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ABSTRAK 

 

Kesulitan belajar pada anak yang bermacam-macam diantaranya adalah 

kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Kebanyakan dari kalangan 

orang tua juga sering kali tidak mengenali jenis kesulitan pada anak mereka yang 

seharusnya bisa diketahui dengan gejala – gejala yang dialami oleh anak.  

Sistem pakar ini dibangun untuk mendiagnosa kesulitan belajar pada anak 

usia 6 - 18 tahun. Dari sistem pakar ini dapat memberikan informasi mengenai jenis 

kesulitan serta penanganannya.  

Sistem pakar ini menggunakan teorema Bayes yang berjalan dalam platform 

Android dengan metode Forward Chaining yang dipakai,  menunjukkan bahwa sistem 

ini mampu menentukan jenis kesulitan beserta solusi awal yang harus dilakukan, 

berdasarkan gejala-gejala yang sebelumnya dipilih oleh pengguna. 

Hasil pengujian menunjukkan bahwa: (1) Pengujian fungsional dengan 

menggunakan metode Black Box Equivalence Partitioning (EP) mendapatkan hasil 

sesuai dengan yang diharapkan pada skenario uji di setiap kelas uji. (2) Pengujian 

diagnosa dengan membandingkan hasil perhitungan manual dan sistem 99 persen 

sudah sesuai dan berjalan baik. 

 

Kata Kunci: Sistem Pakar, Kesulitan Belajar, Bayes, Android, Forward Chaining 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Belajar merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan dengan 

serangkaian kegiatan, misalnya membaca, menulis dan sebagainya serta belajar itu 

lebih baik jika si subjek mengalami dan melakukannya (Sardiman, 2008). Sedang 

yang namanya kesulitan belajar itu merupakan kondisi proses belajar yang ditandai 

oleh hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai kesuksesan. 

Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan oleh faktor intelegensi yang 

rendah (kelainan mental) akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-faktor non-

intelegensi misalnya gangguan kepribadian. Dengan demikian, Intelligence 

Quotient (IQ) yang tinggi belum tentu mendapat jaminan keberhasilan dalam 

belajar. 

Jenis kesulitan belajar yang paling sering dan paling banyak dijumpai 

adalah disleksia (kesulitan membaca), disgrafia (kesulitan menulis) dan diskalkulia 

(Kesulitan berhitung). Sampai saat ini pakar yang dapat mendiagnosis dan 

mengklasifikasikannya masih sangat jarang untuk ditemui. 

Masalah ketidakpastian pengetahuan dalam sistem pakar ini diatasi dengan 

menggunakan teorema Bayes. Proses penentuan diagnosa dalam sistem pakar ini 

diawali dengan sesi konsultasi, dimana sistem akan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang relevan sesuai gejala umum kesulitan belajar yang dialami 

pengguna. 
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Berdasarkan hal tersebut penulis penulis mencoba membuat sebuah sistem 

pakar dengan judul “Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Kesulitan Belajar 

Menggunakan Metode Forward Chaining dan Teorema Bayes Berbasis 

Android” yang mana diharapkan dengan adanya sistem pakar ini maka kesulitan 

belajar akan mudah didiagnosa dengan cepat. Sistem ini diharapkan mampu 

memberikan informasi tentang jenis-jenis kesulitan belajar serta cara 

penanganannya secara cepat dan efisien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

fokus permasalahan yang akan dibahas yakni :  

1. Sulitnya mendiagnosa jenis kesulitan belajar pada anak. 

2. Sulitnya mengetahui cara untuk menangani anak yang mengalami 

kesulitan belajar. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pengerjaan skripsi ini dapat lebih terarah dan permasalahan 

tidak melebar maka perlu dibatasi pada pembahasan sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini berjalan pada smartphone berbasis Android minimal versi 

Nougat (7.0) 

2. Aplikasi ini menggunakan sistem pakar dalam mendiagnosa jenis 

kesulitan belajar yang dialami. 

3. Aplikasi ini mendiagnosa jenis kesulitan belajar dengan 

menggunakan pertanyaan daftar gejala umum dan tanda yang 
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sudah nampak tidak berdasarkan hasil tes dari psikolog. 

4. Hanya membahas jenis kesulitan belajar disleksia, disgrafia dan 

diskalkulia. 

5. Target pengguna aplikasi ini adalah anak dari usia 6 – 18 tahun. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat aplikasi Sistem 

Pakar Diagnosa Kesulitan Belajar Dengan Metode Forward Chaining dan Teorema 

Bayes Berbasis Android yang dapat memberikan informasi dan menentukan jenis 

kesulitan belajar yang dialami.  

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Kegunaan bagi dunia akademik 

 Sebagai konstribusi positif demi kemajuan wawasan keilmuan 

teknologi informasi untuk pengembangan pada masa yang akan datang. 

2. Kegunaan bagi pengguna 

 Sebagai media informasi bagi orang tua dan sistem pendamping untuk 

mendiagnosa jenis-jenis kesulitan belajar yang biasa dialami oleh anak. 

3. Kegunaan bagi penulis 

Menambah pengetahuan, wawasan serta mengembangkan daya nalar 

dalam pengembangan aplikasi dan untuk mendapatkan gelar Sarjana 

Strata 1 (S1). 
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1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian untuk aplikasi ini yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah prosedur yang dirancang untuk memperoleh informasi 

dari seseorang melalui tanggapan lisan terhadap pertanyaan lisan. 

2. Studi Pustaka 

Tinjauan pustaka adalah survei terhadap sumber-sumber ilmiah tentang 

topik tertentu. Ini memberikan gambaran umum tentang pengetahuan yang 

ada saat ini serta memungkinkan kita untuk mengidentifikasi teori, metode, 

dan celah yang relevan dalam penelitian yang ingin dilakukan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini terdiri dari 5 Bab 

yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB  I  : PENDAHULUAN 

  Dalam Bab ini dibahas tentang latar belakang masalah, rumusan    masalah, 

  batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Dalam Bab ini membahas tentang dasar-dasar teori yang melandasi 

penyusunan dan perancangan dalam pengembangan sistem perangkat 

lunak, hasil-hasil penelitian sebelumnya atau penelitian terkait dan profil 

objek penelitian. 
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BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Dalam Bab ini menguraikan tentang analisis sistem yang sedang berjalan, 

analisis kebutuhan sistem, rancangan model sistem, rancangan struktur 

basis data dan rancangan masukan dan keluaran sistem. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam Bab ini membahas tentang spesifikasi sistem, langkah-langkah 

pembuatan sistem, tampilan aplikasi yaitu implementasi dari rancangan 

sistem yang telah dibuat dan pengujian. 

BAB  V  : PENUTUP 

Dalam Bab ini membahas tentang kesimpulan serta saran untuk 

dilaksanakan lebih lanjut guna pengembangan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1.Aplikasi 

Aplikasi merupakan perangkat lunak proses data yang berpacu pada 

sebuah komputasi. Aplikasi berasal dari bahasa inggris application yang berarti 

penerapan, lamaran ataupun penggunaan.  

Definisi aplikasi menurut para ahli: 

1. Menurut (Jogiyanto, 1999), aplikasi adalah penggunaan dalam suatu 

computer, instruksi (instruction) atau pernyataan (statement) yang 

disusun sedemikian rupa sehingga komputer dapat memproses input 

menjadi output. 

2. Menurut (Sardiman, 2008), aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem 

untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa 

pemrograman tertentu. 

3. Menurut (Hakim S, 2009), aplikasi merupakan perangkat lunak yang 

digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur 

windows dan permainan (game), dan sebagainya. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian aplikasi secara umum adalah 

Sedangkan secara istilah, adalah paket perangkat lunak komputer yang 

menjalankan fungsi tertentu secara langsung untuk pengguna akhir atau dalam 

beberapa kasus untuk aplikasi lain. Aplikasi dapat berdiri sendiri atau sekelompok 
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dengan program lain. Program adalah sekumpulan operasi yang menjalankan 

aplikasi untuk pengguna. 

