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Oleh 

 

 

RAYVICKY ASMARAYANDHIE 

 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan ilmu psikologi menjadi sebuah aplikasi 

yang dapat diakses dari Web Browser maupun mobile apps dan memudahkan user 

melakukan self-report untuk mengetahui kecenderungan gaya komunikasi dan 

memperoleh kesejahteraan psikologi. Penelitian dilakukan berdasarkan framework 

System Development Life Cycle dengan pengembangan sistem berbasis web dan 

mobile apps dengan memanfaatkan fitur responsif yang dimiliki Framework Ionic. 

Analisis hasil dilakukan dengan pengujian fungsional melalui metode Black Box 

dan analisis pengujian non fungsional melalui metode sampel acak Convenience 

Sampling. Hasil analisis pengujian fungsional menunjukkan aplikasi Socialyze 

berfungsi sesuai dengan perencanaan. Hasil analisis pengujian non fungsional 

menujukkan aplikasi Socialyze masuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan rata-

rata nilai 90,26%. 

Kata Kunci: Communicator Style Measure, Psikologi Manusia, Self Report,  

          Socialyze, Mobile Apps, Ionic. 



 
 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

SOCIALYZE : PSYCHOLOGICAL TEST APPS USING SELF-REPORT 

METHOD TO IDENTIFY COMMUNICATION SYLE AND TO 

MEASURE COMMUNICATION SKILL 

 

 

by 

 

RAYVICKY ASMARAYANDHIE 

 

This research purposes is to apply psychological knowledge into an app which can 

be accessed from Web Browser and mobile app and makes self report about 

communication style reachable to user, therefore give user psychological welfare. 

This research was conducted based on System Development Life Cycle framework, 

with web and mobile apps based system using Ionic Framework. The app result was 

tested and analyzed with functional test using Black Box Equivalence Partitioning 

method and non functional test using Convenience Sampling questionnaire. The 

result of functional test showed Socialyze App function correctly. Non functional 

test result showed Socialyze App is under “Very Good” category with average score 

90.26%. 

Keywords: Communicator Style Measure, Human Psychology, Self Report,  

        Socialyze, Mobile Apps, Ionic. 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

 

 

 

Layaknya sidik jari yang unik, setiap individu memiliki ciri khas dalam 

berkomunikasi.  Ciri khas tersebut kita sebut dengan gaya komunikasi. Komunikasi 

terjadi saat satu sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan niat sadar 

untuk mempengaruhi perilaku mereka (Miller, 1978). Tujuan dari kegiatan bertukar 

informasi tersebut adalah untuk mengubah pendapat atau perilaku manusia lainnya. 

Perilaku tersebut merupakan salah satu dasar dari teori psikologi komunikasi.  

 

Pada survey alumni tracer study yang dilakukan oleh Universitas Indonesia tahun 

2014 diketahui bahwa kemampuan komunikasi dari 1593 sampel Lulusan S1 

Reguler adalah 3,9.  Sedangkan standar kompetensi yang dibutuhkan adalah 4,1. 

Sehingga dapat disimpulkan sampel mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. 

(Syafiq dan Fikawati, 2016).  Standar kompetensi yang selalu meningkat karena 

tuntutan era globalisasi, mengharuskan persiapan pendidikan lebih berinovasi lagi.  

Hal tersebut membutuhkan kesadaran yang penuh akan pentingnya soft-skill dalam 

dunia pendidikan, terutama dalam kemampuan berkomunikasi. 
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Kemampuan interpersonal atau soft-skill dalam dunia pendidikan sangat 

dibutuhkan untuk mempersiapkan pengampu pendidikan agar dapat bersaing dalam 

dunia kerja maupun saat melanjutkan studi, salah satu kemampuan tersebut adalah 

kemampuan berkomunikasi. Pola pikir pada setiap individu memiliki bentuk dan 

metode yang berbeda-beda, sehingga memunculkan tindakan-tindakan yang 

berbeda dan saling mempengaruhi (Bacthiar, 2010). Komunikasi menjadi tolak 

ukur idealitas dalam kehidupan bersosial. 

 

Komunikasi masing-masing individu yang bervariasi dapat menimbulkan 

kesalahan pengertian. Sehingga manusia cenderung memberikan reaksi yang tidak 

tepat seperti marah, berdebat, menyalahkan orang lain atau bahkan dirinya sendiri. 

Dalam jangka panjang, individu yang gagal menumbuhkan hubungan interpersonal 

akan cenderung menjadi senang berkhayal, ingin melarikan diri dari lingkungan, 

sakit fisik dan mental, serta kehilangan tanggung jawab sosial (Zimbardo, 1969).  

Kecenderungan tersebut disebut Deindividuation atau anonimitas. 

 

Menurut Drago (2015) perkembangan teknologi memiliki pengaruh negatif 

terhadap kualitas dan kuantitas komunikasi tatap muka. Menurut Mirsa, dkk. (2014) 

individu yang sering berkomunikasi tanpa menggunakan perangkat mobile 

memiliki tingkat empati dan kepedulian yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

individu yang menggunakan perangkat mobile. Hal ini menunjukan bahwa secara 

umum perangkat mobile dan perkembangan teknologi belum dimanfaatkan secara 

penuh untuk membantu kemampuan komunikasi dalam dunia nyata. 

 



3 
 

Umumnya permasalahan dalam berkomunikasi dikarenakan tidak pahamnya 

individu akan topik yang disampaikan. Sehingga suatu objek komunikasi akan sulit 

dimengerti orang lain. Gaya komunikasi dari setiap individu tidak sepenuhnya 

disadari oleh dirinya sendiri.  Oleh karena itu dibutuhkan suatu tes psikologi untuk 

mengetahui kecenderungan gaya berkomunikasi individu. Hasil dari tes tersebut 

diharapkan akan memberikan kesejahteraan psikologi yang disebut self knowledge 

dan dapat meningkatkan self esteem. 

 

Dalam penelitian ini dibuat aplikasi yang menerapkan metode Self-Report 

berdasarkan ilmu psikologi dari teori Communicator Style Measure oleh Norton 

(1978) untuk mengetahui klasifikasi gaya berkomunikasi.   

