pengetahuan yang didapat dari para pakar. 

Yang  menjadi  input  dari  penelusuran  ciri-

ciri  yang  dilakukan  oleh  pihak  yang 

berkonsultasi,  dan  output  yang  dihasilkan  

adalah  informasi  konsultasi  tipe  gaya belajar 

anak dan saran. Aplikasi  sistem  pakar  ini  

mempermudah  psikolog  menentukan  gaya  

belajar  anak usia sekolah dasar. 

2. Mobile-Based 

Expert Reliant 

System of 

Application 

Determining The 

Adequacy of Cows 

for Islamic Qurban 

Ritual Using 

Method of 

Forward Chaining 

Endah 

Purnamasari, 

Khaira 

Almisri, 

Inggih 

Permana dan 

Nurmaini 

Dalimunthe 

 

 

Penelitian ini menciptakan sebuah sistem pakar 

berbasis web dan mesin inferensi forward 

chaining. Yang terlibat di sistem ini 

diantaranya yaitu: (1) ulama; (2) dokter hewan; 

(3) pakar ilmu hewan. Terdapat 90 rule untuk 

menentukan kelayakan sapi qurban. Fitur 

utama yang ada pada sistem pakar ini adalah: 

(1) memeriksa kelayakan sapi; (2) perancangan 

fitur yang tanggap terhadap pertanyaan; (3) 

fitur yang dirancang untuk menyajikan fakta 

terbaru dari kesimpulan. 
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Tabel 2.4 Riset Terdahulu (Lanjutan) 

3. Sistem Pendukung 

Keputusan Berbasis 

Rule untuk 

Pemilihan Model 

Hijab 

Uci Indah Sari, 

Inggih Permana 

dan Febi Nur 

Salisah 

Penelitian ini membangun Sistem 

Pendukung Keputusan (SPK) berbasis if-

then rule untuk pemilihan model hijab 

berdasarkan bentuk wajah dan tempat 

pemakaian. SPK ini diimplementasikan 

pada aplikasi Android. Metode inferensi 

yang digunakan pada penelitian ini adalah 

forward chaining. Pada SPK ini terdapat 50 

keputusan model hijab. SPK membutuhkan 

19 kriteria dan 1970 rule.  

4. Sistem Pakar 

Penentuan Bakat 

Anak dengan 

Menggunakan 

Metode Forward 

Chaining 

Febi Nur 

Salisah, Leony 

Lidya dan 

Sarjon Defit 

Penelitian tersebut meneliti penentuan 

bakat anak usia Taman Kanak-Kanak (TK) 

4-6 tahun. Sistem pakar menggunakan 

mesin inferensi forward chaining, 

memerlukan 27 indikator, 83 variabel dan 

33 rule. Indikator yang digunakan 

bersumber pada standar Utah State Office 

of Education (USOE) America. 

 


