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ABSTRAK
Sistem pakar digunakan sebagai alternatif yang dapat memberikan saran kepada pengguna untuk membantu
dalam mengetahui jenis kepribadian dan modalitas belajar serta memberikan solusi untuk cara belajar yang
sesuai ketika tidak d itemuinya seorang pakar. Sistem pakar juga menyediakan informasi terkait jenis
kepribadian dan modalitas belajar sehingga pengguna dapat mengetahui informasi tersebut tanpa harus bertanya
pada pakar terkait. Penelitian in i menggunakan metode certainty factor yang diterapkan pada sistem pakar tes
kepribadian dan modalitas untuk mengetahui cara belajar mahasiswa. Metode certainty factor digunakan untuk
menghitung nilai kepastian yang diberikan oleh pakar dan pengguna sehingga dapat ditarik suatu hasil berupa
solusi. Solusi tersebut berupa cara belajar yang sesuai dengan jenis kepribadian dan modalitas belajar
mahasiswa serta menunjukkan seberapa nilai kepastian dari jenis kepribadian dan modalitasnya.Hasil konsultasi
dari sistem dengan sampel jen is kepribdaian dan modalitas belajar masing-masing sebanyak lima sampel
memiliki tingkat akurasi sebesar 80% dengan hasil konsultasi yang dilakukan o leh pakar. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa sistem pakar telah dibangun dan dapat digunakan untuk konsultasi.

Kata kunci: Certainty Factor, Sistem Pakar, Modalitas, Kepribadian, Mahasiswa .

ABSTRACT
Expert system is used as an alternative that can provide advice to users to assist in knowing the type of
personality and learning modality and provides appropriate solutions for learning when users cannot meet an
expert. This research uses certainty factor method that is applied to the personality test expert system and
modality to find out how students study. The Certainty factor method is used to calculate the certainty valu e
provided by an expert and users so as to get the results in the form of a solution. The solution is in the form of
learning that is appropriate to the type of personality and learning modality of students and shows value of
certainty of the type of personality and learning modality. Consultation results from the system with samples of
personality types and learning modalities of five samp les each and has an accuracy rate of 80% with the results
of consultations conducted by experts. It can be concluded th at the expert system has been built and can be used
for consultation

Keywords: Certainty Factor, Expert System, Modality, Personality, Student.

Fakultas Teknologi Informasi
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jl. Jembatan Merah No. 84C, Ge jayan, Yogyakarta 55283

39

ISBN: 978-602-52470-4-0
Prosiding Seminar Nasional Multimedia & Artificial Intelligence 2018
Yogyak arta, 6 Oktober 2018