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 
 

 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah yang dapat 

menjadi acuan dalam penelitian yaitu “Bagaimana merancang dan membangun 

aplikasi yang dapat mengetahui kecenderungan gaya komunikasi menurut ilmu 

psikologi”. 
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1.3 Batasan Masalah 
 

 

 

Batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Membuat aplikasi tes psikologi dengan metode self-report untuk 

mengetahui kecenderungan gaya komunikasi dan kemampuan komunikasi 

didasari dari instrumen tes yang bernama Communicator Style Measure dari 

ahli psikologi Norton (1978). 

2. Aplikasi ini dibangun secara hybrid yang dapat dijalankan melalui Web 

Browser maupun mobile apps. 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

 

 

Adapun dalam penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menerapkan ilmu psikologi menjadi sebuah aplikasi yang dapat diakses dari 

Web Browser maupun mobile apps. 

2. Membangun aplikasi yang mempermudah user melakukan self-report untuk 

mengetahui kecenderungan gaya komunikasi dan memperoleh 

kesejahteraan psikologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1.5 Manfaat Penelitian 
 

 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1.5.1 Manfaat Praktis 

 

 

 

1. Membantu menangani masalah psikologis melalui pengetahuan dalam 

kecenderungan gaya komunikasi. 

2. Mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam gaya komunikasi. 

3. Meningkatkan kesadaran diri terhadap komunikasi tatap muka melalui 

bantuan perangkat mobile dan teknologi. 

 

 

 

1.5.2 Manfaat Akademis 

 

 

 

1. Penelitian dapat menambah pengetahuan baru untuk penulis melalui 

pengembangkan dan aplikasi ilmu yang telah didapatkan selama kuliah. 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan 

ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama di kemudian hari. 
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1.6 Metodologi Penelitian 

 

 

 

Metodologi penelitian yang digunakan terdapat pada diagram alir pada gambar 1. 

  
 

 

Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian 

1. Idenifikasi Masalah 

 

4. Analisis 

a. Analisis Kebutuhan Sistem 

b. Pengelolaan Data Manual 

 

 

5. Desain Sistem 

a. Desain Arsitektur  

b. Use Case Diagram 

c. Activity Diagram 

d. Sequence Diagram 

e. Class Diagram 

f. Desain Interface 

6. Implementasi 

a. Implementasi Database 

b. Pembuatan Program Berbasis 

Hybrid (Web dan Mobile) 
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Diagram alir metodologi penelitian pada gambar 1 dijelaskan sebagai berikut: 

1. Langkah pertama yaitu identifikasi masalah. Tahap identifikasi masalah 

merupakan tahapan dasar dimana pada tahapan ini dilakukan 

pengidentifikasian dan penganalisaan terhadap permasalahan yang ada pada 

realitas yang akan diteliti. Tahapan ini akan menghasilkan perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan juga batasan-batasan 

permasalahan.  

2. Tahapan berikutnya adalah studi literatur. Studi literatur merupakan 

kegiatan yang meliputi mencari secara literatur, melokalisasi, dan 

menganalisis dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti.  Dokumen bisa berupa teori-teori dan bisa pula hasil penelitian yang 

telah dilakukan mengenai permasalahan yang akan diteliti.  

3. Tahapan ketiga adalah perencanaan yang meliputi pengumpulan data.  

Pengumpulan data yang dilakukan berupa instrumen tes psikologi dan 

pembuatan soal soal tes psikologi yang didampingi oleh para ahli Psikolog.  

Selain itu juga dibutuhkan data kriteria yang menjadi penentu klasifikasi 

gaya berkomunikasi.  

4. Tahapan keempat adalah tahap analisis kebutuhan dasar sistem dan 

pengolahan data manual.  Pada tahapan ini dilakukan percobaan 

perhitungan pengambilan keputusan secara menual atau tanpa bantuan 

alat/sistem. 

5. Tahap kelima adalah tahap desain. Pada tahap ini dilakukan desain 

Aristektur, Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram dan 

Class Relationship Diagram serta perancangan antarmuka sistem.  
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6. Tahapan keenam adalah implementasi atau proses koding.  

7. Tahapan ketujuh adalah pengujian. Apabila ditemukan kesalahan pada saat 

proses pengujian, maka proses kembali pada tahap implementasi untuk 

memperbaiki kesalahan yang ditemukan.  Apabila tidak ditemukan 

kesalahan, maka proses dilanjutkan ke tahap kedelapan.  

8. Tahap kedelapan adalah tahap analisis hasil penelitian.  Pada tahap ini 

dilakukan analisis keseluruhan dari proses penelitian yang telah dilakukan, 

apakah hasil penelitian dapat mengatasi permasalahan yang diuraikan pada 

tahap awal dan apakah hasil penelitian telah sesuai dengan tujuan penelitian.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

 

 

2.1 Self-Report 

 

2.1.1 Definisi Self-Report 
 

 

 

Self-report adalah salah satu bentuk tes kepribadian dimana responden 

memberikan informasi tentang dirinya sendiri dengan cara menjawab sejumlah 

pertanyaan, menuliskan pada catatan pribadi atau melaporkan berbagai 

pemikiran dan/atau perilaku (Cohen dkk., 2005).  

 

Self-report digunakan untuk mengukur ciri khusus dari seseorang seperti aspek 

emosi, motivasi dan sikap.  Self-report juga dikenal dengan sebutan self-report 

inventory di mana istilah “inventori” digunakan karena hasil pengukuran yang 

diperoleh berasal dari jawaban pada serangkaian pertanyaan atau pernyataan 

responden mengenai dirinya sendiri (Markam, 2005).  Self-report dianggap 

sebagai kuesioner karena pada dasarnya pembuatan self-report ini disusun 

dengan teknik pembuatan kuesioner (Anastasi dan Urbina, 1997). 
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2.1.2 Kelebihan Self-Report 
 

 

 

Self-report memiliki kelebihan jika dibandingkan tes kepribadian lainnya (tes 

proyeksi) yaitu dapat diberikan pada sejumlah orang dalam satu sesi 

pengambilan data.  Selain itu, administrasinya ketat serta pemberian nilai 

(skor) terhadap hasil jawaban lebih terstruktur (Kaplan dan Saccuzzo, 2005).  

