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ABSTRAK 

Setiap anak terlahir dengan bakat dan kepribadiannya masing-masing dan unik. Bakat anak perlu 

diketahui sejak dini oleh orang tua maupun guru sebagai penanggung jawab dalam keberlangsungan 

pendidikan untuk menentukan program pendidikan yang sesuai dengan bakat mereka. Berdasarkan 

salah satu penelitian, di sekolah ditemukan kurang lebih 40% anak berbakat, tetapi tidak mampu 

berprestasi setara dengan kapasitas yang sebenarnya dimiliki.  Akibatnya sekalipun berkemampuan 

tinggi, banyak anak berbakat tergolong kurang berprestasi. Orang tua banyak yang belum 

memahami dan mengetahui bagaimana melihat bakat anak sedari dini, sehingga terkadang lebih 

kepada memaksakan pilihan pendidikan dan pengembagan bakat sesuai dengan keinginan orang tua. 

Dalam penelitian ini akan dibangun sebuah sistem pakar penentuan kepribadian untuk mengenal 

bakat anak, kepribadian berdasarkan teori Hippocrates-Galenus dibagi menjadi 4 yaitu Sanguinis, 

Melankolis, Plegmatis, dan Koleris. Penentuan kepribadian berdasarkan 35 sifat yang didapat dari 

pakar. Penelitian dilakukan hanya pada anak umur 4-8 tahun, karena pada umur ini lebih mudah 

untuk membentuk dan mengarahkan bakat pada anak. Dalam pengembangan sistem pakar ini akan 

menggunakan 2 metode yaitu  Fuzzy untuk membagi kriteria jawaban pertanyaan menjadi beberapa 

tingkatan , kemudian hasil dari masing-masing tingkatan ini yang dinilai believe nya dengan metode 

Certainty Factor.  Sistem dikembangkan berbasis web dan menggunakan bahasa pemrograman 

Hypertext Preprocessor (PHP). Pengujian terhadap sistem pakar menggunakan Black box, User 

Acceptance Test (UAT),  pengujian pakar, dan akurasi. 

 

Kata Kunci: Bakat, Certainty Factor, Fuzzy Logic, Kepribadian, usia dini. 
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ABSTRACT 

Every child is born with their own unique talents and personalities. The children's talents need to be 

known from an early age by parents and teachers as those who are responsible for the continuity of 

education to determine educational programs according to their talents. Based on one study, it was 

found in schools that approximately 40% of gifted children were not able to perform at the same 

level as their actual capacity. As a result, even with high abilities, many gifted children are classified 

as underachieving. Many parents do not understand and know how to see children's talents from an 

early age, so sometimes it is more to force educational choices and talent development according to 

the wishes of the parents. In this study, a personality determination expert system will be built to 

identify children's talents. Personality based on the Hippocrates-Galenus theory is divided into 4, 

namely Sanguinism, Melancholy, Plegmatic, and Cholesterol. Determination of personality based 

on 35 traits obtained from experts. The research was conducted only on children aged 4-8 years, 

because at this age it is easier to shape and direct talent in children. In developing this expert system, 

it will use 2 methods, namely Fuzzy to divide the criteria for answering questions into several levels, 

then the results of each of these levels are assessed as believe by the Certainty Factor method. The 

system was developed based on web and using the Hypertext Preprocessor (PHP) programming 

language. Testing of expert systems uses Black box, User Acceptance Test (UAT), expert testing, 

and accuracy. 

 

Keywords: Talent, Certainty Factor, Fuzzy Logic, Personality, Early Age. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bakat merupakan salah satu karunia yang diberikan Allah kepada seluruh 

hambanya yang perlu diasah terus-menerus sehingga dapat berkembang dan dapat 

digunakan secara maksimal. Hal tersebut sejalan dengan pengertian bakat menurut    

Salisah, dkk yaitu kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu 

dikembangkan atau dilatih untuk mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan 

keterampilan khusus (Salisah, Lidya, & Defit, 2015). Bakat menurut ali yaitu 

potensi dalam anak yang harus dirangsang terlebih dahulu, sehingga dapat terlihat 

sebagai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus yang menjadi 

bekal hidupnya kelak(Ali, 2011). Bakat tidak berkembang bila tidak ada penguat, 

sehingga tidak dapat memaksimalkan potentsi yang dimiliki. 

Di era globalisasi ini dibutuhkan perhatian serius dari seluruh komponen 

baik orang tua, sekolah dan lingkungan masyarakat dalam menanamkan pendidikan 

kepada anak serta mengembangkan bakat yang sesuai. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Salisah di sekolah ditemukan kurang lebih 40% anak 

berbakat, tetapi tidak mampu berprestasi setara dengan kapasitas yang sebenarnya 

dimiliki (Salisah et al., 2015). Akibatnya sekalipun berkemampuan tinggi, namun 

masih banyak anak berbakat tergolong kurang berprestasi.  

Aspek–aspek yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan bakat ialah 

perhatian, motivasi, dukungan, pengetahuan, latihan, penghargaan, sarana, 

lingkungan, teladan yang baik. Sampai saat ini, sekolah masih menerapkan pola 

pendidikan dengan kurikulum yang 90% bermuatan kognitif untuk memfungsikan 

belahan otak kiri, sedangkan belahan otak kanan hanya 10%. Sehingga banyak anak 

yang memiliki bakat/talenta, tetapi tidak mendapatkan reinforcement di sekolah 

(Salisah et al., 2015). Akibatnya banyak anak berbakat tidak dapat memaksimalkan 

kemampuan bakat yang dimiliki. 

. 
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Aspek lainnya yang memiliki peran penting dalam pengembangan bakat 

yaitu kepribadian. Hal tersebut sejalan dengan  pendapat Alinse  faktor kepribadian 

yaitu keadaan psikologis dimana perkembangan potensi anak tergantung pada diri 

dan emosi anak itu sendiri (Alinse, 2018). Hal ini daoat membantu anak dalam 

membentuk konsep serta percaya diri dan optimis dalam mengembangkan bakat 

yang dimiliki.  

Orangtua sebagai pendidik pertama bagi anak perlu mendukung kegiatan 

pendidikan anak. Pendidikan yang baik menurut orang tua belum tentu tepat untuk 

anak, karena setiap anak punya bakat yang berbeda. Kesalahan dalam menentukan 

pola belajar atau pendidikan yang tidak sesuai dengan bakatnya, dan pada akhirnya 

anak jadi terbebani dengan pendidikan yang mereka jalani.  

Sistem untuk membantu orang tua agar dapat mengenal bakat anak mereka 

yang sesuai dengan kepribadian anak dibutuhkan saat ini, sehingga orang tua dapat 

memberikan pendidikan dan pola belajar yang tepat bagi anak mereka. Serta anak 

dapat memaksimalkan bakat yang mereka miliki dan menikmati masa kecil mereka 

tanpa adanya beban tambahan dari orang tua, dikarenakan kesalahan menentukan 

pola belajar dan pendidikannya. 

Sistem pakar didefinisikan sebagai sistem yang terintegrasi dengan 

perangkat komputer yang di dalamnya terdapat fakta, pengetahuan, dan teknik 

penalaran dalam memecahkan masalah yang biasanya hanya dapat dipecahkan oleh 

seorang pakar dalam bidang tertentu. Sistem pakar diaplikasikan pada aplikasi 

berbasis web yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sebagaimana 

yang dipikirkan oleh seorang pakar (Ramanda, 2015). Pada sistem pakar, 

ketidakpastian atau kekaburan dalam penarikan kesimpulan sering terjadi. Yaitu 

tidak tentunya suatu gejala/sifat (parameter) dalam mendukung suatu kepribadian 

(class). Hal ini dapat diatasi dengan beberapa metode untuk mengatasi 

ketidakpastian pada sistem pakar yaitu salah satunya metode Certainty Factor.  

Metode Certainty factor merupakan suatu metode  untuk membuktikan 

ketidakpastian pemikiran seorang pakar, untuk mengakomodasikan masalah 

tersebut, dapat menggunakan Certainty factor untuk menggambarkan tingkat 
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keyakinan pakar terhadap masalah yang sedang dihadapi (Arifin, Eka, & Retnani, 

2017). Hasil metode Certainty Factor berupa nilai persentase. 

Metode lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Fuzzy. 

Logika Fuzzy menurut Nasir, dkk yaitu metodologi sistem control pemecahan 

masalah, yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem, dalam logika fuzzy 

memungkinkan nilai keanggotaan berada di antara 0 dan 1. Artinya, bisa saja suatu 

keadaan mempunyai dua nilai “Ya dan Tidak”, “Benar dan Salah”, “Baik dan 

Buruk” secara bersamaan, namun besar nilainya tergantung pada bobot 

keanggotaan yang dimilikinya (Nasir, Suprianto, Studi, Informatika, & Putera, 

2017). Oleh karena itu pada penilitan ini metode fuzzy digunakan untuk membagi 

kriteria tingkatan jawaban pertanyaan. 

Metode Fuzzy dan Certainty Factor telah banyak digunakan oleh beberapa 

ahli. Beberapa penelitian menentukan bakat anak yang menggunakan metode 

Certainty Factor pada sistem pakar ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh 

(Hasibuan, Sunandar, Alas, & Suginam, 2017) membahas sistem pakar untuk 

pendiagnosa penyakit kaki gajah menggunakan Certainty Factor. Dengan memilih 

gejala-gejala penyakit yang dilihat atau dirasakan, dimana mampu menghasilkan 

nilai dengan keakuratan 96%, dan juga penelitian yang dilakukan oleh (Putu & 

Dewi, 2014) sistem pakar diagnosa penyakit jantung dan paru dengan Fuzzy Logic 

dan Certainty Factor dengan hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa sistem 

yang dikembangkan memiliki kemiripan dengan ahli nyata di 94.61%, pada 

penelitian yang saya lakukan, menambahkan rekomendasi informasi pola belajar 

yang dianjurkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, sistem pakar yang dikembangkan dengan 

menggabungkan metode Fuzzy  dan Certainty Factor dalam kasus-kasus tersebut 

dapat memberikan hasil yang bagus. Oleh karena itu, penulis akan melakukan 

sebuah penelitian tugas akhir yang berjudul “Sistem Pakar Menentukan Bakat Anak 

Berdasarkan Tipe Kepribadian  dengan Metode Fuzzy  dan Certainty Factor, setiap 

pertanyaan dibagi menjadi beberapa tingkatan, kemudian hasil dari masing-masing 

tingkat ini yang dinilai believe nya dengan metode Certainty Factor. Penelitian ini 

diharapkan mampu menentukan kepribadian berdasarkan sifat-sifat anak pada usia  

4-8 tahun, kemudian dari kepribadian kita dapat mengenal bakat anak, pada anak 
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usia dini lebih mudah untuk membentuk dan mengarahkan bakat pada anak, 

Misalnya Jika anak mengalami sifat suka menganalisis dan perfeksionis dan setia 

dan idealis dan pemurung dan berfikir negatif dan pengkritik, maka seorang anak 

memiliki tipe kepribadian melankolis, bakat yang cocok untuk kepribadian 

melankolis adalah menjadi seorang seniman, penulis. Pola belajar yang disarankan: 

belajar dengan cara terjadwal, diskusi atau membuat prakarya  

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan pada latar belakang dapat disimpulkan menjadi rumusan 

masalah, yaitu bagaimana menerapkan metode fuzzy dan certainty factor pada 

perangkat lunak sistem pakar penentu kepribadian untuk mengenal bakat anak. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan yang diharapkan tercapai pada penelitian tugas akhir ini 

yaitu:  

1. Menerapkan metode fuzzy dan certainty factor pada perangkat lunak sistem 

pakar penentu kepribadian untuk mengenal bakat anak.  

