
BAB IV

ANALISA DAN PERANCANGAN

4.1 Analisa Identifikasi Gaya Berpikir

Pada tahap ini identifikasi gaya berpikir meliputi karakteristik gaya

Berpikir, gaya berpikir, kesimpulan dan saran. Bertujuan untuk mengetahui apa-

apa saja yang menjadi karakteristik gaya berpikir, gaya berpikir, kesimpulan dan

saran. Setelah mengetahui karakteristik-karakterisrik gaya berpikir diharapkan

dapat mempermudah anak-anak atau remaja dalam memahami karakter gaya

berpikir yang dimiliki. Dengan gaya berpikir dan karakter yang dimiliki

diharapkan dapat meningkatkan potensi diri dengan cara gaya belajar yang sesuai

dengan karakter diri sendiri.

4.1.1 Analisis Pakar

Pada tahap ini menentukan pilihan pada seorang pakar yang mempunyai

pengetahuan (skill) dalam bidang gaya berpikir. Untuk menentukan sebuah

karakteristik-karakteristik dari gaya berpikir, seorang pakar harus terlebih dahulu

melakukan-melakukan percobaan identifikasi gaya berpikir terhadap banyak

sampel. Dengan melakukan proses demi proses dan didukung pengetahuan dan

pengalaman yang dimiliki seorang pakar dapat menentukan gaya berpikir. Dalam

menentukan gaya berpikir ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu: gaya

berpikir, karakteristik gaya berpikir, kesimpulan dan saran gaya berpikir.

4.1.2 Analisis Sistem

Dalam mengidentifikasi gaya berpikir selama ini dilakukan dengan cara

mendatangi seorang pakar atau psikolog dan kemudian akan dilakukan

identifikasi atau diagnosa terhadap seorang pasien. Diagnosa tersebut diambil

dengan cara melakukan wawancara dengan seorang pasien. Dari beberapa

pertanyaan yang diajukan dan direspon baik oleh pasien di dapat suatu

kesimpulan tentang jenis gaya berpikir yang dimiliki oleh pasien. Dan kemudian

seorang pakar atau psikolog memberikan jenis gaya berpikir apa yang dimiliki

dan saran-saran yang bisa dilakukan oleh pasien untuk dapat meningkatkan

potensi diri yang ada.



68

Dengan langsung berjumpa kepada pakar atau psikolog akan lebih

menguntungkan, karena pakar atau psikolog lebih mudah mengidentifikasi gaya

berpikir yang dimiliki oleh pasien. Tetapi untuk dapat berkonsultasi dengan pakar

atau psikolog membutuhkan waktu dan akan berbeda identifikasinya jika keadan

pakar atau psikolog menggalami rasa sakit, lelah, emosi yang tidak stabil, dan

tidak dapat berkerja selama 24 jam. Sedangkan dalam web yaminsetiawan.com

hasil akhir atau kesimpulan dan saranya berupa hasil keseluruhan tanpa adanya

penyaringan apakah yang menggunakan anak-anak, remaja, dewasa, parobaya,

dan tua.

4.1.3 Analisis Sistem Usulan

Sistem baru yang dibangun memanfaatkan sistem pakar dalam

menentukan suatu kesimpulan permasalahan serta solusi dan pencegahanya.

Sistem ini dimulai dengan menginputkan beberapa data masukan yaitu data gaya

berpikir, data pertanyaan, data petunjuk penggunaan sistem, data informasi gaya

berpikir, dan data saran-saran bagaimana cara meningkatkan potensi diri yang

dimiliki.

Dalam proses kerjanya sistem ini akan memberikan beberapa pertanyaan-

pertanyaan yang harus dijawab oleh user, dari jawaban tersebut bisa diambil suatu

kesimpulan tentang gaya berpikir yang dimiliki oleh user dan kiat-kiat jitu untuk

meningkatkan potensi diri. Sedangkan hasil akhirnya adanya penyaringan apakah

yang mengunakan sistem anak-anak atau remaja. Sehingga kesimpulan dan

saranya berdasarkan masukan umur apakah pengguna anak-anak atau remaja.

4.1.4 Analisis Data Gaya Berpikir

Beberapa data yang diperoleh dari pakar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Data karakteristik gaya Berpikir.

Data ini berisikan tentang karakteristik-karakteristik dari gaya

Berpikir.

2. Data gaya Berpikir.

Data gaya berpikir berisi tentang penjelasan gaya berpikir.

3. Data saran gaya Berpikir.

Data saran merupakan hasil dari identifikasi gaya Berpikir.



69

4.2 Basis Pengetahun

Pada basis pengetahuan ini data-data yang di peroleh oleh pakar akan

dikelompokkan berdasarkan basis pengetahuan gaya berpikir iyalah:

4.2.1 Struktur basis pengetahuan

1. Basis Pengetahuan Karakteristik Gaya Berpikir

Ciri-ciri dari karakteristik gaya berpikir yaitu:

A. Gaya Berpikir Sekuensial Konkret

1. Saya suka dengan nampak dilihat

2. Saya orang yang teratur

3. Saya lebih memilih langsung pada permasalahan

4. Saya lebih suka pada hal-hal yang sederhana

5. Saya lebih memilih ketepatan dalam menjawab walaupun

lama

6. Saya adalah orang yang teratur

7. Semua perkerjaan yang dikerjakan harus sesuai dengan

keinginan saya

8. Saya adalah orang yang berkerja keras

9. Sebelum melakukan sesuatu saya selalu membuat rencana

dahulu

10. Saya lebih memilih menghafal sesuatu

11. Saya lebih memilih mengharapkan arahan sebelum berkerja

12. Saya lebih memilih waspada dalam bertinda

13. Saya adalah orang yang suka berlatih sesuatu

14. Saya lebih memilih menyelesaikan pekerjaan rumah terlebih

dahulu

15. Saya lebih suka mengerjakaan sesuatu dari pada diam

B. Gaya Berpikir Sekuensial Abstrak

1. Saya suka menilai sesuatu

2. Saya orang yang kritis

3. Saya suka berdebat
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4. Saya lebih suka pada hal-hal yang berhubungan dengan

