
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

sudah sangat maju dan cepat, sejalan dengan era yang serba membutuhkan

kecepatan informasi bagi semua kalangan. Dengan berkembangnya sebuah

teknologi informasi banyak permasalahan dapat diselesaikan dengan adanya

fasilitas komputerisasi yang memadai. Namun pada awal diciptakannya, komputer

hanya difungsikan sebagai alat hitung saja atau mengolah data yang ada, untuk

menghasilkan informasi yang diperuntukkan sebagai referensi dalam pengambilan

keputusan. Seiring dengan lajunya perkembangan komputer, maka peran dan

kegunaan komputer semakin besar dan begitu berarti bahkan mendominasi

kehidupan umat manusia, dan kini komputer dapat mengolah berbagai

pengetahuan yang pada akhirnya proses pengambilan keputusan dapat dilakukan

dengan lebih cepat dan akurat.

Teknik untuk membuat komputer agar mampu mengolah pengetahuan

tersebut, disebut dengan Teknik Kecerdasan Buatan (Artificial Intellegence

Tehnique). Melalui teknik tersebut manusia mencoba membuat komputer agar

dapat berfikir seperti cara yang biasa dipakai manusia dalam memecahkan

masalah. Dengan adanya penyimpanan informasi atau penalaran yang memadai

yang memungkinkan sebuah komputer memberikan sebuah kesimpulan atau

pengambilan keputusan yang kualitasnya sama dengan kemampuan seorang pakar

yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tertentu, dan salah satu cabang ilmu

sistem informasi yang dapat mendukung sistem tersebut adalah sistem pakar.

Sistem Pakar (Expert Sistem) adalah usaha yang digunakan untuk meniru

seorang pakar. Dan sistem pakar ini berupa perangkat lunak pengambilan

keputusan yang mampu dan dapat mencapai tingkat kualitas performa yang

sebanding dengan seorang pakar dalam bidangnya yang khusus. Implementasi

sistem pakar banyak digunakan dalam bidang kesehatan karena sistem pakar
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dipandang sebagai cara penyimpanan pengetahuan pakar pada bidang tertentu

dalam program komputer sehingga keputusan dapat diberikan dalam melakukan

penalaran secara cerdas. Kenapa sistem pakar diperlukan, karena seorang pakar

pada saat tertentu dapat mengalami rasa lelah, sakit, emosi yang tidak stabil, dan

tidak dapat berkerja selama 24 jam. Jika seorang pakar menggalami hal-hal seperti

ini maka dapat mengpengaruhi hasil akhir dari identifikasi suatu permasalahan.

Salah satu implementasi yang diterapkan sistem pakar dalam bidang psikiolong

yaitu sistem pakar untuk identifikasi gaya berfikir.

Proses berpikir merupakan suatu hal yang natural, lumrah, dan berada

dalam lingkaran fitrah manusia yang hidup. Bahkan, seorang yang mengalami

gangguan jiwa pun merupakan seorang pemikir yang mempunyai dunia lain

dalam hidupnya. Saat kita berpikir, seringkali apa yang kita pikirkan menjadi bias,

tidak mempunyai arah yang jelas, dan tidak jarang emosional atau terkesan egois.

Sejauh ini banyak orang yang tidak mengetahui karakter atau potensi diri

yang mereka miliki. Karena mereka tidak mengerti bagaimana cara berfikir yang

benar dan cocok dengan kepribadianya. ini adalah suatu masalah yang kecil tetapi

bila tidak ditanggani dengan tepat maka tidak akan ada kata sukses atau berhasil

menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi dengan mengetahui bagaimana cara berfikir

yang baik dan benar dalam meningkatkan potensi diri, dengan mengetahui potensi

atau karakter yang dimiliki dan memahaminya, seseorang bisa mengetahui

kekurangan diri yang ada, mengetahui kekuatan atau kelebihan yang ada, dan

memaksimalkan potensi baik itu yang terpendam atau tidak sehingga seseorang

dapat menjadi yang lebih baik. Dalam tugas akhir ini akan dibangun sebuah

sistem pakar berbasis android.

Android adalah sistem operasi berbasis Linux yang dipergunakan sebagai

pengelola sumber daya perangkat keras, baik untuk ponsel, smartphone dan juga

PC tablet.Secara umum Android adalah platform yang terbuka (Open Source)

bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi sendiri untuk digunakan oleh

berbagai piranti bergerak. Karena tidak dapat dipungkiri di masa yang akan

datang dibutuhkan aplikasi yang dikembangkan untuk multi platform, hal ini
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disebabakan karena tetap eksisnya berbagai macam operating system perangkat

smartphone atau tablet pc terutama android.