2. Membangun sistem pakar untuk menentukan kepribadian untuk mengenal 

bakat anak. 

3. Sistem digunakan oleh orang tua sebagai informasi bakat yang sesuai pada 

anak berdasarkan tipe kepribadian  

4. Memberikan solusi yang tepat dalam pola/gaya belajar sesuai dengan bakat 

masing masing. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk menghindari pembahasan yang melebar 

dari pokok suatu permasalahan. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dibatasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Sistem pakar penentu kepribadian hanya untuk anak usia 4 – 8 tahun 

2. Ruang lingkup sistem hanya orang tua dan administrator 

3. Tipe-tipe kepribadian menurut teori Hippocrates-Galenus 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan sistematika penulisan laporan tugas 

akhir yang dibuat: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bagian pendahuluan berisi tentang deskripsi umum tugas akhir yang meliputi latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, serta 

sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bagian ini menjelaskan teori umum, teori khusus yang berhubungan dengan tugas 

akhir ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Bagian metode penelilitian ini menjelaskan tentang metode pengembangan modul, 

pengumpulan data dan objek, tempat serta waktu penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Bagian ini berisi tentang analisis dan perancangan modul. Pada tahap perancangan 

akan dibahas tentang perancangan modul. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Pada bagian implementasi dan pengujian berisi pembahasan mengenai 

implementasi modul login disertai dengan preview tampilan interface serta 

pengujian modul.  

BAB VI PENUTUP  

Bagian penutup pada tugas akhir ini berisi kesimpulan hasil penelitian beserta 

saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.
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LANDASAN TEORI 

2.1 Bakat Pada Anak Usia Dini 

Terdapat beberapa definisi mengenai anak usia dini. Definisi yang pertama, 

menurut (susilowati, 2010) anak usia dini adalah anak yang berusia nol tahun 

atausejak lahir sampai berusia kurang lebih delapan tahun (0-8). Sedangkan definisi 

yang kedua, menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 1 Butir 14 yang menyebutkan bahwa pendidikan anak 

usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani 

agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Oleh karena 

itu dapat di tarik kesimpulan bahwa anak usia dini adalah anak yang berumur nol 

sampai 8 tahun mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani. 

2.1.1 Karakteristik Anak Usia Dini 

Setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda (susilowati, 2010). Adapaun 

karakteristik anak usia dini sebagai berikut:  

1. Bersifat egoisantris naif 

Anak memandang dunia luar sesuai dengan pemahamannya dan pengetahuan 

nya, dikarenakan oleh perasaan dan pikirannya yang masih sempit. Maka anak 

belum bisa memahami arti sebenarnya dari suatu kejaadian dan belum mampu 

menempatkan kedalam kehidupan orang lain. 

2.    Relasi sosial yang primitif 

Relasi sosial yang primitif uaitu akibat dari sifat egois antris naif. Sifat ini 

ditandai oleh kehidupan anak yang belum bisa memisahkan antara keadaan 

dirinya dengan keadaan lingkungan sosialnya.  

3. Kesatuan jasmani dan rohani yang hampir tidak terpisahkan 
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Anak belum dapat membedakan antara dunia batiniah dan lahiriah yang masih 

merupakan kesatuan yang utuh. Anak masih menunjukan sifat lahiriah atau 

sifat konkrit, nyata terhadap yang dihayatinya. Kondisi ini disebabkan terjadi 

dikarenakan pola pikir atau pemahaman anak terhadap apa yang dihadapinya 

bersifat menyatu antara jasmani dan rohaninya. Anak belum dapat 

membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. 

2.1.2 Kepribadian 

Kepribadian memiliki banyak pengertian menurut para ahli, beberapa 

pendapat tentang kepribadian diantaranya: 

1. Menurut, Theodore R. Newcombe – Kepribadian latar belakang terhadap 

perilaku berdasarkan organisasi sikap sikap yang dimilikinya. 

2. Lalu menurut, Yinger – Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seorang 

individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan 

serangkaian instruksi. 

3. Sedangkan menurut, Cuber – Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari 

sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. 

4. Dan menurut, M.A.W Bouwer – Kepribadian adalah corak tingkah laku sosial 

yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini & sikap-sikap 

seseorang. 

2.1.3 Unsur-unsur kepribadian  

Kepribadian memiliki beberapa unsur unsur yaitu pengetahuan, perasaan, 

dorongan naluri. Penjelasan unsur unsur sebagai berikut : 

1. Pengetahuan 

Pengetahuan yaitu merupakan suatu unsur yang mengisi akal dan juga alam 

jiwa orang yang sadar. Di dalam alam sekitar manusia mempunyai/terdapat 

berbagai macam hal-hal yang diterimanya lewat pancaindera nya yang masuk 

kedalam berbagi sel-sel pada bagian tertentu dari otaknya.. 

2. Perasaan 
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Alam kesadaran manusia juga mengandung berbagai macam-macam 

perasaan. Perasaan dapat diartikan suatu keadaan yang ada dalam kesadaran 

manusia yang karena pengetahuannya ditentukan sesuai dengan keadaan yang 

positif/negatif. 

3. Dorongan Naluri 

Kesadaran manusia terdapat berbagai perasaan-perasaan lain, tapi karena 

memang sudah terkandung di dalam organismenya, khususnya bisa 

disebutkan sebagai naluri. Kemauan yang sudah meruapakan naluri disebut 

sebagai “Dorongan”. 

2.1.4 Tipe Kepribadian 

Teori Hippocrates-Galenus menyatakan ada 4 tipe kepribadian berdasarkan 

unsur alam: 

1. Sifat kering Koleris atau empedu kuning 

Manusia yang memiliki tipe kepribadian koleris cenderung menjadi seorang 

pemimpin. Sifat kepemimpinan sudah menjadi sifat bawaan. Artinya, sifat 

kepemimpinan yang ada dalam pribadi seorang dari tipe kepribadian koleris 

begitu kuat.  

2. Sifat basah Melankolis atau empedu hitam 

Kepribadian melankolis merupakan seorang yang cenderung introvert dan 

kepribadian ini sulit berkembang di lingkungan sosialnya. Namun di hal lain, 

seseorang yang memiliki kepribadian melankolis adalah seseorang pemikir 

yang lebih senang memikirkan segala sesuatu sebelum melakukannya. 

3. Sifat dingin atau Plegmatis atau lender 

Manusia phlegmatis adalah orang-orang dengan kepribadian yang 

menyenangi kedamaian. Mereka tidak suka dan cenderung menghindari 

terjadinya konflik. Oleh Sebab itu, mereka bersedia menjalankan perintah 

meski tidak menyukainya. Jika menghadapi masalah, mereka berusaha 

mencari solusi aman yang mampu meredam kemungkinan terjadinya konflik.. 

4. Sifat panas atau Sanguinis atau darah 

Kepribadian sanguinis merupakan kepribadian seseorang yang mampu 

menempatkan diri dengan baik dan mudah beradaptasi dengan cepat 
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dilingkungan sekitar. Manusia dengan tipe kepribadian ini memiliki banyak 

sisi positif. 

2.1.5 Bakat 

Bakat merupakan kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih 

perlu dilatih agar dapat berkembang. Adapun makna lain dari bakat adalah kondisi 

atau ciri khas dianggap sebagai gejala kemampuan individu untuk memperoleh 

pelatihan, biasanya berupa pengetahuan, keterampilan atau tanggapan, seperti 

kemampuan untuk berbicara Bahasa, untuk menghasilkan music (Wasidi & 

Mardapi, 2016), Bakat itu berbeda dengan kemampuan sebagai daya untuk mampu 

melakukan sesuatu  

Cara anak usia dini berkembang memiliki ciri tersendiri. Banyak arti yang 

dikemukakan para ahli bila membahas tentang perkembangan anak usia dini ini. 

Menurut Rakhma prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini adalah sebagai 

berikut 

1. Perkembangan anak selalu mengikuti sebuah pola dan berkembang secara 

bertahap dalam beberapa area. 

2. Meskipun memiliki umur sama, perkembangan anak bisa saja berbeda 

dengan teman sebayanya. 

3. Perkembangan anak bisa saja tidak teratur. Anak bisa berkembang lebih 

cepat diarea tertentu dibandingkan anak lain. 

4. Perkembangan anak berawal dari hal-hal yang sederhana ke kompleks dan 

dari hal-hal umum ke khusus. 

5. Perkembangan anak bermula dari hal konkret menuju hal yang abstrak. Anak 

memerlukan pengalaman nyata dan berinteraksi langsung dengan obyek 

pembelajarannya untuk membentuk pola pikir dan pengetahuannya. 

Setiap anak memiliki cara belajar yang berbeda. Sama seperti mereka memiliki 

perbedaan ketertarikan, keinginan, dan motivasi (Rakhma, 2017). 

2.2 Sistem Pakar 

 Sistem pakar adalah bidang ilmu komputer yang menggunakan komputer agar 

dapat berperilaku dan berpikir layaknya manusia. Sistem pakar menurut Nanda yaitu 

sebuah teknik inovatif baru dalam menangkap dan memadukan pengetahuan 
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(Nanda Amalia, 2015). Sistem pakar sebagai sebuah program yang difungsikan untuk 

menirukan pengetahuan dari pakar sehingga mampu memecahkan suatu masalah sesuai 

dengan kemampuan pakar. 

Orang awam pun dapat memecahkan masalah atau sekedar mencari informasi 

berkualitas yang hanya dapat diperoleh dari pakar dengan menggunakan sistem ini. 

