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BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tes Psikologi atau psikotes merupakan alat yang digunakan untuk 

mengetahui kondisi seorang individu. Biasanya lebih dikenal dengan nama 

asesmen psikologi. Asesmen psikologi adalah rangkaian kegiatan yang 

dilakukan oleh psikolog dan lembaga layanan psikologi di dalam masyarakat 

untuk bermacam-macam kebutuhan. [1] 

Pemeriksaan psikologi biasanya digunakan untuk berbagai macam kegiatan. 

Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya dalam industri dan organisasi tertentu 

dilakukan untuk seleksi, penempatan karyawan, dan promosi jabatan. 

Sementara, dalam lingkungan pendidikan biasanya digunakan sebagai 

penentuan minat dan bakat siswa, serta mengetahui kapasitas intelektual siswa. 

Selain itu dalam klinis dan sosial, digunakan sebagai salah satu pertimbangan 

jenis terapi yang dapat membantu individu hidup normal [1]. 

Dalam tes psikologi, terdapat bermacam-macam tes. Ada yang berbentuk 

tes tertulis, proyeksi gambar, dan lain-lain. Tes psikologi ini untuk mengukur 

fungsi kemampuan kognitif maupun emosi seperti intelegensi, minat dan bakat, 

hingga kepribadian dari orang tersebut [2]. Metode Tes Psikologi merupakan 

alat penelitian psikologi yang penting untuk kemampuan yang akan di tes, yaitu 

sikap, bakat, ciri kepribadian, dan minat [3].  Kepribadian adalah segala macam 

tingkah laku yang variatif yang dilakukan oleh individu yang diatur oleh tata 

tertib dan keharmonisan [4]. 
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Kepribadian merupakan usaha dari individu-individu untuk menyesuaikan 

diri yang beanekaragam namun memiliki keunikan sendiri dari masing-masing 

individu. Sehingga kepribadian dapat menunjukan hal-hal khusus dari individu 

dan bisa membedakannya dari orang lain [4]. 

Untuk dapat memenemukan kepribadian individu, maka individu tersebut 

dapat mengikuti tes psikologi kepribadian. Tes psikologi kepribadian adalah 

kecakapan di dalam psikologi professional yang didalamnya termasuk 

administrasi, penilaian, dan interpretasi dari dukungan perhitungan sifat-sifat 

dan gaya [5]. 

Salah satu dari tes psikologi kepribadian adalah tes DISC. Teori DISC 

adalah teori psikologi yang digunakan untuk mengetahui kepribadian orang 

berdasarkan perilaku emosi orang berdasarkan lingkungannya. DISC tebagi 

menjadi empat kepribadian yaitu: Dominance (D), Influence (I), Steadiness (S), 

dan Complience (C) [6]. 

Karakteristik dari individu jenis D yaitu ambisius, cepat dalam mengambil 

keputusan, independen, tegas dan kompetitif. Namun karakter D mempunyai 

kelemahan yaitu penuntut, tidak sabar, dan tidak menyukai rutintitas. 

Karakteristik dari individu jenis I yaitu optimis, suka bergaul, antusias, 

penghibur orang lain, motivator, dan ramah. Kelemahan dari karakter I adalah 

tidak detail, mudah lupa, banyak bicara, dan over-reacting. Karakteristik dari 

individu bertipe S yairu jujur, loyal, sabar, akomodatif, gigih dan suka 

menolong. Kelemahan dari individu tipe S adalah kurang atusias, tidak tegas, 

tidak suka perubahan, cenderung menghindar dari konflik dan sulit menyusun 
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prioritas. Sementara itu, karakterisrik dari individu bertipe C adalah terstruktur, 

kritis, teliti, patuh pada pimpinan, berhati-hati. Kelemahan dari individu bertipe 

C adalah defensif ketika dikritik, lamban dalam menyelesaikan tugas, terlalu 

mengikuti aturan, menginginkan kesempurnaan dan terlalu memperhatikan 

detail [6]. 

Tes psikologi analisa kepribadian DISC ini dilakukan dengan cara tertulis 

di atas kertas. Individu yang akan di tes menjawab di kertas lalu diolah dengan 

cara manual dan dihitung secara manual. Akan tetapi seiring berjalannya waktu 

sistem tersebut kurang efisien dan memakan banyak waktu. Dengan adanya 

teknologi internet yang salah satunya adalah web, layanan komunikasi dan 

informasi dapat dilakukan dengan mudah dan efisien. Melalui protocol HTTP 

(hypertext tranfer protocol) semua komunikasi tradisional dapat dilakukan 

lebih efektif dikarenakan gabungan komponen multimedia di web [7]. 

 Untuk menggunakan teknologi di dalam suatu organisasi maka harus 

mempunyai sistem informasi. Sebuah sistem informasi di dalam sebuah 

organisasi meyediakan proses-proses dan informasi yang berguna untuk 

member dan klien dari organisasi tersebut. Seharusnya, dengan adanya sistem 

informasi ini, mereka dapat mengoperasikan lebih efektif [8]. 

Selain itu validitas isi dari pemeriksaan tes berbasis teknologi juga lebih 

tinggi. Validitas isi (content validity) adalah tolok ukur dari cerminan domain 

isi sesuai dengan yang diharapkan [9]. Dengan adanya penggunaan teknologi 

diharapkan mengurangi human error dalam pemeriksaan sehingga hasil tes jauh 

lebih valid. Pemanfaatan teknologi komputerisasi sebagai media tes psikologi 
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Analisa kepribadian DISC yang sebelumnya dilakukan secara konvensional 

merupakan bagian yang menarik untuk dieksplorasi dan didalami. Sebab, 

dengan adanya banyak kelebihan penggunaan komputer untuk tes psikologi 

analisa kepribadian DISC daripada tes secara konvensional dapat 

mengembangkan organisasi dan meningkatkan efektivitas kerja. Selain itu Ibu 

Kristiana selaku ketua Pusat Psikologi Terapan ingin organisasinya lebih maju 

dan tidak ketinggalan zaman. Beliau mengatakan bahwa, dengan adanya 

teknologi komputerisasi untuk tes psikologi analisa kepribadian DISC ini dapat 

meningkatkan kinerja Pusat Psikologi Terapan sehingga tidak kalah dari 

lembaga psikologi lain. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa aplikasi ini 

dapat meningkatkan efektivitas kerja dari para psikolog sehingga pekerjaan 

psikolog tidak terlalu berat dan lama. Maka dari itu dengan adanya 

pengembangan aplikasi dapat menjadi sebuah solusi baik bagi organisasi 

maupun klien yang menggunakan tes DISC. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat ditentukan beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1 Bagaimana merancang aplikasi untuk tes psikologi analisis kepribadian 

DISC secara online? 

2 Bagaimana membangun aplikasi untuk tes psikologi analisis kepribadian 

DISC secara online? 

3 Bagaimana hasil uji coba dari aplikasi tes psikologi analisis kepribadian 

DISC online dilihat dari sisi peserta tes, psikolog dan staff dengan 

parameter sisi tampilan, penggunaan, kemudahan untuk dipahami, dan 

validasi dari aplikasi? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

diharapkan bertujuan untuk : 

1 Menemukan cara untuk merancang aplikasi tes psikologi analisis 

kepribadian DISC online. 

2 Menemukan cara untuk membangun aplikasi tes psikologi analisis 

kepribadian DISC online. 

3 Mengetahui hasil uji coba aplikasi psikologi analisis kepribadian DISC 

online dari sisi peserta tes, psikolog, dan staff dengan parameter sisi 

tampilan, penggunaan, kemudahan untuk dipahami, dan validasi dari 

aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


