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BAB I  

Pendahuluan 

 

1. Latar Belakang 

Kepribadian manusia sejatinya telah ditentukan berdasarkan jenis 

kelaminnya. Namun dalam kenyataanya, masih sering kita menemukan orang – 

orang yang berpenampilan atau bahkan bersikap tidak sesuai jenis kelaminnya. 

Contoh wanita yang penampilan bahkan sikapnya cenderung bersikap seperti pria, 

berambut pendek dan memakai kemeja atau jas layaknya laki – laki. Atau bahkan 

sebaliknya, laki – laki memakai rok layaknya perempuan tetapi mereka tetap 

berperilaku sebagaimana jenis kelaminnya. Dengan bedak tebal, alis yang 

dirapikan layaknya wanita, atau kadang memakai lipstick, mereka 

merepresentasikan sebuah istilah: androgyny.  

Laki – laki yang sebagian besar kemungkinan mendominasi dengan sifat 

maskulinnnya, tidak semuanya memiliki sifat maskulin yang mendomnasi dalam 

dirinya. Ada pula laki – laki yang cenderung memiliki sifat feminin yang 

mendominasi sehingga cenderung terlihat seperti wanita. Begitu juga sebaliknya, 

wanita yang cenderung kuat dengan sifat femininnya tidak selamanya memiliki 

sifat feminin yang mendominasi dalam dirinya. Jenis kelamin tidak selamanya 

menentukan kecenderungan sifat yang dimiliki oleh masing – masing individu. 

Untuk dapat mengetahui sifat dan juga kecenderungan kepribadian yang dimiliki 

masing – masing orang ini bias dideteksi salah satunya menggunakan metode 

psikotes BEM Androgyny.  

Androgyny bukan semata – mata fashion, tetapi ia juga merupakan 

identitas gender manusia. Orang – orang dapat mengetahui kecenderungan 

sifatnya baik itu sifat kewanitaan yang dominan (feminin) maupun sifat kepriaan 

yang dominan (maskulin) ataupun kedua macam ini dalam proporsi yang sama 

(androgyny) dapat digunakan menggunakan alat ukur yang disebut BEM 
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“Androgyny Scale”. Test BEM “Androgyny Scale” bersifat kuisioner yang harus 

dijawab oleh target test guna mengetahui kencenderungan sifat dari target test.  

Androgyny sendiri adalah sebuah konsep yang dikembangkan oleh 

Sandra Bem, seorang psikolog Universitas Stanford pada tahun 1974. Pada tahun 

1977, Sandra Bem mengeluarkan sebuah inventory pengukuran gender yang 

diberi nama The Bem Sex Role Inventory. Berdasarkan respon dari item – item 

pada inventory ini, individu diklasifikasikan memiliki salah satu dari orientasi 

peran gender : masculine, feminine, androgyny, dan undifferentiated. 

Menurut Sandra Bem, individu yang feminine adalah seseorang memiliki 

angka yang tinggi pada sifat feminine dan memiliki angka rendah dari sifat 

masculine, individu yang masculine adalah seseorang yang memiliki angka yang 

tinggi pada sifat masculine dan memiliki angka yang rendah pada sifat feminine. 

Individu androgyny adalah laki – laki atau perempuan yang memiliki angka 

berimbang pada kedua sifat masculine dan feminine. Individu undifferentiated 

memiliki angka yang rendah pada sifat masculine dan feminine-nya. 

Androgyny berasal dari bahasa Yunani yang artinya “andros-” berarti 

laki-laki dan “gyné -“ berarti perempuan. Androgyny adalah istilah dalam identitas 

gender dimana seseorang tidak termasuk dengan jelas ke dalam peran masculine 

dan feminine yang ada di masyarakat. Banyak androgyny yang diidentifikasi 

berada di antara laki – laki dan perempuan dan juga disebut tidak memiliki 

gender. [1] 

Karena kecenderungan sifat yang dimiliki oleh masing – masing individu 

ini tidak dapat kita ketahui hanya dengan menilai lewat sikap dan perilakunya, 

maka diperlukan suatu ujicoba atau test terhadap individu subjek tersebut guna 

mengetahui kecenderungan sifat yang dimilikinya. Sehingga bisa psikolog dapat 

memberikan  saran – saran dan juga masukan demi kebaikan subjek. 
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2. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengaplikasikan psikotest BEM Androgyny Scale serta proses 

scoringnya dalam bentuk desktop application. 

2. Bagaimana proses scoring BEM Androgyny Scale dalam aplikasi yang 

dibuat. 

3. Bagaimana proses evaluasi BEM Androgyny Scale dalam aplikasi yang 

dibuat.  

3. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode psikotes yang digunakan adalah personality test, yang berarti 

subjek test bersifat personal. 

2. Jenis dan bentuk psikotest yang digunakan adalah BEM Androgyny Scale. 

3. Data uji untuk psikotest BEM androgyny adalah data dari laboratorium 

psikologi Universitas Muhammadiyah Malang.  

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengaplikasikan psikotes BEM Androgyny Scale dalam sebuah aplikasi 

desktop yang mudah dipahami pengguna. 

2. Membuat proses scoring dalam aplikasi BEM Androgyny Scale. 

3. Merancang klasifikasi dan evaluasi dari nilai hasil test pada aplikasi 

psikotes BEM Androgyny. 
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5. Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

 

5.1 Pengumpulan serta menganalisis data 

BEM androgyny adalah test yang digunakan untuk mengetahui 

kecenderungan sifat gender alami yang dimiliki seseorang baik pria maupun 

wanita sebagai subjek. Hasil dari test ini mengelompokkan subjek ke dalam 

kecenderungan sifat – sifat tersebut yang telah ditentukan. Ada 3 kecenderungan 

sifat gender yang dimiliki manusia pada yaitu Maskulin (sifat pria yang 

mendominasi), Feminin (sifat wanita yang mendominasi), dan Androgyny (sifat 

pria dan wanita sama besar atau seimbang). 

Pada tahap ini aplikasi yang akan digunakan harus dirancang se-

minimalis mungkin dan user friendly agar subjek dapat dengan mudah 

mengerjakan test tanpa mengalami kesulitan. Juga agar user yang akan 

menggunakan aplikasi dapat memahami serta mengerti cara kerja dari aplikasi. 

Setelah tahap perancangan interface selesai, data – data berupa rule dan data uji 

yang ada di implementasi ke dalam aplikasi agar aplikasi dapat berjalan dengan 

sempurna. 

Tahap ini menguji tingkat akurasi dari test aplikasi sehingga hasil test 

dapat dianalis untuk penentuan keputusan untuk user. Subjek dengan perbedaan 

jenis kelamin masuk dalam kategori – kategori yang telah ditentukan pada metode 

test BEM Androgyny scale.  
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6. Sistematika Penulisan 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Berisi ulasan permasalahan sehingga dapat diangkat menjadi suatu 

kajian tugas akhir, serta latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

manfaat, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem. 

Dasar teori dari literatur dan referensi yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diangkat sebagai bahan tugas akhir. 

BAB III :  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM  

Menjelaskan mengenai cara kerja beserta analisa perencanaan sistem 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada.  

BAB IV :  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Berisi tentang pembuatan program (software), pengoperasian serta 

pengujian Psikotest BEM Androgyny Scale serta proses scoring 

berdasarkan metode psikotest BEM Androgyny Scale. 

BAB V :  PENUTUP 

Merupakan kesimpulan dari pembahasan pada bab – bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah.  

 