2.1.2. Sistem Pakar 

Secara umum, sistem pakar (expert system) adalah sistem pengambilan 

keputusan berbasis komputer yang interaktif dan andal yang menggunakan fakta 

dan heuristik untuk memecahkan masalah pengambilan keputusan yang kompleks. 

Tujuan dari sistem pakar adalah untuk memecahkan masalah paling kompleks 

dalam domain tertentu. Menurut (Prof. Dr. Ir. Marimin, 2005) sistem pakar adalah 

sistem perangkat lunak komputer yang menggunakan ilmu, fakta, dan teknik 

berpikir dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah- masalah 

yang biasanya hanya dapat diselesaikan oleh tenaga ahli dalam bidang yang 

bersangkutan. 

Tabel 2.1 Jenis Sistem Pakar (Kusumadewi, 2003) 

Sistem Pakar Kegunaan 

MYCIN Diagnosa Penyakit 

DENDRAL 
Mengidentifikasi struktur molecular campuran 

yang tak dikenal 

XCON & XSEL Membantu konfigurasi sistem komputer besar 

SOPHIE Analisis sirkit elektronik 

Prospector 
Digunakan di dalam geologi untuk membantu 

mencari dan menemukan deposit 

FOLIO 
Membantu memberikan keputusan bagi seseorang 

manajer dalam hal stok broker dan investasi 

DELTA 
Pemeliharaan lokomotif listrik disel 
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1. Bentuk Sistem Pakar 

Ada empat bentuk sistem pakar, yaitu: 

a. Berdiri sendiri, sistem pakar jenis ini sendiri dan tidak tergabung 

dengan software lainnya. 

b. Tergabung, sistem pakar jenis ini merupakan program dimana 

didalamnya memanggil algoritma subrutin lain (konvensional). 

c. Menghubungkan ke software lain, sistem pakar yang menghubungkan ke 

suatu paket program tertentu, misalnya dengan DBMS (Database 

Management System). 

d. Sistem mengabdi, sistem pakar ini merupakan bagian dari komputer 

khusus yang dihubungkan dengan suatu fungsi tertentu. (Arhami, 2005) 

2. Ciri – ciri Sistem Pakar 

Sistem pakar yang baik harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Sistem harus mampu merespons pada tingkat kompetensi yang setara 

atau lebih baik daripada sistem pakar di lapangan. Kualitas nasihat 

yang diberikan oleh sistem harus memiliki integritas tingkat tinggi 

dan rasio kinerjanya juga harus sangat tinggi. 

b. Sistem harus dapat dimengerti yaitu dapat menjelaskan langkah-

langkah penalaran saat menjalankan. Sistem pakar harus memiliki 

kemampuan penjelasan yang serupa dengan kemampuan penalaran 

pakar manusia. 

c. Pakar sejati tidak hanya menghasilkan solusi yang baik tetapi juga 

menemukannya dengan cepat. Jadi, sistem pakar harus terampil 
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dalam menerapkan ilmunya untuk menghasilkan solusi yang efisien 

dan efektif dengan menggunakan kecerdasan ahli manusia. 

d. Sistem pakar mampu menjelaskan bagaimana kesimpulan tertentu 

dicapai dan mengapa informasi yang diminta diperlukan selama 

konsultasi. Ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada 

pengguna untuk mengakses dan memahami kemampuan penalaran 

sistem, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap sistem. 

e. Memiliki kemampuan untuk belajar beradaptasi. (Kusrini, 2006). 

3. Kategori Masalah Sistem Pakar 

Secara umum ada beberapa kategori dan area permasalahan sistem 

pakar, yaitu: 

a. Interpretasi, yaitu pengambilan keputusan dari sekumpulan data mentah. 

 

b. Proyeksi, yaitu memprediksi akibat-akibat yang mungkin terjadi dari 

situasi- situasi tertentu. 

c. Diagnosis, yaitu menentukan sebab malfungsi dalam suatu situasi yang 

didasarkan pada gejala-gejala yang teramati. 

d. Desain, yaitu menentukan konfigurasi komponen-komponen sistem yang 

cocok dengan tujuan-tujuan kinerja. 

e. Perencanaan, yaitu merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat 

mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu. 

f. Monitoring, yaitu membandingkan tingkah laku suatu sistem yang 

teramati dengan tingkah laku yang diharapkan. 

g. Debugging dan Repair, yaitu menentukan dan mengimplementasikan 
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cara-cara untuk mengatasi malfungsi. 

h. Instruksi, yaitu mendeteksi dan mengoreksi defisiensi subjek. 

i. Pengendalian, yaitu mengatur tingkah laku suatu environment yang 

kompleks. 

j. Seleksi, mengidentifikasi pilihan terbaik dari sekumpulan (list) 

kemungkinan. 

k. Simulasi, pemodelan interaksi antara komponen-komponen sistem. 

(Arhami, 2005). 

4. Struktur Sistem Pakar 

Sistem pakar disusun oleh dua bagian utama, yaitu lingkungan 

pengembangan (development environment) dan lingkungan konsultasi 

(consultation environment). Lingkungan pengembangan digunakan untuk 

memasukkan pengetahuan pakar kedalam sistem, sedangkan lingkungan 

konsultasi digunakan oleh pengguna yang bukan pakar untuk memperoleh 

pengetahuan pakar (Turban, 2001). Sistem pakar dalam kedua bagian 

tersebut dapat dilihat dalam gambar berikut : 

Gambar 2.1 Arsitektur Sistem Pakar. (Kusrini, 2006) 
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Komponen-komponen yang terdapat dalam sistem pakar adalah 

seperti yang terdapat pada gambar di atas, yaitu User Interface 

(antarmuka pengguna), basis pengetahuan, akuisisi pengetahuan, mesin 

inferensi, workplace, fasilitas penjelasan, perbaikan pengetahuan. 

a. User Interface memungkinkan pengguna non-ahli untuk berinteraksi 

dengan sistem pakar dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. 

b. Basis Pengetahuan terdiri dari aturan pemecahan masalah, prosedur 

dan data intrinsik yang relevan dengan domain masalah. Basis 

pengetahuan merupakan aturan pemecahan masalah, fakta atau 

intuisi yang mungkin digunakan seorang ahli manusia dalam 

memecahkan masalah dalam domain masalah tertentu. Basis 

pengetahuan biasanya disimpan dalam istilah aturan jika-maka. 

Memori kerja mewakili data yang relevan untuk masalah saat ini 

yang sedang dipecahkan. 

c. Akuisisi Pengetahuan (Knowledge Acquisition) memungkinkan 

sistem pakar memperoleh lebih banyak lagi pengetahuan dari 

berbagai sumber dan menyimpannya di basis pengetahuan. 

d. Mesin Inferensi adalah mekanisme kontrol umum yang menerapkan 

pengetahuan aksiomatik dalam basis pengetahuan untuk tugas data 

spesifik sampai pada beberapa solusi atau kesimpulan. Inferensi 

dalam sistem produksi dilakukan dengan proses merangkai aturan 

secara rekursif, baik dalam alur maju atau mundur sampai 

kesimpulan tercapai.. 
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e. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja untuk 

merekam hasil. 

f. Fasilitas Penjelasan adalah membantu sistem pakar untuk memberikan 

penjelasan kepada pengguna tentang bagaimana sistem pakar mencapai 

kesimpulan tertentu. 

g. Perbaikan Pengetahuan adalah kemampuan untuk meningkatkan 

kinerja dengan menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan 

yang dialami. (Arhami, 2005). 