sekolah

5. Saya orang yang segalanya harus terjadwal

6. Saya adalah orang yang penuh perasaan

7. Saya lebih suka memikirkan sesuatu yang masuk akal

8. Saya adalah senang Berpikir

9. Saya lebih suka baca buku

10. Saya lebih memikirkan dalam-dalam sebelum bertindak

11. Saya lebih suka menilai sesuatu

12. Saya lebih memilih menggunakan pikiran sebelum bertindak

13. Saya suka memeriksa barang-barang

14. Saya suka menilai sesuatu

15. Saya adalah orang yang suka memikirkan sesuatu

C. Gaya Berpikir Acak Konkret

1. Saya suka mengamati sesuatu

2. Saya adalah orang yang penuh rasa ingin tahu

3. Saya suka mencipta

4. Saya adalah orang yang suka berpetualang

5. Saya lebih suka menjadi penemu

6. Saya adalah orang mandiri

7. Saya suka bersaing dengan teman-teman

8. Saya adalah orang yang mau mengambil resiko

9. Saya yakin mampu memecahkan masalah

10. Saya lebih suka menjadi orang yang pertama tampil

11. Saya lebih suka mengubah sesuatu yang ada

12. Saya lebih senang menjadi penemu sesuatu

13. Saya adalah orang yang suka tantangan

14. Saya lebih memilih kemungkinan-kemungkinan sebelum

bertindak

15. Saya adalah orang yang suka mencoba hal baru
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D. Gaya Berpikir Acak Abstrak

1. Saya suka membayangkan sesuatu

2. Saya mudah beradaptasi

3. Saya suka menghubung-hubungkan sesuatu

4. Saya lebih memilih mengurus diri sendiri

5. Saya mudah untuk menyesuaikan dengan orang lain

6. Saya adalah orang yang suka berbagi

7. Saya lebih suka menjalin hubungan dengan orang lain

8. Saya adalah orang yang mudah tersinggung

9. Saya lebih suka bergaul dengan teman-teman

10. Saya lebih memilih menghubung-hubungkan sesuatu

11. Saya lebih berkerja apa adanya

12. Saya adalah orang yang senang berkomunikasi dengan orang

lain

13. Saya adalah orang yang peduli dengan orang lain

14. Saya adalah orang yang banyak ide

15. Saya adalah orang yang lebih mementingkan perasaan

2. Basis Pengetahuan Gaya Berpikir

Ciri-ciri dari karakteristik gaya Berpikir yaitu:

A. Gaya Berpikir Sekuensial Konkret

1. Gaya Berpikir Sekuensial Konkret anak

Pemikir Sekuensial Konkret (SK) berpegang pada kenyataan

dan proses informasi dengan cara yang teratur, linear, dan

sekuensial. Gaya Pemikir Sekuensial Konkret dalam

menyerap informasi lebih menonjolkan indra fisik, yaitu

indra penglihatan, peraba, pendengaran, perasa, dan

penciuman. Mereka memperhatikan dan mengingat realitas

dengan mudah dan mengingat fakta, informasi, rumus-rumus,

dan aturan-aturan khusus dengan mudah. Catatan atau

makalah adalah cara yang baik untuk pemikir sekuensial

konkret untuk menyerap informasi dalam belajar.
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2. Gaya Berpikir Sekuensial Konkret Remaja

Pemikir sekuensial konkret berpegang pada kenyataan dan

teratur Mereka biasanya sangat teliti, detail, memperhatikan

dan mengingat realitas dengan mudah, kejadian- kejadian,

informasi, rumus-rumus dan aturan-aturan yang mudah

mereka ingat. Catatan atau makalah adalah cara baik bagi

orang-orang ini untuk belajar. Mereka sangat suka

pengarahan dan prosedur khusus. Pemikir Sekuensial

Konkret sangat suka pengarahan dan prosedur khusus.

Karena kebanyakan dunia bisnis diatur dengan cara ini,

mereka menjadi orang-orang bisnis yang sangat baik.

B. Gaya Berpikir Sekuensial Abstrak

1. Gaya Berpikir Sekuensial Abstrak Anak

Sekuensial abstrak suka berpikir menggunakan  konsep dan

menganalisis informasi. Pemikir Sekuensial abstrak sangat

menghargai orang-orang yang teratur dan berpenampilan

rapi. Proses berpikir sekuensial abstrak logis, rasional, dan

intelektual. Aktivitas favorit pemikir sekuensial abstrak

adalah membaca, dan dalam melakukan sebuah tugas atau

pekerjaan pemikir Sekuensial abstrak selalu ingin

mengetahui dan memahami teori serta konsep yang akan

dilakukan

2. Gaya Berpikir Sekuensial Abstrak Remaja

Pemikir Sekuensial Abstrak suka Berpikir dalam konsep dan

mengganalisis informasi. Mereka sangat menghargai orang-

orang dan peristiwa yang teratur dan rapi. Proses Berpikir

mereka logis, rasional dan intelektual. Aktivitas favorit

mereka adalah membaca, dan jika mereka mengerjakan

sesuatu mereka akan melakukan dan memikirkan secara

mendalam. Mereka ingin mengetahui sebab-sebab dibalik

akibat dan memahami teori-teori dan konsepnya. Orang-
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orang ini adalah filosofi-filosofi besar dan ilmuan-ilmuan

peneliti. Biasanya mereka lebih suka bekerja sendiri dari

berkelompok.

C. Gaya Berpikir Acak Konkret

1. Gaya Berpikir Acak Konkret Anak

Pemikir tipe ini mempunyai sikap yang diiringi dengan

perilaku yang kurang terstruktur. Seperti pemikir sekuensil

konkret, meraka berdasarkan pada kenyataan, tetapi ingin

melakukan pendekatan coba-salah (trial and error).

Mempunyai dorongan kuat untuk menemukan alternatif dan

mengerjakan segala sesuatu dengan cara sendiri. Dalam

mengerjakan sesuatu berorientasi pada proses daripada hasil;

akibatnya, sesuatu yang dikerjakan kerap tidak sesuai dengan

apa yang diharapkan.

2. Gaya Berpikir Acak Konkret Remaja

Kamu mempunyai sikap yang diiringi dengan perilaku yang

kurang terstruktur. Seperti pemikir sekuensil konkret, meraka

berdasarkan pada kenyataan, tetapi ingin melakukan

pendekatan coba-salah (trial and error). Mempunyai

dorongan kuat untuk menemukan alternatif dan mengerjakan

segala sesuatu dengan cara sendiri. Dalam mengerjakan

sesuatu berorientasi pada proses daripada hasil; akibatnya,

sesuatu yang dikerjakan kerap tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan.

D. Gaya Berpikir Acak Abstrak

1. Gaya Berpikir Acak Abstrak Anak

Bagi kamu perasaan atau emosi adalah hal yang terpenting.