Sistem pakar dibuat dengan tujuan agar bisa menyelesaikan masalah yang cukup 

rumit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan oleh pakar (Putu & Dewi, 2014) 

Sistem pakar dapat membantu pakar sebagai asisten dalam memecahkan masalah 

seperti layaknya seorang pakar. Dalam merancang bangun sistem, sistem pakar 

menggabungkan penarikan kesimpulan dari pakar dan basis pengetahuan dalam 

bidang tertentu. Pengetahuan pakar dimasukkan kedalam komputer, sehingga 

sistem dapat memecahkan masalah dibidang tertentu. 

2.2.1 Ciri-Ciri Sistem Pakar 

Ciri-ciri yang dimiliki sistem pakar terdiri dari beberapa macam menurut 

(Sutojo, Mulyanto, & Suhartono, 2011) yaitu: 

1. Terbatas pada domain keahlian tertentu. 

2. Dapat memberikan penalaran untuk data-data yang tidak lengkap atau tidak 

pasti. 

3. Dapat mejelaskan alasan-alasan dengan cara yang dapat dipahami. 

4. Bekerja berdasarkan kaidah atau rule tertsentu. 

5. Mudah dimodifikasi. 

6. Basis pengetahuan dan mekanisme inferensi terpisah 

7. Keluarannya bersifat anjuran 

2.2.2 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pakar 

Sistem tentunya meiliki kelebihan dan kekurangan, Kelebihan dari 

menggunakan sistem pakar adalah: 

1. Masyarakat yang bukan pakar bisa memanfaatkan keahliad di bidang tertentu 

tanpa kehadiran langsung seorang ahli. 

2. Menghemat waktu dalam penyelesaian masalah yang kompleks 

3. Pengetahuan dari seorang pakar dapat didokumentasikan tanpa ada batas 

waktu. 
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Selain kelebihan sistem pakar diatas , sistem pakar juga memeiliki beberapa  

kekurangan diantaranya: 

1. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pemeliharaan sistem relative 

mahal. 

2. Sulit dikembangkan karena erat kaitannya dengan ketersediaan para ahli. 

2.2.3 Konsep Dasar Sistem Pakar 

Konsep dasar sistem pakar mengandung beberapa unsur yaitu kepakaran, 

pakar, pemindahan kepakaran, inferensi, aturan-aturan, kemampuan menjelaskan 

(Sutojo et al., 2011). Penjelasan tentang unsur sebagai berikut: 

1. Kepakaran (Expertise) 

Kepakaran adalah pengetahuan tentang fakta-fakta berupa teori-teori tentang 

bidang permasalahan, aturan-aturan dan prosedur-prosedur permasalahan dan 

pengetahuan. 

2. Pakar (Expert) 

Seorang pakar adalah orang orang yang memiliki ilmu dan pengalaman dalam 

bidang tertentu sehingga dapat menyelesaikan suatu masalah dan memberikan 

solusi terhadap suatu masalah. 

3. Pemindahan Kepakaran (Transfering Expertise) 

Pemindahan kepakaran yaitu pengetahuan pakar yang di aplikasikan ke dalam 

komputer kemudian orang awam dapat menggunakannya. Dengan beberapa 

proses sebagai berikut: 

a. Akuisisi pengetahuan 

b. Representasi pengetahuan 

c. Inferensi pengetahuan 

d. Pemindahan pengetahuan ke pengguna 

4. Inferensi (Inferencing) 

Inferensi adalah kemampuan untuk melakukan penalaran. Semua 

pengetahuan yang dimiliki oleh pakar disimpan pada komputer atau disebut 

dengan basis pengetahuan dan kemudian inferensi yang melakukan penalaran 

dan memberikan kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang ada. 

5. Aturan-aturan (Rule) 
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Sistem pakar didalamnya terdapat rule atau aturan, rule atau aturan pada 

sistem pakar yaitu pengetahuan disimpan terutama dalam bentuk rule sebagai 

prosedur prosedur pada sistem dalam memecahkan masalah. 

6. Kemampuan Menjelaskan (Explanation Capability) 

Kemampuannya dalam menjelaskan saran atau rekomendasi yang diberikan. 

Penjelasan atau explanation di lakukan di subsistem pada sistem pakar bagian 

penjelasan. 

2.2.4 Struktur Sistem Pakar 

Struktur yang dimiliki pada sistem pakar terdiri dari dua bagian lingkungan  

yaitu yang pertama lingkungan pengembangan digunakan oleh pembuat sistem 

pakar untuk membangun semua kompenen dan memperkenalkan pengetahuan 

dalam basis pengetahuan sistem dan yang kedua lingkungan konsultasi dengan 

sistem layaknya berkonsultasi dengan pakar sehingga pengguna mendapatkan saran 

dan pengetahuan. Kedua lingkungan ini memiliki beberapa komponen sebagai 

berikut ini menurut (Sutojo et al., 2011). 

 

 

Gambar 2. 1 Struktur Sistem Pakar 

1. Basis Pengetahuan (Knowledge Base) 

Berisi pengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkan sebuah sistem pakar agar 

dapat memecahkan suatu masalah. 
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2. Mesin Inferensi 

Mesin inferensi pada sistem pakar berguna sebagai penelusuran,  penelusuran 

pengetahuan yang terdapat dalam basis pengetahuan untuk mencapai 

kesimpulan. Ada 3 elemen utama dalam motor inferensi, yaitu: 

a. Intepreter adalah mengeksekusi item-item agenda yang terpilih dengan 

menggunakan aturan-aturan dalam basis pengetahuan yang sesuai. 

b. Scheduler: aka mengontrol agenda. 

c. Consistency Enforcer berusaha memelihara kekonsistenan dalam 

mempresentasikan solusi yang bersifat darurat. 

3. Daerah Kerja (Blackboard) 

Daerah kerja pada struktur digunakan untuk penyimpanan hasil sementara 

yang dijadikan suatu keputusan. Ada tiga macam bentuk keputusan: 

a. Rencana: bagaimana mengatasi masalah. 

b. Agenda: aksi-aksi yang sedang menunggu untuk dieksekusi. 

c. Solusi: calon aksi yang akan dibangkitkan 

4. Antarmuka Pengguna 

Antarmuka pengguna pada struktur sistem pakar merupakan tempat 

digunakan sebagai media berkomunikasi antara pengguna sistem dan sistem 

pakar. 

5. Subsistem Penjelasan (Explanation Subsistem) 

Berfungsi memberi penjelasan kepada pengguna, bagaimana suatu 

kesimpulan dapat diambil dalam memecahkan suatu masalah. 

6. Sistem Perbaikan Pengetahuan (Konwledge Refining Sistem) 

Kemampuan memperbaiki pengetahuan pada struktur sistem pakar ini dengan 

cara seorang pakar diperlukan untuk menganalisis pengetahuan, belajar dari 

kesalahan masa lalu, kemudian memperbaiki pengetahuannya sehingga dapat 

dipakai pada masa mendatang 

7. Pengguna (User) 

Pada umumnya pengguna sistem pakar bukanlah seorang pakar, namun yang 

membutuhkan solusi dan penjelasan informasi. 
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2.2.5 Basis Pengetahuan (Knowledge Base) 

Sistem pakar terdapat basis pengetahuan dari seorang pakar. Ada dua bsis 

pengetahuan yaitu: 

a. Penalaran berbasis aturan (Rule-Based Reasoning). 

Pada penalaran berbasis aturan, pengetahuan direpresentasikan dengan 

menggunakan aturan berbentuk: IF-THEN. Penalaran berbasis aturan 

digunakan untuk menyelesaikan masalah secara berurutan. 

b. Penalaran berbasis kasus (Case-Based Reasoning). 

Pada penalaran berbasis kasus, basis pengetahuan sistem akan berisi solusi 

solusi yang telah ditemukan sebelumnya, kemudian menerapkan solusi dalam 

keadaan sekarang yang terjadi.  

2.2.6 Mesin Inferensi (Inference Engine) 

Mesin inferensi terdapat dalam sistem pakar berfungsi memandu proses 

penalaran terhadap suatu kondisi berdasarkan pada basis pengetahuan berupa fakta 

yang sudah ada kemudian disimpan dalam basis pengetahuan untuk mendapatkan 

solusi dalam suatu permasalahan. Di mesin inferensi terdapat dua pendekatan yang 

digunakan dalam menarik suatu kesimpulan, yaitu: 

1. Forward Chaining. 

Pendekatan forward chaining adalah mesin pencarian yang bekerja dimulai 

dari fakta yang sudah ada di basis pengetahuan, kemudian mencocokkan fakta 

fakta tersebut dengan rule atau aturan sistem dalam menarik kesimpulan. 

Setiap aturan hanya boleh dieksekusi sekali saja. Proses pencocokan berhenti 

bila tidak ada lagi aturan yang bisa dieksekusi. 

2. Backward Chaining 

Pendekatan Backward Chaining adalah mesin pencarian yang bekerja mundur 

kearah awal. Conothnya pada pendekatan terhadap penyakit, maka proses 

pencarian dimulai dari jenis penyakit , kemudian mencocokan nya dengan 

gejala gejala yang ada. Proses berakhir jika penyakit ditemukan atau tidak ada 

gejala yang ada pada rule dalam membuktikan kebenaran dari masalah yang 

dialami. 
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2.3 Penggunaan Metode Fuzzy Logic dan Certainty Factor 

2.3.1 Pengertian Fuzzy 

Logika fuzzy adalah suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau 

kesamaran antara benar atau salah secara bersamaan namun berapa besar 

keberadaan dan kesalahan suatu tergantung pada bobot keanggotaan yang di 

milikinya (Krisnawan, Gede, Putra, & Bayupati, 2016). 

2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Fuzzy Logic 

Metode Fuzzy memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

metode fuzzy logic adalah: 

1. Konsep pada logika fuzzy mudah dipahami dan dimengerti.  

2. Logika fuzzy akan mentoleransi terhadap data-data yang kurang tepat. 

3. Logika fuzzy mampu memodelkan funsi nonlinier yang sangat kompleks. 

4. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami 

5. Usaha dan biaya yang dibutuhkan kecil 

 

Selain dari kelebihan, kekurangan juga terdapat pada metode fuzzy logic 

diantaranya: 

1. Para teknisi dan ilmuwan banyak yang tidak mengenal teori kendali fuzzy, 

meskipun secara teknik mereka mempunyai pengalaman dalam menggunakan 

teknologi dan alat kontrol yang sudah ada. 

2. Kursus atau balai pendidikan dan buku-buku fuzzy yang menjangkau setiap 

tingkat pendidikan masih belum banyak. 

