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                                                               BAB I 

                                 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari kondisi kejiwaan 

(kesadaran) manusia dalam melakukan aktivitas-aktvitasnya, baik 

aktivitas motorik, kognitif maupun emosionalnya. Seperti yang sudah 

dikemukakan mengenai pengertian psikologi merupakan ilmu yang 

membicarakan tentang jiwa itu sendiri tidak nampak, maka yang dapat 

dilihat atau diobservasi ialah perilaku atau aktivitas-aktivitas yang 

merupakan manifestasi atau penjelmaan kehidupan jiwa. Perilaku 

dalam hal ini yaitu meliputi perilaku yang nampak (overt behavior) 

dan juga perilaku yang tidak menampak (innert behavior).  ( Bimo 

Walgito,  2005). 

Ilmu psikologi sangat berperan penting dalam berbagai hal, 

contohnya tes kepribadian. Tujuan  tes kepribadian adalah mengetahui 

perbedaan diantara setiap kepribadian dan kepribadian itu sendiri 

bersikap individual, yang berarti tidak seorang pun yang memiliki 

kepribadian yang sama diantara satu dengan yang lainnya dan 

kepribadian itu bukan berarti benar atau salah, bukan pula yang baik 

ataupun yang buruk. Tes tersebut berupa kuesioner atau instrument 

standar lainnya yang didesain untuk mengungkapkan karakter 

seseorang. Tes kepribadian sebagai analisis untuk menghasilkan 

respon yang konon merupakan kepribadian dari seseorang dan
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biasanya digunakan dalam riset psikologi untuk menguji berbagai 

teori kepribadian. Selain itu tes kepribadian mempunyai tiga fungsi 

yaitu, fungsi seleksi, klasifikasi dan deskripsi. Fungsi seleksi 

berfungsi sebagai seleksi jika digunakan untuk memilih individu yang 

sesuai kualifikasi yang diharapkan melalui media online atau internet. 

Fungsi klasifikasi untuk mengelompokkan individu-individu dalam 

kelompok sejenis dari hasil tes yang dilakukan. Fungsi deskirpsi untuk 

menjelaskan profil seseorang baik kepribadian, tingkah laku, 

kemampuan, minat dan bakat. 

Dikutip dari Nanik Susanti (2012 : 184) dalam jurnalnya yang 

berjudul Aplikasi Psikologi Berbasis Web Untuk Menentukan Jenis 

Pekerjaan Sesuai Dengan Kepribadian Seseorang Menggunakan Teori 

MYERS-BRIGGS TYPE INDICATOR “ kepribadian sendiri meliputi 

pola pikir, perasaan dan tingkah laku yang merupakan karakter yang 

membedakan antara satu dengan yang lain”. 

Android  menyediakan platform terbuka bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri yang digunakan oleh 

bermacam-macam piranti penggerak. Android merupakan sebuah 

sistem operasi telepon seluler dan komputer yang berbasis linux.  

(Kasman, 2013). 

Berdasarkan fungsi tes kepribadian, aplikasi penilaian tes 

kepribadian berbasis android dirancang sebagai fungsi deskripsi yaitu 

untuk mengetahui minat dan bakat pada siswa-siswi sekolah tingkat 

akhir khususnya siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 
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sebelum memasuki perguruan tinggi negeri ataupun swasta serta untuk 

siswa-siswi sebelum memasuki dunia kerja yang diinginkan. Minat 

dan bakat menjadi acuan utama dalam kesuksesan masa depan siswa- 

siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo.  