2.1.3.Kesulitan Belajar 

1. Pengertian Belajar dan Kesulitan Belajar 

Menurut (Tadjab M.A, 1992), belajar bisa didefinisikan “berubahnya 

kemampuan seseorang untuk melihat, berfikir, merasakan, mengerjakan 

sesuatu, melalui berbagai pengalaman-pengalaman yang sebagiannya bersifat 

perseptual, sebagiannya bersifat intelektual, emosional maupun motorik”.  

Adapun kesulitan belajar sendiri, dapat diartikan sebagai hambatan dan 

gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan 

yang signifikan antara taraf intelegensi dan kemampuan akademik yang 

seharusnya dicapai. (Jamaris, 2014). 

Jadi, dapat dikatakan kesulitan belajar siswa dapat ditunjukkan oleh 

adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan tersebut bisa 

bersifat psikologis, sosiologis maupun fisiologis. 
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2. Jenis jenis kesulitan Belajar 

Dari pengertian kesulitan belajar di atas maka jenis-jenis kesulitan 

belajar dapat dikelompokkan kepada siswa-siswa yang mengalaminya. Jenis-

jenis kesulitan belajar tersebut yaitu: 

a. Kesulitan membaca (disleksia) 

Disleksia adalah gangguan pada penglihatan dan pendengaran yang 

disebabkan oleh kelainan saraf pada otak sehingga anak mengalami kesulitan 

membaca (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005). Disleksia memengaruhi 

cara otak memproses materi tertulis, membuatnya lebih sulit untuk mengenali, 

mengeja, dan memecahkan kode kata. Efek disleksia bervariasi dari orang ke 

orang. Orang dengan kondisi tersebut umumnya mengalami kesulitan 

membaca dengan cepat dan membaca tanpa melakukan kesalahan. Mereka 

mungkin juga kesulitan memahami apa yang mereka baca. Disleksia adalah 

masalah neurologis, dan dapat diturunkan dalam keluarga. Itu bukan hasil dari 

pengajaran atau pendidikan yang buruk. Meskipun bisa jadi menantang, 

hampir semua penderita disleksia dapat belajar membaca jika mereka 

menerima instruksi yang benar. 

Seorang anak penderita disleksia mungkin cukup cerdas, tetapi karya 

tulisnya sering kali tidak mencerminkan tingkat kosa katanya. Dia mungkin 

menunjukkan gejala seperti angka dan huruf terbalik, merasa sulit untuk 

mengingat ejaan kata-kata umum, terutama kata-kata penglihatan, dan dapat 

kesulitan membaca, menyalin pekerjaan, dan mengikuti instruksi. Dia 

mungkin juga mengganggu di kelas dan dalam beberapa kasus bahkan 
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mengadopsi sikap anti-akademis sebagai cara untuk mengatasi perasaan 

frustasi dan kepercayaan diri yang rendah yang diakibatkan ketika anak-anak 

dengan kesulitan belajar dicap sebagai malas, lamban atau bahkan tidak 

pandai membaca. Tetapi ada cara guru dan orang tua dapat membantu anak 

penderita disleksia mencapai kepercayaan diri dalam lingkungan akademis. 

Salah satu pendekatan yang paling efektif adalah melalui kursus mengetik 

sentuh yang memberikan kesempatan untuk mempelajari ejaan kosakata 

umum dan kata lain yang memperkuat korespondensi huruf suara. 

Disleksia adalah ketidakmampuan belajar yang paling umum pada 

anak-anak dan terus berlanjut sepanjang hidup. Tingkat keparahan disleksia 

dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Semakin cepat disleksia diobati, 

semakin baik hasilnya. Namun, tidak ada kata terlambat bagi penderita 

disleksia untuk belajar meningkatkan kemampuan bahasa mereka. Disleksia 

bisa tidak terdeteksi di kelas-kelas awal sekolah. Anak-anak bisa menjadi 

frustasi dengan kesulitan belajar membaca. 

 Gejala-gejala disleksia adalah sebagai berikut: 

1. Tendensi terbalik. 

2. Kesulitan diskriminasi, mengacaukan huruf atau kata yang mirip. 

3. Kesulitan mengikuti dan mengingat urutan visual. 

4. Memori visual terganggu. 

5. Kecepatan persepsi lambat. 

6. Kesulitan analisis dan sintesis visual. 

7. Hasil tes membaca buruk. 
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8. Biasanya lebih baik dalam kemampuan aktivitas auditoris. 

Anak yang mengalami disleksia memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 

1. Tidak lancar dalam membaca. 

2. Sering banyak kesalahan dalam membaca. 

3. Kemampuan memahami isi bacaan sangat rendah. 

4. Sulit membedakan huruf yang mirip. 

b. Kesulitan menulis (disgrafia) 

Disgrafia ditandai dengan adanya gangguan atau kesulitan dalam 

mengikuti satu atau lebih bentuk pengajaran menulis dan keterampilan yang 

terkait dengan menulis (Munawir Yusuf, 2003). Disgrafia dapat muncul 

sebagai kesulitan mengeja dan / atau kesulitan menuliskan pikiran di atas 

kertas. Disgrafia adalah kelainan saraf yang umumnya muncul saat anak 

pertama kali belajar menulis. Para ahli tidak yakin apa penyebabnya, tetapi 

pengobatan dini dapat membantu mencegah atau mengurangi masalah. 

Disgrafia ditandai dengan orang yang mengalami kesulitan mengubah bunyi 

bahasa menjadi bentuk tertulis (fonem menjadi grafem), atau mengetahui 

ejaan alternatif mana yang digunakan untuk setiap bunyi. Penderita disgrafia 

mungkin menulis hurufnya secara terbalik, kesulitan mengingat bagaimana 

huruf terbentuk, atau kapan harus menggunakan huruf kecil atau besar. 

Penderita disgrafia mungkin juga kesulitan untuk membentuk kalimat tertulis 

dengan tata bahasa dan tanda baca yang benar, dengan masalah umum 

termasuk kata-kata yang tidak tepat, kata-kata yang diurutkan dengan tidak 

benar, penggunaan kata kerja dan kata ganti yang salah, dan kesalahan akhir 
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kata. Orang dengan disgrafia mungkin berbicara lebih mudah dan lancar 

daripada menulis.  

Gejala disgrafia biasanya berubah seiring waktu. Anak-anak penderita 

disgrafia umumnya mengalami masalah dengan mekanisme menulis dan 

menunjukkan gangguan motorik halus lainnya, sedangkan disgrafia pada 

remaja dan orang dewasa bermanifestasi sebagai kesulitan dengan tata bahasa, 

sintaksis, pemahaman, dan umumnya meletakkan pemikiran di atas kertas. 

Mengidap disgrafia bukan berarti seorang anak tidak pintar. Dan 

ketika anak-anak penderita disgrafia kesulitan menulis, mereka tidak sedang 

malas. Tetapi mereka memang membutuhkan bantuan dan dukungan ekstra 

untuk berkembang.  

Anak yang mengalami disgrafia memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Tulisan terlalu jelek atau tidak terbaca. 

2. Sering terlambat dibanding yang lain dalam menyalin tulisan. 

3. Tulisan banyak salah, banyak huruf terbalik dan hilang. 

4. Sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris. 

5. Menulis huruf tidak sesuai dengan kaidah bahasa. 

c. Kesulitan berhitung (diskalkulia) 

Menurut Lerner (1988) dalam (Abdurrahman, 2003), kesulitan belajar 

logika matematika disebut juga diskalkulia. Bukan hal yang aneh jika seorang 

anak kadang-kadang mengalami kesulitan dengan pekerjaan rumah 

matematika. Tetapi jika mereka memiliki masalah dengan angka atau nilai tes 

matematika yang rendah namun berhasil dalam mata pelajaran lain, mereka 
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dapat memiliki ketidakmampuan belajar matematika yang disebut 

diskalkulia. Ini adalah kondisi yang berhubungan dengan otak yang membuat 

aritmatika dasar sulit dipelajari. Ini mungkin menurun dalam keluarga, tetapi 

para ilmuwan belum menemukan gen yang terkait dengannya. 

