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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Intelegensi merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki manusia yang mana 

dapat membuat manusia berbuat secara terarah, dapat berpikir secara rasional, dan 

dalam menghadapi lingkungan dapat bertindak secara efektif. Adapun 

IQ(Intellegence Quotient) adalah hasil skor yang didapat setelah melalui 

serangkaian tes, yang mana akan menggambarkan sebagian bakat, kemampuan, dan 

kecerdasan seseorang [1]. Tes IQ umumnya digunakan mengukur score IQ 

seseorang saja, tapi dalam hal yang lebih lanjut atau dalam pendidikan formal atau 

dalam dunia kerja dan bisni tes IQ dapat digunakan untuk mengetahui daya juang 

kemauan seseorang dan juga untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseroang dalam 

menemukan sebuah solusi atau untuk mengetahui sejauh mana tingkatan seseorang 

untuk dapat menjelaskan sesuatu yang kompleks ke bahasa ringan agar dapat lebih 

dimengerti orang lain.  

Ada berbagai macam alat tes IQ, salah satunya adalah IST(Intellegence 

Structure Test) yang mana dalam tes ini akan dibagi menjadi sembilan subtes 

yakni:SE (Satzerganzung) tes melengkapi kalimat, WA (Wortausawahl) tes 

mencari kata yang berbeda, AN (Analogien) tes hubungan atau persamaan kata, GE 

(Gemeinsamkeiten) tes memilih kata yang memiliki dua pengertian, RA 

(Rechhenaufgaben) tes hitungan sederhana, ZR (Zahlenreihen) tes deret angka, FA 

(Figurenauswahl) tes menyusun bentuk bentuk, WU (Wurfelaufgaben) tes balok, 

ME (Merkaufgaben) tes mengingat kata [2], yang masing-masing subtes 

menginterpretasikan hal-hal yang berbeda tentang seseorang. Pada akhir tes, akan 

muncul skor hasil dari tes IST, yang mana skor di bagi menjadi dua yakni RW(Raw 

Score) total nilai dari benar atau salahnya jawaban dan SW(Standardized Score) 

nilai yang didapat setelah menyesuaikan tabel norma dan umur, dari nilai SW maka 

akan dihitung berapakah nilai IQ nya kemudian akan diubah ke dalam bentuk grafik 

yang mana akan memperlihatkan hasil skor masing-masing subtes dan kemudian 

diinterpretasikan. Dalam pengujian tes IST, dapat diketahui lebih condong dalam 
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bidang apa kecerdasan yang diuji, bidang ilmu apakah yang lebih cocok untuknya 

dalam melanjutkan masa studinya. 

UPT Bimbingan Konseling merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang 

dibentuk untuk membantu Universitas Muhammadiyah Malang dalam 

melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Memiliki tugas untuk fokus 

pada bidang layanan bimbingan dan konseling untuk seluruh civitas akademika 

UMM. Selain menawarkan jasa bimbingan dan konseling, UPT BK dapat 

memberikan layanan tes psikologi, tes kepribadian, atau tes IQ. 

Penulis melakukan wawancara dengan pihak UPT Bimbingan Konseling untuk 

melihat apa permasalahan yang ada dan kebutuhan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut, dalam tahap ini penulis mewawancarai dua orang 

staff UPT Bimbingan Konseling, yang pertama adalah Bapak Muhammad Shohib, 

S.Psi, M.si selaku kepala UPT Bimbingan Konseling, pada wawancara dengan 

beliau penulis meminta izin untuk mengetahui masalah apa yang ada pada UPT 

Bimbingan Konseling dan diketahui bahwa sistem tes IST yang ada masih berupa 

paper based dan ingin untuk tes dijadikan computerize, sehingga penulis 

mengajukan solusi untuk membuat sebuah web sebagai solusi atas permasalah 

tersebut. 

Proses wawancara yang kedua atas hasil wawancara dengan bapak shohib, 

wawancara dilanjutkan oleh Ibu Siska Triana Niagara, S.Psi selaku penanggung 

jawab di departemen Pengembangan Instrumental dan Layanan. Pada wawancara 

dengan ibu Siska penulis mendapatkan penjelasan bahwa apa saja yang kebutuhan 

dalam sistem yang akan dibuat, setelah wawancara tersebut dapat disimpulkan 

kebutuhan yang ada meliputi dari tahap pengerjaan, pengoreksian, menampilkan 

hasil, dan menampilkan data peserta yang telah mengikuti tes IST. Penulis juga  

mendapatkan detail rincian tahap-tahap pengerjaan dan pengoreksian tes IQ 

dengan metode IST 

Setelah melakukan proses wawancara maka, dalam rangka memenuhi solusi 

atas masalah yang terjadi di UPT Bimbingan Konseling Universitas 

Muhammadiyah Malang, maka penulis mengajukan judul tugas akhir 

“Implementasi Metode IST(Intellegence Structure Test) Sebagai Tes IQ Berbasis 
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Web (Studi kasus : UPT Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah 

Malang)” sebagai solusi yang ditawarkan kepada UPT Bimbingan Konseling 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Setelah meninjau dan membicarakan masalah yang ada dengan kepala UPT 

Bimbingan Konseling, maka dapat disimpulkan menjadi poin-poin berikut: 

