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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dewasa ini, tes psikologi sering menjadi tes syarat kerja di sebuah 

perusahaan tertentu. Seorang calon karyawan akan dihadapkan tes psikologi atau 

lebih umumnya di sebut tes psikotes yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

tentunya berbeda seperti pertanyaan yang dikerjakan saat ujian di sekolah. Hasil 

tes ini akan menjadi tolak ukur layak atau tidaknya orang itu bekerja di 

perusahaan tersebut salah satunya adalah Tes Ketelitan. Tes ketelitian mengukur 

respon subyek terhadap tugas-tugas atau pekerjaan yang menyangkut kecepatan 

persepsi (dari stimulasi yang bersifat sederhana).  

Ketelitian cenderungan melekat pada manusia. Beberapa hal yang sering 

dialami banyak orang dalam dunia kerja misalnya, ketika seseorang baru saja 

menyelesaikan tugas yang diberikan, kemudian tak berapa lama kembali dipanggil 

karena ada beberapa hal yang dilupakan dalam  mengetik atau ada hal yang 

dilewatkan dan terpaksa harus direvisi kembali, akibat atau dampak yang 

dirasakan adalah waktu yang banyak terbuang sia-sia dan dinilai sebagai seorang 

yang tidak berkompeten dalam bekerja. 

Ketelitian menilai kemampuan individu di dalam organisasi, baik 

mengenai ketekunan dan motivasi dalam mencapai tujuan sebagai perilaku 

langsungnya. Sebagai lawannya adalah apakah individu tersebut ketergantungan, 

malas dan tidak rapi. Dimensi ini merujuk pada jumlah tujuan yang menjadi pusat 

perhatian seseorang. Orang yang mempunyai nilai tinggi cenderung 

mendengarkan kata hati dan mengerjakan sedikit tujuan dalam satu cara yang 

terarah dan cenderung bertanggung jawab, kuat bertahan, tergantung, dan 

berorientasi pada prestasi. Sementara yang nilainya rendah cenderung menjadi 

lebih kacau pikirannya, mengejar banyak tujuan, dan lebih hedonistik [1]. 

 



2 
 

Ketelitian mendeskripsikan orang-orang yang teratur, terkontrol, 

terorganisasi, ambisius, terfokus, pada pencapaian, dan memiliki disiplin diri. 

Secara umum, mereka yang memiliki sifat concientiousness yang tinggi biasanya 

pekerja keras, berhati-hati, tepat waktu, dan mampu bertahan. Sebaliknya, mereka 

yang memiliki sifat  concientiousness rendah cenderung tidak teratur, ceroboh, 

pemalas, serta tidak memiliki tujuan dan lebih mungkin menyerah saat mulai 

menemui kesulitan dalam mengerjakan sesuatu [2].  

Seseorang yang memiliki tingakat ketelitian yang rendah cenderung akan 

lebih susah untuk berkonsentrasi sebaliknya seseorang yang memiliki tingkat 

ketelitian yang tinggi akan lebih mudah untuk berkonsentrasi. Setiap kepribadian 

seseorang harus memiliki tingkat ketelitian yang kuat sehingga mampu mengatasi 

permasalahan-permasalahan yang ia hadapi dan menentukan bagaimana cara 

berperilaku, pola pikir dan reaksi emosional yang mereka alami dalam  

menyelesaikan pekerjaan. Sehingga penting bagi seseorang untuk mengetahui 

seberapa baik ketelitian yang sudah dimilikinya. 

Untuk mengetahui seberapa baik dan buruknya tingkat ketelitian seseorang 

para psikolog menggunkan alat tes ketelitian untuk dapat menganalisa kepribadian 

seseorang. sehingga dengan tes ini dapat dilakukan untuk berbagai tujuan, misal 

untuk perekrutan karyawan baru, atau penempatan karyawan, atau tugas tertentu. 

Namun pemerosesan hasil tes ketelitian saat ini masih dominan dilakukan dengan 

tenaga manusia atau masih manual. Hal ini tidak jarang mengakibatkan 

kesalahan-kesalahan baik dalam proses pehitungan ataupun prosedur perhitungan 

yang harus dilakukan. Terutama apabila tes tersebut diikuti oleh peserta hingga 

ratusan orang. Karena itu diperlukan suatu sistem yang dapat membantu untuk 

mengukur tingkat ketelitian dan cermat dalam mengolah data menghasilkan 

laporan nilai angka dan menghasilkan penggolongan klasifikasi terhadap penilaian 

selain itu dirancang sedimikian rupa sehingga lebih menarik, mudah dan nyaman 

untuk digunakan. Salah satu teknologi yang populer adalah android.    

Android merupakan sebuah sistem operasi pada gadget yang berbasis 

Linux yang diciptakan pada tahun 2003, kelebihan Android itu sendiri adalah 

karena platform sistem operasi tersebut bersifat terbuka, memiliki sifat 
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multitasking pengguna sistem operasi Android dapat menjalankan beberapa 

aplikasi di waktu yang bersamaan, dan sistem operasi Android tersebut juga 

terbilang stabil karena jarang terjadi lag seperti sistem operasi lainnya [3].   