Menurut Anastasi dan Urbina (1997) hasil pengukuran self report dapat 

menunjukkan pikiran dan perasaan dari seseorang. Namun hasil tersebut bisa 

saja memberikan informasi sebaliknya.  Penyebab terjadinya ketidakakuratan 

hasil pengukuran self-report bisa disebabkan karena tes tidak terkonstruksi 

dengan baik, responden tes tidak memiliki pengetahuan yang akurat tentang 

diri atau secara sengaja melaporkan keadaan dirinya yang tidak sebenarnya 

(Ciptadi, 2010). 

 

 

 

2.1.3 Bias dalam Self-Report 
 

 

 

Metode self-report juga memiliki bias dimana salah satu penyebabnya 

kesengajaan responden untuk tidak memberikan jawaban yang sesungguhnya.  

Alasan responden enggan memberikan jawaban yang sesungguhnya adalah 

karena hal-hal yang diungkapkan bersifat sangat pribadi sehingga 

menimbulkan kekhawatiran mendatangkan penilaian negatif dari orang lain 

(Cohen dkk., 2005).  Apabila responden cenderung memberikan jawaban yang 

tidak menggambarkan diri yang sebenarnya, maka bias respon akan terjadi 

pada hasil pengukuran suatu self-report.  Bias respon menyebabkan 
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ketidakakuratan hasil pengukuran self-report dimana self-report tidak 

mengukur aspek psikologis yang memang hendak diukur (Paulhus, 1991).  

Meskipun tidak dapat dipastikan apakah responden telah memberikan jawaban 

yang jujur, dalam penelitian Anastasi dan Urbina (1997) dan juga Spielberger 

(2004) diambil dalam Ciptadi (2010) jawaban yang sebenarnya dari responden 

dapat diperoleh dalam situasi yang melatarbelakangi kebutuhan responden 

dalam menjawab. 

 

 

 

2.1.4 Perbandingan Self-Report berbasis Web dengan Paper-and-Pencil 
 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian van de Looij-Jansen dan Erik Jan (2008) antara 

administrasi berbasis Web mengenai indikator kesehatan dengan administrasi 

menggunakan kertas dan pensil memiliki hasil yang hampir sama dan butuh uji 

lebih lanjut.  Sedangkan menurut Prince (2008) dalam jurnal penelitiannya 

tidak ada kecenderungan yang jelas dalam mengukur derajat penilaian antara 

Self-Report dan Direct Measures. Ukuran kecenderungan dibedakan 

berdasarkan jenis kelamin, level aktifitas dari populasi.  Namun, kuesioner 

berbasis Web dapat menggantikan kuesioner kertas tradisional dengan efek 

kecil pada tingkat respons dan biaya yang lebih rendah (Hohwü, 2013). 

 

Hasil survey oleh APJII dan PusKaKom UI (2015) terhadap pertumbuhan user 

Internet di Indonesia menunjukan bahwa jumlah user Internet di Indonesia 

bertambah menjadi 88,1 juta user pada tahun 2015 atau setara dengan 34,9 % 

dari jumlah penduduk di Indonesia.  Data demografi juga menunjukan 49% 
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user internet tersebut adalah remaja yang berumur 18-25 Tahun. Sedangkan 

untuk perangkat yang digunakan untuk mengakses internet paling banyak 

adalah melalui telepon seluler yaitu sebanyak 85%. 

 

 

 

Gambar 2. Demografi User Internet di Indonesia (APJII dan PusKaKom UI, 

2015) 
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2.2 Communicator Style Measure (CSM) 
 

 

 

Comunicator Style Measure merupakan instrumen yang mengkonsep cara 

seseorang berinteraksi baik secara verbal maupun paraverbal untuk memberikan 

sinyal bagaimana penafsiran secara literal harusnya diterima, diintrepertasikan, 

disaring atau dimengerti. Gaya komunikasi dalam CSM terdiri dari 10 variabel 

independen yaitu dominan, dramatis, argumentatif, ekspresif, impresif, tenang, 

perhatian, terbuka, ramah, teliti dan satu variabel dependen yang jarang digunakan 

untuk mengetahui gaya komunikasi yaitu comumunicator image atau gambaran 

komunikator yang baik (Norton, 1978). 

 

CSM terdiri dari 102 item pernyataan yang harus direspon oleh partisipan 

menggunakan skala Likert namun melalui beberapa perbaikan CSM dipersingkat 

menjadi 51 item pernyataan yang harus  direspon partisipan menggunakan skala 

Likert yang memiliki cakupan mulai dari sangat setuju (1) hingga sangat tidak 

setuju (4). CSM-51 merupakan sebutan untuk instrumen CSM yang menggunakan 

51 item pernyataan dan dapat diselesaikan dengan waktu maksimal 10 menit. 

 

2.2.1 Klasifikasi Kecenderungan Gaya Komunikasi 
 

 

 

Menurut Norton (1978) terdapat 11 variabel untuk kelas kecenderungan gaya 

komunikasi, 10 diantaranya merupakan variabel independen yaitu Dominant, 

Dramatic, Contentious, Animated, Impressions Leaving, Relaxed, Attentive, 
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Open, Friendly and Precise dan satu variabel dependen yaitu Communicator 

Image.  Dimana masing- masing kelas tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Dominan 

Variabel dominan mengacu pada kecenderungan untuk mengambil alih dalam 

situasi sosial seperti menguasai pembicaraan, dan tidak suka dipotong saat 

berbicara. 

2. Dramatis 

Variabel dramatis mengacu pada kecenderungan untuk bersifat berlebihan 

dalam menjelaskan sesuatu seperti menambahkan atau mengurangi secara 

berlebihan suatu cerita dan menggunakan hal-hal yang mengandung kiasan, 

metaphora, fantasi dan permainan suara. 

