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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. METODE PEMBELAJARAN 

Metode menurut Djamaluddin (2001), berasal dari kata meta berarti melalui 

dan hodos jalan. Jadi metode adalah jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu 

tujuan. Adapun yang dimaksud pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang 

dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa.  

Jadi yang dimaksud metode pembelajaran adalah proses interaksi peserta 

didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan 

ilmu dan pengetahuan. Jadi dapat dikatakan teori belajar merupakan upaya untuk 

mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua 

memahami proses inhern yang kompleks dari belajar. Metode yang digunakan dalam 

pembelajaran untuk anak Autis antara lain sebagai berikut: 

1. Terapi akupasi 

Adalah  suatu ilmu dan seni dalam mengarahkan partisipasi seseorang untuk 

melaksanakan suatu tugas tertentu yang telah ditentukan dengan maksud untuk 

memperbaiki, memperkuat, meningkatkan kemampuan dan mempermudah belajar 

keahlian atau fungsi yang dibutuhkan dalam tahap penyesuaian diri dengan 

lingkungan. Terapi akupasi bertujuan untuk melatih motorik halus anak. 
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2. Terapi wicara 

Adalah terapi yang digunakan untuk anak yang mengalami kecacatan dalam 

berbicara terutama untuk anak autis. Terapi wicara bertujuan untuk Untuk 

melancarkan otot-otot mulut agar dapat berbicara lebih baik.  

3. Terapi bermain 

Adalah usaha untuk mengubah tingkah laku yang bermasalah, dengan 

melakukan kegiatan untuk memperoleh kesenangan dan mengembangkan imajinasi 

anak. Terapi bermain bertujuan untuk melatih mengajarkan anak melalui belajar 

sambil bermain. 

4. Terapi medikamentosa 

Adalah yaitu terapi yang berkenaan dengan obat-obatan dipengobatan atau 

perawatan penyakit. Terapi ini bertujuan untuk menenangkan anak melalui 

pemberian obat-obatan oleh dokter yang berwenang. 

5. Terapi melalui makan 

Adalah  pengobatan paling dasar dalam pengobatan, untuk mencegah dan 

menyembuhkan penyakit. Berbagai jenis makanan dapat digunakan untuk 

menyembuhkan penyakit. Terapi bertujuan  untuk mencegah/mengurangi tingkat 

gangguan autisme.  

6. Terapi integrasi sensorik 

Adalah salah satu metode terapi yang digunakan oleh okupasi terapis dalam 

menangani gangguan proses sensori yang mengakibatkan terjadinya gangguan 
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perkembangan normal dan perilaku. Terapi ini bertujuan untuk melatih kepekaan 

dan kordinasi daya indra anak autis (pendengaran, penglihatan, perabaan). 

7. Terapi integrasi pendengaran 

Adalah yaitu terapi yang digunakan untuk membantu anak-anak autis yang 

mengalami gangguan pendengaran atau tidak dapat mendengar sejak lahir, untuk 

membantunya dapat digunakan dengan alat bantu. Terapi ini bertujuan untuk 

melatih kepekaan pendengaran anak lebih sempurna. 

8. Terapi biomedis 

Adalah terapi yang mencari semua gangguan yang dapat mempengaruhi 

fungsi organ tubuh. Terapi ini bertujuan untuk perbaikan dan kebugaran kondisi 

tubuh agar terlepas dari faktor-faktor yang merusak (dari keracunan logam berat, 

efek casomorphine dan gliadorphine, allergen).  

9. Hidroterapi 

Adalah bentuk pelayanan medical spa yaitu terapi menggunakan air sebagai 

media. Terapi ini bertujuan membantu anak autistik untuk melepaskan energi yang 

berlebihan pada diri anak melalui aktifitas di air.  

10. Terapi music 

Adalah usaha meningkatkan kualitas fisik dan mental dengan rangsangan 

suara yang terdiri dari melodi, ritme, harmoni, timbre, bentuk dan gaya yang 

diorganisir sedemikian rupa hingga tercipta musik yang bermanfaat untuk 

kesehatan fisik dan mental. Terapi ini bertujuan untuk melatih auditori anak, 

menekan emosi, melatih kontak mata dan konsentrasi. 
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B. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN 

Menurut Turban, dkk, (2005), Sistem Pendukung Keputusan (DSS) dapat 

didefinisikan sebagai sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para 

pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan  semitertruktur. DSS 

dimaksudkan untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk 

memperluas kapabilitas mereka, namun tidak untuk menggantikan penilaian mereka. 

DSS ditujuakan untuk keputusan-keputusan yang memerlukan penilaian atau pada 

keputusan-keputusan yang sama sekali tidak dapat didukung oleh algoritma. 

