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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Siswa sekolah menengah atas adalah saat dimana siswa berada pada masa 

remaja. Masa ini adalah masa transisi dimana pada usia itu terjadi sebuah 

perubahan-perubahan baik berupa fisik maupun psikologisnya. Perubahan inilah 

yang menimbulkan beberapa permasalahan yang terkait dengan pemikiran dan 

perasaan sosialnya. Dalam kondisi psikologis yang seperti itu lebih mudah untuk 

terpengaruh dengan lingkungan, hal ini sangat berpengaruh dalam pembentukan 

perilaku mereka (Djiwadono, 2006) 

Banyak diantara siswa yang memiliki permasalahan, baik permasalan 

pribadi, sosial, hubungan dengan guru, teman sebaya, lawan jenis, keluarga dan 

lingkungan. Semua permasalahan tersebut ada yang bisa menyelesaikannya 

dengan baik tanpa bantuan orang lain dan ada yang tidak mampu 

menyelesaikannya sehingga menimbulkan reaksi yang bersifat negatif dalam diri 

siswa. Perilaku negatif atau menyimpang sering kali kita kenal dengan kenakalan 

remaja. Kenakalan remaja bisa disebabkan oleh berbagai faktor, faktor dari dalam 

diri dan faktor dari luar, yaitu lingkungan seperti lingkungan keluarga, 

masyarakat, maupun sekolah. Kenakalan remaja yang disebabkan oleh faktor 

lingkungan sekolah misalnya, membolos, terlambat datang kesekolah, dari rumah 

berangkat tetapi tidak datang ke sekolah, alpa, pulang disaat jam pelajaran 

sekolah, merokok, berkelahi, dan lain sebagainya ('Aathiroh, 2015). 

Penelitian sebelumnya Syah et al. (2016) membangun sistem pakar 

bimbingan dan konseling menggunakan metode Certainty Factor berbasis web 

dengan studi kasus Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Cikembar. 

Kemudian penelitian sebelumnya Munawir (2010) membangun sistem pakar 

konsultasi siswa bermasalah dapat memberikan konseling yang nyaman dan 

mudah dengan menggunakan metode pencarian Depth First Search dan mesin 

inferensi Backward Chaining.  
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SMA Seri Rama adalah sekolah menengah atas swasta yang memiliki 

murid sebanyak 167 siswa. Siswa-siswi ini mendapatkan bimbingan konseling 

jika telah terbukti melakukan kesalahan yang melanggar peraturan sekolah yang 

akan dibimbing pertama oleh Guru Wali Kelas masing-masing. Jika permasalahan 

yang dialami siswa tidak dapat ditangani lagi oleh Guru Wali Kelas maka 

bimbingan dan konseling diarahkan kepada Guru Kesiswaan. Jika permasalahan 

tersebut belum juga dapat terselesaikan oleh Guru Kesiswaan maka permasalahan 

tersebut ditangani oleh Kepala Sekolah untuk ditandak lanjuti.  

Setiap guru wali kelas yang menangani permasalahan kelas tidak berlatar 

belakang dari seorang guru bimbingan konseling sehingga tidak adanya kepastian 

ilmu tentang perilaku siswa dan solusi terbaik dalam penanganan siswa. 

Sedangkan Konselor atau Guru BK pada lembaga Bimbingan dan Konseling (BK) 

di sekolah berperan dalam proses pembentukan kepribadian siswa serta 

mengarahkan siswa untuk bisa menjadi lebih baik dalam mengasah kemampuan 

siswa dalam bidang akademik maupun non-akademik (Robiyono, et al., 2006). 

Permasalahan siswa adalah seperti masalah keuangan, merokok, tidur dikelas, 

tidak mematuhi perintah guru dan lain sebagainya. Permasalahan keuangan yang 

dialami siswa seperti seringnya menunggak uang Organisasi Siswa Intra Sekolah 

(OSIS) akibatnya berujung pada pendanaan sekolah. 

Maka dari itu untuk mempermudah menangani permasalahan yang dialami 

siswa, maka dibutuhkan sebuah sistem yang dapat mewakili seorang pakar yang 

memiliki basis pengetahuan dan pengalaman tentang bimbingan dan konseling, 

yaitu sebuah sistem pakar (Muharam, et al., 2016). Tujuan pengembangan sistem 

pakar tidak untuk menggantikan peran para pakar, namun untuk 

mengimplementasikan pengetahuan para pakar ke dalam bentuk perangkat lunak, 

sehingga dapat digunakan oleh banyak orang dan tanpa biaya yang besar 

(Hardianti, et al., 2012). 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Certainty Factor. 

