
BAB VI

ANALISIS KINERJA PERANGKAT LUNAK

6.1 Pengujian Program

Untuk melakukan pengujian terhadap program aplikasi yang telah dibuat

digunakan beberapa ciri yang yang diketahui dan akan memberikan keluaran berupa

nama jenis kepribadian, keterangan dari jenis kepribadian yang telah

disimpulkan,penyebab, dan solusinya . Sebagai contoh cirri yang diketahui adalah

mudah emosl dan trauma masa anak-anak.

*f Sistem Pakai Untuk Test Psikologi Kepiibadian

FORM KONSULTASI PSIKOLOGIS

Masukkan Keluhan Yang Anda Rasakan
Ciri-Ciri

mudah emosi

trauma masa kanak-kanak)

LJJ ±l

SEE!

Gambar 6.1 Pengujian program

Gambar 6.1 merupakan tampilan contoh dan pengujian program yang dilakukan

untuk test psikologi yaitu test kepribadian. Untuk mendapatkan hasil keluaran nama

dari jenis kepribadian yang diderita seseorang maka dapat dilihat tahap-tahap yang

harus dilakukan yaitu:
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Setelah pengguna memasukan ciri yang diketahui dan mengklik tombol

diagnosa, maka program akan mencari dari data base yang telah ada. Jenis

kepribadian yang tidak mempunyai ciri mudah emosl dan trauma masa anak-

anak akan diabaikan. Apabila ada dua jenis kepribadian yang mempunyai ciri

sama untuk menyakinkan maka sistem akan memberikan beberapa pertanyaan

agar bisa ditampilkan hanya satu nama saja pada hasil keluaran.

Menjawab beberapa pertanyan yang ditanyakan oleh sistem.

KONFIRMASI CIRI YANG LAIN

«r* Konfirmasi Ciri-Ciri Yanq Lain

APAKAHANDA MERASAKAN KETAKUTAN
TERHADAP SUATU BENDA CAfR,
PADAT, TUMB UHANMAUPUNHEWAN

Gambar 6.2 Pertanyaan-pertanyan yang harus dijawab oleh pengguna

Apabila pengguna tidak mengetahui ciri yang lain dan selalu menjawab tidak

pada setiap pertanyaan yang diajukan sistem maka sistem tidak akan

menampilakan keluaran nama jenis kepribadian yang diharapkan tetapi sistem

akan menampilakn message box seperti yang dapat dilihat pada gambar 6.3.

Jadi pada form pertanyaan pengguna harus menjawab ya pada beberapa ciri

yang diajukan oleh sistem, karena dari hasil pengamatan dari seorang pakar
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tidak ada suatu jenis kepribadian yang dialami seseorang hanya mempunyai

satu ciri saja. Jadi setiap jenis kepribadian selalu mempunyai beberapa ciri.

Kadang ada dua atau beberapa ciri yang sama dari setiap jenis kepribadian tapi

satu ciri yang lain akan membedakanjenis kepribadian satu dengan yang lain,

TEE4J* Informasi

Sistem Tidak Menemukan Informasi Untuk Keluhan Tersebut

Qetak Keluar

Gambar6.3 Tampilanmessage box pada diagnosa test psikologi

Bila ciri yang diketahui pengguna hanya dua padahal pada sistem ciri yang ada ada 4

maka sistem juga tidak akan mengeluarkan tampilan akhir tapi sistem akan

menampilkan message box seperti pada gambar 6.3
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3. Apabila pengguna telah menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh

sistem maka akan ditampilkan keluaran dari hasil yang telah didiagnosa oleh

sistem. Hasil keluaran dapat dilihat seperti pada gambar 6.4.

-T Informasi

Kepribadian: PHOBIA

Keterangan

adalah ketakutan atau kecemasan yang abnormal. —
tidak rasional dan tak bisa dikontrol terhadap sesuatu
situasi atau obyek tertentu merupakan ketakutan khas

zl

Penyebab

- pernah mengalami ketakutan yang hebat.
- pengalaman asli ini dibarengi oleh rasa malu dan rasa
bersalah kemudian semuanya ditekan agar dapat

Solusi

zl

Huidarkan rasa bersalah yang terialu berlebihan dan Z
segera hilangkan perasaan bersalah apabila kita telah
melakukan suatu kesalahan walaupun berakibat fatal.

zl

Zambah Fakta Qetak Keluar

Gambar 6.4 Tampilan hasil akhir

Apabila dalam identifikasi fakta awal tidak ada ciri yang disebutkan maka

sistem tetap akan memberikan solusi dengan memberikan beberapa pertanyaan.

Langkah ini diambil supaya seseorang yang konsultasi ingat akan ciri yang dialami

seseorang. Hal ini dapat dilihat pada gambar 6.5.
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Apabila dalam identifikasi fakta awal ciri yang disebutkan sembarang kata

maka sistem masih tetap akan memberikan solusi dengan memberikan beberapa

pertanyaan. Hal ini dibuat agar seseorang yang bertanya akan mengingat-ingat ciri

yang tampak pada seseorang. Mungkin orang tersebut tahu cirinya tapi dalam

mengklarifikasikannya orang tersebut mengalami kesulitan. Hal ini dapat dilihat

pada gambar 6.6.

gnTJ«|* Sistem Pakar Untuk Test Psikologi Kepribadian

FORM KONSULTASI PSIKOLOGIS

Masukkan Keluhan Tang Anda Rasakan

±LJ jj

Gambar 6.5 Pemasukan fakta awal yang dikosongkan

*T Sistem Pakar Untuk Test Psikologi Kepribadian

FORM KONSULTASI PSIKOLOGIS

Masukkan Keluhan YangAnda Rasakan

Ciri-Ciri

ngamongngaco

sukabicarasendiri|

l±u a

Gambar 6.6 Pemasukan fakta awal secara sembarang
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Pengujian yang dilakukan pada proses diagnosa jenis kepribadian dilakukan

dengan dua cara yaitu pengujian secara normal dan tidak normal. Maksud dari

pengujian secara normal yaitu memberikan masukan yang sesuai dengan isian yang

dibutuhkan untuk membuktikan bahwa proses berjalan dengan benar, Sedangkan

pengujian secara tidak normal dengan memberikan isian yang salah, sehingga

diketahui apakah sistem dapat menangani kesalahan yang ada dan memberitahukan

kepada pengguna. Hasil pengujiaan yang dilakukan terhadap diagnosa jenis

kepribadian manusia ini merupakan hasil pengujian secara normal dan tidak normal.

6.2 Analisi Kinerja

Setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan beberapa contoh ciri sikap

atau tingkah laku manusia, dapat dikatakan bahwa program telah mampu untuk

melakukan proses diagnosa dengan baik. Apabila pengguna asal dalam memasukan

identifikasi awal maka sistem akan tetap berjalan.Program ini dapat memberikan

respon apabila ciri yang yang disebutkan hanya satu dan pertanyaan-pertanyaan yang

diajukan tidak dijawab. Hal ini mengakibatkan hasil yang didapatkan kurang

maksimal, karena sistem tidak akan mengeluarkan hasil akhir yang berupa nama

jenis kepribadiannya.