Menurut Turban, dkk, (2005), mendefinisikan DSS sebagai “sekumpulan 

prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilain guna membantu para 

manajer mengambil keputusan”. Menurut Kenn (1990) dalam Turban, dkk, (2005), 

mendefinisikan DSS adalah suatu produk pengembangan dimana pengguna DSS, 

Pembangun DSS, dan DSS itu sendiri mampu mempengaruhi satu dengan yang lainya, 

menghasilkan evolusi sistem dan pola-pola penggunaan. 

Menurut Turban, dkk, (2005) proses pengambilan keputusan meliputi 3 fase 

utama, yaitu:   

a. Fase  inteligensi, meliputi scanning(pemindaian) lingkungan, entah secara intermite 

ataupun terus menerus. Inteligensi mencakup berbagai aktivitas yang menekankan 

identifikasi situasi atau peluang-peluang masalah. 

b. Fase desain, meliputi penemuan atau mengembangkan dan menganilisi tindakan 

yang mungkin untuk dilakukan. Hala ini meliputi pemahaman terhadap dan menguji 

solusi yang layak.   
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c. Fase  pilihan,  fase dimana dibuat suatu keputusan yang nyata dan diambil suatu 

komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. 

1).  Menurut Turban, dkk, (2005) Karakteristik dan Kapabilitas Sistem Pendukung 

Keputusan Karakteristik dan kapabilitas suatu Sistem Pendukung Keputusan 

adalah sebagai berikut: 

a) Dukungan untuk pengambil keputusan terutama pada situasi 

semiterstruktur dan tidak terstruktur, dengan menyertakan penilaian 

manusia dan informasi terkomputerisasi.   

b) Dukungan untuk semua level manajerial, dari eksekutif puncak sampai 

manajer lini.  

c) Dukungan  untuk individu dan kelompok. Masalah yang kurang terstruktur 

sering memerlukan keterlibatan individu dari departemen dan tingkat 

organisasional yang berbeda atau bahkan dari organisasi lain.  

d) Dukungan untuk keputusan independen atau sekuensial.  

e) Dukungan di semua fase proses pengambilan keputusan, intelegensi, 

desain, pilihan dan implementasi.  

f) Dukungan di berbagai proses dan gaya pengambilan keputusan. 

g) Adaptivitasi sepanjang waktu. Pengambil keputusan seharusnya reaktif, 

dapat menghadapi perubahan kondisi secara cepat dan dapat 

mengadaptasikan SPK untuk memenuhi perubahan tersebut. 
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h) Penggunaan merasa seperti dirumah. Ramah-pengguna, kapabilitas grafis 

yang sangat kuat, dan antarmuka manusia-mesin interaktif dengan satu 

bahasa alami dapat sangat meningkatkan keefektifan SPK. 

i) Peningkatan terhadap keefektifan pengambilan keputusan(akurasi, 

timeliness, kualitas)ketimbang kepda efisiensinya (biaya pengambilan 

keputusan). 

j) Kontrol penuh oleh pengambil keputusan terhadap semua langkah proses 

pengambilan keputusan dalm memecahakan suatau masalah. 

k) Pengguna akhir dapat mengembangkan  dan memodifikasi sendiri sistem 

sederhana. 

l) Biasanya model-model digunakan untuk menganalisis situasi pengambilan 

keputusan. 

m) Akses disediakan untuk berbagai sumber data, format dan tipe, mulai dari 

sistem informasi geografis sampai sistem berorientasi objek. 

n) Dapat dilakukan sebagai alat  stand alone  yang digunakan oleh seorang  

pengambil keputusan. 

2).    Menurut Turban, dkk, (2005) Komponen-Komponen Sistem Pendukung 

Keputusan SPK terdiri dari 3 subsistem utama dan 1 subsistem opsional, yaitu: 

a) Subsistem manajemen data (DBMS). 

Subsistem manajemen data memasukkan satu database  yang berisi data 

yang relevan untuk situasi dan dikelola oleh perangkat lunak yang disebut 

sistem manajemen basis data (DBMS).  
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b) Subsistem manajemen model (MBMS).   

Merupakan paket perangkat lunak yang memasukkan model keuangan,  

statistik, ilmu manajemen, atau model kuantitatif lainnya yang memberikan 

kapabilitas analitik dan manajemen perangkat lunak yang tepat.  

c) Subsistem manajemen dialog (user system interface).   

Pengguna berkomunikasi dengan dan memerintahkan SPK melalui 

subsistem ini. Pengguna adalah bagian yang dipertimbangkan dari sistem.  

d) Subsistem manajemen berbasis pengetahuan. 

