
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anak-anak dimasa perkembangan baik dalam perkembangan kejiwaan 

maupun perkembangan fisiknya diperlukan perhatian orang tua. Tahap tumbuh 

kembang anak, anak yang perkembangan perilaku normal dituntut untuk dapat 

berperilaku dengan baik. Namun, masalah akan muncul apabila anak berperilaku 

tidak seperti anak se-usianya dan ada terdapat gangguan dalam perkembangan 

emosi sang anak. Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai dengan 

terganggunya emosi, pikiran, dan perilaku yang dialami hampir setiap individu. 

Angka penderita gangguan jiwa mengkhawatirkan secara global. Data World 

Health Organization (WHO) tahun 2012 sekitar 450 juta orang di dunia mengalami 

gangguan jiwa. Pada  tahun 2013 terdapat 14 juta orang penduduk indonesia usia 

di atas 15 tahun mengalami masalah gangguan kesehatan mental emosional yang 

ditunjukan dengan gejala-gejala depresi dan kecemasan, (Kemenkes, 2012). 

Menurut PPDGJ-III (Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa) 

Gangguan jiwa adalah gangguan pikiran, perasaan atau tingkah laku sehingga 

menimbulkan penderitaan dan terganggunya fungsi sehari-hari (Maslim, 2003). 

Masyarakat hanya mengetahui gangguan jiwa dengan sebutan gila karena 

kurangnya pengetahuan tentang macam-macam dan jenis gangguan jiwa yang di 

alami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat seperti contoh retardasi 

mental. Retardasi mental adalah perkembangan jiwa yang terhenti atau tidak 

lengkap, ditandai dengan terhentinya perkembangan keterampilan selama 

perkembangan, sehingga mempengaruhi kecerdasan (Maslim, 2003). Retardasi 

mental atau keterbelakangan mental adalah suatu kondisi seorang anak dengan 

fungsi intelegensia kurang dari 70 sebelum memasuki usia 18 tahun dan sulit untuk 

beradaptasi dengan lingkungan (Santrock, 2007). Seorang anak yang mengalami 

retardasi mental tentunya akan membuat orang tua khawatir tentang masa depan 

anaknya. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pengetahuan orang tua, kesulitan 
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orang tua pasien mengeluarkan biaya dan kurangnya ketersedian psikolog di daerah 

menjadi kendala yang kerap muncul. Sehingga orang tua mendaftarkan ke Sekolah 

Luar Biasa (SLB) untuk pendidikan sang anak. Tahap penerimaan siswa baru di 

SLB biasanya dilakukan Assesment Test yaitu proses untuk mengetahui 

kemampuan seseorang terhadap suatu kompetensi berdasarkan kompetensi untuk 

menentukan kelas yang akan ditempati, untuk kasus retardasi mental biasanya 

asessment test dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ)  

Dari permasalahan di atas maka, diperlukan sebuah sistem screening awal 

pengenalan dini yang tepat untuk memprediksi kelas retardasi mental pada anak. 

Screening awal adalah cara untuk mengidentifikasi penyakit yang belum diketahui 

melalui suatu pemeriksaan sehingga dapat mengetahui seseorang menderita 

penyakit dengan orang yang tidak menderita penyakit. Sehingga hasil sistem 

screening secara tidak langsung diharapkan dapat membantu orang tua dan guru 

SLB sebagai pengguna untuk mengetahui anaknya mengalami gangguan retardasi 

mental. Sehingga dapat mencegah keterlambatan dalam menangani gangguan 

retardasi mental pada anak-anak. Sistem yang dibangun menggunakan jaringan 

syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan merupakan suatu sistem yang memiliki 

karakteristik menyerupai otak manusia dan dikembangkan dari cara berpikir 

manusia pada model otomatis (Puspitaningrum, 2006). Dengan jaringan syaraf 

tiruan, sistem akan dapat menganalisa melalui gejala-gejala yang disarankan. 

Dalam penelitian ini  di coba untuk mempelajari dan penerapannya di dalam bidang 

kesehatan yaitu screening awal gangguan retardasi mental pada anak dengan 

menggunakan metode pembelajaran Backpropagation Neural Network. 