3. Belum banyaknya buku yang tertulis seragam dengan buku lainnya tentang 

metodologi pemecahan masalah dan solusi kendali menggunakan metode 

fuzzy. 

2.3.3 Fungsi Keanggotaan Fuzzy 

Fungsi Keanggotaan fuzzy didefinisikan sebagai sebuah kurva yang 

memperlihatkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya yang 

memiliki interval antara 0 sampai 1. Jika U termasuk himpunan universal dan A 

adalah himpunan fungsi fuzzy dalam U, maka A bisa termasuk sebagai pasangan 
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terurut (Krisnawan et al., 2016). Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan sebagai 

berikut: 

1. Representasi Linier 

Representasi linier ,apabila terdapat 2 kondisi himpunan fuzzy yang linear, 

hal pertama pada linier ini adalah kenaikan himpunan dimulai dari nilai yang 

mempunyai derajat keanggotaan nol, kemudian bergerak ke kanan menuju ke 

nilai yang mempunyai derajat keanggotaan lebih tinggi yang bisa di lihat pada 

Gambar.2.2 

 

Gambar 2. 2 Representasi Linier Naik 

Fungsi Keanggotaan: 

𝜇[𝑥] = {

0;
(𝑥−𝑎)

(𝑏−𝑎)

1;

 ;    

𝑥 ≤ 𝑎
𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
𝑥 ≥ 𝑏

    (2.1) 

 

Konsep kedua merupakan kebalikan yang pertama. Garis lurus dimulai dari 

nilai dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, kemudian bergerak 

menurun ke nilai yang mempunyai derajat keanggotaan lebih rendah yang 

dapat di lihat pada Gambar 2.3 
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Gambar 2. 3 Representasi Linier Turun 

 

Fungsi keanggotaan: 

𝜋[𝑥] =  {
𝑏−𝑥

𝑏−𝑎
;

0 ;
  
𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏
𝑥 ≥ 𝑏

    (2.2) 

2. Representasi Kurva Segitiga 

Gabungan antara dua garis (linear) itu terdapat pada representasi kurva 

segitiga seperti terlihat pada Gambar 2.4 

 

Gambar 2. 4 Representasi Kurva Segitiga 

 Fungsi Keanggotaan: 

𝜋[𝑥] =  {

0;               𝑥 ≤ 𝑎 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑥 ≥ 𝑐
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
;                    𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏

𝑏−𝑥

𝑐−𝑏
;                    𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐

     (2.3) 

 

3. Representasi Kurva Trapesium 

Pada dasarnya seperti bentuk segitiga, namun berbentuk trapesium karena 

terdapat beberapa titik yang mempunyai nilai keanggotaan 1 seperti Gambar 

2.5 
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Gambar 2. 5 Representasi Kurva Trapesium 

Fungsi Keanggotaan: 

𝜋[𝑥] =

{
 
 

 
 
0;              x ≤ a atau x ≥ d 
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
;              a ≤ x ≤ b

1;                       b ≤ x ≤ c 
𝑏−𝑥

𝑐−𝑏
;                      x ≥ d 

   (2.4) 

2.3.4 Deffuzifikasi 

Defuzzifikasi merupakan tahapan terakhir yang ada dalam suatu sistem logika 

fuzzy, tahapan ini mengkonversi hasil dari mesin penarik kesimpulan yang di ke 

suatu bilangan real dari bentuk fuzzy set. Input dari proses defuzifikasi yaitu 

himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan 

output yang dihasilkan yaitu nilai bilangan pada domain himpunan fuzzy dalam 

jarak tertentu (Krisnawan et al., 2016). Pada proses defuzifikasi menggunakan 

metode defuzzy weighted average, berikut merupakan persamaannya 

Final Result = 
∑  𝑁
𝑖=1 𝑤𝑖  𝑧𝑖

∑ 𝑤𝑖
𝑁
𝑖=1

       (2.5) 

Keterangan: 

a. ∑  𝑁
𝑖=1 : Jumlah (SUM) i terdiri dari 1 hingga N. 

b. w : variabel yang melambangkan bobot (weight). Nilai w di 

dapat dari fungsi min yaitu 𝑤𝑖=𝑀𝑖𝑛 𝑥, 𝑦 dari bobot user. 

c.  z : variabel yang melambangkan keputusan (decisions). Nilai 

z di dapat dari bobot pakar. 
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2.3.5 Pengertian Certainty Factor (Faktor Keyakinan) 

Teori faktor keyakinan mengakomodasi ketidakpastian pemikiran seorang 

pakar. Seorang pakar seringkali mendapatkan informasi pasien dengan ungkapan 

seperti “yakin”, “sangat yakin”, “sedikit yakin”. Untuk memecahkan masalah ini 

sistem perlu menggunakan metode faktor keyakinan agar dapat mengetahui tingkat 

keyakinan pakar terhadap suatu masalah (Riadi, 2017). 

Faktor keyakinan menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat 

keyakinan seorang pakar terhadap suatu data. Menurut (Sutojo et al., 2011) Ada 

dua cara dalan mendapatkan tingkat keyakinan (CF) dari sebuah rule, yaitu : 

1.  Metode ‘Net Belief’ yang diusulkan oleh E. H. Shortliffe dan B. G. Buchanan 

CF (𝑅𝑢𝑙𝑒) = MB(H, E) − MD(H, E)    (2.6) 

Di mana : 

CF(Rule) : faktor kepastian 

MB(H,E): ukuran kepercayaan (measure of increased belief) 

terhadap hipotesis H yang jika diberikan evidence E (antara 0 

dan 1) 

MD(H,E): ukuran ketidakpercayaan (measure of increased disbelief) 

terhadap evidence H, jika diberikan evidence E (antara 0 dan 1) 

2. Dengan cara mewawancarai seorang pakar 

Nilai CF(Rule) didapat dari interpretasi “term” dari pakar, yang diubah menjadi 

nilai CF tertentu sesuai tabel berikut. 

Tabel 2.1Uncertain Term Kepastian 

Uncertainty Term CF 

Definitely not (pasti tidak)  -1.0 

Almost certainly not (hampir pasti tidak)  -0.8 

Probably not (kemungkinan besar tidak)  -0.6 

Maybe Not (mungkin tidak)  -0.4 

Unknown (tidak tahu)  -0.2 to 0.2 

Maybe (mungkin)  0.4 

Probably (kemungkinan besar)  0.6 

Almost certainly (hampir pasti)  0.8 

Definitely (pasti)  1.0 
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2.3.6 Metode Certainty Factor Gabungan/Kombinasi 

Metode Certainty Factor Gabungan atau Kombinasi ini dikelompokkan 

berdasarkan nilai CF nya, berikut merupakan rumus CF berdasarkan nilai CF yang 

diketahui. 

Kondisi 1: Jika nilai CF dari kedua gejala bernilai lebih dari nol (CF1 dan CF2 > 0) 

atau bernilai positif maka: 

𝐂𝐅 𝐊𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢 = (𝐂𝐅𝟏 + 𝐂𝐅𝟐) − (𝐂𝐅𝟏 ∗ 𝐂𝐅𝟐) (2.7) 

Kondisi 2: Jika nilai CF < 0 maka: 

𝐂𝐅 𝐊𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢 =  
𝑪𝑭𝟏 + 𝑪𝑭𝟐

𝟏 −𝐦𝐢𝐧(𝑪𝑭𝟏|𝑪𝑭𝟐)
 

(2.8) 

Kondisi 3: Jika nilai CF dari kedua gejala < 0 (CF1 dan CF2 < 0) atau bernilai 

negatif maka: 

𝐂𝐅 𝐊𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢 = 𝐂𝐅𝟏 + 𝐂𝐅𝟐 ∗ (𝟏 + 𝐂𝐅𝟏) (2.1) 

2.3.7 Metode Certainty Factor Sequencial  

Bentuk dasar rumus Certainty Factor yaitu sebuah aturan jika E maka H, 

ditunjukka dengan persamaan berikut (Syatibi, 2012). 

𝐂𝐅(𝐇, 𝐞) = 𝐂𝐅(𝐄, 𝐞) ∗ 𝐂𝐅(𝐇, 𝐄) (2.2) 

Keterangan: 

CF (E, e)= Certainty Factor evidence E yang dipengaruhi oleh evidence e. 

MB (H, E)= Certainty Factor hipotesis dengan asumsi evidence diketahui dengan 

pasti, yaitu ketika CF (E, e) = 1. 

MD (H,E)= Certainty Factor hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence e. 

Jika semua evidence pada antecedent diketahui dengan pasti maka 

persamaanya akan menjadi seperti berikut: 
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𝐂𝐅(𝐇, 𝐞) = 𝐂𝐅(𝐇, 𝐄) (2.3) 

Dalam penerapannya, CF(H,E) adalah nilai kepastian yang didapat dari pakar 

terhadapat suatu aturan. Sedangkan CF(E,e) adalah nilai kepercayaan yang didapat 

dari pasien terhadap gejala yang dialaminya. 

2.3.8 Kelebihan dan Kekurangan Certainty Factor 

Certainty factor memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan 

pada metode certainty factor dapat dilihat sebagai berikut: 

1.  Metode certainty factor dipakai dalam sistem pakar yang mengandung ketidak 

pastian suatu masalah. 

2.  Keakuratan data tetap terjaga, dikarenakan hanya mengolah 2 data saja pada 

saat proses berjalan. 

Selain dari kelebihan, Metode Certainty factor memiliki kekurangan 

diantaranya adalah: 

1.  Penggunan metode certainty factor biasanya masih diperdebatkan dalam 

proses perhitungan untuk pemodelan ketidakpastian. 

2.  Harus dilakukan beberapa kali pengolahan data, jika memiliki lebih dari 2 

data. 

2.3.9 Penerapan Certainty Factor pada bakat anak 

Menurut (Rachman & Mukminin, 2018) Untuk menjelaskan perhitungan 

sistem pakar penentuan minat dan bakat pada siswa SD dengan menggunakan 

metode certainty factor. Diuraikan dengan contoh kasus sebagai berikut. 

Sistem pakar dalam menentukan jenis minat dan bakat pada siswa SD ini 

merupakan salah satu contoh penggunaan metode certainty factor. Misalkan dalam 

menentukan minat dan bakat siswa SD memilih beberapa contoh ciri-ciri 

diantaranya: 

1)  Suka membaca  

2)  Suka berbicara  

3)  Suka berpidato  

Berikut contoh perhitungan Certainty Factor. 