Subsistem ini bersifat opsional, dapat mendukung semua subsitem lain 

atau bertindak sebagai suatu komponen independen. Ia memberikan 

inteligensi untuk memperbesar pengetahuan pengambil keputusan yang 

dapat diinterkoneksikan dengan repositori pengetahuan perusahaan.  

  Hubungan antarsubsistem ditunjukkan pada Gambar 1. 

                    

Gambar 1. Skematik SPK 
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C. JAVA 

Java menyediakan dua kelas untuk bekerja dengan Graphical User Interface, 

yaitu Abstract Windowing Toolkit dan  Swing (Hariyanto,2011). Aplikasi yang dibangun 

menggunakan bahasa pemrograman java terkenal multiplatform, jika dilihat dari 

struktur interface aplikasinya komponen umum yang digunakan adalah swing, oleh 

karena itu aplikasinya bersifat multiplatform. Bahasa pemrograman java merupakan 

karya Sun Microsystem Inc. Dirilis secara resmi pada November 1995 yang masih dalam 

level beta. Java telah berkembang dari semula ditunjukkan untuk pemrograman applet 

di web browser menjadi bahasa pemrograman pengembangan aneka ragam aplikasi, 

mulai dari yang berjalan di handle devices seperti handphone, PDA (Personal Digital 

Assistant) sampai aplikasi terbesar skala enterprise diberagam komputer server 

(Hariyanto,2011).  Pemrograman Berorientasi Objek adalah suatu cara baru dalam 

berfikir dan berlogika dalam menghadapi masalah-masalah dengan bantuan komputer, 

sehingga kita dapat membuat program yang mencerminkan fakta yang sesungguhnya 

yang memang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari melalui java (Nugroho,2008). 

 

D. MYSQL 

MYSQL adalah sebuah sever database SQL multi user dan multi threaded. SQL 

sendiri adalah salah satu bahasa database yang paling populer di dunia. Implementasi 

program server database ini adalah program daemon ‘mysql’ dan beberapa program lain 

serta beberapa pustaka. MYSQL dibuat oleh TcX dan telah dipercaya mengelola sistem 

dengan 40 buah database berisi 10,000 tabel dan 500 diantaranya memiliki 7 juta baris 
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(kira-kira 100 gigabyte data). Database ini dibuat untuk keperluan sistem database yang 

cepat, handal dan mudah digunakan. Walaupun memiliki kemampuan yang cukup baik, 

MYSQL untuk sistem operasi Unix bersifat freeware, dan terdapat versi shareware untuk 

sistem operasi windows. Sistem database MYSQL memiliki sistem sekuritas dengan tiga 

verifikasi yaitu user (name), password, dan host. Verifikasi host memungkinkan untuk 

membuka keamanan di ‘localhost’, tetapi tertutup bagi host lain (bekerja di local 

komputer). Sistem keamanan ini ada di dalam database mysql dan pada tabel user. 

Proteksi juga dapat dilakukan terhadap database, tabel, hingga kolom secara terpisah 

(Hariyanto,2011). 

 

E. NETBEANS 

Netbeans merupakan salah satu proyek open source yang disponsori oleh 

SunMicroSystem. Proyek ini berdiri pada tahun 2000 dan telah menghasilkan dua 

produk, yaitu Netbeans Ide dan Netbeans Platform. Netbeans IDE yaitu produk yang 

digunakan untuk melakukan pemrograman baik menulis kode, mengompilasi, mencari 

kesalahan, dan mendistribusikan program. Sedangkan Netbeans Platform adalah sebuah 

modul. Yang merupakan kerangka awal atau fondasi dalam membangun aplikasi 

desktop yang besar. 

Netbeans merupakan salah satu IDE yang paling tangguh saat ini dalam 

pemrograman java. Selain itu Netbeans menyediakan paket yang lengkap dalam 

pemrograman dari pemrograman standar (aplikasi desktop), pemrograman enterprise 

dan pemrogrman perangkat mobile (Hariyanto,2011). 
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F. AUTIS/ ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) 

Menurut DjamaIuddin (2001), istilah autisme berasal dari kata “Autos” yang 

berarti diri sendiri “Isme” yang berarti suatu aliran. Artinya suatu paham yang tertarik 

pada diri sendiri. Autisme adalah suatu kondisi mengenai seseorang sejak lahir maupun 

saat masa balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau 

komunikasi yang normal. Istilah autism baru diperkenalkan sejak tahun 1943 oleh Leo 

Kanner, sekalipun kelainan ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. 

Perilaku autisik digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu perilaku yang eksesif 

(berlebihan) dan perilaku yang defisit (berkekurangan). Yang termasuk perilaku eksesif 

adalah hiperaktif dan tantrum (mengamuk) berupa menjerit, menyepak, menggigit, 

mencakar, memukul dan sebagainya. Perilaku defisit ditandai dengan gangguan bicara, 

perilaku sosial kurang sesuai, defisit sensoris sehinga dikira tuli, bermain yang tidak 

benar, serta emosi yang tidak tepat. 