Anak-anak dengan diskalkulia mungkin kehilangan jejak saat 

menghitung. Mereka mungkin mengandalkan jari mereka lama setelah anak-

anak pada usia yang sama berhenti melakukannya. Bahkan pemahaman dasar 

mereka tentang angka, atau "pengertian angka," mungkin tidak berfungsi 

dengan baik. Hal ini dapat membuat sulit untuk mengetahui dengan cepat, 

misalnya jika angka 8 lebih besar dari 6. Aktivitas berbasis angka atau 

matematika apa pun bahkan di luar sekolah dapat membuat anak-anak dengan 

diskalkulia frustrasi. Misalnya, seorang anak dengan ketidakmampuan belajar 

ini mungkin merasa kesal dengan permainan yang membutuhkan 

penghitungan atau pencatatan skor yang konstan. 

Ciri-ciri anak yang mengalami diskalkula yaitu: 

1. Sering sulit membedakan tanda-tanda dalam hitungan. 

2. Sering sulit mengoperasikan hitungan/bilangan meskipun sederhana. 

3. Sering salah membilang dengan urut 

4. Sulit membedakan angka yang mirip, misalnya angka 6 dan 9.  

5. Sulit membedakan bangun-bangun geometri. 

2.1.4.Metode Forward Chaining 

Metode Forward Chaining adalah suatu metode pengambilan 

keputusan yang umum digunakan dalam sistem pakar. Proses pencarian dengan 
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metode Forward Chaining berangkat dari kiri ke kanan, yaitu dari premis 

menuju kepada kesimpulan akhir, metode ini sering disebut data driven yaitu 

pencarian dikendalikan oleh data yang diberikan. (S Hartati, 2008). 

Forward Chaining adalah salah satu dari dua metode utama mesin 

inferensi yang menggunakan proses logis menyimpulkan kebenaran yang tidak 

diketahui untuk menemukan solusi dari kumpulan data yang diketahui dengan 

menggunakan kondisi dan aturan yang ditentukan. 

Kita dapat mengatakan bahwa tugas yang umumnya kompleks dapat 

direduksi menjadi beberapa tugas sederhana yang dilakukan baik secara 

bersamaan atau berurutan, seperti rantai atau rangkaian adalah metode efektif 

untuk mengajarkan keterampilan dan proses kompleks menggunakan beberapa 

langkah. 

Sebagai pendekatan logika berbasis data serta logika bottom-up, 

rangkaian maju dimulai dari fakta dan kondisi yang diketahui, kemudian 

berlanjut ke kesimpulan logis menggunakan pernyataan jika-maka. Kemudian 

kondisi dan aturan ini diterapkan pada masalah tersebut sampai tidak ada lagi 

situasi yang berlaku yang tersisa atau batasnya telah tercapai. Forward 

Chaining mencari solusi apa pun dan dapat menghasilkan kesimpulan yang 

mungkin tak terbatas. 
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Tabel 2.2 Contoh aturan forward chaining. 

No Aturan 

R1 IF A & B THEN C 

R2 IF C THEN D 

R3 IF A & E THEN F 

R4 IF A THEN G 

R5 IF F & G THEN D 

R6 IF G & E THEN H 

R7 IF C & H THEN I 

R8 IF I &A THEN J 

R9 IF G THEN J 

R10 IF J THEN K 

 

Forward Chaining juga dapat digunakan untuk menjelajahi informasi 

yang tersedia atau menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Forward 

chaining secara ekstensif digunakan untuk memecah pendekatan logis yang 

panjang dan kompleks dengan melampirkan setiap langkah setelah langkah 

sebelumnya diselesaikan. Dengan cara ini, prosesnya berlangsung dari awal 

hingga akhir dengan relatif mudah. 

 

Gambar 2.2 Alur Forward Chaining. (Kusrini, 2006) 
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Langkah-langkah kerja Forward Chaining : 

Langkah 1: Kita mulai dari fakta yang sudah disebutkan, kemudian kita akan 

memilih fakta yang tidak memiliki implikasi sama sekali. 

Langkah 2 : Sekarang, kita akan menyatakan fakta-fakta yang dapat disimpulkan 

dari fakta yang tersedia dengan premis yang memuaskan. 

Langkah 3: Pada langkah 3 kita dapat memeriksa pernyataan yang diberikan yang 

perlu diperiksa dan memeriksa apakah itu memuaskan dengan substitusi yang 

menyimpulkan semua fakta yang dinyatakan sebelumnya. Dengan demikian kita 

sudah mencapai tujuan yang diharapkan. 

2.1.5.Teorema Bayes 

 Teorema Bayes adalah sebuah metode dengan dua penafsiran berbeda. 

Dalam penafsiran Bayes, metode ini menyatakan seberapa jauh derajat kepercayaan 

subjektif harus berubah secara rasional ketika ada petunjuk baru. Dalam penafsiran 

frekuentis teorema ini menjelaskan representasi invers probabilitas dua kejadian. 

(Subanar, 2006). Probabilitas bayes adalah salah satu cara untuk mengatasi 

ketidakpastian data dengan menggunakan formula Bayes yang dinyatakan sebagai 

berikut: 

 

Dimana : 

1. P(Hk|E) : Probabilitas hipotesa Hk jika diberikan evidence E. 

2. P(E|Hk) : Probabilitas munculnya evidence E jika diketahui 

hipotesa Hk benar. 
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3. P(Hk) : Probabilitas hipotesa Hk , tanpa memandang evidence 

apapun. 

4. n : Jumlah hipotesa yang mungkin. 

2.1.6.Android 

1.  Pengertian Android 

Android merupakan sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh 

Google (GOOGL) untuk digunakan terutama untuk perangkat layar sentuh, 

ponsel, dan tablet. Desainnya memungkinkan pengguna memanipulasi 

perangkat seluler secara intuitif, dengan gerakan jari yang mencerminkan 

gerakan umum, seperti mencubit, menggesek, dan mengetuk. Google juga 

menggunakan perangkat lunak Android di televisi, mobil, dan jam tangan 

yang masing-masing dilengkapi dengan antarmuka pengguna yang unik. 

Sifat android yang terbuka telah membuat bermunculannya 

sejumlah besar komunitas pengembang aplikasi untuk menggunakan 

android sebagai dasar proyek pembuatan aplikasi, dengan menambahkan 

fitur-fitur baru bagi android pada perangkat yang secara resmi dirilis dengan 

menggunakan sistem operasi lain. (Salbino, 2014). 

2. Komponen kebutuhan aplikasi 

1. JDK (Java Development Kit) 

Java Development Kit (JDK) adalah lingkungan 

pengembangan perangkat lunak yang digunakan untuk 

mengembangkan aplikasi dan applet Java. Ini termasuk Java Runtime 

Environment (JRE), interpreter / loader (java), kompiler (javac), 
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pengarsip (jar), generator dokumentasi (javadoc) dan alat lain yang 

diperlukan dalam pengembangan Java. 

2. SDK (Software Development Kit) 

SDK (Software Development Kit) merupakan sebuah tools yang 

diperlukan untuk mengembangkan aplikasi berbasis android 

menggunakan bahasa pemrograman java. Pada saat ini SDK telah menjadi 

alat bantu dan Aplication Programming Interface (API) untuk 

mengembangkan aplikasi berbasis android. SDK bersifat gratis dan bebas 

didistribusikan karena android bersifat open source. (Pratama, 2011). 