 

Langkah – langkah nya adalah: 

 
Minat dan Bakat 1 (Linguistik) 
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Ciri – ciri 1 [h1, e]: Suka membaca (MB [h1, e] = 0,7 , MD [h1,e] = 0,4)  

Sehingga CF [h1, e] = 0,7 – 0,4 = 0,3  

 
Ciri – ciri 2 [h2, e]: Suka berbicara (MB [h2, e] = 0,6 , MD [h2,e] = 0,4)  

Sehingga CF [h2, e] = 0,6 – 0,4 = 0,2  

 
Untuk mencari CF [h1 ^ h2, e] dapat diperoleh dari:  

CF [h1 ^ h2, e] = CF [h1,e] + CF [h2,e] * (1- CF [h1,e])  

= 0,3 + 0,2 * (1 - 0,3)  

= 0,44  

 
Ciri – ciri 3 [h3, e]: Suka berpidato (MB[h3,e] = 0,7 , MD [h3,e] = 0,3)  

Sehingga CF [h3,e] = 0,7 – 0,3 = 0,5  

 
Untuk mencari CF [h1, h2 ^ h3 , e] dapat diperoleh dari:  

CF [h1, h2 ^ h3, e] = CF [h1,h2,e] + CF [h3,e] * (1- CF  

[h1, h2, e])= 0,44 + 0,5 * (1 – 0,44)  

= 0,746  

Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa, faktor kepercayaan dalam 

kecerdasan linguistik jika memilih ketiga ciri-ciri tersebut, memberikan faktor 

kepastian adalah (0,746). 

 

2.4 Pengujian  

2.4.1 User Acceptance Test (UAT) 

 User Acceptance Test menurut (Mutiara, Rifky, Muslim, & Teddy, 2014) 

adalah proses pengujian yang dilakukan user yang menghasilkan sebuah dokumen 

yang nanti akan dijadikan bukti bahwa aplikasi yang dikembangkan dapat diterima 

oleh user dan hasil dari pengujiannya dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. 

User Acceptance Test menggunakan angket atau kuisoner yang berisi pertanyaan 

seputar sistem yang telah dibangun yang disebarkan kepada responden untuk 

menemukan feedback dari user. Pertanyaan dalam angket berbentuk objektif dan 

disesuaikan dengan tujuan dari pengujian menggunanakan UAT yang mana para 

responden dapat memilih salah satu dari beberapa alternatif jawaban yang telah 

diberikan bobot atau skoring.  



 

II-18 

 

Setelah pertanyaan tersusun, maka langkah selanjutnya adalah menentukan 

skoring ilmiah yang secara umum berpedoman pada aturan Likert dan Gutman. 

Kedua metode ini memenuhi kaidah ilmiah dalam penentuan dan penilaian skoring 

suatu instrumen penelitian. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan aturan 

likert dalam penentuan skoring. 

2.4.2 Skala Likert 

Skala Likert merupakan suatu skala psikometrik yang dapat digunakan dalam 

kuesioner dan merupakan salah satu teknik yang bisa digunakan dalam evaluasi 

sebuah program atau kebijakan perencanaan. Bobot likert ditentukan untuk 

memberikan nilai pada setiap alternatif jawaban yang mana pada umumnya bobot 

likert ini memiliki nilai maksimal sebanyak jumlah alternatif jawaban dan paling 

rendah adalah 1. Skala likert adalah skala pengukuran yang dikembangkan oleh 

seseorang yang bernama  Likert (Julika & Setiyawati, 2019) 

 Rumus penilaian dengan skala likert yaitu  : 

1. Menentukan Jumlah Kategori 

2. Penetuan Total Skor 

Untuk mendapatkan rangkuman hasil penilaian dapat dilakukan dengan 

rumus sebagai berikut : 

𝑻 × 𝑷𝒏  (2.4) 

Keterangan : 

T =  Frekuensi jawaban yang dipilih 

Pn = Bobot skor likert 

3. Interval 

Untuk mendapatkan interval dan interpretasi persen dari kategori digunakan 

rumus sebagai berikut : 

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 (𝑰) =  
𝟏𝟎𝟎%

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒂𝒕𝒆𝒈𝒐𝒓𝒊
  

(2.5) 

 

4. Interpretasi Skor Pehitungan 

Untuk mendapatkan skor perhitungan interpretasi harus diketahui skor 

tertinggi dan skor terendah dengan rumus sebagai berikut : 
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X = Skor Terendah Likert × Jumlah Pertanyaan 

Y = Skor Tertinggi Likert × Jumlah Pertanyaan 

 Selanjutnya ditentukan indeks persen untuk mengetahui hasil akhir dengan 

rumus sebagai berikut : 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 % = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑺𝒌𝒐𝒓

𝒀 ×𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑹𝒆𝒔𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒏
× 𝟏𝟎𝟎  

(2.6) 

  

2.4.3 Black Box Test 

 Black-Box Testing ialah sebuah metode pengujian yang memiliki fokus pada 

spesifikasi  fungsional dari perangkat lunak, penguji dapat melakukan pendefinisian 

terhadap kumpulan kondisi input dan melakukan pengetesan terhadap spesifikasi 

fungsional program (Mustaqbal, Firdaus, & Rahmadi, 2015). Black Box Testing 

berusaha untuk menemukan kesalahan dengan kategori sebagai berikut: 

1. Fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang 

2. Kesalahan antar muka 

3. Kesalahan perilaku (behavior) atau kesalahan kinerja 

4. Inisialisasi dan pemutusan kesalahan  

2.5 Penelitian Terkait 

Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dan dasar 

penelitian ini: 

2.5.1 Penelitian Terkait Bakat Anak 

Penelitian yang terkait dengan bakat anak, sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Penelitian Terkait Bakat Anak 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Tahun 

Penelitian 

Hasil yang 

didapatkan 

1 Febryan Hari 

Purwanto 

Ardiansyah, 

Kurniawan 

Wicaksono, 

Kusrini 

Sistem Pakar 

Penentuan Bakat 

Anak Berbasis 

Android 

Menggunakan 

Metode Backward 

Chaining 

2018 Pada penelitian ini 

penentuan bakat anak 

dengan 83 variabel, 

27 indikator dan 33 

aturan sesuai dengan 

standar US Office Of 
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Education (USOE) 

America  

2 Surip Anita 

Lestari dan 

Rani Irma 

Handayani 

Sistem Pakar 

Untuk Menentukan 

Bakat Anak 

Berdasarkan 

Kepribadian 

Menggunakan 

Model Forward 

Chaining 

2017 Pada penelitian ini 

menggunakan 22 

sifat anak dan dengan 

4 tipe kepribadian 

sebagai acuan 

penentuan bakat anak 

3 Sri Sureni, 

Herlawati, 

Hendra dan 

Supendar 

Sistem Pakar 

Minat Dan Bakat 

Anak Dengan 

Multiple 

Intelligences 

Berbasis Web 

Pada Sdit Mutiara 

Islam Depok 

2013 Pada penelitian ini 

dikatakan bahwa 

menentukan minat 

dan bakat anak 

dilihat dari kategori 

kecerdasan anak , 

dan terdapat 33 

kategori kecerdasan 

pada anak 

 

2.5.2 Penelitian Terkait Metode Fuzzy Logic dan Certainty Factor 

Penelitian yang terkait dengan metode certainty factor, sebagai berikut : 

Tabel 2.3 Penelitian Terkait Metode Fuzzy Logic dan Certainty Factor  

No Nama Peneliti Judul Penelitian Tahun 

Penelitian 

Hasil yang 

didapatkan 

1 Nadya Andhika 

Putri 

Sistem Pakar 

Untuk 

Mengidentifikasi 

Kepribadian Siswa 

Menggunakan 

Metode Certainty 

Factor Dalam 

Mendukung 

Pendekatan Guru 

2018 Pada penelitian 

berhasil 

mengidentifikasi 

kepribadian yang 

dimiliki oleh user 

dengan tingkat 

kepastian 57.42%. 

2 Amanah 

Febrian 

Indriani, Eka 

Yuni 

Rachmawati 

dan Jevita Dwi 

Fitriana 

Pemanfaatan 

Metode Certainty 

Factor dalam 

Sistem Pakar 

Diagnosa Penyakit 

pada Anak 

2018 Pada penelitian ini 

pengujian sistem 

yang dilakukan oleh 

23 pasien terdapat 22 

kasus yang sesuai 

dan 1 kasus yang 

tidak sesuai. 

Penelitian ini 

menghasilkan tingkat 

akurasi sebesar 96%. 
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3 Ediman Manik, 

Jefri Wahyudi 

 

Sistem pakar 

mendiagnosa 

penyakit tanaman 

jagung 

menggunakan 

metode fuzzy logic 

berbasis web (studi 

kasus : dinas 

pertanian 

kab.langkat) 

2016 Hasil dari proses 

system pakar 

menggunakan fuzzy 

logic ini 

mendapatkan hasil 

empat jenis 

penyakit yaitu 

penggerek tongkol 

yang 

disebabkan oleh 

larva, bulai yang 

disebabkan oleh 

jamur, Virus Mosaik 

Kerdil Jagung yang 

disebabkan oleh 

virus, dan Hawar 

Dan Layu Bakteri 

Goss yang 

disebabkan oleh 

bakteri. 

4 Desak Putu 

Siska Dewi 

Sistem Pakar 

Diagnosa Penyakit 

Jantung dan Paru 

dengan Fuzzy 

Logic dan 

Certainty Factor 

2014 Sistem ini 

menyediakan output 

dari diagnosis 

sepuluh penyakit 

dinyatakan sebagai 

persentase dari 

kepastian 

pengalaman 

pengguna penyakit. 

Hasil pengujian 

sistem menunjukkan 

bahwa sistem yang 

dikembangkan 

memiliki kemiripan 

dengan ahli nyata di 

94.61%. 

5 Tita Tjahyati  

 

Analisis 

Perbandingan 

Metode Certainty 

Factor dan Naive 

Bayesian Dalam 

Mendeteksi 

Kemungkinan 

Anak Terkena 

Disleksia  

 

2014 mendeteksi 

kemungkinan anak 

apakah anak tersebut 

terkena disleksia 

didapat hasil 

perbandingan antara 

metode Certainty 

dan Naïve Bayes 

dengan persentase 

58% untuk metode 

Certainty Factor dan 

rata-rata akurasi data 
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untuk metode Naïve 

Bayesian adalah 

93%  

 

6 SriYastita, 

Yohana Dewi 

Lulu,dan Rika 

Perdana Sari  

 

Sistem Pakar 

Penyakit Kulit 

Pada Manusia 

Menggunakan 

Metode Certainty 

Factor Berbasis 

Web.” (Seminar 

Nasional 

Teknologi 

Informasi  

 

2012 Pada penelitian ini 

menghasilkan 

keakuratan diagnosa 

sebesar 73%. 