3. Argumentatif 

Variabel argumentatif mengacu pada kecenderungan untuk berargumen 

dengan sisi negatif dan agresif dalam berkomunikasi. 

4. Ekspresif 

Variabel ekspresif atau animated expresive mengacu pada kecenderungan 

menggunakan bahasa nonverbal untuk memberi warna dalam berkomunikasi, 

seperti kontak mata, ekspresi wajaf, gesture dan gerak badan. 

5. Impresif 

Variabel impresif mengacu pada kecenderungan gaya komunikasi yang 

berkesan atau mudah diingat secara visual. 

6. Tenang 

Variabel tenang mengacu pada kecenderungan tidak adanya tanda-tanda 

ketegangan atau kecemasan.  Keadaan seperti tenang, sabar, dan 
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menyenangkan merupakan cotoh dari variabel ini.  Namun dalam kondisi 

tertentu juga dapat menjadi menjengkelkan jika hanya mengekspresikan 

ketenangan pada saat yang tidak tepat atau genting. 

7. Perhatian 

Variabel ini mengacu pada kecenderungan untuk menjadi pendengar yang 

aktif, empati dan sensitif serta memastikan lawan bicara tahu bahwa 

komunikator sedang mendengarkan. 

8. Terbuka 

Variabel terbuka mengacu pada sikap ramah , suka berteman, tidak ada rahasia 

dan mudah didekati, sehingga timbul rasa percaya dan  terbentuk komunikasi 

dua arah. 

9. Ramah 

Variabel ramah mencacu pada kecenderungan untuk positif dan saling 

mendukung terhadap orang lain.  Biasanya menyampingkan sisi keburukan 

orang lain, sehingga dapat kurang berhati hati. 

10. Teliti 

Variabel teliti mengacu pada kebenaran, ketelitian, dokumentasi dan bukti 

dalam informasi dan argumentasi.  Biasanya memilah milah dan berhati hati 

dalam menerima dan menyebarkan informasi. 

11. Communicator Image 

Variabel communicator image mengacu pada sifat komunikator yang baik.  

Variabel ini dikatakan dependen karena bergantung pada gabungan dan 

interaksi dari 11 variabel independen untuk mencipatakan suatu gambaran dari 

seorang komunikator yang baik. 
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2.2.2 Kehandalan Communicator Style Measure 
 

 

 

Kehandalan dari variabel CSM dijelaskan pada tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Kehandalan Internal dari Variabel CSM (Norton, 1978) 

 

 

No. Gaya Komunikasi Reliability Point 

1 Ramah (Friendly) 0,37 

2 Ekspresif (Animated) 0,56 

3 Perhatian (Attentive) 0,57 

4 Argumentatif (Contentious) 0,65 

5 Dramatis (Dramatic) 0,68 

6 Impresif (Impression Leaving ) 0,69 

7 Terbuka (Open) 0,69 

8 Santai (Relaxed) 0,71 

9 Kemampuan Komunikasi 

(Communicator Image) 

0,72 

10 Dominan (Dominant) 0,82 

11 Teliti (Precise) Belum Diketahui 

 

 

 

Penelitian lain dengan hasil yang serupa dilakukan oleh Duran dan Zakahi 

(1984), Duran dan Zakahi (1987), Hailey (1984), dan Lamude dan Daniels 

(1984).  Untuk menaikan kehandalan hingga 0.70 Norton menyarankan untuk 

menambahkan 15 item paralel pada konstruksi friendly.  Kehandalan dari 

variabel animated dan perhatian juga dapat ditingkatkan dengan 

menambahkan item item seperti subscale.  Item item baru ini disediakan oleh 

Norton. 
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2.2.3 Validitas Communicator Style Measure 
 

 

 

Norton (1978) memberikan bukti validitas isi dengan menspesifikasikan 

beberapa bagian dari konstruksi gaya komunikator.  Namun seperti konstruksi 

lainnya hal tersebut sulit untuk dilakukan, “Masalah ditemui sejak tidak adanya 

bagian yang didapat sama dengan konstruksi yang telah divalidasi seperti 

ketertarikan, kredibilitas atau empati”. 

 

Beberapa studi mendukung validitas dari CSM. Gaya komunikator telah 

diasosiasikan secara positif dengan perilaku komunikasi dan presepsi 

contohnya seperti ketertarikan  (Brandt, 1979; Norton dan Pettegrew, 1979), 

kekhawatiran komunikasi (Porter, 1982), kompetensi komunikasi (Eadie dan 

Paulson, 1984) dan strategi kesenjangan hubungan (Hailey, 1984). 

 

Standar validitas disediakan oleh Duran dan Zakahi (1987) melaporkan bahwa 

CSM secara signifikan membedakan antara grup puas dan tidak puas. Selain 

itu Tardy dkk. (1985) melaporkan bahwa orang tipe A lebih dominan, agresif, 

teliti, ekspresif dan dramatis dalam berkomunikasi dibanding dengan orang 

dengan kepribadian tipe B. O'Hair, dkk. (1988) menyimpulkan bahwa 

kejujuran seseorang dapat diprediksi dari komponen gaya komunikator seperti 

keakraban, keatraktifan, dan ketelitian. 

 

CSM telah digunakan dalam konteks bermacam-macam.  Contohnya Buller 

dan Buller (1987) dan Buller dan Street (1991) menemukan bahwa gaya 

komunikator seorang dokter memiliki efek kepuasan pada pasiennya.  Infante 

dan Gorden (1989) melaporkan bahwa atasan lebih puas dengan rekan kerja 
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yang mengekspresikan gaya komunikator penuh kepastian (ramah, santai, dan 

perhatian). Pada lingkungan intstruksional, gaya komunikator guru 

diasosiasikan secara positif dengan cara belajar murid (Nussbaum dan Scott, 

1979) dan juga nilai dari efektifitas mengajar (Norton, 1983) 

 

Montgomeri dan Norton (1981) mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan 

dalam gaya komunikasi pada kedua jenis kelamin yang berbeda.  Laki-laki 

melihat dirinya sendiri sebagai orang yang lebih teliti dari wanita, sedangkan 

wanita melihat dirinya sebagai seorang yang lebih ekspresif dari laki-laki. 