2.2 Penelitian Terkait 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sedikit banyak 

terinspirasi dan mereferensi dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan latar belakang masalah pada skripsi ini. Berikut ini 

penelitian terdahulu yang berhubungan antara lain : 

Tabel 2.3 Penelitian Terkait 

No Judul Nama Peneliti 

dan Tahun 

Masalah Aplikasi  Ketidaksesuaian 

1 APLIKASI 

SISTEM 

BIMBINGAN 

KONSELING 

DALAM 

KESULITAN 

BELAJAR 

SISWA SMAN 

15 

TANGERANG 

Dwi Shinta 

Desiana (AMIK 

Raharja 

Tangerang 

2015/2016) 

Bagaimana 

merancang 

sistem 

bimbingan 

konseling 

yang dapat 

membantu 

menyelesai

kan 

Macrom

edia 

Dreamw

eaver, 

PHP, 

MySQL 

Penelitian 

sebelumnya 

lebih kepada 

diskusi umum 

yang sedang 

dialami siswa 

kepada Guru 

BK sehingga 

sulit untuk 

belajar. 

Sedangkan 
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permasalah

an siswa 

penelitian 

penulis adalah 

diagnosis gejala 

yang sudah 

dialami 

sehingga 

langsung dapat 

diketahui jenis 

kesulitan belajar 

yang dialami 

sehingga 

penanganannya 

lebih tepat. 

Link : https://widuri.raharja.info/index.php?title=TA1233372861 

2 SISTEM 

PAKAR 

DIAGNOSA 

GANGGUAN 

BELAJAR 

KHUSUS 

(LEARNING 

DISABILITY ) 

PADA ANAK 

DENGAN 

METODE 

DEMPSTER-

SHAFER (DS) 

Chepy Cahyadi, 

(FMIPA UPI 

2015) 

Bagaimana 

merancang 

sistem 

pakar 

untuk 

mendiagno

sa Learning 

Disability 

Macrom

edia 

Dreamw

eaver, 

PHP, 

MySQL 

Perbedaannya 

dengan aplikasi 

yang dirancang 

penulis yaitu 

disertai 

langsung 

dengan 

penanganannya. 

Link : http://repository.upi.edu/22355/ 

3 DETEKSI DINI 

GANGGUAN 

BELAJAR 

PADA ANAK 

DENGAN 

METODE 

FORWARD 

CHAINING 

DAN 

CERTAINTY 

FACTOR 

Dhio Saputra, 

Wifra SafSafitri, 

Syafrika Deni 

Rizki 

(Universitas 

Putra Indonesia 

YPTK Padang 

2019) 

Bagaimana 

menerapka

n  sistem  

pakar 

untuk 

mendeteksi 

dini 

gangguan 

belajar 

pada anak 

Delphi Perbedaannya 

dengan aplikasi 

yang dirancang 

penulis yaitu 

dengan 

perangkat 

mobile 

diharapkan 

aksesnya lebih 

mudah. 

https://widuri.raharja.info/index.php?title=TA1233372861
http://repository.upi.edu/22355/
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Link : 

https://www.researchgate.net/publication/335351689_DETEKSI_DINI_GANGGU

AN_BELAJAR_PADA_ANAK_DENGAN_METODE_FORWARD_CHAINING

_DAN_CERTAINTY_FACTOR 

 

2.3 Profil SMAN 1 Salam Babaris 

Adapun objek penelitian bertempat di SMAN 1 Salam Babaris 

Kabupaten Tapin sebagai Sekolah Inklusi dimana berbaurnya anak-

anak berkebutuhan khusus dengan anak normal lainnya. 

SMA Negeri 1 Salam Babaris adalah SMA Negeri pertama yang 

di dirikan di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin pada 

pertengahan 2012, berdiri diatas luas tanah : 13,668 M², dan sampai 

sekarang memiliki 12 ruang kelas, 3 ruang utama untuk tata usaha 

beserta kantor guru dan ruang kepala sekolah, 1 ruang perpustakaan dan 

4 Laboratorium.  

Perkembangan SMA Negeri 1 Salam Babaris terhitung pesat 

dari sejak berdirinya sampai 8 tahun terakhir ini, hingga saat ini juga 

tercatat jumlah murid dari keseluruhan adalah 133 siswa laki-laki dan 

138 siswi perempuan dengan tenaga pengajar sebanyak 19 orang. 

1. Tema : Diagnosa Kesulitan Belajar 

2. Tujuan :  

a. Mengetahui metode penulusuran pakar dalam melakukan diagnosa. 

b. Mengetahui gejala umum yang ada pada kesulitan belajar. 

 

c. Mengetahui angka probabilitas dari setiap gejala kesulitan belajar. 

https://www.researchgate.net/publication/335351689_DETEKSI_DINI_GANGGUAN_BELAJAR_PADA_ANAK_DENGAN_METODE_FORWARD_CHAINING_DAN_CERTAINTY_FACTOR
https://www.researchgate.net/publication/335351689_DETEKSI_DINI_GANGGUAN_BELAJAR_PADA_ANAK_DENGAN_METODE_FORWARD_CHAINING_DAN_CERTAINTY_FACTOR
https://www.researchgate.net/publication/335351689_DETEKSI_DINI_GANGGUAN_BELAJAR_PADA_ANAK_DENGAN_METODE_FORWARD_CHAINING_DAN_CERTAINTY_FACTOR
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d. Mengetahui cara penanganan anak yang mengalami kesulitan 

belajar. 

3. Target Narasumber : Eva Wanty Syaidah, S.Pd (Guru Inklusi) 

 : Riki Ariyanto (Siswa Kelas 10 IIS) 

 : Doni Ronianto (Siswa Kelas 11 IIS) 

 : Nur Hidayah (Siswa Kelas 11 IIS) 

 : Maulida Sari (Siswa Kelas 11 IIS) 

 : Septia Nur Erya (Siswa Kelas 11 IIS) 

 : Umitib Saroh (Siswa Kelas 11 IIS) 

 : Kis Kiya (Siswa Kelas 11 MIA) 

4. Waktu : Senin, 16 Maret 2020, Pukul 08.00 – 12.00 Wita    
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BAB III 

 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1 Analisis Sistem Yang Berjalan 

A. Sistem Lama 

Sistem yang sedang berjalan di masyarakat sekarang ini untuk 

mengetahui seorang anak yang mengalami kesulitan belajar ataupun yang tidak 

adalah: 

1. Mengunjungi psikolog atau guru pendamping khusus pada sekolah inklusi.  

2. Setelah sampai di tempat tujuan mereka tidak langsung dilayani oleh 

psikolog atau guru pendamping khusus yang bersangkutan tetapi harus 

melaporkan terlebih dahulu pada bagian administrasi. 

3. Pihak administrasi sendiri terlebih dahulu mengecek untuk ketersediaan 

waktu maupun kemungkinan masih ada anak lain yang sedang ditangani 

dan menyuruh untuk menunggu beberapa waktu sampai giliran mereka tiba. 

Pada bagian menunggu inilah yang membuat kebanyakan anak yang 

didampingi orang tua mereka itu malas untuk memeriksakan diri.  

4. Saat tiba giliran, anak akan diperiksa oleh psikolog atau guru pendamping 

khusus dengan menanyakan aktivitas sehari-hari, memeriksa dan memberi 

saran penanganan.  