Penelitian ini 

menggunakan sedikit 

gejala, dan proses 

pertanyaannya tidak 

diurutkan  

 

7 Novita Mariana  

 

Penerapan Model 

Certainty Factor  

Untuk Mendeteksi 

Gejala Kanker 

Mulut Rahim  

 

2012 penelusuran dimulai 

dari data berupa 

gejala  

yang kemudian akan 

diperoleh informasi 

mengenai keterangan 

penyakit dan 

stadium serta solusi 

penanganan 

penyakit. Dan 

didapat hasil 

persentase berkisar 

85%  

. 
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8 Ahmad Syatibi  

 

Sistem Pakar 

Diagnosa Awal 

Penyakit Kulit 

Sapi Berbasis Web 

dengan 

Menggunakan  

 

2012 Pada penelitian ini 

menghasilkan 

keluaran berupa 

aplikasi yang dapat 

digunakan untuk 

mendiagnosa 

kemungkinan 

penyakit kulit pada 

sapi   

berdasarkan gejala 

yang diinputkan oleh 

user. Sistem ini juga 

menampilkan 

besarnya 

kepercayaan gejala 

tersebut terhadap 

penyakit kulit yang 

diinputkan oleh user.  

 



 

 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian Secara Umum 

Metodologi penelitian menjelaskan tentang semua kegiatan proses penelitian 

yang bertujuan untuk menghasilkan informasi yang lebih akurat sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti. Tahapan penelitian menggunakan model ESDLC 

(Expert System Development Life Cycle) (Hermadi, Buono, & Mutaqin, 2016) 

 

Gambar 3. 1 Tahap Penelitian Model ESLC 
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3.2 Tahap 1 Penilaian 

Tahapan penilaian terbagi menjadi tiga tahapan sesuai dengan metode 

pendukung yang digunakan dalam penelitian. Tahapan awal dalam proses 

pengambilan data yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem adalah sebagai 

berikut: 

1. Wawancara 

Mempelajari dan mengumpulkan data seperti sifat sifat dan tipe kepribadian 

serta bakat dan pola belajar yang sesuai. Data diperoleh melalui wawancara 

langsung dengan pakar piskologi. Pakar dalam penelitian ini adalah dosen 

jurusan piskologi UIN Suska Riau 

2. Buku 

Memperoleh informasi tentang teori sistem pakar, teori kepribadian dan bakat 

pada buku-buku. 

3. Internet 

Memperoleh informasi tentang teori sistem pakar, teori kepribadian dan bakat 

melalui website di internet. 

3.3 Tahap 2 Akuisisi Pengetahuan 

Tahapan selanjutnya adalah akuisisi pengetahuan dalam model ESDLC. 

tahapan ini merupakan tahapan identifikasi yang bertujuan untuk mengakuisisi 

suatu pengetahuan ke dalam sistem dan proses ini merupakan salah satu proses 

pengembangan sistem pakar yaitu sebagai berikut: 

1. Identifikasi 

Pada tahap identifikasi mencakup penentuan komponen-komponen kunci dari 

sistem yang sedang dibangun. Komponen kunci yang digunakan adalah 

knowledge engineer, pakar, karakteristik masalah, sumber daya, dan tujuan. 

a. Menentukan  knowledge engineer 

Penentuan KE dilakukan pada awal penelitian sampai sistem sudah 

berjalan, KE sebagai pembuat logika IF-Then-Else pada sistem pakar 

penentuan kepribadian untuk mengenal bakat anak menggunakan metode 

certainty factor ini dirancang dengan mengambil dari kepakaran psikolog, 



 

III-3 

 

maka dari itu KE berperan penting dalam penghubung antara seorang 

pakar dengan engineer. 

b. Menentukan Pakar 

Dalam menentukan pakar untuk menentukan bakat anak dilihat 

berdasarkan tipe kepribadian dan kemudian menetapkan berdasarkan 

referensi dari dosen psikologi. 

c. Karakteristik Masalah 

Karakteristik masalah menggunakan metode Certainty Factor dengan 

menyiapkan pertanyaan pakar beserta pola belajar yang sesuai  

d. Menentukan Sumber Daya 

Sumber daya yang tersedia dalam sistem pakar ini di mulai dari dosen 

psikologi dan user. 

e. Tujuan 

Sistem pakar berbasis Web (web based) menentukan bakat anak 

berdasarkan tipe kepribadian menggunakan metode Certainty Factor 

bertujuan untuk penambahan pengetahuan terhadap orang tua agar 

memberikan pendidikan dan pola belajar yang tepat, tujuan harus 

difokuskan pada fungsi dari pembuatan sistem pakar menentukan bakat 

anak yang harus mengatasi permasalahan dengan solusi sebaik mungkin 

agar pengguna (user) dapat mudah mengerti dan memahami solusi. 

2. Analisa 

Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap permasalahan. Cara 

kerja dari sistem dibangun dapat dilihat pada analisa sistem berikut ini: 

a. Analisis Kebutuhan Data 

Berisi tentang data-data yang dibutuhkan untuk menganalisa sistem baru. 

b.  Analisis Basis Pengetahuan 

Berisi pengetahuan-pengetahuan dalam penyelesaian masalah oleh pakar. 

Menggunakan Rule Based Reasoning atau penalaran berbasis aturan 

c. Analisis Mesin Inferensi 

Analisis mesin inferensi menggunakan forward chaining, yaitu melakukan 

penalaran dan pengambilan kesimpulan dari basis pengetahuan dengan 
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kecocokan fakta atau pernyataan dimulai dari semua kondisi IF (JIKA) adalah 

benar, maka aturan dipilih dan kesimpulan dicapai. 

d. Analisis Proses 

 Menjelaskan langkah-langkah untuk setiap proses yang terjadi di dalam sistem. 

3. Certainty Factor 

Metode certainty factor digunakan dalam proses diagnosa penyakit yang 

dilihat dari gejala-gejala yang dialaminya. 

3.4 Tahap Desain 

Tahapan ketiga dalam ESDLC ini terbagi menjadi empat tahapan yaitu desain 

arsitektur aplikasi, arsitektur basis data, implementasi  interface. Tahapan ini agar 

bisa dikembangkan menjadi suatu sistem pakar yang lengkap. Tahapan desain 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Desain Arsitektur Aplikasi 

Dilakukan untuk menentukan komponen modul pembentuk aplikasi yang 

akan dirancang dan proses yang ada didalamnya menggunakan Unified Modelling 

Language (UML). 

2. Desain Arsitektur Basis Data 

Berperan dalam pembuatan desain basis data menggunakan Unified 

Modelling Language (UML) dengan membuat class diagram sebagai desain 

database dan membuat sequence diagram. Dan menggunakan MySQL  

3. Implementasi 

Selanjutnya proses implementasi yang artinya penerapan (action) yang akan 

dilakukan dalam perancangan sistem dan metode Certainty Factor adalah metode 

yang akan digunakan. Tahap implementasi terbagi menjadi 4 tahap yaitu sebagai 

berikut: 

a. Menyiapkan Hardware dan Software 

Menyiapkan hardware seperti laptop, menyiapkan software seperti Sublime 

Text 3, XAMPP, Visual Paradigm, dan Microsoft Visio 2016. 

b. Design Layout 

Melakukan desain tampilan berdasarkan framework CSS Bootstrap dan 

plugin pendukung. 

c. Proses Coding 
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Melakukan proses coding menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

d. Testing 

Melakukan pengujian sistem dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan 

untuk menilai sistem. 

4. Desain Interface 

Untuk mempermudah komunikasi antara sistem dengan pengguna, maka 

perlu dirancang antarmuka (interface). Dalam perancangan interface, hal 

terpenting yang ditekankan adalah bagaimana menciptakan tampilan yang baik 

dan mudah dimengerti oleh pengguna. 

3.5 Tahap 4 Pengujian 

Tahapan keempat dalam model ESDLC adalah pengujian. Pengujian terbagi 

menjadi tiga tahapan yaitu, pengujian sistem, Blackbox Testing, Confusion Matirix. 

Pengujian ini akan terus dilakukan hingga menjadi sebuah sistem pakar yang utuh 

dan layak untuk dikembangkan serta ditingkatkan pengetahuan kepakarannya. 

Tahapan-tahapan pengujian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengujian Sistem 

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan. Tahapan ini 

diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem dapat dijalankan sesuai tujuan. 

Pengujian sistem dilakukan dengan melaksanakan pengujian pada sistem berbasis 

web. Sistem pakar ini juga dilakukan pengujian pada beberapa perangkat komputer, 

dimana pengujian ini berfokus pada bahasa pemrograman PHP5 untuk menjalankan 

sistem pakar ini. 

2. Pengujian User Acceptence Test (UAT) 

Pengujian User Acceptence Test (UAT) merupakan jenis pengujian dengan 

menggunakan kuisioner atau angket yang berisi pertanyan pertanyaan seputar 

aplikasi sistem pakar menentukan bakat anak berdasarkan tipe kepribadian oleh 

pengguna dan apakah sistem tersebut mudah digunakan atau tidak. 

3. Black Box Testing 

Black Box Testing dilakukan oleh user setelah aplikasi berhasil di buat, bagian 

yang di uji adalah berbagai pertanyaan pakar apakah sistem pakar tersebut sesuai 

dengan fungsionalitas sistem seperti kesalahan pada solusi yang disampaikan 
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sistem pakar, berbagai pertanyaan yang tidak sesuai dengan menentukan bakat anak 

berdasarkan tipe kepribadian, kurangnya fitur atau fasilitas yang dibutuhkan user 

dan tingkat keakurantan jawaban yang ditampilkan apakah sesuai dengan harapan 

user. 

3.6 Tahap 5 Dokumentasi 

Tahap selanjutnya adalah akan dilakukannya dokumentasi error code yang 

biasa muncul dalam suatu permasalahan software. 

3.7 Tahap 6 Pemeliharaan 

Tahap ini dilakukan agar memperbaiki sistem pakar menentukan bakat anak 

berdasarkan tipe kepribadian agar isi pengetahuan program semakin meningkat. 

Tahap ini sangat penting agar sistem tidak out-of-date, selalu melakukan iterasi 

untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada pengguna (user) 



 

A-vii 

 

  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan akhir dalam membangun sistem pakar penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini, yaitu: 

1. Metode fuzzy dapat digunakan untuk mencari tingkat kategori jawaban 

berdasarkan jawaban dari pilihan pengguna. 

2. Metode Certainty Factor dapat digunakan untuk mencari tingkat kepercayaan 

terhadapat tipe kepribadian anak berdasarkan sifat sifat yang dimiliki. 

