
BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

5.1 Implementasi

Implementasi merupakan tahap dimana sistem siap untuk dioprasikan pada

keadaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang dibuat

telah menghasilkan tujuan yang diinginkan. Aplikasi ini dibuat menggunakan

bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.

Teknologi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi sistem pakar untuk

mendiagnosa gangguan autisme pada anak usia dini diimplementasikan dalam

bentuk aplikasi berbasis web, yang membentuk sebuah program yang dapat

berdiri sendiri dan dapat dijalankan dalam lingkungan internet. Sehingga dengan

adanya sistem pakar berbasis web ini user/pengguna diharapkan dapat

meningkatkan pengetahuan serta dapat memberikan suatu kemudahan dalam hal

mendiagnosa gangguan autisme pada anak usia dini.

5.1.1 Alasan Pemilihan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam sistem ini yaitu bahasa

pemrograman PHP dengan modul Apache dan dabase MySQL. Pertimbangan ini

berdasarkan:

1. Akses database yeng lebih fleksibel.

2. MySQL merupakan database server yang terkenal kerena ketangguhan,

kesempatan dan keamanannya.

3. MySQL mampu menangani data yang cukup besar.

4. Life cycle yang singkat, sehingga PHP selalu up to date mengikuti

perkembangan teknologi internet.

5. PHP dapat dipakai hampir di semua web server yang ada.
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6. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya milis – milis

dan developer yang siap membantu dalam pengembangan.

7. PHP dan MySQL memiliki kecepatan dalam eksekusi perintah dan

kemampuan untuk menangani jutaan request secara bersamaan.

8. MySQL merupakan software sistem manajemen database (DBMS) yang

sangat poluler dikalangan pemrograman web dengan menggunakan

database sebagai pengelola data.

5.1.2 Batasan Implementasi

Batasan implementasi dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam pembuatan aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP dan

database MySQL.

2. User/pengguna mengisi data anak dan menjawab pertanyaan yang

diberikan oleh sistem berdasarkan gejala yang tampak pada anak.

3. Pertanyaan yang ada pada sistem berdasarkan data gejala gangguan autis

yang diperoleh dari psikolog.

4. Untuk keakuratan hasil diagnosa, user/pengguna diberikan hasil dari nilai

diagnosa seberapa besar kemungkinan seorang anak mengalami gangguan

autis.

5. Setelah semua pertanyaan yang diberikan kepada user/pengguna dijawab,

sistem akan melakukan perhitungan ketidak pastian dengan menggunakan

teorema bayes berdasarkan formula bayes yang telah ditentukan.

6. Hasil diagnosa user/pengguna terhadap anak disimpan dan hanya bisa

dilihat oleh admin dan user/pengguna hanya bisa melihat data yang telah

didiagnosa oleh sistem atau melakukan print langsung hasil diagnosa.

7. Hasil diagnosa user/pengguna terhadap anak akan menghasilkan

kemungkinan jenis gangguan apa yang diderita anak berdasarkan

gangguan-gangguan autis dan sistem akan memberikan solusi yaitu berupa

terapi apa yang harus dilakukan.
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5.1.3 Kebutuhan Hardware dan Software

Mulai dari tahap penelitian sampai dengan tahap implemenrasi dalam

membangun Aplikasi Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Gangguan Autisme Pada

Anak Usia Dini Menggunakan Metode Bayes. Aplikasi ini menggukan sebuah

perangkat komputer dengan spesifikasi sebagai berikut:

5.1.3.1 Hardware dan Software dalam pembuatan aplikasi:

a. Hardware

1. Processor Intel® Core ™ i5-3210M CPU @ 2.50GHz

2. Memory 4GB DDR3

3. Hardisk 500GB

4. Printer Canon MP230

b. Software

1. Windows 8 Pro 64-bit

2. XAMPP 1.7

3. Adobe Photoshop CS3

4. Notepad++

5. Microsoft Office 2007

6. Microsoft Visio 2007

5.1.3.2 Hardware dan Software minimal untuk menjalankan program:

a. Hardware

1. Processor Intel Atom @ 1.60GHz

2. Memory 1GB

3. Hardisk 120GB

4. Mouse, Keybord, dan Monitor.

b. Software

1. Windows XP Profesional

2. XAMPP atau Appserv.

3. Macromedia Dreamweaver MX atau Notepad
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5.2 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan tujuan untuk menjamin sistem yang

dibuat dengan analisa dan perancangan yang menghasilkan suatu kesimpulan.