Jaringan syaraf tiruan merupakan hasil perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi yang sedang berkembang pesat. Sudah banyak penerapan jaringan 

syaraf tiruan ini yang digunakan dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan di 

antaranya deteksi penyakit tulang (Sukmawati, 2014) dan untuk prediksi Prediksi 

Nilai Ujian Sekolah dengan Backpropagation Neural Network (Kosasi, 2013) 

 Penelitian-penelitian tentang gangguan jiwa yang telah banyak dilakukan, 

di antaranya sistem pakar dalam menentukan tingkat IQ anak yang mengalami 
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retardasi mental dengan metode certainty factor (Studi kasus: pendidikan SLB/B 

Karya Murni) penelitian yang diakukan oleh Daeli (2013) dengan hasil akurasinya 

60%. Penelitian menggunakan metode Backpropagation diantaranya Nurkhozim, 

dkk (2011) dalam penelitiannya yang berjudul komparasi metode klasifikasi 

penyakit diabetes militus dengan menggunakan jaringan syaraf tiruan Learning 

Vector Quantization (LVQ) dan Backpropagation, dengan perbandingan antara 

metode Learning Vector Quantization (LVQ) dan Backpropagation. Akurasi yang 

dihasilkan berdasarkan parameter learning rate  menggunakan metode LVQ adalah 

97.7%. Sedangkan metode Backpropagation akurasi yang mengkhasilkan adalah 

99%. Sedangkan berdasarkan jumlah iterasi pada data training dari kedua metode, 

rata-rata akurasi LVQ adalah 97.7% dan akurasi pada metode Backpropagation 

adalah 99.2%. Sehingga metode Backpropagation mempunyai akurasi lebih tinggi 

dibandingkan dengan metode LVQ.   

Dari latar belakang permasalahan di atas maka dapat digunakan metode 

Backpropagation Neural Network untuk proses screening awal gangguan retardasi 

mental. Sehingga dapat memprediksi dari penerapan metode ini untuk mengetahui 

kelas gangguan retardasi mental. Dan kemudian diterapkan kedalam sebuah sistem 

yang dapat membantu pengguna, baik orang tua maupun masyarakat untuk 

mendapatkan infomasi tentang retardasi mental sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. Maka dilakukan penelitian dan mengajukan tugas akhir dengan judul : 

“Penerapan Metode Backpropagation Neural Network Untuk Screening Awal 

Gangguan Retardasi Mental Pada Anak SLB Kota Pekanbaru” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka dapat diambil 

suatu rumusan masalah yaitu bagaimana menerapkan metode Backpropagation 

Neural Network Untuk Screening Awal Gangguan Retardasi Mental. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibutuhkan untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan 

suatu masalah. Penelitian membatasi ruang lingkup yang akan dibahas adalah : 

1. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 14 yaitu: 

merasa sulit untuk mengingat sesuatu, tidak mengerti cara membayar 

barang atau kesulitan berbelanja, mengalami kesulitan terhadap peraturan 

dasar rumah tangga contoh makan dengan tangan kanan, tidak merasa 

bersalah ketika melakukan kesalahan, kesulitan dalam mengenali atau 

bergaul dengan lingkungan atau tempat tinggal, menunjukan perilaku 

kekanak-kanakan, kurangnya rasa keingintahuan, kemampuan belajar 

menurun, kesulitan terhadap pelajaran sekolah, melakukan pekerjaan 

selalu dibantu oleh orang lain, keterlambatan bicara dibandingkan dengan 

anak seusianya, memiliki perbedaan tinggi dan berat badan dengan anak 

seusianya, memiliki masalah dengan perhatian menyelesaikan masalah 

berpikir yang masuk akal dan lambat dalam belajar dan merasa kesulitan 

jika menghadapi masalah baru. 

2. Keluaran dari sistem ini adalah screening awal prediksi kelas retardasi 

mental yang terbagi atas : 

a. Retardasi mental ringan  

b. Retardasi mental sedang 

c. Retardasi mental berat  

3. Data yang digunakan hanya data siswa 4 SLB kota pekanbaru yaitu SLB 

Al-Faqih, SLB Pelita Hati, SLB Panam Mulia, dan SLB Kasih Ibu dengan 

usia 10 tahun sampai usia18 tahun. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Menerapkan metode Backpropagation Neural Network untuk screening awal 

gangguan retardasi mental. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan tugas 

akhir yang akan dibuat : 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penelitian memaparkan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini penelitian menjelaskan teori-teori tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan judul, model pengembangan sistem serta tentang teori-teori yang 

mendukung pembuatan sistem. Teori yang diangkat yaitu mengenai metode 

Backpropagation Neural Network 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi langkah langkah dalam melaksanakan tugas akhir 

BAB IV ANALISA PERANCANGAN 

Bab ini berisi tentang analisa dari sistem yang akan dibangun menggunakan 

metode Backpropagation Neural Network serta perancangan atau prototype 

dari sistem tersebut. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisi implementasi dari jaringan syaraf tiruan menggunakan metode 

Backpropagation Neural Network untuk screening awal gangguan retardasi 

mental. 

BAB VI  PENUTUP 

 Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran  dari hasil 

 penelitian yang diperoleh untuk para pembaca dan penelitian berikutnya. 
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