3. Sistem pakar penentu kepribadian untuk mengenal bakat anak dengan 

menggunakan metode Fuzzy dan Certainty Factor  dapat menghasilkan tipe 

kepribadian pada anak dengan pengujian rata-rata 90 % menggunakanan data 

latih sebanyak 35 data. 

4. Semakin tinggi nilai benar (TP) dari pakar dan sistem maka semakin tinggi 

akurasi yang dihasilkan 

5. Semakin banyak data latih, maka hasil akurasi pengujian akan semakin baik. 

6.2 Saran 

Untuk penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, 

terdapat beberapa saran dari penulis untuk pengembangan sistem pakar ini, yaitu: 

1. Teori Kepribadian yang digunakan dapat menggunakan teori yang 

lainnya terbarukan 

2. Metode sistem pakar yang digunakan tidak hanya dengan menggunakan 

metode certainty factor dan fuzzy, namun dapat dikembangkan dengan 

membandingkan dengan metode-metode sistem pakar yang lainnya. 
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LAMPIRAN A 

BASIS PENGETAHUAN (KNOWLEDGE BASED) DAN PENGGOLONGAN 

TIPE KEPRIBADIAN BERDASARKAN BUKU PPDGJ-III DAN DSM-V 

SERTA NILAI KEYAKINAN (CERTAINTY FACTOR) DARI PAKAR  

Nama Pakar : Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA.  

Profesi : Psikolog Sosial 

Alamat : Jl. Kubang Raya, Perumahan Bumi Kubang Raya, E18. 

No. Kode 

Sifat 

Sifat - Sifat Nilai Tipe 

Kepribadian MB MD 

1. S001 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat produktif? 

0,5 0,3 

KOLERIS 

 

2. S002 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat tidak mudah 

bersimpati? 

0,8 0,2 

3. S003 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat suka menguasai? 

0,7 0,4 

4. S004 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat suka menang 

sendiri? 

0,6 0,3 

5. S005 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat suka menguasai? 

0,7 0,5 

6. S006 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat suka menang 

sendiri? 

0,9 0,2 

7. S007 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat suka menganalisa 

0,6 0,4 
MELANKOLIS 
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8. S008 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat perfeksionis 

0,7 0,3 

9. S009 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat setia 

0,9 0,1 

10 S010 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat idealis 

0,8 0,2 

11. S011 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat pemurung 

0,8 0,3 

12. S012 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat berfikir negatif 

0,7 0,2 

13. S013 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat pengkritik 

0,8 0,2 

14. S014 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat tenang/ pendiam 

0,6 0,1 

PLEGMATIS 

 

15. S015 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat  mudah bergaul 

0,6 0,2 

16. S016 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat tidak punya 

motivasi 

0,6 0,1 

17. S017 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat menghindari 

konflik 

0,6 0,2 

18. S018 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat pengamat 

1 0,3 

19. S019 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat periang 

0,5 0,2 

SANGUINIS 
20. S020 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat sifat positif 

0,9 0,2 

21. S021 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat bersemangat 

0,7 0,3 
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22. S022 Apakah putra/ putri anda 

menunjukkan sifat tidak disiplin 

0,7 0,1 
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LAMPIRAN B 

COMPARING EXPERT SYSTEM DIAGNOSIS AND EXPERT DIAGNOSIS 

(MEMBANDINGKAN HASIL DIAGNOSIS SISTEM PAKAR DAN HASIL 

DIAGNOSIS PAKAR) 

Nama Pakar : Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA. 

Profesi : Psikolog Sosial 

Alamat : Jl. Kubang Raya, Perumahan Bumi Kubang Raya, E18. 

 

No. Gejala Tingkat 

Keyakinan 

Diagnosis 

Sistem 

Diagnosis 

Pakar 

Kesimpulan 

1. Seseorang 

yang cerewet 

dan suka 

mengkritik  

Sedikit 

Setuju 

KOLERIS KOLERIS BENAR 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat setia    

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang mampu 

meyakinkan 

orang lain 

dengan logika 

dan fakta  

Setuju 

Seseorang 

yang mudah 

percaya diri 

dan mandiri  

Setuju 

Seseorang 

yang mudah 

berteman dan 

mudah berbaur 

Setuju 
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Seseorang 

yang 

berkemauan 

tegas dan kuat 

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat  mudah 

bergaul   

Setuju 

Seseorang 

yang mudah 

tersinggung 

dan sensitif 

Cukup 

Setuju 

2. Seseorang 

yang 

menyenangkan 

dan selalu 

terlihat ceria  

Setuju 

KOLERIS KOLERIS BENAR 

Seseorang 

yang cerewet 

dan suka 

mengkritik  

Setuju 

Seseorang 

yang penurut 

dan toleran     

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat 

pemurung 

Setuju 

Seseorang 

yang mudah 

percaya diri 

dan mandiri  

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang penuh 

pikiran dan 

suka 

menganalisa  

Cukup 

Setuju 
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Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat produktif   

Sedikit 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat suka 

menguasai 

Sedikit 

Setuju 

3. Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat setia    

Setuju 

MELANKOLIS MELANKOLIS BENAR 

Seseorang 

yang mudah 

percaya diri 

dan mandiri  

Sedikit 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat produktif   

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat suka 

menguasai 

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang mudah 

berpikir 

negatif 

Setuju 

Seseorang 

yang mudah 

berteman dan 

mudah berbaur 

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat  mudah 

bergaul   

Setuju 
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Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat pengamat 

Sedikit 

Setuju 

4. Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat tidak 

disiplin 

Sedikit 

Setuju 

PLEGMATIS PLEGMATIS BENAR 

Seseorang 

yang mampu 

meyakinkan 

orang lain 

dengan logika 

dan fakta  

Sedikit 

Setuju 

Seseorang 

yang mudah 

percaya diri 

dan mandiri  

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat suka 

menang 

sendiri  

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang 

berkemauan 

tegas dan kuat 

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat  mudah 

bergaul   

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat pengamat 

Setuju 



 

B-5 

 

Seseorang 

yang rendah 

hati  

Setuju 

5. Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat sifat 

positif   

Setuju 

SANGUINIS KOLERIS 
TIDAK 

BENAR 

Seseorang 

yang suka 

membuat 

orang lain 

terhibur  

Setuju 

Seseorang 

yang penuh 

pikiran dan 

suka 

menganalisa  

Setuju 

Seseorang 

yang 

menyukai 

detail terhadap 

hal kecil 

maupun besar  

Sedikit 

Setuju 

Seseorang 

yang mudah 

berpikir 

negatif 

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat  mudah 

bergaul   

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang menuntut 

kesempurnaan 

(perfeksionis 

dan idealis) 

Sangat 

Setuju 
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Seseorang 

yang rendah 

hati  

Sangat 

Setuju 

6. Seseorang 

yang 

menyenangkan 

dan selalu 

terlihat ceria  

Cukup 

Setuju 

PLEGMATIS PLEGMATIS BENAR 

Seseorang 

yang cerewet 

dan suka 

mengkritik  

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat 

pemurung 

Setuju 

Seseorang 

yang penuh 

pikiran dan 

suka 

menganalisa  

Sedikit 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat suka 

menang 

sendiri  

Setuju 

Seseorang 

yang 

berkemauan 

tegas dan kuat 

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat  mudah 

bergaul   

Setuju 

Seseorang 

yang sangat 

memerlukan 

perubahan 

Sangat 

Setuju 
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7. Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat 

pemurung 

Sangat 

Setuju 

PLEGMATIS PLEGMATIS BENAR 

Seseorang 

yang 

menyukai 

detail terhadap 

hal kecil 

maupun besar  

Setuju 

Seseorang 

yang mudah 

berpikir 

negatif 

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang berbakat 

memimpin  

Sedikit 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat  mudah 

bergaul   

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang banyak 

bicara 

daripada 

mendengarkan 

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang mudah 

tersinggung 

dan sensitif 

Setuju 

Seseorang 

yang cinta 

damai serta 

menghindari 

segala bentuk 

kekacauan 

Cukup 

Setuju 

8. Seseorang 

yang 

menyenangkan 

Cukup 

Setuju 
SANGUINIS SANGUINIS SALAH 
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dan selalu 

terlihat ceria  

Seseorang 

yang penurut 

dan toleran     

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat 

pemurung 

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang penuh 

pikiran dan 

suka 

menganalisa  

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat suka 

menguasai 

Setuju 

Seseorang 

yang penuh 

semangat  

Setuju 

Seseorang 

yang 

berkemauan 

tegas dan kuat 

Sedikit 

Setuju 

Seseorang 

yang penakut 

Cukup 

Setuju 

9. Seseorang 

yang mampu 

meyakinkan 

orang lain 

dengan logika 

dan fakta  

Cukup 

Setuju 

KOLERIS KOLERIS BENAR 

Seseorang 

yang 

melakukan 

sesuatu yang 

Setuju 
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berorientasi 

tujuan  

Seseorang 

yang mudah 

percaya diri 

dan mandiri  

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat suka 

menguasai 

Sedikit 

Setuju 

Seseorang 

yang penuh 

semangat  

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang berbakat 

memimpin  

Setuju 

Seseorang 

yang sabar dan 

ramah    

Cukup 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat  mudah 

bergaul   

Setuju 

 

10. Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat sifat 

positif   

Sangat 

Setuju 

SANGUINIS SANGUINIS BENAR 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat tidak 

disiplin 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menyenangkan 

dan selalu 

terlihat ceria  

Sangat 

Setuju 
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Seseorang 

yang suka 

membuat 

orang lain 

terhibur  

Setuju 

Seseorang 

yang cerewet 

dan suka 

mengkritik  

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang penurut 

dan toleran     

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat setia    

Sangat 

Setuju 

Seseorang 

yang 

menunjukkan 

sifat 

pemurung 

Setuju 
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LAMPIRAN C 

USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 1 

Nama Orangtua : Yetdawati 

Nama Anak  : Nurul Hikmah 

Usia Anak  :  4 tahun 

Alamat  : Jalan Lintas Pekanbaru- Duri KM.72  

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist ( ) 

pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup Setuju), KS 

(Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

N0 PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini? 

     

2. Dalam penggunaan sistem pakar 

penentu kepribadian, apakah sifat 

sifat yang ditampilkan sudah 

memiliki kesesuaian dengan apa 

yang di alami anak? 

     

3. Apakah setelah menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak, Anda merasa 

terbantu dalam mendapatkan 

informasi tentang Tipe kepribadian? 

 
    

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

     

5. Apakah penyampaian informasi dan 

materi sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan? 
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6. Apakah hasil diagnosa cukup 

membantu dan mudah dimengerti? 

  
   

7. Apakah menurut anda sistem pakar 

ini memiliki tampilan yang baik? 