1. PENDAHULUAN
Setiap perguruan tinggi memiliki
peraturan dan batas waktu untuk kelulusan
mahasiswa. Mahasiswa dituntut untuk lebih
mandiri dalam segala bidang dari pada saat
berada di bangku sekolah, termasuk dalam hal
belajar. Fasilitas untuk berkonsultasi mengenai
masalah akademis maupun non akademis di
suatu perguruan tinggi belum tentu ada.
Kondisi kepribadian yang ada pada
mahasiswa dapat mempengaruhi aktivitas
kehidupan terutama untuk berhubungan atau
berinteraksi dengan orang lain. Dengan
mengetahui jenis kepribadian memungkinkan
untuk membuat proses belajar menjadi lebih
nyaman, misalkan dengan diskusi atau
cenderung belajar sendiri. Tes kepribadian
adalah cara untuk mengetahui kondisi
kepribadian seseorang dengan cara menguji
pola berpikir, penanganan masalah maupun
reaksi sikap dari seseorang terhadap
kehidupannya. Tes kepribadian dilakukan
untuk mengetahui apakah mahasiswa itu
memiliki tipe kepribadian yang cenderung
terbuka (extrovert), tertutup (introvert) atau
bahkan bersifat keduanya yaitu terbuka dan
tertutup (ambivert).
Modalitas belajar merupakan kebiasaan
belajar seseorang agar lebih memahami materi
atau hal yang sedang dipelajari. Modalitas
belajar seseorang dapat dikategorikan menjadi
tiga yaitu auditori, visual dan kinestetik.
Pendidik tidak mengetahui secara pasti
mengenai jenis kepribadian maupun modalitas
dari mahasiswa yang diampunya. Pengetahuan
mengenai data mahasiswa tersebut dapat
digunakan
untuk
membuat
inovasi
pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami.
Penggunaan metode certainty factor
dalam program sistem pakar ini untuk
menentukan jenis kepribadian mahasiswa
berdasarkan dari hasil tes berupa pernyataan
yang menggambarkan jenis kepribadian.
Pernyataan tersebut akan menggambarkan ciriciri dari jenis kepribadian manusia dan dari
setiap pilihannya akan diberikan nilai
kebenaran yang bersumber dari pakar.
Pengguna juga harus memasukkan nilai
kebenaran yang kemudian akan dikalikan
dengan nilai kepastian dari pakar untuk
menjadi nilai certainty factor sekunder. Nilai
CF sekunder tersebut lalu digolongkan
berdasarkan jenis kepribadian dari pernyataan
yang dipilih untuk kemudian dikombinasikan
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sehingga menghasilkan jenis kepribadian
beserta nilai kebenarannya. Metode certainty
factor juga digunakan untuk menentukan jenis
modalitas belajar mahasiswa dengan melalui
tes modalitas.
Apabila jenis kepribadian dan modalitas
sudah diketahui, maka solusi untuk
mengetahui cara belajar yang sesuai akan
didapatkan. Solusi tersebut berdasarkan dari
jenis kepribadian dan modalitas yang
didapatkan.
Tujuan dari penelitian ini adalah
menghasilkan sistem pakar tes kepribadian dan
modalitas untuk mengetahui cara belajar
mahasiswa di Program Studi Teknik
Informatika
Universitas
Pembangunan
Nasional ―Veteran‖ Yogyakarta menggunakan
metode Certainty Factor.
Batasan masalah dari penelitian ini,
yaitu: sistem ini dibuat hanya untuk menguji
tes kepribadian dan modalitas untuk
mengetahui cara belajar mahasiswa Program
Studi Teknik Informatika
Universitas
Pembangunan Nasional ―Veteran‖ Yogyakarta
dan memberikan solusi untuk mengatasi
permasalahan yang kemungkinan terjadi; hasil
penggolongan kepribadian yang diteliti berupa
extrovert, introvert dan ambivert. Sedangkan
hasil penggolongan
modalitas
belajar
mahasiswa yang diteliti berupa auditori,
visual dan kinestetik; sistem pakar ini
menggunakan perhitungan dari metode
Certainty Factor untuk mendapatkan solusi
sebagai hasil akhir dari proses konsultasi yang
dilakukan; solusi yang diberikan berupa solusi
yang disarankan oleh pakar dari hasil
penggabungan jenis keribadian dan modalitas
belajar.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Sistem Pakar
Pada tahun 2010, Irfan Budiman
(Budiman, 2010) dalam penelitiannya
mengenai pembuatan aplikasi tes kepribadian
berbasiskan sistem pakar, mengatakan bahwa
sistem pakar atau expert system adalah sebuah
perangkat lunak komputer yang memiliki basis
pengetahuan untuk domain tertentu dan
menggunakan penalaran inferensi menyerupai
seorang pakar dalam memecahkan masalah.
Penelitian
tersebut
bertujuan
untuk
menjadikan sistem pakar sebagai alat bantu
untuk melakukan tes kepribadian dengan
menggunakan Visual Stuidio.Net 2008.
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Certainty Factor
Stephanie Halim dan Seng Hansun pada
tahun 2015 dalam penelitiannya mengenai
penerapan metode certainty factor dalam
sistem pakar pendeteksi resiko osteoporosis
dan osteoarthritis mengatakan bahwa, metode
certainty factor digunakan ketika menghadapi
suatu maslah yang jawabannya tidak pasti.
Pada certainty factor setiap rule memiliki nilai
keyakinannya sendiri tidak hanya premispremisnya. Certainty factor menunjukkan
ukuran kepastian terhadap suatu fakta atau
aturan. Dengan penerapan certainty factor,
seorang
pakar
dapat
menggambarkan
keyakinan sesuai dengan pengetahuan pakar.
(Halim & Hansun. S, 2015)
Kepribadian
Menurut
Irfan
Budiman
dalam
penelitiannya mengenai tes kepribadian
disebutkan
bahwa,
kepribadian
atau
personality berasal dari kata persona yang
berarti masker atau topeng. Maksud dari
topeng atau masker adalah apa yang tampak
secara lahir tidak selalu menggambarkan yang
sesungguhnya (dalam batinnya). Kepribadian
adalah semua corak perilaku dan kebiasaan
individu yang terhimpun dalam dirinya dan
digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan
diri terhadap segala rangsangan baik dari luar
maupun dalam (Budiman, 2010). Menurut
Carl Jung (1923), jenis kepribadian dibagi
menjadi tiga jenis, yaitu extrovert, introvert,
dan ambivert.
Ketiga jenis kepribadian
menurut Carl Jung tersebut memiliki ciri-ciri
dan sifat yang berbeda.
Penelitian yang dilakukan oleh Siti
Rohani (Yono, 2012) yang berjudul ―Aplikasi
Sistem Pakar Menentukan Modalitas Atau
Gaya Belajar Anak‖. Penelitian tersebut
membahas mengenai penentuan modalitas atau
gaya belajar anak. Aplikasi tersebut ditujukan
untuk anak sekolah tingkat menengah pertama
atau SMP. Jenis modalitas yang terdapat pada
aplikasi tersebut meliputi visual, auditori dan
kinestetik. Pada penelitian tersebut pula
dijelaskan mengenai pengertian modalitas
belajar menurut beberapa ahli.
Menurut Gunawan (Gunawan, 2003)
gaya belajar atau modalitas belajar adalah cara
yang lebih disukai seseorang dalam melakukan
kegiatan berpikir, memproses dan memahami
suatu informasi. Menurut Sudjana, modalitas
belajar adalah cara yang konsisten yang
dilakukan oleh seorang siswa dalam

