
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan ilmu psikologi saat ini telah berkembang pesat.

Perkembangan yang sangat pesat ini juga telah mendorong ilmu psikologi sebagai

ilmu yang umum digunakan dan diterapkan bahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu kegunaan ilmu psikologi yaitu pengembangan diri seseorang seseorang

dengan menggunakan tes kepribadian. Jika seseorang telah mengetahui tipe

kepribadian yang ia miliki, maka ia dapat mengembangkan hal baik dan

menghilangkan hal buruk yang ia miliki. Selain itu pengenalan diri yang baik juga

membuka sebuah cara untuk menggali potensi diri yang mungkin sebelumnya

belum diketahui.

Di lain pihak, perkembangan piranti lunak, dirasa mampu untuk

mengotomasi kerja yang tadinya membutuhkan banyak tenaga kerja. Otomasi

kerja ini diharapkan mampu untuk menggantikan beberapa pekerjaan yang

umumnya dilakukan oleh manusia. Sehingga, perkembangan piranti lunak

dianggap salah satu solusi untuk mengatasi masalah kurangnya tenaga ahli yang

tersedia dengan menggantinya menjadi aplikasi-aplikasi otomatis.

Aplikasi mobile sebagai salah satu bagian dari teknologi informasi

mengalami perkembangan pesat tahun-tahun belakangan ini. Salah satu contohnya

adalah aplikasi Android yang terus berkembang dan mencapai pangsa pasar

sebesar lebih dari 40 persen di Amerika Serikat pada awal tahun 2012

 



(kompas.com). Tak dapat dipungkiri bahwa perkembangan ini akan terus berlanjut

dan semakin banyak orang akan beralih menggunakan smartphone dibandingkan

dengan desktop PC.

1.2 Perumusan Masalah

Sampai saat ini masih banyak orang yang belum dapat mengembangkan

dirinya karena belum mengenali dirinya sendiri dengan baik. Akibat yang terjadi

antara lain ketidakcocokan dengan bidang pekerjaan ataupun bidang perkuliahan

yang diambil. Hal ini terjadi karena keputusan untuk mengambil bidang tersebut

hanya didasarkan pada kepopuleran atau kesempatan tanpa memperhatikan minat

dan bakat yang dimiliki.

Cara yang paling umum untuk mengenali diri sendiri adalah dengan

menjalankan sebuah tes kepribadian. Ada banyak macam tes kepribadian, tetapi

tujuan utama dari setiap tes kepribadian yang ada ini adalah untuk mengukur

kemampuan atau kepribadian seseorang dengan baik. Dengan tes kepribadian

manapun, seseorang dapat menggali kelebihannya lebih dalam dan mengatasi

kekurangan yang mungkin ia miliki.

Dari sekian banyak tes kepribadian yang ada,Myers-Briggs Type

Indicator merupakan tes kepribadian yang cukup populer untuk digunakan dalam

bisnis, seminar motivasi, dan perjodohan. Sekurang-kurangnya 2,5 juta orang

Amerika menggunakannya tiap tahun. Teori ini diangap dapat merepresentasi

dengan baik tipe kepribadian seseorang. Namun, masih cukup banyak orang yang

belum mengetahui dan mampu mengakses tes ini dengan mudah.

 



Aplikasi Android mulai berkembang ketika Andoid versi 2.2 Frozen

Yogurt muncul. Hingga kini pun sekitar 98 % dari total pengguna Android dapat

menggunakan aplikasi yang dikembangkan dengan API (Application

Programming Interface) 8 atau setara dengan versi 2.2. Karena hal ini, banyak

pengembang yang mengembangkan aplikasinya dengan API 8 ini agar distribusi

dari aplikasi yang dibuat dapat dimaksimalkan.

Oleh karena sebab-sebab di atas, penelitian ini dibuat untuk membuat

sebuah aplikasi yang dapat menganalisis tipe kepribadian berbasis Android versi

2.2 Frozen Yogurt. Diharapkan dengan pembuatan aplikasi ini masalah

ketidakcocokan dengan lapangan pekerjaan yang digeluti dapat diminimalisir

dengan lebih mudah dan cepat, dengan cara pengguna dapat mengenali tipe

pekerjaan yang cocok dengan dirinya masing-masing.

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sehingga

penelitian ini dapat lebih terfokus adalah :

1) aplikasi ini hanya menggolongkan berdasarkan enam belas tipe kepribadian

menurut teori Myers-Briggs dan empat temperamen menurut Galen;

2) aplikasi ini mengutamakan penggolongan berdasarkan teori Myers-Briggs

danpenggolongan berdasarkan empat temperamen menurut Galen digunakan

sebagai teori pendukung;

3) jumlah pertanyaan awal yang dimunculkan adalah dua puluh pertanyaan;

 



4) pertanyaan-pertanyaan awal akan diuji validitasnya dengan menggunakan

rumus korelasi product moment;

5) alat tes akan dihitung reliabilitasnya dengan menggunakan rumus Alpha

Cronbach;

6) penggunaan basis data dalam aplikasi ini merupakan pendukung dan bukan

merupakan tujuan utama pembuatan aplikasi;

7) aplikasi ini merupakan sebuah aplikasimobilemenggunakan sistem

operasiminimal Androidversi 2.2 dengan bahasa pemrograman Java;

8) aplikasi dikembangkan dalam Bahasa Indonesia.

1.4 Hasil Akhir yang Diharapkan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah aplikasi

yang dapat menentukan tipekepribadian seseorang berdasarkan Myers-Briggs

Type Indicator dan empat temperamen menurut Galen, serta saran pengembangan

diri (kekuatan, kekurangan, dan saran pekerjaan yang cocok) berdasarkan tipe

kepribadian tersebut.

1.5 Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitiannya penulis mempunyai beberapa tahap

metode penelitian, yaitu :

1) melakukan studi pustaka untuk mempelajari lebih lanjut mengenai teori

kepribadian menurut Myers-Briggs dan mengenai teori kepribadian menurut

Galen;

 



2) melakukan perancangan pendahuluan antara lain, rancangan pertanyaan,

rancangan nilai jawaban, serta melakukan pengujian validitas dan pengujian

reliabilitas terhadap pertanyaan yang telah dibuat sehingga pertanyaan baik

dan handal;

3) merancang dan mengembangkan sebuah aplikasimobile untuk membantu

menganalisis tipe kepribadian seseorang dalam sistem operasi Android dan

bahasa pemrograman Java;

4) melakukan pengujian aplikasi dan menganalisis hasil yang didapatkanuntuk

menarik kesimpulan akhir.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini dibagi menjadi lima bagian. Kelima bagian

tersebut mempunyai isi dan pokok pembahasan yang berbeda-beda sesuai dengan

topik yang bersangkutan pada masing-masing bagian.

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari enam bagian yang merupakan pendahuluan tentang penelitian yang

dilakukan. Enam bagian tersebut adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan untuk mendukung

penyusunan tugas akhir ini sepertiMyers-BriggsType Indicator, Teori

Temperamen Galen, Validitas dan Reliabilitas Alat Tes, sertaAndroid.

 



BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini berisikan tentang analisis yang dilakukan untuk mendukung perancangan

piranti lunak dan penjelasan mengenai rancangan sistem aplikasi yang dibuat

untuk memodelkan kecerdasan buatan yang mampu mengambil keputusan sesuai

dengan dasar informasi yang didapat.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi piranti lunak yang dirancang,

serta penjelasan mengenai pengujian dan analisis hasil pengujian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh dari

penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

 



 