Sebelum sistem diimplementasikan, maka sistem terlebih dahulu harus bebas dari

kesalahan, sehingga sistem berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

5.2.1 Deskripsi Sistem

Deskripsi dari aplikasi sisem pakar untuk mendiagnosa gangguan autisme

pada anak usia dini adalah sebagai berikut:

5.2.1.1 Halaman Utama

Halaman utama ini akan muncul pertama kali saat pengguna mengakses

sistem. Pada halaman utama terdapat menu Home, Diagnosa, Buku Tamu dan

Login. Halaman utama bisa dilihat pada gambar 5.1 berikut.

Gambar 5.1 Halaman Utama
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5.2.1.2 Halaman Menu Diagnosa Anak

Pada menu diagnosa anak, pertama yang harus dilakukan user adalah

meng-inputkan data anak dengan maksud untuk mengetahui usia anak. Karena

pada aplikasi sistem pakar akan menampilkan gejala-gejala yang diderita oleh

anak berdasarkan usia anak. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 5.2 input data

anak.

Gambar 5.2 Input Data Anak

Setelah melakukan input data anak, maka sistem akan menampilkan

halaman diagnosa anak yang berupa pertanyaan-pertanyaan tentang gejala-gejala

yang dialami oleh anak. Sebagai contoh diambil usia anak 2 bulan sampai 1 tahun

dengan gangguan perilaku. Pada gangguan perilaku di usia 2 bulan sampai 1

tahun, terdapat 3 pertanyaan yang akan di tampilkan. Jika saat pertanyaan pertama

dijawab dengan jaawaban”Ya” maka sistem akan menampilkan pertanyaan kedua.

Jika pertanyaan kedua juga dijawab “Ya” maka sistem akan menampilkan

pertanyaan ketiga dan user/pengguna juga menjawab”Ya”, maka sistem akan

menghitung kemungkinan nilai probabillitas dari gangguan perilaku. Sistem tidak

akan berhenti menampilkan pertanyaan-pertanyaan sampai akhir dari gejala setiap

gangguannya, meskipun jawaban dari pertanyaan dijawab “Tidak”. Jika tidak,

maka nilainya menjadi nol (0). Untuk lebih jelasnya lihat gambar 5.3 halaman

diagnosa anak.
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Gambar 5.3 Halaman Diagnosa Anak
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Gambar 5.3 Halaman Diagnosa Anak Lanjutan

Dari gambar diatas, jika pertanyaan kedua dijawab dengan jawaban

“Tidak”, maka sistem akan tetap menampilkan pertanyaan ketiga, tapi pada

pertanyaan kedua akan terhitung dengan nilai nol (0). Maksud dari sistem

menampilkan semua pertanyaan dari setiap gangguan yaitu untuk menghitung

berapa nilai probabilitas dari gangguan yang diderita oleh anak.
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5.2.2 Pengujian Alfa Test

Pengujian alfa test ini digunakan untuk menilai tingkat kepuasan

user/pengguna terhadap Aplikasi Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Gangguan

Autisme secara dini. Untuk mendapatkan penilaian tersebut, user/pengguna

diberikan beberapa kuisioner. Pengujian alfa test ini melibatkan 10 orang

user/pengguna, 1 psikolog, 9 masyarakat. User/pengguna diberikan waktu 10-15

menit untuk mencoba menggunakan aplikasi sistem pakar gangguan autisme dan

kemudian menjawab kuisioner. Materi yang diujikan adalah seputar sistem dan

hasil diagnosa gangguan autisme secara dini yaitu usia 2 bulan sampai 5 tahun.

Hasil dari alfa test dengan cara mengisi angket yang menjelaskan apakah

sistem yang dibangun layak atau tidak dalam membantu masyarakat yaitu baik

orang tua, guru, pengasuh, dan terapis.