menangkap stimulus atau informasi, cara
mengingat, berpikir dan memecahkan soal
(Sudjana, 2005). Setiap orang memiliki
modalitas
belajar
yang berbeda-beda.
Modalitas belajar yang dimaksud adalah
kombinasi dari bagaimana individu menyerap,
lalu mengatur dan mengelola informasi.
Menurutt Mu‘tadin (Mu‘tadin, 2002),
modalitas belajar dapat dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu visual, audiotori dan
kinestetik. Modalitas belajar visual merupakan
gaya belajar dengan melihat, seseorang akan
dengan mudah mengerti dengan apa yang
dilihatnya.
Modalitas
belajar
auditori
merupakan gaya belajar dengan mendengar,
seseorang akan mengerti dengan cara
mendengar atau berdiskusi. Modalitas belajar
kinestetik merupakan gaya belajar dengan
bergerak, bekerja dan menyentuh. Manusia
yang memiliki modalitas belajar tipe kinestetik
lebih suka praktek daripada hanya melihat atau
mendengarkan saja.
Menurut Howard Garder pada penelitian
yang dilakukan oleh Siti Rohani (Yono, 2012),
modalitas belajar dikategorikan menjadi gaya
belajar auditori, visual, reading dan kinestetik.
Sedangkan pada penelitian ini hanya
menggunakan tiga jenis modalitas belajar saja,
yaitu auditori, visual dan kinestetik. Ciri-ciri
dari modalitas atau gaya belajar dijelaskan
lebih detail oleh Deporter dan Hernacki
(Deporter & Hernacki, 2000).
3. METODOLOGI PENELITIAN
Metodologi Pengembangan Sistem
Metodologi pengembangan sistem pada
penelitian ini menggunakan Expert System
Development Life Cycle (ESDLC) yang terdiri
dari penilaian keadaan, koleksi pengetahuan,
perancangan,
tes,
dokumentasi
dan
pemeliharaan. Tahap penilaian keadaan
dilakukan melalui analisis masalah sebagai
landasan dalam penelitian. Tahap koleksi
pengetahuan di dapatkan dengan melalui
proses observasi dan wawancara sehingga data
atau pengetahuan yang dibutuhkan dalam
pembuatan sistem pakar ini dapat diperoleh.
Proses
wawancara
dilakukan
dengan
narasumber terkait, yaitu dua orang pakar
(psikologi dan bimbingan konseling). Tahap
perancangan meliputi perancangan sistem,
perancangan proses, perancangan basisdata,
dan perancangan antar muka. Tahap tes yaitu
proses pengujian sistem beserta dengan proses
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pengkodean. Tahap dokumentasi dilakukan
setelah program selesai dibuat yang berupa
laporan penelitian. Tahap pemeliharaan adalah
tahapan
untuk
pemeliharaan
dan
pengembangan sistem yang sudah di buat.
Pada penelitian ini tidak dilakukan tahap
pemeliharaan.