Autisme dalam Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder R-IV 

merupakan salah satu dari lima jenis gangguan di bawah payung PDD (Perpasive 

Development Disorder) di luar ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dan ADD 

(Attention Deficit Disorder). 

 Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan autisma/ autisme adalah 

gejala menutup diri sendiri secara total, dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia 

luar, merupakan gangguan perkembangan yang kompleks, mempengaruhi perilaku, 

dengan akibat kekurangan komunikasi, hubungan sosial dan emosional dengan orang 
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lain dan tidak tergantung dari ras, suku, strata-ekonomi, strata social, tingkat 

pendidikan, geografis tempat tinggal, maupun jenis makanan. 

 

G. TOPSIS ( Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution ) 

Menurut Kusumadewi (2006), TOPSIS didasarkan pada konsep dimana 

alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal 

positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak 

digunakan pada beberapa model MADM untuk menyelesaikan masalah keputusan 

secara praktis (Hwang, 1933) (Liang, 1999) (Yeh, 2000) dalam Kusumadewi, dkk, (2006). 

Hal ini disebabkan karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya 

efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-

alternatif keputusan dalam bentuk metematis yang sederhana. Prosedur TOPSIS sebagai 

berikut : 

 Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. TOPSIS membutuhkan 

rating kinerja setiap alternatif Ai pada setiap kriteria Cj yang ternormalisasi seperti 

ditunjukkan pada persamaan berikut :  

a) Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. TOPSIS membutuhkan rating 

kinerja setiap alternatif Ai pada setiap kriteria Cj yang ternormalisasi seperti 

ditunjukkan pada persamaan berikut : 

     
   

√∑     
 
   

 ; dengan i = 1,2,…, m  dan j = 1,2.....,n ………..(1) 
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b) Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. 

           ; dengan i = 1,2,…, m  dan j = 1,2...,n …..(2) 

 

c) Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- dapat ditentukan berdasarkan 

rating bobot ternormalisasi (yij) sebagai: 

   (  
    

        
 ) ; …..........(3) 

   (  
    

        
 ) ;  

dengan : 

  
   {

   
 
     

   
 
    

 

; jika j adalah atribut keuntungan 

 

; jika j adalah atribut biaya 

 

  
   {

   
 
     

   
 
    

 

; jika j adalah atribut keuntungan 

 

; jika j adalah atribut biaya 
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d) Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal positif 

  
   √∑(  

      )
 

 

   

 ; i = 1,2,…, m ………………..(4) 

  

e) Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal negatif 

  
   √∑(  

      )
 

 

   

 ; i = 1,2,…, m ………………..(5) 

 

f) Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) 

    
  
 

  
     

  ; i = 1,2,…, m .………………..(6) 

 

Berdasarkan persamaan di atas, maka alternatif (Ai) yang dipilih atau menjadi 

rekomendasi keputusan adalah alternatif (Ai)  dengan  nilai preferensi (Vi) terbesar. 
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H. PENELITIAN TERDAHULU 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2013), TOPSIS  merupakan suatu metode 

yang memiliki konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki 

jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari 

solusi ideal negatif. Kriteria yang digunakan dalam sistem ini beragam, sesuai 

dengan beasiswa yang disediakan oleh  pihak  lembaga.  Data  nilai  pemohon  yang  

telah  dimasukkan  kedalam  sistem  akan  dihitung  menggunakan  metode  TOPSIS, 

dengan mencari jarak terjauh dan terdekat dari solusi ideal positif dan negatif. 

Pemohon dengan nilai tertinggi akan menempati urutan  teratas  dalam  sistem  ini.  

Berdasarkan  hasil  contoh  kasus  seleksi  menunjukan  bahwa  hasil  perhitungan  

menggunakan sistem sama dengan perhitungan manual. Sistem ini mampu 

memberikan rekomendasi pemberian beasiswa. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mallu (2015), yang berjudul “Sistem Pendukung 

Keputusan Penentuan Karyawan Kontak Menjadi Karyawan Tetap Menggunakan 

Metode TOPSIS”. Penelitian ini bertujuan merancang sebuah Sistem Pendukung 

Keputusan Penentuan Karyawan tetap yang dapat membantu perusahaan dalam 

memilih karyawan yang tepat dengan menggunakan metode TOPSIS. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bustami (2012), merupakan suatu sistem yang 

interaktif, yang membantu mengambil keputusan melalui penggunaan data dan 

model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur 

maupun tidak terstruktur. Dalam penelitian ini sistem pendukung keputusan 
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digunakan untuk menentukan Mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa 

menggunakan metode TOPSIS. 
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