Berikut adalah jawaban angket atau yang telah disebarkan kepada orang-

orang yang berhubungan dengan sistem yang dibuat. Angket atau kuiseoner untuk

masyarakat terdi dari 7 pertanyaan, untuk lebih jelas lihat tabel 5.1 Alfa Test untuk

Masyarakat.

Tabel 5.1: Alfa Test Untuk Masyarakat

No Pertanyaan
Jawaban

Ya Tidak

1. Apakah anda sebelumnya pernah menggunakan aplikasi

sistem pakar untuk mendiagnosa gangguan autisme pada

anak ?

9

2 Apakah anda pernah melihat sistem yang sama dengan

sistem berbasis pengetahuan untuk mendiagnosa gangguan

autisme pada anak usia 2 bulan sampai 5 tahun yang

menggunakan metode bayes (teorema bayes) ?

9
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3
Setelah menggunakan aplikasi sistem diagnosa gangguan

autis ini, menurut anda apakah tampilan (interface) dalam

perpaduan warnanya membuat anda bosan?
9

4
Apakah setelah adanya aplikasi sistem pakar untuk

mendiagnosa gangguan autis ini, anda merasa aplikasi ini

dapat membantu orang awam dalam mendiagnosa

gangguan autis pada usia dini, yakni usia 2 bulan sampai 5

tahun?

9

5
Pada saat sistem dijalankan, apakah ada kesalahan atau

error pada salah satu menu yang telah disediakan? 9

6
Apakah menu-menu yang disediakan oleh sistem

menyulitkan anda untuk menggunakannya? 9

7
Apakah hasil diagnosa yang dikeluarkan atau

direkomendasikan oleh sistem memuaskan? 9

Dibawah ini adalah tabel kuiseoner untuk pakar (Psikolog), lihat tabel 5.2

Alfa Test untuk Pakar (Psikolog).

Tabel 5.2 Alfa Test untuk Pakar (Psikolog)

No Pertanyaan
Jawaban

Ya Tidak

1 Apakah diagnosa gangguan yang dikeluarkan sistem telah

sesuai dengan gejala yang dialami ?

2
Apakah hasil terapi yang dikeluarkan sistem telah sesuai

dengan gangguan autis berdasarkan usia anak?

3
Apakah setelah adanya aplikasi sistem untuk mendiagnosa

gangguan autis ini, anda merasa aplikasi ini dapat

membantu orang awam dalam mendiagnosa gangguan

autis pada usia dini, yakni usia 2 bulan sampai 5 tahun?

4 Apakah hasil diagnosa yang dikeluarkan atau

Tabel 5.1: Alfa Test Untuk Masyarakat Lanjutan
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direkomendasikan oleh sistem memuaskan?

5
Pada saat sistem dijalankan, apakah ada kesalahan atau

error pada salah satu menu yang telah disediakan?

6
Apakan penggunaan warna yang digunakan dalam sistem

ini sudah cocok dan serasi dengan tema yang diterapkan

yaitu gangguan autisme?

7
Apakah anda merasa sistem ini dapat memberikan

informasi kepada user/pengguna tentang gangguan

autisme itu sendiri?

5.2.3 Pengujian Black Box Test

Pengujian black box test ini digunakan untuk mengamati keluaran dari

berbagai masukan ke dalam sistem. Jika keluaran sistem telah sesuai dengan

rancangan untuk variasi data, maka sistem tersebut dinyatakan baik. Dibawah ini

diambil contoh pengujian black box untuk usia 2 bulan sampai 1 tahun yang

berdasarkan pohon inferensi pada bab IV halaman IV-11.

Tabel 5.3: Pengujian Diagnosa Usia 2 Bulan Sampai 1 Tahun

Nama Gejala Nama Gangguan Diagnosa Sistem

Nilai

Probabili

tas

 Bayi sangat pendiam dan

sangat baik (G001)

 Jarang menunjukkan senyum

sosial (G002)

 Sering menangis ditengah

malam dan sulit ditenangkan

(G003)

Gangguan

Perilaku (GG01)

 Bayi sangat pendiam dan

sangat baik (Ya)

 Jarang menunjukkan

senyum sosial (Ya)

 Sering menangis

ditengah malam dan sulit

ditenangkan (Ya)

30.23%

 Bayi sangat pendiam dan

sangat baik (Ya)