Kamu lebih tertarik pada hal yang aneh. Kamu dalam

menyerap ide, informasi, dan kesan memerlukan waktu yang

agak lama dan memprosesnya secara refleksi

(merenungkanya atau memikirkanya dalam-dalam), dan
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dapat mengingat lebih baik apabila informasi

dipersonifikasikan. Perasaan dan emosi sangat

mempengaruhi dan meningkatkan belajar, dan akan merasa

tertekan jika berada pada lingkungan yang serba teratur.

2. Gaya Berpikir Acak Abstrak Remaja

Dunia Nyata untuk gaya pikir acak abstrak adalah dunia

perasaan dan emosi. Kamu tertarik pada nuansa, dan sebagian

lagi cenderung pada hal-hal yang sifatnya gaib. Kamu

menyerap ide-ide, informasi, kesan dan mengaturnya dengan

refleksi. (kadang-kadang hal ini memakan waktu lama hingga

orang lain tidak menyangka bahwa kamu mempunyai reaksi

atau pendapat). Kamu mengingat dengan sangat baik jika

informasi dipersonifikasikan. Perasaan dan emosi sangat

mempengaruhi dan meningkatkan belajar, dan akan merasa

tertekan jika berada pada lingkungan yang serba teratur.

Kamu mengalami peristiwa secara holistik, dan perlu melihat

gambar secara keseluruhan sekaligus, bukan bagian-bagian

atau bertahap. Kamu Mengelola informasi secara umum

kemudian menemukannya secara detail

3. Basis Pengetahuan Saran Gaya Berpikir

Tabel 4.1 Basis Pengetahuan Saran Gaya Berpikir

No
Umur

(Tahun)
Kategori

Gaya

Berpikir
Saran untuk meningkatkan potensi

1 5-11 Anak-

Anak

Sekuensial

konkret

a. Aturlah semua kegiatan belajar

kamu bersama teman-teman:

- Mengerjakan PR bersama teman

- Kerja kelompok

- Bermain bola bersama

b. Persiapkan semua kebutuhan kamu

- Sebelum memulai belajar

pastikan semua perlengkapan
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belajar tersedia seperti

(pensil.buku,penggaris,pengapus

dan lain-lain).

c. Rencanakan kegiatan yang akan

kamu lakukan.

- Mempersiapkan buku pelajaran.

- Membuat jadwal belajar. Contoh

mulai dari jam 7-8 membaca

buku pelajaran.

d.Aturlah lingkungan belajar yang

tentram

- Jauhkan mainan dari tempat

kamu belajar.

2 5-11 Anak-

Anak

Sekuensial

Abstrak

a. Perbanyak rujukan kamu

- Perbanyak untuk mengkoleksi

buku buku pelajaran atau

rujukan untuk belajar.

b. Upayakan keteraturan

- Upayakan keteraturan dalam

belajar. Contoh : belajar 30

menit sepulang sekolah, 30

menit sebelum tidur, 30 menit

dipagi hari.

c. Analisislah gaya belajar teman-

teman kamu.

- Buatlah waktu minggu kamu

untuk belajar kelompok atau

diskusi dengan teman-teman

sekolah.
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3 5-11 Anak-

Anak

Acak

Konkret

a. Gunakan kemempuan Berpikir

divergen (menyebar/mencari

sebanyak mungkin alternatif) kamu

yang lain.

- Banyak bertanya, Jangan fokus

pada satu hal, Ciptakan ide-ide

baru.

b. Belajarlah kamu untuk

memecahkan masalah

- Belajarlah dengan membuat

pertanyaan atau tugas dan

selesaikan untuk mendapatkan

jawabanya.

c. Belajarlah mengatur waktu

- Selalu atur waktu kamu baik itu

waktu belajar, waktu bermain

dan lain-lain.

- Atur waktu kamu untuk

menyelesaikan tugas-tugas

kamu tepat waktu.

d. Ubahlah tempat kamu belajar

- Jika kamu bosan belajar

dikamar. Buatlah perubahan

perubahan kecil seperti belajar

ditaman, belajar diruang tamu.

e. Carilah dukungan

- Carilah teman-teman kamu

yang menghargai perbedaan

pendapat karena hal ini akan

membantu kamu merasa yakin

pada diri kamu.
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4 5-11 Anak-

Anak

Acak

Abstrak

a. Gunakan kemampuan

alamiah/bakat (melalui latihan)

kamu untuk belajar dengan teman-

teman lain.

- Carilah teman-teman yang dapat

berkerja sama dengan kamu,

gabungkan ide –de kamu dengan

teman-teman kamu.

- Contoh : belajar bersama,

bermain bola bersama, diskusi

atau kerja kelompok bersama.

b. Kenali bagaimana kuatnya emosi

mempengaruhi konsentrasi Kamu.

- Hindari teman-teman yang

negatif.

- Contoh teman-teman yang

kegiatanya hanya bermain saja,

teman yang tidak suka belajar.

c. Bangunlah kekuatan untuk belajar.

- Buatlah cerita-cerita konyol dan

ungkapan kreatif lainnya untuk

membantu kamu mengigat

pelajaran

d. Gunakan isyarat-isyarat visual.

- Tempelkan catatan pengingat di

ruang belajar kamu. Warnailah

kalender dengan kode informasi

yang kamu perlukan agar

tampak di hadapan kamu.

Contoh: warnai tanggal kamu

menggumpulkan PR, tugas-
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tugas sekolah dan

ujian.Gunakan satu warna untuk

keperluan pribadi, satu warna

untuk pelajaran, satu warna

untuk teman dan keluarga

No
Umur

(Tahun)
kategori

Gaya

Berpikir
Saran untuk meningkatkan potensi

1 12-22 Remaja Sekuensial

Konkret

a. Bangun Kekuatan Mengatur diri

Kamu

- Aturlah minggu-minggu dan

hari-hari kamu secara relistis,

rencanakan sebelumya berapa

lama waktu yang kamu perlukan

untuk proyek atau tugas-tugas

kamu.

b. Ketahuilah semua detail yang

diperlukan.

- Pastikan kamu mengetahui

segala sesuatu yang kamu

butuhkan untuk menyelesaikan

suatu tugas.

c. Pecah-pecahlah tugas Kamu

menjadi beberapa tahap.

- Tentukan tenggat waktu supaya

kamu tidak merasa harus

terburu-buru.

d. Aturlah lingkungan kerja yang

tentram.

- Ketahuilah apa saja yang dapat
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mengganggu konsentrasi kamu

dan musnakan itu.

2 12-22 Remaja Sekuensial

Abstrak

a. Latih diri kamu Berpikir

- Ketika memecahkan masalah,

ubahlah masalah kamu menjadi

situasi toeritis dan pecahkanlah

dengan cara itu.

b. Perbanyak rujukan kamu.