 

 

 

2.3 Framework Ionic 
 

 

 

Ionic adalah platform yang mentargetkan Programer Web agar bisa membuat 

aplikasi Mobile dengan teknologi Web.  Semenjak dikembangkannya framework 

ini, pendiri membuat langkah revolusioner dengan konsep mengubah konsep Write 

one Run Anywhere dengan satu base code berbasis javascript.  Pada awalnya para 

programer Android atau iOS tidak menyambut hangat ide ini. Hal tersebut dikarena 

tidak semua bisa dilakukan dengan teknologi Web.  Salah satunya adalah 

pemrograman Game di Smartphone yang memanfaatkan openGL ES atau aplikasi 

yang sangat tergantung sensor.  Dari sinilah pengembang Ionic akhirnya mempivot 

targetnya adalah untuk para programer Web yang ingin membuat aplikasi mobile 

(biasanya aplikasi bisnis) tanpa harus belajar bahasa pemrograman lain (Ionic, 

2015).  Ionic memiliki beberapa kelebihan yaitu memiliki lisensi Opensource 

sehingga pengembang dapat membuat aplikasi gratis ataupun untuk komersial 
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dengan Ionic.  Kelebihan lainnya yaitu menggunakan teknologi Web terbaru seperti 

AngularJS.  Selain itu Ionic dapat dijalankan hampir di seluruh platform mobile 

seperti Android, iOS, dan Blackberry (Thong, 2015). 

 

 

 

2.4 Metode Pengujian White Box dan Black Box 

 

 

 

Menurut Mustaqbal dkk. (2015) White Box Testing merupakan pengujian suatu 

aplikasi atau software dengan cara melihat adanya kesalahan pada  modul dari 

program yang dibuat.  Apabila modul yang dibuat tidak sesuai dengan yang 

diharapkan maka perlu dilakukan kompilasi ulang dan pengecekan kembali kode-

kode hingga sesuai dengan harapan.  Sedangkan, Black Box Testing merupakan 

pengujian perangkat lunak yang khusus menguji pada spesifikasi fungsional dari 

suatu perangkat lunak.  Black Box dilakukan untuk menemukan hal-hal seperti: 

1. Fungsi tidak benar atau tidak ada. 

2. Kesalahan antarmuka (Interface errors). 

3. Kesalahan pada struktur data dan akses basis data. 

4. Kesalahan performansi. 

5. Kesalahan inisialisasi dan terminasi. 

 

Saat ini terdapat beberapa teknik melaksanakan Black Box Testing yaitu: 

1. Equivalence Partitioning  

2. Boundary Value Analysis/Limit Testing  

3. Comparison Testing  

4. Sample Testing  
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5. Robustness Testing  

6. Behavior Testing  

7. Requirement Testing  

8. Performance Testing 

9. Uji Ketahanan (Endurance Testing)  

10. Uji Sebab-Akibat (Cause-Effect Relationship Testing) 

 

Equivalence Partitioning Black Box Testing merupakan teknik pengujian perangkat 

lunak yang membagi input data dari unit perangkat lunak menjadi beberapa bagian 

data yang sama dari beberapa test case yang diperoleh. Pada prinsipnya, test case 

didesain untuk mencakup setidaknya satu dari setiap pembagian. Teknik ini 

mengartikan test case yang menyingkap suatu ke-erroran, sehingga mengurangi 

jumlah test case yang harus dikembangkan. Keunggulan dari metode ini adalah 

cepat dilakukan karena test case yang diujikan semakin sedikit (Burnstein, 2003). 

 

 

 

2.5 Metode Pengembangan Sistem 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan framework pengembangan sistem yang dipilih 

yaitu System Development Life Cycle (SDLC) dan desain sistem menggunakan Use 

Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram, dan Class Diagram.  
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2.5.1 System Development Life Cycle 

 

 

 

System Development Life Cycle (SDLC) adalah proses pembuatan dan 

pengubahan sistem serta model dan metodologi yang digunakan untuk 

mengembangkan sistem-sistem tersebut.  SDLC juga merupakan pola yang 

diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak, yang terdiri dari tahap-

tahap berupa rencana (planning), analisis (analysis), desain (design), 

implementasi (implementation), uji coba (testing) dan pengelolaan 

(maintenance) .  Terdapat tiga jenis metode SDLC yang paling banyak 

digunakan, yaitu Traditional System Life Cycle, Life Cycle Using Prototyping, 

dan Object-Oriented System Life Cycle  (Blanchard dan Farbrycky, 2006). 

 

 

 

2.5.2 Unified Modeling Language (UML) 
 

 

 

UML (Unified Modelling Language) adalah suatu "bahasa" yang telah menjadi 

standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan 

sistem perangkat lunak. UML menawarkan suatu standar untuk merancang 

model suatu sistem. Dengan menggunakan UML dapat dibuat model untuk 

semua jenis aplikasi perangkat lunak, dimana aplikasi tersebut dapat berjalan 

pada perangkat keras, sistem operasi dan jaringan apapun, serta ditulis dalam 

bahasa pemrograman apapun. Tetapi karena UML juga menggunakan class 

dan operation dalam konsep dasarnya, maka lebih cocok untuk penulisan 

perangkat lunak dalam bahasa-bahasa berorientasi objek seperti C++, Java, C# 

atau VB.NET. UML juga mendefinisikan beberaa diagram-diagram di 



22 
 

antaranya adalah use case diagram, activity diagram, dan sequence diagram 

(Dharwiyanti dan Romi, 2003).  