 Jarang menunjukkan

27,73%

Tabel 5.2 Alfa Test untuk Pakar (Psikolog) Lanjutan
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senyum sosial (Ya)

 Sering menangis

ditengah malam dan sulit

ditenangkan (Tidak)

 Bayi sangat pendiam dan

sangat baik (Ya)

 Jarang menunjukkan

senyum sosial (Tidak)

 Sering menangis

ditengah malam dan sulit

ditenangkan (Ya)

25,23%

 Bayi sangat pendiam dan

sangat baik (Ya)

 Jarang menunjukkan

senyum sosial (Tidak)

 Sering menangis

ditengah malam dan sulit

ditenangkan (Tidak)

22,73%

 Bayi tidak sering melakukan

kontak mata (G004)

 Tidak berusaha menatap

mata bila dipanggil (G005)

 Seringkali menolak bila

disentuh atau dibelai (G006)

 Menjadi tegang apabila

digendong (G007)

 Jarang menyodorkan kedua

tangan untuk diminta

gendong (G008)

Gangguan

Interaksi Sosial

(GG02)

 Bayi tidak sering

melakukan kontak mata

(Ya)

 Tidak berusaha menatap

mata bila dipanggil (Ya)

 Seringkali menolak bila

disentuh atau dibelai

(Ya)

 Menjadi tegang apabila

digendong (Ya)

 Jarang menyodorkan

kedua tangan untuk

57,73%

Tabel 5.3: Pengujian Diagnosa Usia 2 Bulan Sampai 1 Tahun Lanjutan
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diminta gendong (Ya)

 Bayi tidak sering

melakukan kontak mata

(Ya)

 Tidak berusaha menatap

mata bila dipanggil (Ya)

 Seringkali menolak bila

disentuh atau dibelai

(Ya)

 Menjadi tegang apabila

digendong (Ya)

 Jarang menyodorkan

kedua tangan untuk

diminta gendong (Tidak)

52,73%

 Bayi tidak sering

melakukan kontak mata

(Ya)

 Tidak berusaha menatap

mata bila dipanggil (Ya)

 Seringkali menolak bila

disentuh atau dibelai

(Ya)

 Menjadi tegang apabila

digendong (Tidak)

 Jarang menyodorkan

kedua tangan untuk

diminta gendong (Tidak)

40,23%

 Bayi tidak sering

melakukan kontak mata

(Ya)

40,23%

Tabel 5.3: Pengujian Diagnosa Usia 2 Bulan Sampai 1 Tahun Lanjutan
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 Tidak berusaha menatap

mata bila dipanggil

(Tidak)

 Seringkali menolak bila

disentuh atau dibelai

(Tidak)

 Menjadi tegang apabila

digendong (Ya)

 Jarang menyodorkan

kedua tangan untuk

diminta gendong (Ya)

 Jarang mengoceh (G009)

Gangguan Bahasa

dan Komunikasi

(GG03)

 Jarang mengoceh (Ya) 22,73%

 Tidak responsive terhadap

suara ibu (G010)

 Bayi tidak merespon pada

saat namanya dipanggil

(G011)

Gangguan Respon

Terhadap

Rangsang Indera

(GG04)

 Tidak responsive

terhadap suara ibu (Ya)

 Bayi tidak merespon

pada saat namanya

dipanggil (Ya)

17,24%

 Tidak responsive

terhadap suara ibu (Ya)

 Bayi tidak merespon

pada saat namanya

dipanggil (Tidak)

13,64%

 Anak tidak mau merespon

ketika bermain sederhana

seperti bermain cilukba, bye-

bye,dsb. (G012)

 Anak tidak tersenyum bila

diajak bercanda. (G013)

Gangguan Pola

Bermain (GG05)

 Anak tidak mau

merespon ketika bermain

sederhana seperti

bermain cilukba, bye-

bye,dsb. (Ya)

 Anak tidak tersenyum

26,18%

Tabel 5.3: Pengujian Diagnosa Usia 2 Bulan Sampai 1 Tahun Lanjutan
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bila diajak bercanda.

(Ya)

 Anak tidak mau

merespon ketika bermain

sederhana seperti

bermain cilukba, bye-

bye,dsb. (Ya)

 Anak tidak tersenyum

bila diajak bercanda.