Pentingnya diadakan  tes kepribadian karena kepribadian manusia 

tergantung pada suatu pekerjaan dan bakatnya. Kepribadian yang baik 

akan mensukseskan suatu pekerjaan, contohnya : kedisiplinan, 

ketekunan, ketelitian dan semangat yang tinggi. Bakat adalah suatu 

karakteristik unik individu yang membuatnya mampu atau tidak 

mampu dalam melakukan suatu aktivitas secara mudah atau sulit. (Aty 

Herawati, 2008) 

Kendala yang sering dihadapi oleh para guru khususnya bidang 

konseling untuk menghadapi pra ujian nasional maupun paska ujian 

bagi siswa-siswi sekolah menengah akhir beliau mempersiapkan 

instrumen sebagai alat bantu untuk mengukur minat dan bakat kepada 

siswa-siswi yang akan menggeluti dunia kerja maupun memasuki 

perguruan tinggi sesuai minat dan bakat. Instrumen yang selama ini 

masih menggunakan metode lama yaitu memahami dan mempelajari 

sisi psikologis dengan cara membuat lembaran-lembaran kuisioner 

atau serangkaian pertanyaan yang akan diberikan kepada user 

(manusia) yang akan dipelajari kemudian mengumpulkan kembali 

kuisioner tersebut dan dijumlahkan nilainya sehingga akan didapatkan 

sebuah kesimpulan dari jumlah nilai tes tersebut. Bagi user (manusia) 

mereka memerlukan waktu yang lama dalam melakukan tes 



4 
 

kepribadian baru mendapatkan hasil kesimpulan.  Menghadapi hal 

demikian sering terjadi kesalahan seperti kesulitan memahami dalam 

memberikan laporan tes. Dunia teknologi yang semakin maju dan 

berkembang yang berhubungan dengan ilmu psikolgi yang sangat 

luas, dan aplikasi yang berperan dalam mobilephone banyak 

digunakan oleh masyarakat dan menjadikannya suatu informasi utama 

dalam kehidupan karena sangat cepat dan mudah di bawa kemana-

mana, perancang membuat “Aplikasi Penilaian Tes Kepribadian 

Berbasis Android” guna unuk membantu guru bidang konseling yang 

ada di Madrasah Aliah Negeri 2 Ponorogo cepat dalam melakukan 

penilaian kepribadian dan pengambilan suatu kesimpulan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka 

penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu : 

1. Bagaimana membuat aplikasi penilaian tes kepribadian dapat 

mengukur kepribadian untuk memberikan pemahaman  minat 

bakat pada siswa siswi sekolah menengah akhir ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi penilaian tes 

kepribadian berbasis android di Madrasah aliyah Negeri 2 

Ponorogo?  
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C. Tujuan Perancangan 

Dengan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, dihasilkan 

tujuan yaitu: 

1. Membuat aplikasi penilaian tes kepribadian dapat mengukur 

kepribadian dan memberikan pemahaman minat bakat pada 

siswa-siswi sekolah menengah akhir. 

2. Mengimplementasikan aplikasi penilaian  tes kepribadian berbasis 

android.  

 

D. Batasan Masalah  

Perancangan ini dibatasi pada : 

1. Aplikasi penilaian tes kepribadian mendeskripsikan dan menilai 

siswa-siswi berdasarkan hasil tes. 

2. Kinerja admin menginput instrumen tes kepribadian dan melihat 

data kesimpulan user  melalui email.  

3. Kinerja User menjawab instrumen tes kepribadian yang sudah 

disediakan.  

4. Aplikasi penilaian tes kepribadian menghasilkan 4 kesimpulan 

yang merupakan 4 garis besar kepribadian manusia.  

5. Tempat yang menjadi objek skripsi adalah Madrasah Aliyah Negeri 

2 Ponorogo. 
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E. Manfaat Perancangan  

Manfaat yang diperoleh dalam perancangan ini adalah :  

1. Memberikan kemudahan bagi seseorang yang melakukan tes 

kepribadian. 

2. Memberikan kesimpulan deskripsi kepribadian dan minat bakat 

secara cepat dan tepat. 

3. Memudahkan guru bimbingan konseling menyediakan instrumen 

atau alat bantu penilaian kepribadian untuk mengetahui minat bakat 

pada siswa siswi sekolah menengah akhir.  

 


