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SISTEM PAKAR PENENTUAN MINAT DAN BAKAT  
ANAK USIA 5-10 TAHUN 
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Abstract:.”Parent always want to give the best things for their children. But sometimes, they force their children 
about their want, so it can cause some conflict between parent and their children. This can makes their children feel 
despressed, lost of study spirit and makes schooling laziness. An expert system using of talent and interest 
determining can help parent to understand their children is talent and interest so they can give appropriate education 
for their children depend of talent and interest. This system use forward change method that using facts and 
characteristic of the children to produce talent and inters result. This expert system can give information about talent 
and interest of the children so their parents can give the appropriate and best education.” 
 

 
Sebagai orang tua tentu menginginkan 

teknologi yang baik buat anak – anaknya. Terkadang 
orang tua tidak mengerti akan apa bakat atau minat 
anak – anaknya. Tanpa orang tua sadari apa yang telah 
dilakukan adalah keinginan mereka bukan merupakan 
keinginan anaknya. Banyak orang tua yang mengeluh 
karena hasil tes intelegensi (IQ) anak mereka 
menunjukan hasil yang kurang memuaskan dan di luar 
harapan mereka (Lucy, 2010). Karena banyak orang tua 
yang masih memandang kecerdasan anak hanya terletak 
pada kemampuan tersebut. 

Kesalahan pemikiran seperti itu yang sering 
menyebabkan konflik antara orang tua dengan anak. 
Kecenderungan orang tua memaksakan kehendaknya 
dapat mengakibatkan anak akan merasa tertekan, 
kehilangan semangat belajar sehingga anak akan 
cenderung menjadi malas sekolah. Berdasarkan 
penelitian, disekolah ditemukan kurang lebih 40% anak 
berbakat, tetapi tidak mampu berprestasi setara dengan 
kapasitas yang sebenarnya dimiliki (Lucy, 2010). 
Akibatnya sekalipun berkemampuan tinggi, banyak 
anak berbakat tergolong kurang berprestasi. 

Oleh karena itu Aplikasi Sistem Pakar 
Penentuan Bakat dan Minat Anak Umur 5-10 tahun 
ditujukan untuk membantu para orang tua mengetahui 
akan bakat dan minat anak – anak mereka tanpa perlu 
memaksakan kemauan orang tua. Tujuan akhirnya 
adalah para orang tua hanya mengarahkan anak – anak 
mereka setelah orang tua mengetahui tentang bakat dan 
minat anak – anak mereka, tanpa mengeluarkan dana 
yang berlebihan. 
 
Metode Yang Digunakan 
Sistem Pakar 

Menurut Kusrini (2006:11) Sistem pakar 
adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan 
pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam 
memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat 
dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tersebut. 
Sistem pakar bekerja berdasarkan pengetahuan yang 
dimasukkan oleh seorang atau beberapa orang pakar 
dalam rangka mengumpulkan informasi hingga sistem 
pakar dapat menemukan jawabannya. Tujuannya 
pengembangan sistem pakar sebenarnya bukan untuk 
menggantikan peran manusia, tetapi mensubsitusikan 

pengetahuan manusia kedalam bentuk sistem sehingga 
dapat digunakan oleh banyak orang. 
 
METODE FORWARD CHAINING 

Runut maju berarti menggunakan himpunan 
aturan kondisi-aksi. Dalam metode ini, data yang 
digunakan untuk menentukan aturan mana yang akan 
dijalankan, kemudian aturan tersebut dijalankan. 
Mungkin proses menambahkan data ke memori kerja. 
Proses diulang sampai ditemukan suatu hasil (kusrini, 
2006). 

 
MINAT DAN BAKAT 
Bakat (aptitude) adalah kemampuan bawaan yang 
merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan 
atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, 
pengetahuan, dan keterampilan khusus (Lucy, 2010).  
Bakat berdasarkan fungsinya: 

a. Kemampuan pada bidang khusus (talent), misalnya 
bakat musik atau lukis. 

b. Bakat khusus yang dibutuhkan sebagai perantara untuk 
mewujudkan kemampuan khusus, misalnya bakat 
melihar ruang (dimensi) dibutuhkan dibidang tehnik 
arsitek. 
 
MULTIPLE INTELEGENCE 
 Teori mutiple intelegence diperkenalkan pada 
tahun 1983 oleh Dr. Howard Gardner, guru besar di 
bidang psikologi dan pendidikan dari Harvard 
University. Dr.Gardner menyebutkan bahwa intelegensi 
bukanlah suatu kesatuan tunggal yang bisa diukur 
secara sederhana dengan test IQ. Dr.Gardner 
mendefinisikan intelegensi sebagai suatu kapasitas 
untuk memecahkan permasalahan atau membentuk 
produk yang bernilai dalam satu atau lebih latar budaya 
(Prasetyo, 2009). 
 
ALIR SISTEM  
Perancangan Diagram Alir 

Diagram alir merupakan suatu data proses dan 
hubungan antara proses satu dengan yang lain dalam 
suatu sistem computer dengan menggunakan symbol-
simbol tertentu. Oleh karena itu penganalisa dapat 
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menginformasikan jalannya suatu sistem dan dapat 
memahami sistematika sistem dengan mudah. 

Diagram alir untuk pakar memiliki fungsi 
untuk memasukkan data parameter yang dibutuhkan 
dalam bentuk treeview untuk membuat list aturan serta 
melakukan konsultasi. Diagram alir untuk pakar dapat 
dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Diagram Alir Untuk Pakar 

 
Diagram alir untuk user menjelaskan proses 

jalannya sistem pada desain user dalam melakukan 
konsultasi. Diagram alir untuk user dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
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Gambar 2 Diagram Alir Untuk User 
 

Diagram alir untuk admin menjelaskan proses 
pemeliharaan data pengguna, proses cetak laporan data 
pengguna dan data karakter. Diagram alir untuk admin 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

 Gambar 3 Diagram Alir Untuk Admin 
 

proses verifikasi untuk proses redundant rule, 
dan conflicting rule. Proses diawali dengan pengecekan 
list aturan. Diagram alir sistem proses verifikasi 
ditujukan pada Gambar 4. 

 

 
Gambar 4 Diagram Alir Sistem Proses Verifikasi 
 
 

Diagram alir untuk inference engine 
menjelaskan proses penelusuran untuk menentukan 
jawaban yang tepat. Inference engine akan menerima 
respon data yang diterima dari user, kemudian 
melakukan proses terhadap basis pengetahuan yang 
dimiliki. Pada sistem pakar ini akan digunakan 
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