(Tidak)

18,18%

5.2.4 Pengujian Sistem Terhadap Pakar (Validasi)

Dalam pengujian sistem terhadap pakara, sistem akan menelusuri semua

pertanyaan dari gejala gangguan yang ada. Sedangkan pakar melakukan diagnosa

dengan melihat gejala yang ada misalnya dari satu gangguan terdapat 5 gejala,

maka 3 dari gejala gangguan harus terpenuhi kemudian dapat di indikasikasi

sebagai gangguan autisme. Kemudian dilakukan pengamatan lebih lanjut 1 bulan

atau 2 bulan kedepan apakah anak mengalami kemajuan perkembangan atau tidak.

Jika tidak mengalami kemajuan perkembangan pada anak, maka anak positif

mengalami gangguan autisme.

Tabel 5.3: Pengujian Diagnosa Usia 2 Bulan Sampai 1 Tahun Lanjutan



V-15

Contoh pada gangguan interaksi sosial usia 2 bulan sampai 1 tahun:

Tabel 5.4: Pengujian Sistem Terhadap Pakar

Nama Gejala Diagnosa Sistem Diagnosa Pakar Nama Gangguan

1. Bayi tidak sering

melakukan kontak mata.

(G004)

2. Tidak berusaha menatap

mata bila dipanggil.

(G005)

3. Seringkali menolak bila

disentuh atau dibelai.

(G006)

4. Menjadi tegang apabila

digendong. (G007)

5. Jarang menyodorkan

kedua tangan untuk

diminta gendong (G008)

Jika G004 (Ya), G005

(Ya), G006 (Ya),

G006 (Ya), G007

(Ya), G008 (Ya)

Maka dapat nilai

Probabilitas 57,73%

Jika terpenuhi 3 gejala

dari 5 gejala, maka

validasi pakar untuk

gangguan interaksi

sosial adalah 60%

Gangguan

Interaksi Sosial

Berdasarkan hasil dari pengujian sistem terhadap pakar, maka didapat

hasil perbandingan dimana hasil diagnosa sistem terhadap gangguan interaksi

sosial yaitu 57,73%, sedangkan hasil diagnosa dari pakar untuk gangguan

interaksi sosial adalah 60%. Jadi didapatkan hasil perbandingan tingkat

keakuratan sistem terhadap pakar adalah 75%. Perhitungannya dapat dilihat pada

rumus berikut:

= ℎ ℎ ℎℎ 100%
= 35 100% = 60 %

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada lampiran I.
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5.2.5 Kesimpulan Hasil Pengujian

Berdasarkan hasil pengujian black box test dan alfa test diatas, dapat

diambil kesimpulan bahwa aplikasi sistem pakar untuk mendiagnosa gangguan

autime pada anak usia dini telah memberikan hasil yang diharapkan yaitu diterima

dengan baik oleh user/pengguna.

1. Pada implementasi yang dilakukan atau hasil dari black box test terdapat

kesimpulan bahwa pada pakar akan melihat misalnya enam gejala dari satu

gangguan dimana tiga gejala dari gangguan harus terpenuhi. Sedangkan pada

sistem akan dilakukan penelusuran terlebih dahulu, kemudian akan

disimpulkan hasil dari nilai probabilitas dari gangguan yang diderita. Jadi

dapat kesimpulan keluaran diagnosa pakar dan keluaran diagnosa sistem

terdapat perbandingan sekitar 75%.

2. Berdasarkan hasil pengujian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Aplikasi

Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Gangguan Autisme Pada Anak Usia Dini

dapat diterima dengan baik oleh pengguna.

3. Dari tabel pengujian diatas dapat diambil kesimpulan perbandingan

keakuratan sistem terhadap pakar adalah 75%. Dimana hasil diagnosa sistem

yang didapat untuk gangguan interaksi sosial pada usia 2 bulan sampai 1

tahun adalah 57,73%, sedangkan hasil diagnosa pakar yang didapat untuk

gangguan interaksi sosial pada usia 2 bulan sampai 1 tahun adalah 60%.

Artinya sistem ini dapat dipakai sebagai diagnosa awal dari gangguan autisme

pada usia dini yaitu 2 bulan sampai 5 tahun.