5. Tidak sampai disitu saja, setelah selesai harus menebus hasil konsultasi 

yang diberikan oleh pakar dan melakukan pembayaran. 
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Bagi sebagian masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu luang 

mereka akan kesulitan untuk melakukan hal diatas, oleh karena itu diharapkan 

sistem pakar dengan metode forward chaining dan teorema bayes berbasis 

android ini dapat membantu untuk mengetahui jenis kesulitan belajar yang 

dialami oleh anak. Berikut adalah flow map dari sistem yang sedang berjalan 

dimasyarakat saat ini: 

 

Gambar 3.1 Flow map sistem berjalan 

B. Sistem yang diusulkan 

Sistem pakar kesulitan belajar dengan metode forward chaining 

berbasis android adalah aplikasi yang dapat membantu pengguna yang tidak 

memiliki waktu dan pengetahuan untuk mengetahui jenis kesulitan belajar yang 

dialami: 

1. Aplikasi sistem pakar kesulitan belajar ini dibangun memiliki cara kerja 

untuk menghasilkan keluaran/output kemungkinan jenis kesulitan belajar 

yang dialami anak berdasarkan basis pengetahuan.  
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2. Metode penalaran yang akan dipakai adalah metode Forward Chaining 

dimana dimulai dari sekumpulan data menuju kesimpulan. Dalam 

penelusuran metode Forward Chaining ini nantinya akan menelusuri dari 

gejala-gejala umum kesulitan belajar yang dialami oleh anak dalam level 

pertama kemudian akan masuk pada level selanjutnya untuk 

mengkhususkan gejala-gejala yang mendekati jenis kesulitan belajar yang 

dialami sampai pada akhirnya mendapatkan kesimpulan utama mengenai 

jenis kesulitan belajar tersebut. 

 

Gambar 3.2 Flow map sistem yang diusulkan 

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem 

a. Kebutuhan Antarmuka (Interface) 

1. Aplikasi  yang  dibangun  akan  mempunyai  antarmuka  yang familiar 

dan mudah digunakan bagi pengguna. 

2. Aplikasi menampilkan menu beranda untuk melakukan diagnosa. 

b. Kebutuhan Data 

1. Data gejala kesulitan belajar. 

2. Data jenis kesulitan belajar. 
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3. Data penanganan kesulitan belajar. 

c. Kebutuhan Fungsional 

1. Melakukan diagnosis dan menampilkan hasil diagnosa kesulitan belajar 

yang dialami serta cara penanganannya. 

2. Menampilkan pengetahuan seputar kesulitan belajar.  

3.3 Rancangan Model Sistem 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi 

antara pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan 

hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap 

aplikasi. 

 
Gambar 3.3 Use case diagram 

2. Activity Diagram 

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur 

kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil 

dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan 

proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari 
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komponen suatu sistem. Adapun activity diagram dari sistem ini adalah 

sebagai berikut: 

 
Gambar 3.4 Activity Diagram 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam 

dan di sekitar sistem berupa message terhadap waktu. Pembuatan sequence 

diagram bertujuan agar perancangan aplikasi lebih mudah dan terarah.  

Gambar 3.5 Sequence Diagram 
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4. Class Diagram 

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur 

sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk 

membangun sistem. 

 
Gambar 3.6 Class Diagram 

5. Entity Relationship Diagram 

Entity Relationship Diagram ialah suatu diagram yang digunakan 

untuk merancang suatu basis data, dipergunakan untuk memperlihatkan 

hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. 

 

Gambar 3.7 Entity Relationship Diagram 
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3.4 Rancangan Database 

3.4.1 Struktur Tabel 

1. Tabel Tipe Kesulitan Belajar 

Tabel 3.1 Tabel Tipe Kesulitan Belajar 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_tipe Int 
Primary Key, Auto Increment 

2. nama_tipe Text  

 

2. Tabel Gejala Kesulitan Belajar 

Tabel 3.2 Tabel Gejala Kesulitan Belajar 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_gejala Int 
Primary Key, Auto Increment 

2. nama_ gejala Text  

3. gambar Text  

 

3. Tabel Riwayat Kesulitan Belajar 

Tabel 3.3 Tabel Riwayat Kesulitan Belajar 

No Nama Field Tipe Data Keterangan 

1. id_riwayat Int 
Primary Key, Auto Increment 

2. nama Text  

3. umur Text  

4. tanggal Datetime  

5. hasil Text  

6. diagnosa Text  

7. skor Text  
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3.4.2 Relasi Antar Tabel 

 

Gambar 3.8 Relasi Tabel 

3.5 Rancangan Antar Muka Masukan Sistem 

Perancangan antarmuka (interface) merupakan bagian penting dalam 

perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi 

pengguna dengan aplikasi. Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini 

yaitu sebagai berikut: 

1. Rancangan Splash Screen 

 

Gambar 3.9 Rancangan Splash Screen 
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a. Layout 

Akan dibuat dengan warna latar yang memikat. 

b. Teks 

Berisikan teks judul aplikasi. 

2. Rancangan Login 

 

Gambar 3.10 Rancangan Login 

a. Image dan Teks 

Akan dibuat dengan bertemakan aplikasi diagnosa sistem pakar 

kesulitan belajar. 

b. Teksview 

Dibuat untuk mengisi Nama serta umur pengguna aplikasi. 

c. Button 

Berisikan button LOGIN untuk masuk ke aplikasi. 
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3. Rancangan Sliding Menu 

 

      Gambar 3.11 Rancangan Sliding Menu 

a. Title dan Teks 

Akan dibuat dengan bertemakan aplikasi diagnosa sistem pakar 

kesulitan belajar. 

b. Button 

Berisikan radio button untuk memilih menu yang diinginkan. 

4. Rancangan Home 

 

Gambar 3.12 Rancangan Home 
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a. Image dan Teks 

Akan dibuat dengan deskripsi aplikasi diagnosa sistem pakar 

kesulitan belajar. 

b. Button 

Berisikan button untuk memulai diagnosa. 

3.6 Rancangan Antar Muka Luaran Sistem 

1. Rancangan Menu Diagnosa Kesulitan Belajar 

 

Gambar 3.13 Rancangan Menu Diagnosa Kesulitan Belajar 

a. Teks 

Berisikan pertanyaan terkait gejala kesulitan belajar. 

b. Radio Button 

Berisi probabilitas jawaban terhadap gejala yang ditanyakan. 

c. Button 

Akan dibuat button untuk pertanyaan selanjutnya atau balik 

kepertanyaan sebelumnya. 
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2. Rancangan Hasil Diagnosa 

 
Gambar 3.14 Rancangan Hasil Diagnosa 

a. Title dan Image 

Berisikan tipe kesulitan belajar yang dialami user beserta bobot 

persentasinya. 

b. Text 

Berisi penjelasan tentang kesulitan belajar yang dialami. 

c. Button 

Akan dibuat button untuk lanjut ke Cara Penanganan. 

3. Rancangan Cara Penanganan 

 
Gambar 3.15 Rancangan Cara Penanganan 
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a. Text 

Berisi penjelasan tentang cara mengatasi kesulitan belajar yang 

dialami. 

b. Button 

Akan dibuat button untuk kembali ke menu Home. 

 

4. Rancangan Menu Diagnosa Kepribadian 

 
Gambar 3.16 Rancangan Menu Diagnosa Kepribadian 

a. Text 

Berisi gejala kepribadian yang mungkin dialami user. 

b. Button 

Akan dibuat button untuk pilihan jawaban ya dan tidak serta 

submit untuk melihat hasil diagnosa. 
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5. Rancangan Menu Hasil Diagnosa Kepribadian 

 
Gambar 3.17 Rancangan Menu Hasil Diagnosa Kepribadian 

a. Title 

Berisikan jenis gangguan kepribadian yang dialami user beserta 

bobot persentasinya. 

b. Text 

Berisi penjelasan tentang Cara Penanganan gangguan kepribadian 

yang dialami. 

c. Button 

Akan dibuat button untuk kembali ke menu home. 
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6. Rancangan menu laporan 

 

 

Gambar 3.18 Rancangan menu laporan 

Berisi Teks tentang laporan hasil diagnosa yang dilakukan user dilengkapi 

dengan Nama dan umur pengguna serta tanggal dilaksanakannya diagnosa. 

