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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kepribadian atau Personality berasal dari bahasa latin yang berati 

Persona, ilmu psikologi pada dasarnya bertujuan untuk dapat memahami 

kepribadian sesama manusia, diantaranya kepribadian ekstrovert-introvert. 

Mengetahui kepribadian diri sendiri sangat penting bagi seseorang untuk 

Kembangkan potensi atau bakat seseorang yang ada dalam dirinya. Dalam 

praktiknya selama ini di dalam ilmu psikologi sebagian besar masih 

menggunakan cara-cara atau metode lama dalam proses memahami dan 

mempelajari sisi psikologi suatu objek, yaitu dengan cara membuat 

questioner berupa lembaran-lembaran atau serangkaian pertanyaaan yang 

diberikan kepada objek yang akan dipelajari, lalu questioner-questioner 

tersebut diisi oleh masing-masing objek. Manusia mempunyai karakteristik 

sendiri-sendiri dan unik. Hal ini dirasakan memakan waktu yang cukup 

lama dan kurang efisien dalam prosesnya, juga terjadi kejenuhan pada 

proses tersebut dan kemungkinan berpengaruh pada kesimpulan yang akan 

dihasilkan. Salah satu cara untuk mengetahuo kepribadian seseorang yaitu 

dengan berkonsultasi kepada seorang ahli psikolog, namun dengan 

seiringnya perkembangan teknologi, salah satunya adalah bidang keilmuan 

yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan yang disebut Sistem pakar 

yang dirancang untuk bernalar seperti pakar di bidang keahlian tertentu.  

 Dalam penelitian ini dikhususkan untuk mengetahui kepribadian 

ekstrovert dan introvert pada usia orang dewasa mulai 18 tahun sampai 40 

tahun. Penelitian sistem pakar ini menggunakan metode Naive bayes karena 

salah satu metode klarifikasi yang efektif dan efisien dalam proses 

pengklarifikasiannya. Metode ini dipilih karena fungsi dari metode Naive 

Bayes dapat bekerja secara independen, mampu mendeteksi ciri-ciri 

kepribadian subjek melalui gejala-gejala yang sudah dimiliki. Pada sistem 

pakar ini dapat mengdiagnosa kepribadian ekstrovert dan introvert, dari 

item-item yanng telah dipilih oleh pengguna dan  kemudian sistem akan 
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memproses kepribadian dan  menampilkan hasil diagnosa kepribadian dan 

memberikan saran terbaiknya. Kalau tes kepribadian sebelumnya  

konsultasi dengan seorang psikolog dan hanya bisa ditemui pada hari kerja 

dan biaya yang dikeluarkan mahal, dengan adanya sistem ini masyarakat 

tidak perlu menemui sorang pakar kalau ingin  mengetahui kepribadiannya, 

karena sistem tes kepribadian menggunakan sistem pakar yang mengadopsi 

pengetahuan seorang ahli pakar/psikolog ke dalam komputer yang lebih 

mudah di gunakan. Berdasrkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk 

membuat suatu sistem / aplikasi di bidang Psikologi, khususnya pada sub 

kepribadian yaitu test personality mengetahui tipe kepribadian ekstrovert 

atau introvert menggunakan metode Naive Bayes berbasis Web. Dengan 

demikian sistem bisa diakses secara mudah dengan menggunakan Browser 

di laptop. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas yang menjadi permasalahan dalam usulan 

penelitian ini adalah : 

a. Bagaimana merancang sebuah sistem test kepribadian bebrbasis Web 

yang dapat membantu melakukan diagnosa jenis kataristik kepribadian 

tanpa harus menemui seorang ahli pakar (psikolog)? 

b. Bagaimana membangun sebuah sistem test kepribadian yang bisa 

mendiagnosa kepribadian yang sesuai dengan standard SOP dari 

psikolog. 

1.3 Batasan Masalah 

Perancangan sistem pakar test personality ekstrovert dan introvert untuk 

usia dewasa dengan menggunakan metode naive bayes berbasis Web 

mempunyai batasan sebagai berikut : 

a. Sistem hanya membahas 2 tipe kepribadian yaitu kepribadian introvert 

dan ekstrovert, ciri yang dimiliki, saran. 

b. Pertanyaan dalam sistem pakar ini diambil dari inventory Big Five 

Personality. 
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c. Batasan umur pada sistem ini adalah usia dewasa yaitu mulai 18 tahun 

sampai 40 tahun sebagai sample yaitu 10 data para pekerja di karya 

terpal Hadipolo. 

d. Sistem menentukan suatu jenis karakteristik kepribadian pada 

seseorang dan memberikan solusi penanganannya melalui proses 

memilih item yang sesuai dengan ciri dan perilaku yang diketahui oleh 

pengguna. 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam perancangan ini adalah : 

a. Menerapkan Inventory Big Five Personality (BFI) ke sebuah sistem 

pakar. 

b. Menerapkan metode Naive Bayes dalam Web sistem pakar untuk 

menghitung keakuratan hasil dari diagnosa test kepribadian ekstrovert 

dan introvert. 

c. Menyusun sebuah sistem yang digunakan untuk mengetahui 

kepribadian seseorang, dimana pengguna bisa melakukan test 

kepribadian tanpa psikolog. 

1.5 Manaat 

Dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat-

manfaat antara lain : 

a. Manfaat Bagi Penulis 

Manfaat perancangan sistem ini bagi penulis adalah : 

1. Memperdalam dalam memahami ilmu tentang sistem pakar 

2. Dapat memahami bagaimana cara kerja metode Naive Bayes dan 

penerapannya dalam menganalisa test kepribadian ekstrovert dan 

introvert.  

3. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan seperti 

Analisis dan perancangan sistem, rekayasa perangkat lunak, 

metodologi penelitian dan lain-lain. 

4. Mengetahui kepribadian ekstrovert dan introvert, diagnosa dan 

solusi penanganannya. 
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b. Manfaat Bagi Akademis 

Manfaat perancangan sistem ini bagi akademis adalah : 

1. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai ilmunya 

yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

2. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya 

yang telah diperoleh selama perkuliahan sebagai bahan evaluasi. 

3. Memberikan gambaran tentang kesiapan mahasiswa dalam 

menghadapi dunia kerja dari hasil yang diperoleh selama belajar di 

perkuliahan. 

c. Manfaat Bagi Pengguna 

Manfaaat sistem ini bagi pengguna adalah : 

1. Tersedianya sebuat sistem yang dapat digunakan untuk mengetahui 

kepribadian seseorang, dimana pengguna dapat melakukan test 

kepribadian tanpa harus ke psikolog. 

  