- Jika kamu terlibat dalam suatu

proyek, pastikan untuk

membaca segala sesuatu yang

dapat kamu baca tentang

proyek/ tugas.

c. Upayakanlah keteraturan

- Dalam kehidupan dan karir

kamu, paculah diri kamu menuju

situasi-situasi yang sangat

teratur.

- Dalam proyek kamu buatlah

grafik langkah-langkah dan

waktu yang  diperlukan untuk

setiap langkah awal.

d. Analisislah orang-orang yng

berhubungan dengan kamu.

- Jika kamu menggetahu gaya

belajar orang lain, maka akan

lebih mudah bagi kamu untuk

memahami mereka dan
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membuat mereka memahami

kamu

3 12-22 Remaja Acak

Konkret

a. Gunakan kemempuan Berpikir

divergen (menyebar/mencari

sebanyak mungkin alternatif) kamu

yang lain.

- Percaya bahwa melihat segala

sesuatu lebih dari pada satu

pkamung adalah hal yang baik.

Temukan ide-ide alternatif dan

eksploritas semuanya. Ciptakan

ide-ide daripada sekedar

menilainya. Peliharalah sikap

selalu bertanya.

b. Siapkan diri kamu untuk

memecahkan masalah.

- Libatkan diri dengan proyek

yang memerlukan pemecahan

masalah, atau kerjakanlah tugas

kamu sendiri dengan

memunculkan pertanyaan dan

memecahkanya.

c. Belajarlah mengatur waktu.

- Berikan diri kamu tenggat waktu

untuk setiap tahap dari tugas

kamu dan kemudian usahakan

untuk menyelesaikanya tepat

waktu.

d. Lakukanlah intropeksi (koreksi
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terhadap diri sendiri) pada diri

kamu.

- Ketika segala sesuatunya

tampak mulai membosankan,

buatlah perubahan-perubahan

kecil untuk tetap menajamkan

pikiran kamu, walaupun itu

berarti berpindah ke ruangan

atau tempat lain.

e. Carilalh dukungan.

- Carilah orang-orang yang

menghargai pemikiran divergen

(mencari sebanyak mungkin

alternatif) karena hal ini akan

membantu kamu merasa yakin

pada diri kamu.

4 12-22 Remaja Acak

Abstrak

a. Gunakan kemampuan alamiah

kamu untuk bekerja dengan orang –

orang lain.

b. Kenali bagaimana kuatnya emosi

mempengaruhi konsentrasi Kamu.

- Kenali bagaimana kuatnya

emosi mempengaruhi

konsentrasi Kamu. Hindari

orang-orang negatif, dan

selesaikan persoalan pribadi

dengan cepat.

c. Bangunlah kekuatan untuk belajar

dengan asosiasi.
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- Ciptakan asosiasi visual dan

verbal. Gunakan metafora,

cerita-cerita konyol dan

ungkapan-ungkapan kreatif

lainnya untuk membantu kamu

mengingat.

d. Aturlah waktu perkerjaan kamu.

- Bekerjalah dari konsep yang

besar, baru kemudian ke detail-

detail yang ada.

e. Aturlah waktu kamu.

- Berhati-hatilah untuk

memberikan waktu yang cukup

untuk menyelesaikan pekerjaan

f. Gunakan isyarat-isyarat visual.

- Tempelkan catatan pengingat di

ruang belajar kamu, di cermin

kamar, atau di mana saja yang

kamu yakin untuk melihatnya.

- Warnailah kalender bulanan

dengan kode informasi yang

kamu perlukan agar tampak di

hadapan kamu.

- Gunakan satu warna untuk

keperluan pribadi, satu warna

untuk pelajaran, satu warna

untuk keluarga dan seterusnya.

4.3 Repsentasi Pengetahuan

Pada perancangan sistem pakar identifikasi gaya Berpikir, pembanggunan

repsentasi pengetahuan menggunakan teknik Frame (bingkai). Frame memiliki



83

slot yang mengambarkan rincian atribut-atribut dari karakteristik gaya berfikri.

Setiap slot memiliki nilai tetap.

4.3.1 Menyusun Frame gaya Berpikir

Gambar 4.1 Frame Gaya Berpikir

Keterangan gambar :

Frame gaya Berpikir memiliki satu slot yaitu slot gaya Berpikir. Slot ini

terletak pada kreteria gaya Berpikir. Frame kriteria gaya Berpikir memiliki

subslot yang berbentuk property dan value. Property berisi kreteria gaya
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Berpikir dengan value : 1, dan value memiliki sublot lagi yang berisi

kreteria gaya Berpikir. Sublot yang tidak dapat digambarkan dengan

Frame yaitu slot if added ditambahkan pada aturan if then. Seperti yang

terlihat pada penalaran Inferensi.

4.3.2 Menyusun Penomoran gaya Berpikir

Tabel 4.2 Penomoran gaya Berpikir

1A Saya suka membayangkan sesuatu

1B Saya suka mengamati sesuatu

1C Saya suka dengan nampak dilihat

1D Saya suka menilai sesuatu

2A Saya orang yang teratur

2B Saya mudah beradap tasi

2C Saya orang yang kritis

2D Saya adalah orang yang penuh rasa ingin

tahu

3A Saya suka berdebat

3B Saya lebih memilih langsung pada

permasalahan

3C Saya suka mencipta

3D Saya suka menghubung-hubungkan sesuatu

4A Saya lebih memilih mengurus diri sendiri

4B Saya lebih suka pada hal-hal yang sederhana

4C Saya lebih suka pada hal-hal yang

berhubungan dengan sekolah

4D Saya adalah orang yang suka berpetualang

5A Saya lebih memilih ketepatan dalam

menjawab walaupun lama

5B Saya mudah untuk menyesuaikan dengan

orang lain

5C Saya orang yang segalanya harus terjadwal
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5D Saya lebih suka menjadi penemu

6A Saya adalah orang yang suka berbagi

6B Saya adalah orang yang teratur

6C Saya adalah orang yang penuh perasaan

6D Saya adalah orang mandiri

Untuk melihat Tabel 4.2 Tampilan Penomoran gaya Berpikir dari 7A

sampai 15D tersedia dilampira G.

4.4 Menyusun Motor Inferensi

Setelah selesai dalam menyusun basis pengetahuan, dan repsentasi

pengetahuan maka langkah selanjunya yaitu menyusun motor Inferensi gaya

Berpikir menggunakan Inferensi Forwad Chaining dan metode pencarianya

menggunakan Breadth First Search.