Gambar 1. Alur Skema Penelit ian

Arsitektur Sistem
Arsitektur sistem pada sistem pakar
tes kepribadian dan modalitas ini dijelaskan
pada Gambar 2. dibawah ini.

pengetahuan tersebut diproses di dalam sebuah
sistem pakar yang bertujuan untuk
memudahkan
proses
konsultasi
yang
dilakukan oleh pengguna. Interaksi pengguna
dengan sistem tersebut dilakukan melalui
suatu media yang berupa antar muka pengguna
berupa aplikasi sistem pakar tes kepribadian
dan modalitas.
Koleksi Pengetahuan
Koleksi
pengetahuan
merupakan
kumpulan data-data pengetahuan dari masalah
yang didapat melalui pakar atau studi literatur.
Data yang sudah diperoleh akan diidentifikasi
dan diolah sesuai dengan kebutuhan sistem.
Data tersebut kemudian diberikan nilai CF
untuk proses penentuan jenis kepribadian
maupun modalitas belajar.
Perancangan Representasi Pengetahuan
Perancangan representasi pengetahuan
terdiri dari tabel keputusan, kaidah produksi.
Mesin inferensi, pohon pelacakan, basis
penngetahuan dan akuisisi pengetahuan.
Perancangan Sistem
Perancangan sistem pada penelitian ini
terdiri dari perancangan proses dan
perancangan basis data. Perancangan proses
terdiri dari Data Flow Diagram dan Flowchart
perhitungan. Perancangan basis data terdiri
dari Entity Relationship Diagram (ERD),
rancangan tabel dan rancangan antar tabel.
Data Flow Digram
DFD pada penelitian ini terdiri dari
level 0 hingga level 2. DFD level 0 pada
gambar 3 menunjukkan gambaran sistem
secara umum.

Gambar 3. DFD level 0

Gambar 2. Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem pada sistem pakar ini terdiri
dari pakar yang memberikan pengetahuannya
berupa koleksi pengetahuan, kemudian koleksi
pengetahuan tersebut diolah menjadi akuisisi
pengetahuan. Akuisisi pengetahuan dan basis
42

DFD level 0 terdiri dari dua entitas yaitu
entitas Admin dan User sert satu proses utama
yaitu sistem pakar tes kepribadian dan
modalitas. DFD level 1 menunjukkan
penjabaran dari proses yang terdapat pada
sistem. Pada DFD level 1 memiliki tiga proses
dan dua entitas.
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DFD level 2.3 merupakan penjabaran
proses ketiga dan merupakan level kedua,
yaitu penjabaran dari proses layanan user pada
level sebelumnya.