 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram adalah diagram menggambarkan suatu fungsionalitas 

yang diharapkan dari sebuah sistem dan bagaimana sistem berinteraksi 

dengan dunia luar. Yang ditekankan dalam use case diagram adalah apa 

yang diperbuat sistem, dan bukan bagaimana sistem itu melakukannya. Use 

case diagram sangat membantu bila sedang disusun requirement suatu 

sistem, mengkomunikasikan rancangan dengan klien, dan merancang test 

case untuk semua fitur yang ada pada sistem. Suatu use case dapat meng-

include fungsionalitas use case lain sebagai bagian dari proses sistem 

tersebut (Dharwiyanti dan Romi, 2003). 

 

Use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk kelakukan 

(behavior) sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan 

sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang 

akan dibuat. Secara kasar, use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa 

saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan siapa saja yang berhak 

menggunakan fungsi fungsi itu (Shalahuddin dan Rosa, 2008). 

 

Syarat penamaan pada use case adalah nama didefinisikan sesimpel 

mungkin dan dapat dipahami. Ada dua hal utama pada use case yaitu 
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pendefinisian apa yang disebut aktor dan use case (Shalahuddin dan Rosa, 

2008). 

 

Aktor merupakan orang, proses, atau sistem lain yang berinteraksi dengan 

sistem informasi yang akan dibuat di luar sistem informasi yang akan dibuat 

itu sendiri, jadi walaupun simbol dari aktor adalah gambar orang, tapi aktor 

belum tentu merupakan orang. Sedangkan Use case merupakan 

fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar 

pesan antar unit atau aktor. 

 

2. Activity Diagram 

Activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang 

sedang dirancang, bagaimana masing-masing alir berawal, decision yang 

mungkin terjadi, dan bagaimana mereka berakhir. Activity diagram juga 

dapat menggambarkan proses paralel yang mungkin terjadi pada beberapa 

eksekusi. 

 

Activity diagram merupakan state diagram khusus, di mana sebagian besar 

state adalah action dan sebagian besar transisi di-trigger oleh selesainya 

state sebelumnya (internal processing). Oleh karena itu activity diagram 

tidak menggambarkan behaviour internal sebuah sistem (dan interaksi antar 

subsistem) secara eksak, tetapi lebih menggambarkan proses-proses dan 

jalur-jalur aktivitas dari level atas secara umum. 
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Suatu aktivitas dapat direalisasikan oleh satu use case atau lebih. Aktivitas 

menggambarkan proses yang berjalan, sementara use case menggambarkan 

bagaimana aktor menggunakan sistem untuk melakukan aktivitas. 

Sama seperti state, standar UML menggunakan segi empat dengan sudut 

membulat untuk menggambarkan aktivitas. Decision digunakan untuk 

menggambarkan behaviour pada kondisi tertentu. Untuk mengilustrasikan 

proses-proses paralel (fork dan join) digunakan titik sinkronisasi yang dapat 

berupa titik, garis horizontal atau vertikal (Dharwiyanti dan Romi, 2003). 

 

3. Sequence Diagram 

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di 

sekitar sistem (termasuk pengguna, display, dan sebagainya) berupa 

message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas 

dimensi vertikal (waktu) dan dimensi horizontal (objek-objek yang terkait). 

 

4. Class Diagram 

Class Diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian 

kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas memiliki 

attribute dan method (Shalahuddin dan Rosa, 2013).  



 
 

 
 

 

 

 

 

BAB III 
 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat 
 

 

 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai dengan Januari 

2017 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung 

yang beralamatkan di Jalan Soemantri Bojonegoro No.1 Gedung Meneng 

Bandarlampung. 

 

 

 

3.2 Metodologi Penelitian 
 

 

 

Penelitian dilakukan berdasarkan framework System Development Life Cycle 

(SDLC) yang dijelaskan dalam diagram alir metodologi penelitian pada gambar 3. 
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Gambar 3. Diagram Alir Metodologi Penelitian  

 

 

1. Idenifikasi Masalah 

 

4. Analisis 

a. Analisis Kebutuhan Sistem 

b. Pengelolaan Data Manual 

 

 

5. Desain Sistem 

a. Desain Arsitektur  

b. Use Case Diagram 

c. Activity Diagram 

d. Sequence Diagram 

e. Class Diagram 

f. Desain Interface 

 

6. Implementasi 

a. Implementasi Database 

b. Pembuatan Program Berbasis 

Hybrid (Web dan  Mobile) 
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Diagram alir metodologi penelitian pada gambar 3 dijelaskan sebagai berikut: 

3.2.1 Langkah I 

 

 

 

1. Identifikasi Masalah 

Tahapan pertama yang dilakukan yaitu identifikasi masalah dimana pada 

tahapan ini dilakukan pengidentifikasian dan penganalisaan terhadap 

permasalahan-permasalahan yang ada pada proyek yang akan diteliti.  

Tahapan ini akan menghasilkan perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan juga batasan-batasan permasalahan.  Rumusan 

masalah merupakan kalimat pertanyaan untuk menunjukkan penelitian 

mengarah pada suatu permasalahan atau isu tertentu.  Manfaat penelitian 

menguraikan manfaat dari Aplikasi Tes Psikologi dengan Metode Self-

Report untuk Klasifikasi Kecenderungan Gaya Komunikasi (Socialyze). 

Sedangkan batasan masalah digunakan untuk membatasi pembahasan dan 

ruang lingkup penelitian. 

 

2. Studi Literatur 

Tahapan kedua adalah studi literatur. Studi literatur  merupakan kegiatan 

yang meliputi mencari secara literatur, melokalisasi, dan menganalisis 

dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.  Dokumen 

bisa berupa teori-teori dan bisa pula hasil penelitian yang telah dilakukan 

mengenai permasalahan yang akan diteliti. 
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3.2.2 Langkah II 
 

 

 

3. Perencanaan 

 

Tahapan pertama yang dilakukan pada langkah kedua yaitu perencanaan 

yang meliputi pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan berupa data 

atribut dan data spatial. Data aribut berupa gaya komunikasi dasar menurut 

Norton (1978) dan data spatial berupa deskripsi dan gambaran umum tiap 

tiap sifat. Metode pengumpulan data data dilakukan dengan studi literatur 

pada buku, jurnal, artikel ilmiah dan internet mengenai kecenderungan gaya 

komunikasi dan pembangunan sistem. 