4.4.1 Penalaran Inferensi

Pada tahap ini menyusun penalaran Inferensi berdasarkan Frame gaya

Berpikir yaitu sebagai berikut:

R-1: If 1A Then AA

R-2: If AA Then Score 1

R-3: If 1B Then AK

R-4: If AK Then Score 1

R-5: If 1C Then SK

R-6: If SK Then Score 1

R-7: If 1D Then SA

R-8: If SA Then Score 1

R-9: If 2A Then SK

R-10: If SK Then Score 1

R-11: If 2B Then AA

R-12: If AA Then Score 1

R-13: If 2C Then SA

R-14: If SA Then Score 1
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R-15: If 2D Then AK

R-16: If AA Then Score 1

R-17: If 3A Then SA

R-18: If SA Then Score 1

R-19: If 3B Then SK

R-20: If SK Then Score 1

R-21: If 3C Then AK

R-22: If AK Then Score 1

R-23: If 3D Then AA

R-24: If AA Then Score 1

R-25: If 4A Then AA

R-26: If AA Then Score 1

R-27: If 4B Then SK

R-28: If SK Then Score 1

R-29: If 4C Then SA

R-30: If SA Then Score 1

R-31: If 4D Then AK

R-32: If AK Then Score 1

R-33: If 5A Then SK

R-34: If SK Then Score 1

R-35: If 5B Then AA

R-36: If AA Then Score 1

R-37: If 5C Then SA

R-38: If SA Then Score 1

R-39: If 5D Then AK

R-40: If AA Then Score 1

R-41: If 6A Then AA

R-42: If AA Then Score 1

R-43: If 6B Then SK

R-44: If SK Then Score 1

R-45: If 6C Then SA
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R-46: If SA Then Score 1

R-47: If 6D Then AK

R-48: If AK Then Score 1

Penalaran Frame gaya Berpikir dari R49-R-124 dapat dilihat di lampiran

H.

4.5 Data Proses (Prosses)

Dari proses identifikasi atau diagnosa gaya Berpikir akan dilakukan

setelah sistem menerima jawaban yang dimasukkan oleh user dari pertanyaan

yang diberikan oleh sistem.

Langkah-langkah yang terjadi dalam sistem:

1. Sistem akan memberikan pertanyaan berdasarkan pohon Inferensi dan

motor Inferensi yang telah dibuat.

2. User akan menjawab dua pertanyaan dari empat pertanyaan yang

disediakan, dan pertanyaan dengan jawaban “ya” akan dicocokan

dengan basis pengetahuan untuk menghasilkan gaya Berpikir apa yang

dimiliki.

3. Setelah didapat gaya Berpikir, maka sistem akan mencocokan dengan

basis pengetahuan solusi atau saran (kiat-kiat jitu untuk meningkatkan

potensi diri yang dimiliki oleh user).

4.6 Data Keluaran (Output)

Tujuan akhir dari pembuatan sistem ini adalah menghasilkan informasi

berupa gaya Berpikir, kesimpulan dan saran (kiat-kiat jitu untuk meningkatkan

potensi diri yang dimiliki oleh user).

4.7 Perancangan Sistem

Berdasarkan analisis sistem yang sudah dijelaskan diatas, maka perlu

perancangan sistem untuk membangun Aplikasi Identifikasi Gaya Berpikir.

Adapun perancangan sistem Aplikasi Identifikasi Gaya Berpikir yang dibuat

menggunakan UML (Unified Modelling Language).
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Pengguna

1. Use Case Diagram.

2. Activity Diagram.

3. Sequence Diagram.

4. Class Diagram.

4.7.1 Perancangan Use Case Diagram

Use Case Diagram adalah menggambarkan interaksi antara aktor dengan

proses atau sistem yang dibuat. Use Case Diagram digunakan menjelaskan

sebuah interaksi antara aktor dengan sistem dan menggambarkan fungsi yang

diharapkan dari sebuah sistem. Sistem Aplikasi identifikasi gaya Berpikir secara

keseluruhan merupakan suatu tahapan dalam perancangan suatu perangkat lunak.

Tahapan-tahapan ini dilakukan setelah proses analisa dan perancangan selesai

dilakukan. Untuk Use Case Diagram diperlukan actor, use case, dan

hubungannya. Pada Use Case Diagram, yang diperlukan untuk membangun

aplikasi identifikasi gaya Berpikir yaitu hanya actor.

Gambar 4.2 Actor Sistem

Tabel 4.3 Deskripsi Aktor

Aktor Deskripsi

User Adalah User yang akan menggunakan aplikasi ini nantinya.

Berikut adalah use case diagram Aplikasi identifikasi gaya Berpikir Berbasis

Android:

1. Use Case Diagram Pengguna ( Identifikasi Gaya Berpikir ).

Use Case Diagram User (Identifikasi Gaya Berpikir) adalah proses kerja

yang akan dilakukan oleh pengguna pada aplikasi ini untuk mengidentifikasi gaya

Berpikir.
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Berikut proses yang akan dilakukan oleh pengguna adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3 Use Case Diagram Pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir)

2. Skenario Use Case Pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir).

Berikut skenario use case Pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir) Berbasis

Android:

Tabel 4.4 Keterangan Use Case pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir)

Kegiatan : User (Identifikasi Gaya Berpikir)

Aktivitas Respon Sistem

1. 1. User Membuka Aplikasi 1.

2. 2. 2. Menampilkan menu utama aplikasi

3. User memilih untuk memulai

analisis identifikasi gaya

Berpikir.

4.

5. 6. 4. Menampilkan login nama dan umur

5. User mengisi Nama dan umur 7.

8. 9. 6. Sistem akan menyimpan data nama

dan umur.

7. Sistem akan menampilkan petunjuk

untuk menjawab pertanyaan.

10. 8. User mulai untuk menjawab

pertanyaan yang ditampilkan oleh

sistem

11. 9. sistem akan menampilkan pertanyaan-

Hasil Gaya Berpikir dan SaranPertanyaanPetunjuk PengisisanIdentitas DiriIdentifikasi Gaya Berpikir

Petunjuk Penggunaan

Keluar

Informasi Gaya Berpikir

Pengguna
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pertanyaan sesuai dengan urutan-urutan

yang telah tersimpan dalam database.

12. 10. hasil dari jawaban yang di centang

oleh user akan diproses oleh sistem.

11. Setelah user siap menjawab

pertanyaan yang ditampilkan

oleh sistem.

12. Sistem akan menampilkan hasil

identifikasi gaya Berpikir yang

dimiliki oleh pengguna.

13. Sistem menampilkan menu home

14. User kembali ketampilan menu

utama.

