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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu di bidang kesehatan telah mengalami kemajuan 

yang cukup pesat, terbukti dari beberapa penelitian dan buku-buku tentang 

solusi atau penanggulangan penyakit dengan cara yang baru. Seiring 

perkembangan jaman, tidak bisa di pungkiri bahwa perkembangan teknologi 

menjadi pendukung besar untuk menangani masalah gangguan 

perkembangan pada anak.  

Masa anak merupakan dasar pembentukan fisik dan kepribadian 

pada masa berikutnya. Dengan kata lain, masa anak merupakan masa emas 

mempersiapkan seorang individu menghadapi tuntutan jaman sesuai 

potensinya. Jika terjadi gangguan perkembangan, apapun bentuknya, deteksi 

yang dilakukan sedini mungkin merupakan kunci penting keberhasilan 

program intervensi yang dilakukan. Semakin dini gangguan perkembangan 

terdeteksi, semakin tinggi pula kemungkinan tercapainya tujuan intervensi 

atau koreksi atas gangguan yang terjadi. Gangguan perkembangan masa 

anak adalah berbagai jenis masalah perkembangan yang potensial terjadi 

pada masa yaitu usia anak dibawah 12 tahun. Setiap tahap perkembangan 

pada dasarnya memiliki potensi gangguan perkembangan yang berbeda-

beda, tergantung pada tugas perkembangan yang diemban masing-masing 

usia. Masalah perkembangan anak mengakibatkan kekhawatiran pada orang 

tua menyangkut ke-normal-an dari perkembangan atau gangguan emosional 
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yang terjadi pada anak mereka. Orang tua khawatir pada perkembangan 

anaknya karena kurangnya informasi mengenai tumbuh kembang anak. 

Untuk menghadapi masalah tersebut perlu yaitu dengan datang ke badan 

kesehatan dan medis atau dengan kosultasi dengan ahli yaitu psikiater anak. 

Namun untuk datang ke para ahli anak tersebut, orang tua mengalamai 

kesulitan datang ke tempat psikiater anak dan membutuhkan biaya yang 

tidak sedikit serta membutuhkan waktu yang lama.  

Gangguan perkembangan merupakan keterlambatan perkembangan 

pada anak dalam motorik kasar dan motorik halus, bicara dan bahasa serta 

kepribadian dan kehidupan sosialnya. Banyak orang tua yang tidak 

mengetahui gejala gejala gangguan perkembangan pada anaknya, sehingga 

berasumsi bahwa anaknya normal-normal saja. Gangguan perkembangan 

yang banyak muncul pada masa anak antara lain cerebral palsy, syndrome 

down, autism, conduct disorder, ADHD, gangguan bicara, gangguan 

berbahasa, keterlambatan mental dan lambat belajar. 

Sasaran utama dalam penelitian skripsi ini adalah masyarakat umum 

dan khususnya bagi orang tua/ wali murid di SLB Ysd Polokarto Sukoharjo. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mengambil judul 

“Implementasi Metode K-Nearest Neighbour (K-NN) Untuk Menentukan 

Jenis Gangguan Perkembangan Anak” . 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka dalam 

penelitian ini rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah 
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bagaimana merancang dan membangun sistem untuk menentukan jenis 

gangguan perkembangan anak dengan menerapkan metode K-Nearest 

Neighbour (K-NN) ? 

 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi masalah, penulis memberikan batasan masalah 

untuk membatasi meluasnya ruang lingkup pembahasan, yaitu: 

1. Sistem ini digunakan untuk menentukan jenis gangguan perkembangan 

anak. 

2. Sistem ini mendiagnosis pasien atau anak usia dibawah 12 tahun. 

3. Jenis gangguan yang akan analisa adalah autisme, keterbelakangan 

mental dan ADHD (Gangguan Pemusatan Perhatian Hiperaktivitas) 

berdasarkan usia, jenis kelamin dan gejala yang timbul. 

4. Metode yang digunakan adalah  K-Nearest Neighbour (K-NN). 

5. Kepakaran dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah Ibu Iis 

Sumiati S.Pd selaku guru dan ahli bidang psikologis anak di SLB Ysd 

Polokarto Sukoharjo.   
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah merancang dan 

membangun sistem aplikasi dengan menerapkan metode K-Nearest 

Neighbour (K-NN) untuk menentukan jenis gangguan perkembangan anak. 

Sasaran utama adalah bagi orang tua atau wali dari anak yang mengalami 

gangguan perkembangan di SLB Ysd Polokarto Sukoharjo. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan disusunnya skripsi ini, diharapkan dapat diambil 

manfaatnya, diantaranya: 

1. Membantu masyarakat untuk mengetahui informasi dini tentang 

jenis gangguan perkembangan anak, penyebab gangguan 

perkembangan dan gejala gangguan perkembangan anak serta cara 

penanggulanganya. 

2. Sistem ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat umum 

maupun orang yang ahli dalam bidang medis yang berkaitan.  

 

1.6. Kerangka Pikiran 

Kerangka yang akan di gunakan penulis sebagai dasar pembuatan 

laporan skripsi setelah memperoleh data-datanya. Alur kerangka pikir 

adalah sebagai berikut : 
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Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Menentukan Jenis Gangguan Perkembangan Anak 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Adapun Sistematika Penulisan untuk penyusunan makalah Skripsi 

ini adalah sebagai berikut : 

Ketidaktahuan Orang Tua 

Mengenai Gejala Gangguan 

Perkembangan Anak 

 

Permasalahan Menentukan Jenis 

Gangguan Perkembangan Anak 

Kurangnya Informasi 

Mengenai Tumbuh 

Kembang Anak. 

Sulitnya Datang ke 

Tempat Psikiater dan 

Menemui Pakar 

Psikolog 

Perancangan Dan Pembuatan 

Rekayasa Perangkat Lunak 

Pengumpulan Data 

Tentang Gejala 

Gangguan 

Perkembangan Anak 

Dengan KNN 

Pembuatan Sistem 

Menggunakan PHP dan 

MySQL 

Implementasi Metode K-

Nearest Neighbour 

Uji Coba dan 

Koreksi Sistem 

Implementasi Metode K-Nearest Neighbour 

Untuk Menentukan Jenis Gangguan 

Perkembangan Anak 

Pengambilan hasil 

dan keputusan 

tentang Jenis 

Gangguan 

Perkembangan Anak 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan skripsi, manfaat skripsi, kerangka 

pikiran, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi dasar teori dalam penyusunan skripsi yang 

menunjang dan mengacu pada daftar pustaka dan menjadi dasar 

penerapan metode K-Nearest Neighbour (K-NN) dalam 

menentukan jenis gangguan perkembangan anak. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi. Menjelaskan 

metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. 

BAB IV TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang objek penelitian dari pembuatan skripsi 

yaitu jenis gangguan perkembangan anak yaitu autisme, 

keterbelakangan mental dan gangguan pemusatan perhatian/ 

ADHD. 

BAB V  PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi penjelasan tentang perancangan sistem 

berupa pemodelan proses, perancangan basis data dan rancangan 

tampilan antar muka. 
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BAB VI PENUTUP  

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan serta beberapa saran yang mungkin diperlukan oleh 

peneliti yang akan datang. 

DAFTAR PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang sumber-sumber informasi yang 

digunakan dalam penyusunan laporan skripsi. 

LAMPIRAN  

  

 

 

 

 

 

 

  