Gambar 4. DFD level 1

Proses pertama yaitu login. Proses ini
digunakan untuk melakukan segala fungsi
yang dilakukan dalam proses login admin
maupun user. Proses kedua yaitu layanan
admin. Proses layanan admin digunakan untuk
mengolah segala data yang terdapat pada
sistem. Proses ketiga yaitu layanan user.
Proses layanan user digunakan oleh user yang
telah terdaftar pada sistem. Proses ini
merupakan fasilitas yang digunakan oleh user
untuk melakukan segala interaksi terhadap
sistem. DFD level 2.2 merupakan penjabaran
proses kedua dan merupakan level kedua yaitu
proses layanan admin pada level sebelumnya.
Pada level ini, dijelaskan secara lebih rinci
mengenai proses layanan admin pada DFD
level 1. DFD level 2.2 membahas semua
proses yang dilakukan oleh admin yang terdiri
sembilan proses olah data di dalamnya.

Gambar 6. DFD level 2.3

Pada DFD level 2.3 dijelaskan secara
lebih rinci mengenai proses layanan user pada
DFD level 1. Pada level ini, membahas semua
proses yang dapat dilakukan oleh user
terhadap sistem.
Flowchart Perhitungan
Flowchart perhitungan pada sistem ini
terdiri dari dua bagian, yaitu bagian konsultasi
kepribadian dan konsultasi modalitas.Flochart
perhitungan ini menggambarkan proses
perhitungan dari metode Certainty Factor.
Pada flowchart perhitungan konsultasi
kepribadian berawal dari perkalian nilai
CF(user) dengan CF(pakar) yang akan
menghasilkan CF sekuensial. Nilai dari CF
sekuensial tersebut kemudian dihitung dengan
menggunakan
CF(combine)
berdasarkan
katagori jenis kepribadian pada pernyataan
konsultasi yang telah dipilih oleh user.

Gambar 5. DFD level 2.2
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Gambar 7. Flowchart perhitungan konsulatsi
kepribadian

Perhitungan pada konsultasi modalitas
tidak jauh berbeda dengan perhitungan yang
dilakukan pada konsultasi kepribadian.
Flochart perhitungan konsultaso modalitas
dapat dilihat pada gambar 3.8 berikut.

Gambar 8. Flowchart perhitungan konsultasi
modalitas

Setelah hasil dari konsultasi kepribadian
dan konsultasi modalitas diperoleh, maka
solusi akan dihasilkan berdasarkan jenis
kepribadian dan modalitas yang telah
didapatkan.
Perancangan Basis Data
Perancangan basis data pada sistem ini
menggunakan Entity Relationship Diagram
(ERD). ERD sistem ini dapat dilihat pada
gambar 9.
44
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Gambar 11. Halaman Konsultasi Kepribadian

Gambar 9. Entity Relationship Diagram

ERD pada sistem ini terdiri dari
beberapa entitas, yaitu ciri kepribadian, ciri
modalitas, aturan kepribadian, aturan
modalitas, kepribadian, modalitas, solusi,
riwayat, user dan admin. Masing-masing
entitas memiliki atribut masing-masing.
Diantara atribut tersebut ada yang berperan
sebagai primary key dan foreign key.

Pada halaman ini tersedia beberapa
pernyataan yang harus dipilih oleh pengguna,
fasilitas slider yang berfungsi untuk
menginputkan nilai CF, tabel referensi nilai
CF dan sebuah tombol untuk mengirim hasil
konsultasi.
Implementasi Halaman Hasil Konsultasi
Kepribadian
Halaman hasil konsultasi kepribadian
merupakan halaman yang menampilkan hasil
konsultasi kepribadian. Pada halaman ini,
smeuapernyataan yang dipilih oleh pengguna
akan dihitung.

