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BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian “RANCANG BANGUN TES 

PSIKOLOGI ANALISA KEPRIBADIAN DISC BERBASIS WEB” adalah 

sebagai berikut: 

1. Perancangan aplikasi tes psikologi analisa kepribadian DISC online 

menggunakan diagram alur, Use Case, Entitiy Relational Database (ERD), 

dan mockup aplikasi. Sehingga, dalam merancang aplikasi ini tahapan 

pembuatan aplikasi tertata dengan baik, mengetahui fitur-fitur aplikasi 

setiap user, dan merancang relasi database. 

2. Aplikasi tes psikologi analisa kepribadian DISC online, dibangun dengan 

menggunakan metode waterfall. Tahapan metode ini dimulai dengan 

perancangan aplikasi, pembuatan database, pembuatan aplikasi berbasis 

web, pengujian beta-testing aplikasi dan uji coba pada 30 responden. 

3. Hasil uji coba aplikasi tes psikologi analisis kepribadian DISC online 

berdasarkan hasil uji coba aplikasi, berdasarkan kemudahan penggunaan 

aplikasi yaitu: pemahaman penggunaan aplikasi sebanyak 83%, 

kemudahan dan kelancaran proses login sebanyak 93,34% merasa mudah, 

kelancaran tombol mulai instruksi sebanyak 86,66%,  merasa mudah 

penggunaan tombol mulai soal 73,33%, mudah membaca font soal 

sebanyak 86,67%, terbantu dengan fitur peringatan 43,34%, dan 

kemudahan proses perpindahaan soal sebanyak 83,33%. Sementara untuk 

parameter kebergunaan aplikasi, responden yang merasa aplikasi menarik 
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sebanyak 80%, merasa aplikasi lebih mudah daripada sistem konvensional 

sebanyak 43,33%. Untuk parameter kenyamanan aplikasi, responden 

merasa tampilan login menarik sebanyak 70%, tata letak login nyaman 

90%, merasa tampilan instruksi menarik sebanyak 66,67%, merasa 

nyaman dengan font instruksi 86,67%, merasa tampilan soal menarik 60%, 

nyaman dengan tata letak soal 80%, merasa tombol next lancar 83,34%, 

dan 70% menyarankan aplikasi kepada orang lain. Berdasarkan 

wawancara dengan staff dan psikolog aplikasi ini sangat membantu 

efektivitas kerja sehingga kerja yang dilakukan manual dapat dilakukan 

oleh komputer.  

 

5.2 Saran 

Berikut beberapa saran yang dapat digunakan untuk penelitian  

kedepannya adalah: 

1. Melihat dampak yang ditimbulkan jika aplikasi dirancang di dalam 

platform mobile seperti android dan iOS. 

2. Menguji dampak aplikasi tes analisis kepribadian DISC jika 

dikombinasikan dengan tes psikologi lain. 

3. Melihat pengaruh dari aplikasi jika ditambahkan dengan Artificial 

Intelegence (AI). 

 

 

 

 

 