 

4. Analisis 

Tahapan berikutnya adalah analisis kebutuhan dasar sistem untuk 

mengetahui fungsionalitas yang harus ada pada sistem dan pengolahan data 

manual. Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan dasar sistem untuk 

mengetahui fungsionalitas yang harus ada pada sistem dan pengolahan data 

manual dan dilakukan perhitungan untuk setiap jenis gaya komunikasi 

berdasaran metode Communication Style Measure oleh Norton seperti 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Analisis Kebutuhan sistem 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka Aplikasi Tes Psikologi 

dengan Metode Self-Report untuk Klasifikasi Kecenderungan Gaya 

Komunikasi (Socialyze) yang dibangun harus mampu memenuhi kebutuhan 
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fungsional seperti: sistem dapat menampilkan hasil kecenderungan gaya 

komunikasi berupa profil pada setiap responden, sistem  dapat  

menampilkan  deskripsi dari setiap item kecenderungan gaya komunikasi, 

sistem dapat login menggunakan email, sistem dapat dijalankan baik lewat 

browser maupun aplikasi, dan sistem  mampu  menginputkan  hasil   ke  

dalam database. 

 

Adapun 2 hal yang dilakukan dalam persiapan kebutuhan sistem yaitu 

konten dan teknis, berikut adalah tahap persiapan konten: 

1). Persiapan Konten 

Persiapan konten dilakukan dengan mengadaptasi soal tes CSM-51 asli 

Norton dengan menerjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, hasil 

terjemahan dapat dilihat pada Lampiran 4. Kemudian menguji coba tes 

CSM-51 tersebut kepada 50 sampel dan diuji tingkat reliabilitasnya, data 

terdapat pada Lampiran 1 dan Lampiran 3. Didapatkan hasil bahwa tingkat 

reliabilitas CSM-51 adalah 0.646, sedangkan standarisasi statistik di bidang 

psikologi mengisyaratkan sebuah alat tes untuk eksplorasi memiliki 

reliabilitas diatas 0.70 (Hinkin dkk, 1997).  

 

Berdasarkan hal tersebut dilakukan adaptasi dengan memilih 24 item yang 

memilki corrected item correlation terbaik. Menurut Hinkin dkk. (1997) 

bila nilai dari item yang didapat pada tahap ini besarnya mencukupi, peneliti 

mungkin dapat mengeliminasi item-item yang tidak sama atau sepaham 

dengan dimensi inti dengan cara menghapus item-item yang tidak 
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berdampak negatif pada realibilitas apabila dihapus. Langkah ini 

diperbolehkan karena sifat unidimensionalitas dari masing masing skala 

telah didapatkan melalu analisis faktor sebelumnya. Setelah analisis faktor 

eksplorasi dan konfirmasi dilakukan dan semua item "buruk" dihapuskan, 

konsistensi realibilitas internal untuk masing masing skala baru dapat 

dilakukan. Menurut Curchill (1979), nilai koefisien alfa yang besar 

menyediakan indikasi dari ko-varian item yang kuat atau homogenitas item 

yang kuat dan menunjukkan bahwa domain sampel yg didapat telah cukup. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Alur Persiapan Pengaplikasian CSM pada Socialyze 

 

 

 

Setelah mengadaptasi CSM-51 dengan memilih 24 item dari 51 soal dan 

mempertimbangkan nilai corrected item correlation tertinggi yang dimiliki 

dari setiap item pada CSM-51, dilakukan penghitungan ulang data dengan 

item yang terpilih, data terdapat pada Lampiran 2 dan Lampiran 3. Hasil 

yang didapat dari adaptasi item adalah terdapat peningkatan pada 

Cronbach’s Alpha dari keseluruhan item sebesar 0.251 menjadi 0.897 

dengan klasifikasi baik, dan telah memenuhi syarat. Terdapat 11 aspek 

penilaian atau variabel gaya komunikasi yang setiap aspeknya harus 

diwakili oleh jumlah item yang sama. 

CSM 

51 

CSM 

24 

Rearrange  

24 Fixed 

Items 

For 

Socialyze 

Cronbach’s 

Alpha 

0.646 

Cronbach’s 

Alpha 

0.897 

Terjemahan (Modifikasi) 
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2). Persiapan Teknis 

Persiapan teknis dilakukan dengan mempertimbangkan dan melakukan 

survey terhadap kenyamanan tes, hasil survey dapat dilihat pada Lampiran 

5. Berdasarkan survey terhadap 60 sampel didapatkan 80.3% dari sampel 

memilih digital version self-report dibanding kuesioner pensil dan kertas 

pada aspek kenyamanan dan keefektifan. Selain itu 86,7% dari sampel 

memilih digital version self-report dibanding kuesioner versi kertas dan 

pensil pada aspek efisiensi waktu. 

 

Pada tes menggunakan CSM-51 dibutuhkan waktu maksimal 10 menit 

untuk diselesaikan (Norton, 1978). Sedangkan pada tes menggunakan CSM 

dengan 24 soal adaptasi membutuhkan waktu 4,9 menit, data hasil survey 

lama penyelesaian tes CSM dengan 24 soal terdapat pada Lampiran 7. Pada 

segi mekanisme jawaban dipilih opsi skala 0-100 untuk menjawab setiap 

item. Sebelumnya dilakukan dengan mempertimbangkan keunggulan dari 

tes psikologi non-proyektif (seperti pada tes psikologi gambar) dengan 

menerapkannya pada tes psikologi berbasis proyektif seperti CSM, sehingga 

hasil yang didapatkan lebih variatif. Pemilihan opsi ini juga untuk 

menghindari kecenderungan pengambilan nilai tengah yang biasa dilakukan 

oleh orang Indonesia.  Ketidaksepakatan penggunaan opsi tengah antar 

peneliti untuk penelitian di Indonesia masih besar karena melibatkan 

masalah budaya. Peneliti yang menyarankan untuk menghilangkan opsi 

tengah beralasan bahwa orang Indonesia memiliki sejumlah karakteristik 

yang mendukung kecenderungan untuk memilih opsi tengah ketika dikenali 
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skala Likert (Widhiarso, 2012). Karakteristik seperti ini sudah banyak yang 

menyinggung, misalnya orang Indonesia cenderung menggunakan cara 

kritik yang tersirat, yang disampaikan secara tidak langsung, misalnya 

melalui simbol-simbol dan sebagainya (Mahmodin, 1997) atau cenderung 

tidak memperlihatkan diri dan memilih menjadi latar (Gouda, 2007). 