 
    

8. Pada saat menggunakan sistem ini, 

apakah Anda setuju pada sistem ini 

tidak terdapat kesalahan atau error 

pada setiap menu yang disediakan? 

  
   

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 
    

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                      Tanda Tangan 

              

     Yetdawati 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 2 

Nama Orangtua : Domi Yacandra 

Nama Anak   : Dimas Syahputra 

Usia Anak  :  8 tahun 

Alamat  : Jalan Lintas Pekanbaru- Duri KM.72  

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

() pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

N0 PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini? 

     

2. Dalam penggunaan sistem pakar 

penentu kepribadian, apakah sifat 

sifat yang ditampilkan sudah 

memiliki kesesuaian dengan apa 

yang di alami anak? 

     

3. Apakah setelah menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak, Anda merasa 

terbantu dalam mendapatkan 

informasi tentang Tipe kepribadian? 

 
    

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

     

5. Apakah penyampaian informasi dan 

materi sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan? 

 
    

6. Apakah hasil diagnosa cukup 

membantu dan mudah dimengerti? 
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7. Apakah menurut anda sistem pakar 

ini memiliki tampilan yang baik? 

 
    

8. Pada saat menggunakan sistem ini, 

apakah Anda setuju pada sistem ini 

tidak terdapat kesalahan atau error 

pada setiap menu yang disediakan? 

  
   

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 
    

  

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                    Tanda Tangan 

         

Domi Yacandra 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 3 

Nama Orangtua : Mita maslia 

Nama Anak   : Myesha Ardani 

Usia Anak  :  5 tahun 

Alamat  : Jalan Garuda Sakti KM.1 gang sepakat 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

() pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

N0 PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini? 

     

2. Dalam penggunaan sistem pakar 

penentu kepribadian, apakah sifat 

sifat yang ditampilkan sudah 

memiliki kesesuaian dengan apa 

yang di alami anak? 

     

3. Apakah setelah menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak, Anda merasa 

terbantu dalam mendapatkan 

informasi tentang Tipe kepribadian? 

 
    

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 
    

5. Apakah penyampaian informasi dan 

materi sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan? 

     

6. Apakah hasil diagnosa cukup 

membantu dan mudah dimengerti? 
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7. Apakah menurut anda sistem pakar 

ini memiliki tampilan yang baik? 

 
    

8. Pada saat menggunakan sistem ini, 

apakah Anda setuju pada sistem ini 

tidak terdapat kesalahan atau error 

pada setiap menu yang disediakan? 

     

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

 
    

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 
    

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

              Tanda Tangan 

            

           Mita Maslia 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 4 

Nama Orangtua : Norita 

Nama Anak   : Noveldy 

Usia Anak  :  4 tahun 

Alamat  : Jalan Garuda Sakti KM. 3  

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

() pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

N0 PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini? 

     

2. Dalam penggunaan sistem pakar 

penentu kepribadian, apakah sifat 

sifat yang ditampilkan sudah 

memiliki kesesuaian dengan apa 

yang di alami anak? 

     

3. Apakah setelah menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak, Anda merasa 

terbantu dalam mendapatkan 

informasi tentang Tipe kepribadian? 

  
   

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 
    

5. Apakah penyampaian informasi dan 

materi sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan? 

 
    

6. Apakah hasil diagnosa cukup 

membantu dan mudah dimengerti? 
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7. Apakah menurut anda sistem pakar 

ini memiliki tampilan yang baik? 

 
    

8. Pada saat menggunakan sistem ini, 

apakah Anda setuju pada sistem ini 

tidak terdapat kesalahan atau error 

pada setiap menu yang disediakan? 

     

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 
    

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                   Tanda Tangan 

              

                 Norita 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 5 

Nama Orangtua : Khairul  

Nama Anak   : Muhammad Akbar 

Usia Anak  :  8 tahun 

Alamat  : Jalan Lintas Pekanbaru- Duri KM.72  

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

() pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

N0 PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini? 

     

2. Dalam penggunaan sistem pakar 

penentu kepribadian, apakah sifat 

sifat yang ditampilkan sudah 

memiliki kesesuaian dengan apa 

yang di alami anak? 

 
    

3. Apakah setelah menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak, Anda merasa 

terbantu dalam mendapatkan 

informasi tentang Tipe kepribadian? 

 
    

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

     

5. Apakah penyampaian informasi dan 

materi sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan? 

 
    

6. Apakah hasil diagnosa cukup 

membantu dan mudah dimengerti? 
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7. Apakah menurut anda sistem pakar 

ini memiliki tampilan yang baik? 

 
    

8. Pada saat menggunakan sistem ini, 

apakah Anda setuju pada sistem ini 

tidak terdapat kesalahan atau error 

pada setiap menu yang disediakan? 

 
    

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

 
    

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

     

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                   Tanda Tangan 

             

                Khairul 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 6 

Nama Orangtua : Dedi Agundra 

Nama Anak   : Keysa Meidila 

Usia Anak  :  8 tahun 

Alamat  : Jalan Lintas Pekanbaru- Duri KM.72  

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

() pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

N0 PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini? 

     

2. Dalam penggunaan sistem pakar 

penentu kepribadian, apakah sifat 

sifat yang ditampilkan sudah 

memiliki kesesuaian dengan apa 

yang di alami anak? 

 
    

3. Apakah setelah menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak, Anda merasa 

terbantu dalam mendapatkan 

informasi tentang Tipe kepribadian? 

     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 
    

5. Apakah penyampaian informasi dan 

materi sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan? 

 
    

6. Apakah hasil diagnosa cukup 

membantu dan mudah dimengerti? 
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7. Apakah menurut anda sistem pakar 

ini memiliki tampilan yang baik? 

 
    

8. Pada saat menggunakan sistem ini, 

apakah Anda setuju pada sistem ini 

tidak terdapat kesalahan atau error 

pada setiap menu yang disediakan? 

 
    

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

 
    

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 
    

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                   Tanda Tangan 

           

             Dedi Agundra 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 7 

Nama Orangtua : Beni Azwar 

Nama Anak   : Amelira 

Usia Anak  :  8 tahun 

Alamat  : Jalan Lintas Pekanbaru- Duri KM.72  

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

() pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

N0 PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini? 

     

2. Dalam penggunaan sistem pakar 

penentu kepribadian, apakah sifat 

sifat yang ditampilkan sudah 

memiliki kesesuaian dengan apa 

yang di alami anak? 

 
    

3. Apakah setelah menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak, Anda merasa 

terbantu dalam mendapatkan 

informasi tentang Tipe kepribadian? 

     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 
    

5. Apakah penyampaian informasi dan 

materi sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan? 

 
    

6. Apakah hasil diagnosa cukup 

membantu dan mudah dimengerti? 
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7. Apakah menurut anda sistem pakar 

ini memiliki tampilan yang baik? 

 
    

8. Pada saat menggunakan sistem ini, 

apakah Anda setuju pada sistem ini 

tidak terdapat kesalahan atau error 

pada setiap menu yang disediakan? 

     

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

 
    

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 
    

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju   3 

S = Setuju   7 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

               Tanda Tangan 

        

           Beni Azwar 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 8 

Nama Orangtua : Yolanda 

Nama Anak   : Nadhira Tafhana raflesia 

Usia Anak  :  7 tahun 

Alamat  : Jalan Lintas Pekanbaru- Duri KM.72  

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

() pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

N0 PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini? 

     

2. Dalam penggunaan sistem pakar 

penentu kepribadian, apakah sifat 

sifat yang ditampilkan sudah 

memiliki kesesuaian dengan apa 

yang di alami anak? 

 
    

3. Apakah setelah menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak, Anda merasa 

terbantu dalam mendapatkan 

informasi tentang Tipe kepribadian? 

 
    

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 
    

5. Apakah penyampaian informasi dan 

materi sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan? 

 
    

6. Apakah hasil diagnosa cukup 

membantu dan mudah dimengerti? 
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7. Apakah menurut anda sistem pakar 

ini memiliki tampilan yang baik? 

     

8. Pada saat menggunakan sistem ini, 

apakah Anda setuju pada sistem ini 

tidak terdapat kesalahan atau error 

pada setiap menu yang disediakan? 

 
    

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 
    

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                   Tanda Tangan 

           

                Yolanda 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 9 

Nama Orangtua : Helmi  

Nama Anak   : Fajri 

Usia Anak  :  6 tahun 

Alamat  : Jalan Lintas Pekanbaru- Duri KM.72  

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

() pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

N0 PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini? 

     

2. Dalam penggunaan sistem pakar 

penentu kepribadian, apakah sifat 

sifat yang ditampilkan sudah 

memiliki kesesuaian dengan apa 

yang di alami anak? 

 
    

3. Apakah setelah menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak, Anda merasa 

terbantu dalam mendapatkan 

informasi tentang Tipe kepribadian? 

     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 
    

5. Apakah penyampaian informasi dan 

materi sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan? 

 
    

6. Apakah hasil diagnosa cukup 

membantu dan mudah dimengerti? 
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7. Apakah menurut anda sistem pakar 

ini memiliki tampilan yang baik? 

 
    

8. Pada saat menggunakan sistem ini, 

apakah Anda setuju pada sistem ini 

tidak terdapat kesalahan atau error 

pada setiap menu yang disediakan? 

 
    

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 
    

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                   Tanda Tangan  

         

            Helmi 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 10 

Nama Orangtua : Anoly ramadhani 

Nama Anak   : Quaneysha 

Usia Anak  :  8 tahun 

Alamat  : Jalan Lintas Pekanbaru- Duri KM.73 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

() pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

N0 PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak ini? 

     

2. Dalam penggunaan sistem pakar 

penentu kepribadian, apakah sifat 

sifat yang ditampilkan sudah 

memiliki kesesuaian dengan apa 

yang di alami anak? 

 
    

3. Apakah setelah menggunakan 

sistem penentu kepribadian untuk 

mengenal bakat anak, Anda merasa 

terbantu dalam mendapatkan 

informasi tentang Tipe kepribadian? 

 
    

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 
    

5. Apakah penyampaian informasi dan 

materi sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan? 
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6. Apakah hasil diagnosa cukup 

membantu dan mudah dimengerti? 

 
    

7. Apakah menurut anda sistem pakar 

ini memiliki tampilan yang baik? 

 
    

8. Pada saat menggunakan sistem ini, 

apakah Anda setuju pada sistem ini 

tidak terdapat kesalahan atau error 

pada setiap menu yang disediakan? 

 
    

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

 
    

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 
    

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                   Tanda Tangan 

            

               Quanesya 
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