Certainty Factor merupakan  suatu metode yang  digunakan  untuk  menyatakan 

kepercayaan dalam  sebuah  kejadian  (fakta  atau hipotesis)  berdasarkan  bukti  

atau  penilaian pakar.  Secara  konsep,  Certainty Factor (CF) merupakan salah 
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satu teknik yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengambilan  

keputusan. (Munawir, 2010). Metode Backward Chaining adalah pendekatan 

yang dimotori tujuan. Dalam pendekatan ini pelacakan dimulai dari tujuan, 

selanjutnya dicari aturan yang memiliki tujuan tersebut untuk kesimpulannya, 

untuk dapat membantu siswa untuk mengetahui secara awal permasalahan dan 

sebab yang dihadapinya dan dapat memberikan konseling atas permasalahan yang 

dihadapinya, konseling secara umum maupun konseling secara agama. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis  

melakasanakan penelitian dengan mengambil judul “Sistem Pakar Bimbingan 

Konseling Siswa (Studi Kasus : SMA Seri Rama)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem pakar yang dapat berfungsi dengan 

baik untuk konseling siswa bermasalah? 

2. Bagaimana sistem pakar memberikan pengetahuan dari hasil 

konseling kepada Guru Wali Kelas dan Guru Kesiswaan?  

1.3 Batasan Masalah 

Berikut beberapa batasan masalah dalam penelitian ini: 

1. Penelitian ini dilakukan pada SMA Seri Rama. 

2. Permasalahan siswa yang diangkat adalah masalah pribadi, masalah 

sosial, masalah belajar, dan masalah karier. 

3. Pengetahuan yang diberikan berupa pembinaan diri lewat 

pengetahuan dan teori akhlak serta norma-norma baik dan rujukan 

dari tiga pakar  

4. Metode pengujian pada penelitian ini adalah Metode User 

Acceptance Test (UAT) dan Blackbox Test. 

5. Pakar dari sistem pakar ini adalah dari Psikolog yaitu Ibu Indah 

Damayanti, S.Psi., M.Psi., Psikolog, dan Konselor yaitu Ibu Raja 

Rahim, S.Pd.I., M.Pd., Kons. dan Ibu Hasgimiyanti, M.Pd., Kons. 
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1.4 Tujuan 

Sesuai dengan latar belakang diatas maka ada beberapa tujuan dari 

dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Membantu menangani permasalahan siswa SMA Seri Rama dan 

membantu jajaran pengajar yang menangani permasalahan siswa di 

SMA Seri Rama untuk mengontrol tingkat siswa bermasalah sedini 

mungkin. 

2. Membangun sistem pakar yang dapat mengakomodir bimbingan 

terhadap siswa bermasalah dengan pendekatan pengetahuan 

pembinaan diri dan akhlak yang baik. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Guru BK SMA Seri Rama terbantu dalam memutuskan tindakan apa 

saat membimbing seluruh siswanya sehingga karakter siswa SMA 

Seri Rama lebih mudah terbentuk. 

2. Menjadikan Siswa yang kuat akan pengetahuan akhlak dan norma-

norma yang baik.  

3. Mempercepat tindakan guru dalam memutuskan tindakan yang 

seharusnya disampaikan kepada siswa bermasalah. 

4. Guru Wali Kelas dan Guru Kesiswaan SMAS Seri Rama lebih 

terbantu dalam bimbingan dan konsultasi siswa bermasalah. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran umum tentang 

pemograman yang akan dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, mencoba 

merumuskan inti permasalahan yang dihadapi, menentukan tujuan dan 
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kegunaan penelitian, yang kemudian diikuti dengan pembatasan 

masalah, serta sistematika  penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan dan hal-hal yang berguna dalam proses 

analisis permasalahan serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian 

serupa yang telah pernah dilakukan sebelumnya termasuk sintesisnya. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang tinjauan umum dari pendidikan dalam membangun 

karakter bangsa dan kesadaran siswa dalam menjalankan dan 

mengamalkan akhlak beserta norma-norma baik. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan permasalahan yang telah 

dirumuskan dengan menggunakan landasan teori yang mendukung dan 

disajikan secara rinci. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang sistem pakar bimbingan dan konseling yang 

akan berjalan beserta pengujian Blackbox Testing dan User Acceptance 

Test terahadap sistem pakar.  

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dari tugas akhir yang dibuat dan saran 

untuk penelitian selanjutnya. 


