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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Ilmu pengetahuan dan teknologi informasi selalu digunakan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari, salah satunya di bidang ilmu komputer. Beberapa tahun yang 

lalu, komputer masih menjadi kebutuhan tersier karena harganya yang relatif mahal. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan tuntutan pekerjaan, komputer menjadi 

kebutuhan primer, khususnya dunia pendidikan di  sekolah. Menentukan Metode 

Pembelajaran dan pengolahan tenang data tersebut kini menggunakan komputer. Selain 

praktis hal itu juga mempermudah pekerjaan dalam menentukan Metode Pembelajaran. 

Pelaksanaan pendidikan di beberapa sekolah khususnya sekolah luar biasa 

belum dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan anak, masalah, dan kemampuan 

anak. Guru cenderung hanya mengejar keterlaksanaan apa yang ditargetkan dalam 

kurikulum semata. Padahal, ciri khas dalam penyelenggaraan pendidikan anak 

berkebutuhan khusus adalah selalu berorientasi pada kebutuhan anak. Layanan 

pendidikan lebih ditekankan pada layanan individual. Hal ini dikarenakan kebutuhan dan 

kemampuan setiap anak berbeda-beda. Layanan pendidikan yang diberikan harus sesuai 

dengan kebutuhan, masalah, dan kemampuan anak. 

Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang 

menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem itu digunakan 

untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semiterstruktur dan situasi 
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yang tidak terstruktur, di mana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan 

seharusnya dibuat. Salah satu implementasinya adalah sistem pendukung keputusan 

tentang menentukan metode pembelajaran pada anak autis. 

Berdasarkan permasalah diatas, diperlukan sistem pendukung keputusan untuk 

menentukan metode pembelajaran anak. Salah satunya dengan penerapan metode 

Technique for Order Preference by Similarity to Solution (TOPSIS). Konsep ini banyak 

digunakan pada beberapa model Multiple Attribute Decision Making (MADM) untuk 

menyelesaikan masalah keputusan secara praktis (Kusumadewi dkk, 2006).  Dengan 

adanya sistem pendukung keputusan menggunakan metode TOPSIS, maka diharapkan 

akan mempermudah pihak sekolah dalam menentukan metode pembelajaran yang 

sesuai untuk anak autis.  

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan Latar Belakang yang diuraikan di atas, maka rumusan yang 

diperoleh yaitu: 

1. Bagaimana menerapkan metode TOPSIS pada suatu sistem terkomputerisasi untuk 

menentukan metode pembelajaran bagi anak autis.  

2. Bagaimana membangun sistem penentuan metode pembelajaran bagi anak autis 

dengan menggunakan metode TOPSIS. 
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C. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka batasan masalah yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Hanya pada ruang lingkup bagaimana membuat aplikasi menentukan metode 

pembelajaran anak autis dengan metode TOPSIS. 

2. Ada sepuluh metode yang digunakan yaitu, mencakup tentang terapi akupasi, terapi 

wicara, terapi bermain, terapi medikamentosa, terapi melalui makan, terapi 

integrasi sensorik, terapi integrasi pendengaran, terapi biomedis, hidroterapi, terapi 

musik.  

3. Sistem akan dibangun dengan bahasa pemrograman java berbasis dekstop. 
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