3. Use Case Diagram Pengguna (Informasi Gaya Berpikir)

Use Case Diagram User (Informasi Gaya Berpikir) adalah proses kerja

yang akan dilakukan oleh pengguna pada aplikasi ini untuk melihat informasi

gaya Berpikir.

Gambar 4.4 Use Case Diagram Pengguna (Informasi Gaya Berpikir)

Identifikasi Gaya Berpikir

Petunjuk Penggunaan

Keluar

Pengguna

Sekuensial Konkret

Sekuensial Abstrak

Acak Abstrak

Acak Konkret

Informasi Gaya Berpikir
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4. Skenario Use Case Pengguna (Informasi Gaya Berpikir)

Berikut skenario use case pengguna (Informasi Gaya Berpikir) Berbasis

Android:

Tabel 4.5 Keterangan Use Case pengguna (Informasi Gaya Berpikir)

Kegiatan : User (Informasi Gaya Berpikir)

Aktivitas Respon Sistem

3. 1. User Membuka Aplikasi

4. 2. Menampilkan menu utama aplikasi

3. User memilih menu

informasi gaya

4. Sistem akan menampilkan 4

(empat) gaya Berpikir yaitu:

1. Sekuensial Konkrit

2. Sekuensial Abstrak

3. Acak Abstrak

4. Acak Konkret

5. User memilih informasi

gaya Berpikir Sekensial

Konkret

6. Sistem akan menampilkan

informasi Gaya Berpikir

Sekunsial Konktret

7. User memilih informasi

gaya Berpikir Sekuensial

Abstrak

8. Sistem akan menampilkan

informasi Gaya Berpikir

Sekuensial Abstrak

13. 9. User memilih informasi gaya

Berpikir Acak Abstrak
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14. 10. Sistem akan menampilkan informasi

Gaya Berpikir Acak Abstrak

11. User memilih informasi gaya

Berpikir Acak Abstrak

12. Sistem akan menampilkan informasi

Gaya Berpikir Acak Abstrak

13. Sistem menampilkan menu home

14. User kembali ketampilan

menu utama.

5. Use Case Diagram Pengguna (Petunjuk Penggunaan)

Use Case Diagram User (Petunjuk Penggunaan) adalah proses kerja yang

akan dilakukan oleh pengguna pada aplikasi ini bagaimana untuk menjalankan

atau mengoperasikan aplikasi identifikasi gaya Berpikir ini. Berikut proses yang

akan dilakukan oleh pengguna adalah sebagai berikut:

Gambar 4.5 Use Case Diagram Pengguna (Petunjuk Penggunaan)

6. Skenario Use Case Pengguna (Petunjuk Penggunaan)

Berikut skenario use case pengguna (Petunjuk Penggunaan) Berbasis

Android:

Identifikasi Gaya Berfikir

Petunjuk Penggunaan

Keluar

Pengguna

Informasi Gaya Berfikir
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Tabel 4.6 Keterangan Use Case pengguna (Petunjuk Penggunaan)

Kegiatan : User (Petunjuk Penggunaan)

Aktivitas Respon Sistem

5. 1. User Membuka Aplikasi

6. 2. Menampilkan menu utama aplikasi

3. User memilih menu

petunjuk penggunaan

4. Sistem akan menampilkan bagai

mana cara untuk menjalankan

atau mengoperasikan sistem.

5. Sistem menampilkan menu home

6. User kembali ketampilan

menu utama.

7. Use Case Diagram Pengguna (Keluar)

Use Case Diagram User (Keluar) adalah proses kerja yang akan dilakukan

oleh pengguna pada aplikasi ini yaitu bagaimana keluar dari aplikasi identifikasi

gaya Berpikir.

Berikut proses yang akan dilakukan oleh pengguna adalah sebagai berikut:

Gambar 4.6 Use Case Diagram Pengguna (Keluar)

Identifikasi Gaya Berfikir

Informasi Gaya Berfikir

Petunjuk Penggunaan

Pengguna

Keluar
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8. Skenario Use Case Pengguna (Keluar)

Berikut skenario use case pengguna (Keluar) Berbasis Android:

Tabel 4.7 Keterangan Use Case pengguna (Keluar)

Kegiatan : User (Petunjuk Penggunaan)

Aktivitas Respon Sistem

7. 1. User Membuka Aplikasi

8. 2. Menampilkan menu utama aplikasi

3. User memilih menu keluar

4. Sistem akan keluar dari aplikasi.

4.7.2 Activity Diagram

Activity Diagram adalah  suatu alur yang menggambarkan aktivitas dari

sistem yang sedang dirancang, bagaimana masing-masing alur tersebut berjalan

dari awal hingga bagaimana berakhirnya. Activity Diagram juga dapat

menggambarkan alur paralel sistem yang mungkin terjadi suatu eksekusi di dalam

sistem. Activity Diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa Use Case pada

Use Case Diagram.

1. Activity Diagram Pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir)

Activity Diagram Pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir) digunakan untuk

menggambarkan alur kerja dari aplikasi pertama kali user menjalankan aplikasi

hingga proses perhitungan selesai. Berikut Activity Diagram yang di lalui oleh

pengguna :

Gambar 4.7 Activity Diagram Pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir)

Akhir

Identifikasi
Gaya Berfikir

Identitas
Diri

Petunjuk
Pengisisan

Pertanyaan

Hasil Gaya
Berfikir dan Saran

Mulai

Proses perhitungan Fuzzy

Proses Perhitungan Pakar

Menu
Utama
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Tabel 4.8 Keterangan Activity Diagram Pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir)

Keterangan

Aktivitas Deskripsi

User membuka menu Utama Memilih identifikasi gaya Berpikir.

- Menggisi data diri.

- Mengisi pertanyaan.

-

2. Activity Diagram Pengguna (Informasi Gaya Berpikir)

Activity Diagram Pengguna (Informasi Gaya Berpikir) digunakan untuk

menggambarkan alur kerja dari aplikasi ketika user menjalankan menu informasi

gaya Berpikir. Berikut Activity Diagram yang di lalui oleh pengguna :

Gambar 4.8 Activity Diagram Pengguna (Informasi Gaya Berpikir)

Tabel 4.9 Keterangan Activity Diagram Pengguna (Informasi Gaya Berpikir)

Keterangan

Aktivitas Deskripsi

User membuka menu Utama Memilih informasi gaya Berpikir.

- Melihat data informasi.