7. Tampilan menu Tentang 

 

 

       Gambar 3.19 Tampilan menu Tentang 

Berisi penjelasan tentang penyebab kesulitan belajar, dilengkapi dengan akses 

video streaming online dan situs untuk tes IQ. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 

4.1 Spesifikasi Sistem 

Dalam implementasinya, aplikasi membutuhkan sejumlah perangkat keras 

(hardware) dan perangkat lunak (software) dengan spesifikasi tertentu. 

4.1.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang di perlukan untuk pembuatan Aplikasi Sistem Pakar 

Diagnosa Kesulitan Belajar  antara lain sebagai berikut: 

1. Monitor 14.0” dan LCD 

2. Prosesor Intel Core i3 atau diatasnya 

3. RAM 4 GB atau lebih  

4. Hard disk 500 GB 

5. Keyboard 

6. Mouse 

7. Smartphone Android versi 8.0 sebagai emulator 

4.1.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (software) 

Perangkat lunak yang di perlukan untuk pembuatan Aplikasi Sistem Pakar 

Diagnosa Kesulitan Belajar: 

1. Sistem Operasi Windows 10 

2. Database SQLite 

3. Android Studio 
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4.2 Langkah-langkah Pembuatan Sistem 

Dalam membangun Aplikasi Sistem Pakar Diagnosa Kesulitan Belajar ini, 

diperlukan beberapa proses yaitu: 

1. Pengembangan Basis Pengetahuan 

Tabel 4.1 Data Kesulitan Belajar 

Kode Nama Kesulitan Belajar 

P01 Kesulitan Menulis (Disgrafia) 

P02 Kesulitan Membaca (Disleksia) 

P03 Kesulitan Berhitung (Diskalkulia) 

 

Tabel 4.2 Gejala Kesulitan Belajar 

Kode 

Gejala 

Gejala 

R01 Tidak lancar dalam membaca 

R02 Kesulitan mengikuti dan mengingat urutan visual 

R03 Kemampuan memahami isi bacaan sangat rendah 

R04 Sulit membedakan huruf yang mirip 

R05 Memori visual terganggu 

R06 Tulisan terlalu jelek atau tidak terbaca 

R07 Sering terlambat dibanding yang lain dalam menyalin tulisan 

R08 Tulisan banyak salah, banyak huruf terbalik dan hilang 

R09 Sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris 

R10 Menulis huruf tidak sesuai dengan kaidah bahasa 
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R11 Sering sulit membedakan tanda-tanda dalam hitungan 

R12 Sering sulit mengoperasikan hitungan/bilangan meskipun sederhana 

R13 Sering salah membilang dengan urut 

R14 Sulit membedakan angka yang mirip, misalnya angka 6 dan 9, 17 

dengan 71 

R15 Sulit membedakan bangun-bangun geometri 

 

Tabel 4.3 Aturan 

No. Aturan 

1. IF Tidak lancar dalam membaca 

AND Kesulitan mengikuti dan mengingat urutan visual 

AND Kemampuan memahami isi bacaan sangat rendah 

AND Sulit membedakan huruf yang mirip 

AND Memori visual terganggu 

THEN Kesulitan Menulis (Disgrafia) 

2. IF Tulisan terlalu jelek atau tidak terbaca 

AND Sering terlambat dibanding yang lain dalam menyalin tulisan 

AND Tulisan banyak salah, banyak huruf terbalik dan hilang 

AND Sulit menulis dengan lurus pada kertas tak bergaris 

AND Menulis huruf tidak sesuai dengan kaidah bahasa 

THEN Kesulitan Membaca (Disleksia) 

3. IF Sering sulit membedakan tanda-tanda dalam hitungan 
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AND Sering sulit mengoperasikan hitungan/bilangan meskpun 

sederhana 

AND Sering salah membilang dengan urut 

AND Sulit membedakan angka yang mirip, misalnya angka 6 dan 9, 

17 dengan 71 

AND Sulit membedakan bangun-bangun geometri 

THEN Kesulitan Berhitung (Diskalkulia) 

 

2. Instalasi Tools 

a. Instal Java Development Kit (JDK) 

Java Development Kit (JDK) adalah salah satu kit yang digunakan android 

studio, karena android studio menggunakan bahasa java. Untuk instal JDK 

ini direkomnedasikan JDK 7, 8 dan yang terbaru JDK 9 karena lebih stabil 

daripada terdahulunya. 

 

Gambar 4.1 Instalasi Java 



 
 

45 
 

b. Instal Android Studio 

Setelah download android studio, silahkan klik instalan android dengan 

Nama file (studio android-studio-bundle- <version> .exe). Maka keluar 

seperti gambar berikut: 

 

Gambar 4.2 Instalasi Android Studio Tahap 1 

Setelah muncul tampilan seperti diatas lalu klik next dan hasilnya seperti 

berikut: 

 

Gambar 4.3 Instalasi Android Tahap 2 
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Hasil tersebut menunjukan bahwa yang hendak di instal android studio yaitu 

SDK dan Virtual Device lalu klik next 

(sedikit penjelasan SDK digunakan untuk mengembangkan atau membuat 

aplikasi untuk paket software tertentu, software framework, hardware 

platform, sistem komputer, konsol video game, sistem operasi atau platform 

sejenis lainnya, sedangkan Virtual Device untuk emulator android) 

 

Gambar 4.4 Instalasi Android Tahap 3 

Hasil tersebut adalah perjanjian dan lisensi android studio klik next saja kalo 

tidak mau membacanya (disarankan membaca sebelum bertindak) 

 

Gambar 4.5 Instalasi Android Tahap 4 

Hasil diatas menunjukan lokasi penyimpanan untuk instal android lokasi bisa 

dipindah sesuai keinginan kita, namun disarankan lokasi di C:\ lalu klik next 
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Gambar 4.6 Instalasi Android Tahap 5 

Hasil tersebut menunjukan bahwa aplikasi android studio nanti muncul pada 

desktop windows klik instal 

 

Gambar 4.7 Instalasi Android Tahap 6 

Tunggu instalasi sampai selesai 
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Gambar 4.8 Instalasi Android Tahap 7 

Jika telah selesai klik next dan klik finish 

 

Gambar 4.9 Instalasi Android Tahap 8 

3. Coding 

Dalam penelitian ini sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java 

serta XML yang menggunakan framework dari Android Studio dan 

databasenya sendiri menggunakan sqlite. 
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4.3 Tampilan Aplikasi 

1. Tampilan Splash Screen 

Antarmuka splash screen akan menampilkan gambar splash screen aplikasi 

selama 3 detik. Setelah 3 detik akan muncul antarmuka login. Berikut gambar 

dari antarmuka splash screen aplikasi. 

 

Gambar 4.10 Tampilan Splash Screen 

2. Tampilan Login 

Berisi tentang NAMA dan UMUR untuk login sehingga mendapat hak akses 

ketika menjalankan aplikasi. 

 

Gambar 4.11 Tampilan Form Login 
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3. Tampilan Menu Home 

Antarmuka menu home akan muncul ketika antarmuka login telah selesai diisi. 

Berikut gambar dari antarmuka menu home. 

 

Gambar 4.12 Tampilan Form Menu Home 

4. Tampilan Sliding Menu 

Antarmuka Sliding Menu terdiri item menu Home, Diagnosa Kesulitan Belajar, 

Hasil Diagnosa, Cara Penanganan, Diagnosa Kepribadian, Laporan, Tentang dan 

Logout. 

 

 
            Gambar 4.13 Tampilan Sliding Menu 
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5. Tampilan Diagnosa Kesulitan Belajar 

Antarmuka ini berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai gejala-gejala yang 

dialami oleh pengguna kemudian dari jawabannya akan didapatkan sebuah hasil 

diagnosa. 