Gambar 12. Halaman Hasil Konsultasi Kepribadian

4. PEMBAHASAN
Implementasi Halaman Utama
Halaman utama merupakan halaman
yang akan ditampilkan pertaman kali saat
mengakses sistem pakar. Halaman ini berisi
fasilitas login user, login admin dan registrasi
user baru.
Gambar 13. Lan jutan Halaman Hasil Konsultasi
Kepribadian

Gambar 10. Hala man Uta ma

Implementasi Halaman Konsultasi
Kepribadian
Halaman
konsulatsi
kepribadian
digunakan untuk melakukan sesi konsultasi
kepribadian pada sistem.

Perhitungan dimulai dengan mengalikan
nilai CF user dengan nilai CF pakar yang
diperoleh berdasarkan pernyataan yang dipilih.
Perkalian tersebut akan menghasilkan nilai
baru yang disebut dengan nilai CF sekuensial.
Nilai CF sekuensial tersebut kemudian
digolongkan berdasarkan jenis kepribadian,
setelah itu nilai tersebut akan diproses lagi
pada perhitungan CF combine. Perhitungan CF
combine dilakukan dengan rumus yang telah
ditentukan, seperti yang tertera pada flochart
perhitungan kepribadian.
Implementasi Halaman Konsultasi
Modalitas
Halaman
konsulatsi
modalitas
merupakan halaman yang digunakan untuk
melakukan konsulatsi modalitas.halaman ini
menampilkan beberapa pernyataan yang harus
dipilih oleh pengguna
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Gambar 14. Ha laman Konsultasi Modalitas

Proses pemilihan pernyataan dan
pemberian nilai CF pada konsultasi modaliats
sama dengan yang dilakukan pada proses
konsultasi kepribadian.
Implementasi Halaman Hasil Konsultasi
Modalitas
Halaman hasil konsultasi moda litas
digunakan untukn proses menghitung hasil
konsultasi modalitas kemudian ditampilkan.

Gambar 15. Ha laman Hasil Konsultasi Modalitas

Gambar 16 Lan jutan Halaman Hasil Konsultasi
Modalitas

Proses perhitungan yang ada pada
halaman
hasil
konsultasi
modalitas
menggunakan rumus yang ada pada metode
certainty factor. Proses perhitungan ini sama
dengan proses yang ada pada hasil konsultasi
kepribadian.
Implementasi Halaman Solusi
Halaman solusi merupakan halaman
yang menampilkan hasil akhir dari konsultasi
yang telah dilakukan. Solusi tersebut
berdasarkan hasil konsulatsi kepribadian dan
konsultasi modalitas yang telah dilakukan
sebelumnya.

46

Gambar 17. Hala man So lusi

Halaman solusi juga menampilkan hasil
konsultasi kepribadian
dan konsultasi
modalitas yang didapatkan.
Implementasi Halaman Informasi
Halaman informasi digunakan sebagai
tempat untuk mengakses informasi mengenai
jenis-jenis kepribadian dan
jenis-jenis
modalitas.

Gambar 18. Halaman Informasi (Bag ian
Kepribadian)

Gambar 19. Halaman Informasi (Bag ian Modalitas)

4. KESIMPULAN
Berdasarkan dari hasil analisis,
perancangan dan pembahasan yang telah
dilakukan terhadap sistem pakar tes
kepribadian dan modalitas menggunakan
metode certainty factor maka dapat
disimpulkan bahwa :
Sistem dapat memberikan konsultasi terkait tes
kepribadian dan modalitas belajar dan
memberikan
solusi
berdasarkan
jenis
kepribadian dan modalitas yang didapat
dengan metode certainty factor.
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