Oleh karena itu penulis bermaksud membuat sebuah aplikasi psikologi 

berbasis android mobile untuk mengukur tingkat keltelitian sehingga dengan 

aplikasi ini nantinya memudahkan kita untuk dapat mengetahui seberapa baik 

tingkat ketelitian kita saat ini. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana membuat aplikasi android mobile yang dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat ketelitian? 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Menghasilkan sebuah aplikasi berbasis android mobile yang dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian seseorang.    

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

a. Aplikasi terdiri dari serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang 

bersumber dari alat tes cepat dan teliti.  

b. Aplikasi bersifat mobile appliacation dan diperuntukkan bagi 

perangkat mobile berbasis android. 

c. Data diambil dari Lab Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.  

 

 

 



4 
 

1.5 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain : 

1. Metode Studi Kepustakaan 

Mengumpulkan dan mempelajari yang berkaitan dengan perancangan 

aplikasi ini, seperti : 

a. Mempelajari tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

pemrograman berorientasi objek. 

b. Mempelajari bahasa pemrograman  java for android. 

c. Mempelajari tentang teori-teori yang berhubungan dengan tes 

cepat teliti. 

 

2. Metode Observasi  

Melakukan pengamatan pada aplikasi lain yang sudah ada dan 

menjadikannya sebagai contoh. Adapun penelitian-penelitian lain  

berkaitan dengan tes psikologi, adalah sebagai berikut : 

a. Aryoso Ricky Rahmadi. 2010. UMM. Aplkasi Latihan Psikotes 

Berbasis Android. 

b. Meky Anitha Nasution. 2010. UMM. Klasifikasi Data Psikotes 

Penentu Status IQ Menggunakan Algoritma K-Nearist Neighboard. 

c. Agung Prabowo. 2013. Universitas Gunadarma. Aplikasi Tes 

Enneagram dan Psikologi Kepribadian Umum berbasis Android 

Versi 2.3. 

d. Rahadi Ferdiansyah. 2009. STIKOM Surabaya. RANCANG 

BANGUN APLIKASI TES KEPRIBADIAN BERORIENTASI 

OBYEK MENGGUNAKAN METODE EDWARDS PERSONAL 

PREFERENCE SCHEDULE (EPPS). 

e. Moch. Khayat Subkhan. 2010. STIKOM Surabaya. Pembuatan 

Aplikasi Penilaian Tes Psikologi Kepribadian dengan Metode 

EPPS dan 16PF. 
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3. Pembangunan aplikasi   

Tahapan dalam pebangunan aplikasi sebagai berikut: 

a. Analisis Kebutuhan  

Langkah ini merupakan analisa terhadap kebutuhan sistem aplikasi. 

Pengumpulan data dalam tahap ini bisa dilakukan dengan sebuah 

penelitian, atau studi literatur. Data yang dikumpulkan adalah data-

data yang berkaitan dengan pembuatan aplikasi psikologi berbasis 

andorid mobile untuk mengukur tingkat ketelitian. 

b. Desain 

Pada tahap ini dilakukan perancangan program, membuat desain 

sistem dengan UML (Unified Modeling Language) dan desain 

database. Dalam aplikasi ini.  

c. Pengkodean (Coding) 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi psikologi berbasis 

andorid mobile untuk mengukur tingkat ketelitian dengan 

menggunakan pemrograman java sesuai dengan desain yang telah 

dirancang sebelumnya.  

d. Pengujian (Testing) 

Menguji aplikasi pada perangkat andorid. Testing meliputi kinerja 

dan fungsionalitas aplikasi.  

e. Penyusuna laporan  

Penyusunan laporan dilakukan nntuk mencatat keseluruhan hasil 

penelitian. Dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian. yang 

telah dilakukan, pada tahap ini juga akan dicatat apa saja yang menjadi 

kelemahan dan kelebihan dalam aplikasi ini.   
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1.6  Sistematika Penulisan 

Sistematika dari penulisan ini secara garis besar terdiri dari lima bab, 

dimana setiap bab saling berhubungan. Berikut ini akan dikemukakan urutan dari 

sistematika penulisan skripsi : 

a. Bab 1. Pendahuluan  

Berisi latar belakang dibuatnya skripsi ini, ruang lingkup yang 

membatasi masalah, tujuan pembuatannya beserta manfaat yang 

akan diperoleh bila tujuan dicapai, metodologi penelitian yang 

digunakan selama proses penulisan, dan sistematika penulisan yang 

berisi gambaran umum skripsi. 

b. Bab 2. Landasan Teori 

Berisi teori-teori dasar dan teori-teori pendukung dari skripsi ini. 

Berupa definisi, konsep dasar, pendapat para ahli, dan teori-teori 

lain yang didapatkan dari studi pustaka. 

c. Bab 3. Analisa dan Perancangan Sistem 

Berisi tentang bentuk perancangan kebutuhan dan model sistem 

yang akan diangun dalam penelitian. 

d. Bab 4. Implementasi dan Pengujian 

Berisi tentang pembuatan aplikasi dari perancangan sistem yang 

telah dibuat pada bab III beserta hasil pengujian aplikasi. 

e. Bab 5. Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil perancangan dan 

implementasi terhadap aplikasi yang telah dibuat. Selain itu, berisi 

saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk 

pengembangan aplikasi dimasa mendatang. 

 

 

 