Akhir

Pilih Data Informasi
Gaya Berfikir

Data Dipilih

Mulai

Liat Data
Informasi

Tampil dilayar

ya

tidak

Menu
Utama
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3. Activity Diagram Pengguna (Petunjuk Penggunaan)

Activity Diagram Pengguna (Petunjuk Penggunaan) digunakan untuk

menggambarkan alur kerja dari aplikasi ketika user menjalankan atau

mengoperasikan aplikasi gaya Berpikir. Berikut Activity Diagram yang di lalui

oleh pengguna:

Gambar 4.9 Activity Diagram Pengguna (Petunjuk Penggunaan)

Tabel 4.10 Keterangan Activity Diagram Pengguna (Petunjuk Penggunaan)

Keterangan

Aktivitas Deskripsi

User membuka menu Utama Memilih informasi Petunjuk Penggunaan.

- Melihat data Petunjuk Penggunaan.

4. Activity Diagram Pengguna (Keluar)

Activity Diagram Pengguna (Keluar) digunakan untuk menggambarkan

alur kerja dari aplikasi ketika user keluar dari aplikasi gaya Berpikir. Berikut

Activity Diagram yang di lalui oleh pengguna:

Gambar 4.10 Activity Diagram Pengguna (Petunjuk Penggunaan keluar)

Mulai

Petunjuk
Penggunaan

Menu
Utama

Akhir

Data
Petunjuk

Mulai

Tampilan Awal
Aplikasi

Keluar

Akhir
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Tabel 4.11 Keterangan Activity Diagram Pengguna (Petunjuk Penggunaan keluar)

Keterangan

Aktivitas Deskripsi

User membuka menu

Aplikasi

Memilih keluar dari aplikasi.

4.7.3 Sequence diagram

Sequence Diagram merupakan gambaran urutan yang dilakukan oleh user

dalam menggunakan aplikasi ini.

1. Sequence diagram pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir)

Sequence Diagram Identifikasi Gaya Berpikir merupakan gambaran urutan

yang dilakukan oleh user dalam menggunakan aplikasi identifikasi gaya Berpikir.

Gambar 4.11 Sequence Diagram Pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir)

Tabel 4.12 Keterangan Sequence Diagram pengguna (Identifikasi Gaya Berpikir)

Keterangan

Aktivitas Deskripsi

User Membuka menu utama.

Memilih menu identifikasi gaya Berpikir.

User : Pengguna
Identitas Diri Hasil Identif ikasi

dan Saran
PertanyaanPetunjuk

Pengisian
Identif ikasi

Gay a Berf ikir
Menu Utama

Masuk Ke Menu Utama

Memilih Menu Identifikasi

Menggisi Biodata

Kembali j ika tidak di isi

Prosedur Pengisian

Menjawab Pertanyaan

Hasil Identifikasi

Kembali Ke Menu Utama
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Mengisi biodata, kemudian melihat prosedur

penggunaan sistem.

Menjawab pertanyaan yang diberikan sistem, jika

tidak sesuai dengan prosedur pengisian maka

sistem akan menampilkan intruksi.

Setelah siap menjawab pertanyaan maka sistem

akan memproses hasilnya dan menampilkan ke

layar.

2. Sequence diagram pengguna (Informasi Gaya Berpikir)

Sequence Diagram Informasi Gaya Berpikir merupakan gambaran urutan

yang dilakukan oleh user dalam menggunakan aplikasi menu Informasi gaya

Berpikir.

Gambar 4.12 Sequence Diagram Pengguna (Informasi Gaya Berpikir)

User : Pengguna
Menu Utama Sekuensial

Konkret
Sekuensial

Abstrak
Acak Abstrak

Masuk Ke Menu Utama

Memilih Informasi Gaya Berfikir

Memilih Gaya Berfikir Sekuensial Konkret

Memilih Gaya Berfikir Sekuensial Abstrak

Memilih Gaya Berfikir Acak Abstrak

Memilih Gaya Berfikir Acak Konkret

Kembali Ke Menu Informasi

Kembali Ke Menu Informasi

Kembali Ke Menu Informasi

Kembali Ke Menu Informasi

Informasi Gaya
Berfikir

Acak Konkret
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Tabel 4.13 Keterangan Sequence Diagram pengguna (Informasi Gaya Berpikir)

Keterangan

Aktivitas Deskripsi

User Membuka menu utama.

Memilih menu informasi gaya Berpikir,

setelah itu memilih informasi gaya

Berpikir apa yang ingin di ketahui

(Sekuensial Konkret, Sekuensial Abstrak,

Acak Abstrak, dan Acak Konkret).

3. Sequence diagram pengguna (Petunjuk Penggunaan)

Sequence Diagram Petunjuk Penggunaan merupakan gambaran urutan

yang dilakukan oleh user dalam menggunakan aplikasi ini.

Gambar 4.13 Sequence Diagram Pengguna (Petunjuk Penggunaan)

Tabel 4.14 Keterangan Sequence Diagram pengguna (Petunjuk Penggunaan)

Keterangan

Aktivitas Deskripsi

User Membuka menu utama.

Memilih menu petunjuk penggunaan untuk

menggunakan sistem identifikasi gaya Berpikir.

User : Pengguna Menu Utama Petunjuk
Penggunaan

Masuk ke Menu Utama

Memilih Menu Petunjuk Penggunaan

Kembali ke Menu Utama
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4. Sequence diagram pengguna (Keluar)

Sequence Diagram Petunjuk Keluar merupakan gambaran urutan yang

dilakukan oleh user untuk keluar dari aplikasi ini.

Gambar 4.14 Sequence Diagram Pengguna (keluar)

Tabel 4.15 Keterangan Sequence Diagram pengguna (Keluar)

Keterangan

Aktivitas Deskripsi

User Membuka menu utama.

Memmilih menu keluar, maka keluar dari sistem.

4.7.4 Class Diagram.

Class Diagram sistem aplikasi identifikasi gaya Berpikir ini merupakan

gambaran dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh User dalam menjalankan

aplikasi ini. Berikut gambaran class diagram dari sistem yang akan dibuat.