Dalam web gaya berfikir terdahulu yaminsetiawan.com dalam web ini

seorang user atau pengguna menggisi lima belas pertanyaan. dan setiap

pertanyaan tersedia dari empat poin dan harus memilih dua pertanyaan yang

mencerminkan karakteristik dari gaya berfikir yang sesuai dengan kepribadian.

Setelah poin terisi dan dilakukan identifikasi maka sistem akan memunculkan

karakter berfikir apa yang dimilik oleh pengguna atau user.

Sedangkan aplikasi yang akan dibanggun dirancang sesuai karakteristik

dari gaya berfikir. Dan hasil dari kesimpulan dan saran gaya berfikir akan

disesuaikan berdasarkan jenjang umur. Jika pengguna adalah anak-anak maka

kesimpulan dan saran gaya berfikir berdasarkan pemahaman bahasa yang mudah

di mengerti oleh anak-anak. Jika pengguna adalah remaja maka kesimpulan dan

saran gaya berfikir berdasarkan pemahaman bahasa yang sudah dapat di mengerti

oleh remaja.

Dengan mengetahui kesimpulan dan saran gaya berfikir diharapkan

seorang pengguna baik anak-anak atau remaja dapat belajar untuk meningkatkan

potensi diri, sehingga dapat membentuk kepribadian yang lebih baik. Pada tugas

akhir ini, penulis membuat suatuaplikasi sistem pakar identifikasi gaya berfikir

berbasis android.

1.2 Rumusan masalah

Masalah yang akan diteliti pada Tugas Akhir ini dapat dirumuskan, yaitu

bagaimana membangun aplikasi sistem pakar identifikasi gaya berfikir berbasis

android.

1.3 Batasan masalah

Batasan- batasan pada penelitian ini yaitu:

1. Aplikasi sistem pakar yang di rancang di fokuskan kepada jenis gaya

berfikir Sekuensial Konkret, gaya berfikir Sekuensial Abstrak, gaya

berfikir Acak Konkret dan gaya berfikir Acak Abstrak.
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2. Aplikasi sistem pakar digunakan pada  sistem operasi android versi

2.3.

3. Aplikasi sistem pakar menggunakan database SQLite.

4. Aplikasi sistem pakar yang dirancangmenggunakan metode iferensi

Runut Maju (Forward Chaining) dan metode search menggunakan

metode pencarian melebar pertama (Breath-First Search).

5. Aplikasi sistem pakar yang dirancangdi fokuskan kepada anak-anak

usia (5 sampai 11 tahun) dan remaja usia (12 sampai 22 tahun).

6. Pada sistem ini, untuk anak usia lima tahunsampai sebelas tahun,masih

harus didampingi oleh orang tua atauguru dalam menjawab pertanyaan

yang ada pada sistem.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah:

1. Membangun sebuah sistem pakar yang berbasis android untuk

menentukan gaya berfikir.

2. Memberikan sarangaya belajar untuk meningkatkan potensi diri sesuai

dengan tipe gaya berfikir masing-masing anak atau remaja dan saran

kepada orang tua atau guru untuk dapat mengetahui karakter gaya

berfikir anak. Sehingga orang tua atau guru dapat mengarahkan gaya

belajar dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Membantu anak-anak dan remaja dalam mengidentifikasi gaya

berfikir.

2. Memberikan informasi gaya berfikir kepada anak-anak dan remaja

untuk menggenali macam-macam bentuk gaya berfikir.

3. Membantu anak-anak dan remaja dalam menerapkan gaya berfikir

yang sesuai dengan karakteristik gaya berfikir yang dimiliki, sehingga

anak-anak dan remaja dapat meningkatkan potensi belajar.
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1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan Tugas Akhir

maka dikemukakan sistematika penulisan agar menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang terkait dengan

permasalahan yang diambil.

BAB III METODOLOGI

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan dalam

penyusunan Tugas Akhir yang dibuat.

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini menjelaskan analisa dan perancangan kerja sistem pakar

berbasis android untuk identifikasi gaya berfikir.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat

secara keseluruhan. Serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang

dibuat untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut berjalan dengan

benar.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat

bermanfaat untuk referensi dan pengembangan pembuatan sistem

selanjutnya.