1. Bagaimana meng-computerize sistem pengujian tes IQ IST dalam bentuk web?  

2. Bagaimana membuat sistem pengoreksian tes IST? 

3. Bagaimana menampilkan hasil tes yang berupa grafik? 

4. Bagaimana menampilkan data peserta tes? 

1.3. Tujuan 

Supaya tujuan dari pembuatan tugas akhir yang penulis angkat menjadi jelas, 

maka penulis akan menjelaskannya sebagai berikut: 

5. Implementasi pengerjaan tes metode IST dalam bentuk web 

6. Implementasi pengoreksian tes IST 

7. Menampilkan hasil tes IST berupa grafik dan total skor 

8. Menampilkan data peserta yang telah melakukan tes IST 

1.4. Batasan Masalah 

Penulis akan memberikan batasan dalam pengerjaan tugas akhir ini, hal ini agar 

penulis dapat lebih fokus dan tidak melebar ke berbagai masalah yang lain, adapun 

batasan masalahnya yakni: 

1. Implementasi tes dalam bentuk web 

2. Metode tes intelegensi yang digunakan adalah IST(Intelegence Structure Test) 

3. Hasil tes dalam sistem berupa grafik tes dan total skoring tes 

4. Interpretasi mendalam tentang hasil tes akan dilakukan oleh ahlinya 

1.5. Metodologi 

Pembuatan tugas akhir ini akan terbagi ke dalam beberapa bagian metodologi, 

yakni: 
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1. Tahap Pendahuluan 

Dalam tahap pendahuluan penulis melakukan beberapa tahap, yang mana tahap-

tahap tersebut dapat dilihat sebagai berikut 

a. Observasi di UPT Bimbingan Konseling Universitas Muhammadiyah Malang. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada, dan pengajuan 

solusi kepada UPT Bimbingan Konseling. Setelah observasi diketahui bahwa tes 

IST masih berupa paper based dan ingin dirubah menjadi computerize. 

b. Studi literatur tentang metode IST 

Studi literatur tentang metode IST didapat dari konsultasi dengan pihak UPT dan 

dari beberapa buku yang ada. Studi literatur mencakup cara pengerjaan, 

pengoreksian, dan hasil dari metode IST 

2. Tahap perancangan sistem 

Dalam tahap ini, setelah semua data-data terkumpulkan maka penulis akan 

mulai merancang sistem tes IST berbasis web sesuai dengan kebutuhan UPT 

Bimbingan Konseling UMM. Dalam perancangan sistem, penulis membuat 

diagram alir, use case, diagram activity, sequence diagram, database, dan user 

interface  sebagai acuan penulis untuk membangun sistem tersebut 

3. Implementasi 

Pada tahap ini semua hasil studi literatur dan perancangan analisa akan 

diterapkan, yang mana hasil penerapan dibuat sesuai dengan kasus dan perancangan 

yang sudah ada. 

4. Pengujian 

Tahap pengujian dilakukan setelah penerapan selesai untuk mengecek apakah 

masih ada yang kurang pada hasil, dan apakah web ini sesuai dengan penyelesaian 

masalah yang diinginkan. 

Pengujian pertama ialah pengujian sistem, sistem akan diperiksa terlebih dahulu 

oleh penulis apakah semua fitur yang telah dibuat berjalan sesuai dengan keinginan 

dan berjalan dengan benar. Pengujian kedua ialah pengujian lapang yang dilakukan 

dengan berkoordinasi dengan pihak UP Bimbingan Konseling, pengujian lapang 
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dilakukan dengan menghitung seberapa banyak mahasiswa yang dapat melakukan 

tes IQ dengan menggunakan sistem dalam satu hari jam kerja yakni dari jam 8 pagi 

hingga jam 12 kemudian jam 1 hingga jam 3 sore. Pengerjaan dengan paper based 

juga dihitung seberapa banyak mahasiswa yang dapat melakukan tes dengan jam 

yang sama, kemudian dilihat apakah sistem yang dibuat dapat memperbanyak kuota 

peserta yang melakukan tes IQ. 

5. Pembuatan laporan 

Tahap terakhir ini akan dibuat laporan mengenai penerapan yang sudah ada, dan 

segala dokumentasi yang ada. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi beberapa bab sebagai 

berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab ini membahas tentang pendahuluan. Pendahulaun meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, batasan malasah, tujuan penelitian, metodologi, 

dan sistematika penulisan.  

BAB II : Dasar Teori 

Pada bab ini membahas tentang dasar teori yang mendukung penelitian. Dasar 

teori tersebut meliputi IQ, metode IST(Intellegence Structure Test). 

BAB III : Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisi tentang analisa kebutuhan yang menjadi dasar dalam 

pembuatan web tes IQ. Analisa tersebut berupa dasar kebutuhan yang 

diperlukan dalam pembuatan web tes IQ, fitur-fitur yang ada pada web tes IQ, 

perancangan web, dan tampilan antarmuka web. 

BAB IV : Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini membahas tentang implementasi dari desain sistem yang telah 

dibuat. Implementasi dilakukan dengan mengikuti desain sistem berupa fitur-

fitur yang ada serta desain antarmuka web tes IQ. 

BAB V : Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini akan ditulis bagaimana hasil dari pengujian web tes IQ yang telah 

dibuat, yang mana dari hasil pengujian tersebut akan ada poin-poin yang dapat 
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dikembangkan oleh peneliti selanjutnya yang tertarik dalam hal tes IQ berbasis 

web. 


