BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dakwah merupakan kegiatan yang sangat penting di dalam Islam, karena
berkembang tidaknya ajaran agama Islam dalam kehidupan masyarakat
merupakan efek dari berhasil tidaknya dakwah yang dilakukan. Dalam proses
dakwah banyak metode yang digunakan, namun metode tersebut haruslah
sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi. Berbagai ajang perlombaan
dakwah terus di lakukan oleh sekolah-sekolah islami yang bertujuan agar
masyarakat serta para remaja lebih mengenal islam secara luas dan mendalam.
Penilaian yang dilakukan pun mengacu pada pesan atau materi yang di sampaikan
oleh para pendakwah. Untuk itu perlu dipertimbangkan metode yang akan
digunakan dan cara penerapannya, karena sukses dan tidaknya sesuatu program
penyajian seringkali dinilai dari segi metode yang digunakan. Seorang
pendakwah dalam usahanya untuk menyebarkan dan merealisasikan ajaran Islam
di tengah-tengah kehidupan manusia, dia akan menghadapi masyarakat yang
heterogen. Karena itu metode dakwah dalam proses dakwahnya pun harus sesuai
dengan kadar pengetahuan masyarakat masing- masing. Adalah kenyataan bahwa
dalam masyarakat terdapat beberapa golongan

yang

harus

dihadapi

oleh

pendakwah dengan cara atau metode yang berbeda.
Peranan tim penilai dalam melakukan penilaian terhadap lomba dakwah pun
sangat membutuhkan keahlian serta ketelitian agar tidak terjadi kekeliruan.
Sementara ini, tim penilai akan melakukan penilaian dengan cara mengumpulkan
data (melakukan rekapitulasi penilaian sesuai dengan faktor penilaian yang ada),
kemudian menganalisis data dengan mengurutkan angka terbesar untuk
selanjutnya membuat suatu kesimpulan. Semua yang dilakukan oleh tim penilai
tercatat dalam sebuah formulir penilaian, hasil penilaian yang telah dilakukan
akan disampaikan kepada para peserta lomba dakwah. Cara seperti ini tentunya
dirasakan kurang efektif serta kurang cepat, karna banyak faktor yang harus
dilakukan penilaian sehingga memerlukan waktu yang lama. Maka dibutuhkan

teknologi untuk mempermudah dan mempercepat dalam proses penilaian lomba
dakwah, dan merupakan suatu pengembangan ilmu pengetahuan yang di ciptakan
guna mempermudah suatu permasalahan yang dihadapi, sehingga teknologi sangat
berperan penting dalam mewujudkan kegiatan penelitian dan pengembangan.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat memberikan banyak kemudahan
dalam penyelesaian masalah dan pencapaian hasil kerja yang memuaskan bagi
kehidupan manusia. Ketika ada permasalahan, seseorang tentu ingin mendapatkan
solusi yang memiliki spesifikasi dalam pemecahan masalah tersebut sesuai dengan
yang diinginkan. Masalah utama dalam pengembangan teknologi adalah
peningkatan kemampuan komputer yang semakin lama semakin banyak
pembaharuan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang memiliki kemampuan
mengambil suatu keputusan, kesimpulan, ataupun jawaban yang lengkap dengan
alasan dan tahapan-tahapan. Dalam menentukan pemenang pada lomba dakwah,
dibutuhkan teknologi informasi yang dapat melakukan penilaian. Sehingga perlu
dilakukan “Implementasi Metode Certainty Factor Pada Penentu Pemenang
Lomba Dakwah ”.

1.2 Perumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mengimplementasikan
metode Certainty Factor dalam menentukan pemenang lomba dakwah.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian dilakukan hanya untuk melakukan penilaian lomba
dakwah berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. Adapun ruang lingkup
penelitian yang dibahas pada penelitian ini adalah :

1) Penelitian ini dilakukan pada Caring Center (komunitas peduli yatim)
Bandar Lampung
2) Variabel yang digunakan adalah :
a. Pelafalan materi
b. Intonasi dan artikulasi
c. Bahasa yang digunakan
d. Performa
e. Kesesuaian isi dan tema
f. Pesan moral yang disampaikan

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk membangun suatu
perangkat lunak tentang penilaian pemenang lomba dakwah menggunakan metode
Certainty Factor.

1.5 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penilitian ini adalah sebagai berikut :
1) Menghasilkan aplikasi yang dapat membantu Caring Center (komunitas
peduli yatim) Bandar Lampung
2) Memberikan kemudahan kepada tim penilai untuk menentukan pemenang
dalam hal lomba dakwah dengan cepat dan akurat

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini adalah sebagai berikut :
BAB I

:

PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan
masalah, batasan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan
sistematika penulisan.

BAB II

:

LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan
teori-teori sebagai dasar dalam penelitian.

BAB III

:

METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini membahas mengenai analisis permasalahan,
pengumpulan fakta-fakta, proses penerimaan pengetahuan,
proses kerja mesin inferensi, perancangan database dan
perancangan program.

BAB IV

:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelasankan tentang pembuatan program sistem
pakar dan pengujian program.

BAB V

:

SIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang diambil
berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan.