User : Pengguna
Menu Utama Keluar

Membuka Menu Utama

Keluar dari sistem
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Gambar 4.15 Class Diagram identifikasi gaya Berpikir

4.7.5 Tahapan Proses Sistem Berbasis Pengetahuan untuk Mengidentifikasi

Pengetahuan untuk mengidentifikasi gaya Berpikir adalah untuk langkah-

langkah yang ada dalam sistem identifikasi. Aplikasi yang dikembangkan

memiliki fungsi-fungsi utama, antara lain:

1. Tampilan menu identifikasi

a. Identifikasi

Artinya adalah dimana seorang pengguna ingin melakukan

pengidentifikasian terhadap gaya Berpikir.

b. Petunjuk

Artinya bagaimana seorang pengguna ingin menggunakan atau

menjalankan aplikasi ini.

c. Informasi

Artinya berisikan informasi gaya Berpikir.

d. Keluar

Identitas
Nama
Umur

Nama()
Umur()

Hasil
Nama
Umur

Gaya_Berpikir()

Pertanyaan
Nama
Umur

Pertanyaan()

Gaya_Berpikir
Nama
Umur

Sekuensial_Konkret_Anak()
Sekuensial_Konkret_Remaja()
Sekunsial_Abstrak_Anak()
Sekunsial_Abstrak_Remaja()
Acak_Abstrak_Anak()
Acak_Abstrak_Remaja()
Acak_Konkret_Anak()
Acak_Konkret_Remaja()

Modul Gaya Berpikir
Analisis Gaya Berpikir
Informasi Gaya Pikir
Petunjuk Penggunaan
Keluar

Analisis Gaya Berpikir()
Informasi Gaya Berpikir() Informasi Gaya Berpikir

Sekuensial_Konkret
Sekuensial_Abstrak
Acak_Abstrak
Acak_Konkret

Sekuensial_Konkret_Anak()
Sekuensial_Konkret_Remaja()
Sekuensial_Abstrak_Anak()
Sekuensial_Abstrak_Remaja()
Acak_Abstrak_Anak()
Acak_Abstrak_Remaja()
Acak_Konkret_Anak()
Acak_Konkret_Remaja()
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pada proses identifikasi langkah-langkahnya adalah:

1. Pengguna melakukan diagnosis dimulai dengan mengisi identitas diri

nama dan umur setelah itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada

pada sistem.

2. Pengguna hanya menjawab “ya” bila sesui dengan karakter yang

dimiliki.

3. Kemudian jawaban dirangkum menjadi total bobot jawaban “ya”.

4. Dari pertanyaan akan dicocokkan dengan data gaya Berpikir dan gaya

Berpikir yang sudah ada dalam data.

5. Kemudian dilakukan perbandingan antara jumlah total bobot

pertanyaan yang cocok dengan total bobot gaya Berpikir.

6. Dari hasil perbandingan akan diberikan nilai persentaase dari setiap

gaya Berpikir.

7. Pada akhir proses akan diberikan satu kesimpulan satu gaya Berpikir,

sesuai dengan nilai total bobot jawaban yang cocok.

8. Jika sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam sistem,

maka sistem akan memberi suatu kesimpulan gaya Berpikir dan juga

memberikan saran berdasarkan umur.

4.8 Perancangan Antar Muka

Hal yang paling penting pada sisi pengguna adalah antar muka/interface,

karena antar muka adalah media yang digunakan untuk berkomunikasi antar

pengguna dan aplikasi yang digunakan. Berikut adalah rancangan interface dari

aplikasi yang akan dibangun.

Pada halaman utama akan ditampilkan menu-menu yang ada pada aplikasi

gaya Berpikir ini. Menu-menu itu terdiri dari Analisis, Informasi Gaya Berpikir,

Penjelasan Aplikasi, dan tombol Keluar.

1. Identifikasi Gaya Berpikir

Dalam menu analisi ini diman user akan menggisi poin-poin yang

telah tersedia sesuai dengan karakter yang dimiliki.
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2. Informasi Gaya Berpikir

Menu ini adalah menu yang berisi tentang informasi gaya Berpikir.

3. Penjelasan Aplikasi

Menu ini adalah menu yang berisi tentang bagai mana menggunakan

aplikasi ini.

4. Keluar

Menu keluar berfungsi untuk keluar dari aplikasi sistem pakar gaya

Berpikir.

Gambar 4.16 Tampilan menu utama

4.8.1 Halaman menu Identifikasi

A. Halaman Form identitas

Dalam form menu ini berisikan identitas seorang pengguna yaitu

identitas nama dan identitas umur. Dan form ini nantinya harus diisi

oleh pengguna tidak boleh kosong atau tidak diisi.
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Gambar 4.17 Tampilan form identitas

B. Halaman form petunjuk

Dalam menu form ini berisikan petunjuk sebelum menjawab

pertanyaan yang diberikan oleh sistem.

Gambar 4.18 form petunjuk
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C. Halaman form pertanyaan

Dalam form menu ini berisikan pertanyaan-pertanyaan yang akan diisi

oleh pengguna sistem sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan

sebelumya didalam menu petunjuk.

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Pertanyaan 1

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Pertanyaan 2

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Pertanyaan 3

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Pertanyaan 4

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Pertanyaan 5

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Pertanyaan 6
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Gambar 4.19 Tampilan menu pertanyaan

Untuk melihat Gambar 4.19 Tampilan menu pertanyaan 8 sampai 15 tersedia

dilampira I.

D. Halaman form kesimpulan dan saran

Dalam form menu ini berisikan tentang hasil dari gaya Berpikir dan

saran yang didapat dari menjawab pertanyaan yang diberikan oleh

sistem.

Gambar 4.20 tampilan form menu kesimpulan dan saran

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Pertanyaan 7

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Data Pertanyaan

Pertanyaan 8
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4.8.2 Halaman Menu Informasi Gaya Berpikir

Halaman menu informasi gaya Berpikir ini berisikan tentang informasi

gaya Berpikir.

Gambar 4.21 tampilan form menu informasi gaya Berpikir

A. Halaman Menu Sekuensial Abstrak

Dalam menu sekuensial abstrak berisikan informasi gaya Berpikir

sekuensial abstrak.

Gambar 4. 22 tampilan menu sekuensial abstrak
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B. Halaman Menu Sekuensial Konkret

Dalam menu sekuensial konkret berisikan informasi gaya Berpikir

sekuensial konkret.

Gambar 4.23 tampilan menu sekuensial konkret

C. Halaman Acak Abstrak

Dalam halaman ini berisikan tentang gaya Berpikir Acak konkret.

Gambar 4.24 tampilan menu Acak Abstrak
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D. Halaman Acak Konkret

Dalam halaman ini berisikan tentang gaya Berpikir acak Konkret.

Gambar 4.25 tampilan menu Acak Konkret

4.8.3 Halaman Menu Petunjuk

Berikut ini adalah tampilan form Pentunjuk untuk Aplikasi sistem pakar

gaya Berpikir. Dalam form ini terdapat informasi-informasi bagaimana

menggunakan aplikasi sistem ini.

Petunjuk

Home

Isi
Petunjuk

Gambar 4.26 tampilan menu petunjuk
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4.8.4 Halaman Menu Keluar

Menu keluar berfungsi untuk keluar dari aplikasi sistem pakar gaya

Berpikir

Gambar 4. 27 tampilan menu keluar