 
Gambar 4.14 Tampilan Diagnosa Kesulitan Belajar 

6. Tampilan Hasil Diagnosa 

 Antarmuka Hasil Diagnosa ini berisikan dekripsi jenis dari kesulitan belajar 

yang dialami pengguna. 

 

Gambar 4.15 Tampilan Hasil Diagnosa 
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7. Tampilan Cara Penanganan 

Antarmuka Cara Penanganan ini berisikan dekripsi penanganan atau terapi 

maupun penyembuhan dari jenis kesulitan belajar yang dialami pengguna. 

 
 

Gambar 4.16 Tampilan Cara Penanganan 

8. Tampilan Diagnosa Kepribadian 

 Antarmuka ini berisikan pertanyaan-pertanyaan mengenai gejala-gejala yang 

dialami oleh pengguna kemudian dari jawabannya akan didapatkan sebuah hasil 

diagnosa kepribadian yang dengan ini diharapkan terjadi korelasi apakah 

berhubungan erat dengan kesulitan belajar yang dialami. 

       

Gambar 4.17 Tampilan Diagnosa Kepribadian 
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9. Tampilan Laporan 

Berisi tentang Laporan akses pengguna pada aplikasi yang memuat tentang 

Nama pengguna, Umur pengguna,Hasil Diagnosa dan tanggal serta waktu saat 

menggunakan menu Diagnosa.  

 
Gambar 4.18 Tampilan Laporan 

 

10. Tampilan Tentang 

Antarmuka Tentang ini berisikan info seperti penyebab Kesulitan Belajar, 

disertai video dan tes IQ. 

 

Gambar 4.19 Tampilan Form Tentang 
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4.4 Pengujian 

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat lunak 

untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dengan spesifikasi sistem dan 

berjalan dilingkungan yang diinginkan. Pengujian sistem sering diasosiasikan 

dengan pencairan bug, ketidaksempurnaan program, kesalahan pada program yang 

menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak. 

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan 

kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang 

digunakan adalah black box. Pengujian black box yaitu menguji perangkat lunak 

dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi masukan dan keluaran dari 

perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. 

4.4.1 Prosedur Pengujian 

Persiapan yang dibutuhkan dalam melakukan pengujian adalah sebagai 

berikut: 

1. Menyiapkan sebuah smartphone dengan sistem operasi android. 

2. Menginstal aplikasi Diagnosa Kesulitan Belajar pada smartphone. 

3. Melakukan proses pengujian. 

4. Mencatat hasil pengujian. 
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4.4.2 Hasil Pengujian 

Adapun hasil dari pengujian pada sistem ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian Login 

Tabel 4.4 Pengujian Login 

KASUS DAN HASIL UJI (DATA BENAR) 

Data Masukan  Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

NAMA 

UMUR 

Apabila tombol login 

di klik maka akan 

masuk tampilan menu 

home 

Sesuai yang di 

harapkan 

[ √ ] Diterima 

    [   ] Ditolak 

 

2. Pengujian Menu Home 

Tabel 4.5 Pengujian Menu Home 

KASUS DAN HASIL UJI (DATA BENAR) 

Data Masukan  Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Button menu 

home ditekan 

Tampil antarmuka 

home yang berisi 

data info kesulitan 

belajar 

menu info 

kesulitan 

belajar berhasil 

ditampilkan 

[ √ ] Diterima 

    [   ] Ditolak 

 

3. Pengujian Menu diagnosa kesulitan belajar 

Tabel 4.6 Pengujian Menu diagnosa kesulitan belajar 

KASUS DAN HASIL UJI (DATA BENAR) 

Data Masukan  Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Menginput 

jawaban 

“Tidak”, 

“Tidak 

Tahu”, 

“Kurang 

Pasti”, 

“Cukup 

Tampil antarmuka 

Hasil diagnosa jika 

pengguna setelah 

pengguna 

menjawab 15 

gejala serta akan 

tampil cara 

penanganannya 

Diagnosa 

berhasil 

dibuka [ √ ] Diterima 

    [   ] Ditolak 
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Pasti”, 

“Hampir 

Pasti”, 

"Pasti”, 

kemudian 

button next 

ditekan 

 

4. Pengujian Menu Hasil 

Tabel 4.7 Pengujian Menu Hasil 

KASUS DAN HASIL UJI (DATA BENAR) 

Data Masukan  Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Menekan 

menu Hasil 

Tampil antarmuka 

Hasil diagnosa 

terakhir 

Hasil 

Diagnosa 

terakhir 

berhasil 

dibuka 

[ √ ] Diterima 

    [   ] Ditolak 

 

5. Pengujian Menu Penanganan 

Tabel 4.8 Pengujian Menu Cara Penanganan 

KASUS DAN HASIL UJI (DATA BENAR) 

Data Masukan  Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Menekan 

menu 

Penanganan 

Tampil antarmuka 

Cara Penanganan 

dari diagnosa 

terakhir 

Cara 

penanganan 

Diagnosa 

terakhir 

berhasil 

dibuka 

[ √ ] Diterima 

    [   ] Ditolak 

 

6. Pengujian Menu Diagnosa Kepribadian 

Tabel 4.9 Pengujian Menu Diagnosa Kepribadian 

KASUS DAN HASIL UJI (DATA BENAR) 

Data Masukan  Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 
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Menginput 

jawaban 

“Ya” dan 

“Tidak” 

kemudian 

button 

submit 

ditekan 

Tampil antarmuka 

Hasil diagnosa dan 

penanganannya 

jika pengguna 

berhasil menginput 

jawaban “Ya” dan 

“Tidak”. 

Diagnosa 

Kepribadian 

berhasil 

dibuka 
[ √ ] Diterima 

    [   ] Ditolak 

 

7. Pengujian Menu Laporan 

Tabel 4.10 Pengujian Menu Laporan 

KASUS DAN HASIL UJI (DATA BENAR) 

Data Masukan  Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Menekan 

Menu 

Laporan 

Tampil antarmuka 

Laporan hasil 

diagnosa serta 

nama dan umur 

juga waktu kapan 

diakses aplikasi 

ini. 

Berhasil 

menampilkan 

laporan 

pengakses 

aplikasi 

[ √ ] Diterima 

    [   ] Ditolak 

 

8. Pengujian Menu Tentang 

Tabel 4.11 Pengujian Menu Tentang 

KASUS DAN HASIL UJI (DATA BENAR) 

Data Masukan  Yang Diharapkan Pengamatan Kesimpulan 

Menekan 

tombol 

menu 

Tentang 

Menampilkan 

antarmuka 

Tentang yang 

berisi 

rangkuman 

penjelasan 

penyebab 

kesulitan 

belajar 

disertai video 

dan juga tes 

IQ 

Data 

berhasil 

ditampilkan 

[ √ ] Diterima 

    [   ] Ditolak 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan pengujian dalam bab-bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan yaitu: 

1. Rangkaian penelitian ini berhasil mengakuisisi data dari pakar dari mulai 

gejala sampai jenis diagnosa sehingga menjadi sebuah sistem.  

2. Rangkaian penelitian ini berhasil mendiagnosa anak berdasarkan kelompok 

jenis diagnosa sesuai akuisisi dari pakar dan hasil dari teorema Bayes.  

3. Rangkaian penelitian ini berhasil menerapkan Metode Forward Chaining 

untuk menentukan hasil diagnosa terhadap anak dengan hasil nilai 

kepercayaan sesuai dengan kepercayaan pakar. 

5.2 Saran 

Adapun hal yang bisa disarankan untuk Aplikasi Sistem Pakar ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penambahan data gejala kesulitan belajar yang bersifat eksternal. 

2. Kelengkapan gambar gejala dan penyempurnaan desain User Interface 

(UI) aplikasi. 

3. Penyederhanaan bahasa pada deskripsi dan solusi kesulitan belajar agar 

lebih mudah dimengerti. 
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