 

b. Pengolahan Data Manual 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan data secara manual untuk memahami 

teknik Communication Style Measure (CSM) yang memiliki 10 kriteria dan 

satu pengukur kemampuan komunikasi. Masing masing kriteria diambil dari 

kuesioner yang berisi 24 soal psikologi mengacu pada penelitian Norton 

(1978). Adapun pembobotan soal tersebut dengan sifat yang sesuai untuk 

kriteria masing masing terdapat pada tabel 2. 

Tabel 2. Pembobotan Soal terhadap Kriteria Gaya Komunikasi 

 

 

Gaya (T) Soal (Q) Perhitungan 

Argumentatif 3, 12 (Q3+Q12)/2 

Perhatian 4, 7 (Q4+Q7)/2 

Dominan 10, 14 (Q10+Q14)/2 

Dramatis 8, 11 (Q8+Q11)/2 

Ekspresif 9, 17 (Q9+Q17)/2 

Ramah 2, 16 (Q2+Q16)/2 

Mengesankan 1, 15 (Q1+Q15)/2 

Terbuka 18, 19 (Q1+Q19)/2 

Teliti 5, 13 (Q5+Q13)/2 

Santai 6, 20 (Q6+Q20)/2 

Nilai Kemampuan 

Komunikasi 
21, 22, 23, 24 

(Q21+Q22+Q23+ 

(Q24*20))/4 
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5. Desain Sistem 

Selanjutnya dilakukan desain sistem dimana pada tahap ini dilakukan desain 

arsitektur dan untuk mengetahui alur data pada setiap proses ke setiap 

menggunakan Use Case Diagram, Activity Diagram dan Sequence 

Diagram. Adapun Class Diagram untuk mengetahui hubungan antar class 

pada database sistem. Tahapan dilanjutkan dengan perancangan antarmuka 

sistem. Perancangan antarmuka ini dilakukan untuk merancang tata letak 

sistem sesuai dengan analisis kebutuhan sistem. Desain sistem akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

 

a. Desain Arsitektur 

Perancangan sistem pada aplikasi socialyze menggunakan teknologi Web 

Service sebagai backend untuk pengolahan database. Web Service pada 

aplikasi ini menyediakan integrasi proses dan data yang digunakan untuk 

menghubungkan aplikasi dengan database server, sehingga database user 

akan tersimpan dan dapat dipanggil kembali pada aplikasi socialyze lewat 

web maupun mobile. Web Service yang digunakan pada aplikasi socialyze 

adalah Firebase Web Service. Data yang didapat dari Firebase dikirim dalam 

format JSON (Javascript Object  Notation). Javascript pada Ionic 

mendukung pengiriman maupun pengolahan data dalam format JSON 

dengan metode POST maupun GET. Desain arsitektur Web Service dapat 

dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5. Arsitektur Web Service pada Socialyze  

 

 

 

Users menggunakan aplikasi mobile yang terhubung dengan database melalui 

teknologi Web Service dari Firebase untuk mendaftar dan melakukan 

serangkaian tes. Kemudian data hasil tes tersebut akan melalui proses 

manajemen data yaitu semua proses yang berhubungan dengan mengambil, 

menyimpan, menampilkan data dari database. Data berupa hasil tes dan token 

otentikasi dapat langsung ditampilkan kepada Admin. Selain dari hasil tes, 

aplikasi juga menampilkan deskripsi dari setiap hasil tes. 

 

b. Use Case Diagram 

Use Case Diagram menggambarkan sistem dari sudut pandang pengguna 

sistem tersebut (user), sehingga pembuatan Use Case Diagram ini lebih dititik 

beratkan pada fungsionalitas pada sistem, bukan berdasarkan alur atau urutan 

kejadian. Komponen Use Case Diagram terdiri dari: actor, use case dan 

relation. Aktor adalah pemain, sedangkan use case adalah apa yang dimainkan 

atau dilakukannya dengan relation sebagai penunjuknya. 
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Gambar 6 adalah Use Case Diagram dari Aplikasi Tes Psikologi dengan 

Metode Self-Report untuk Klasifikasi Gaya (Socialyze). 

 

Gambar 6. Use Case Diagram Socialyze 

 

 

 

Pada Gambar 6 dijelaskan dalam aplikasi terdapat 1 aktor, yaitu users. Dalam 

diagram dimiliki 4 case. Use Case yang dapat dilakukan dari aktor tersebut 

telah dihubungkan melalui relation. 

 

c. Activity Diagram 

Activity Diagram merupakan representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja. 

Activity Diagram digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja 

operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu aplikasi. 

Pada proses penggambaran diagram aktivitas, digambarkan Activity Diagram 

dari seluruh Use Case. Activity Diagram tersebut di antaranya adalah sebagai 

berikut. 
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1). Aktivitas Registrasi 

Aktivitas registrasi merupakan sebuah proses yang harus dilakukan bagi 

pengguna agar memiliki sebuah akun login. Proses ini digambarkan pada 

Activity Diagram Registrasi yang dapat dilihat pada Gambar 7. 

 
 

Gambar 7. Activity Diagram Registrasi 
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2). Aktivitas Login 

 

Activity Diagram Login menggambarkan aliran aktivitas pada proses login. 

Pada proses login pengguna dapat memasukkan email pengguna dan password. 

Setelah proses selesai, sistem menampilkan menu utama. Activity Diagram 

login dapat dilihat pada Gambar 8. 

 

 

Gambar 8. Activity Diagram Login 
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3). Aktivitas Tes 

 

Activity Diagram Tes menggambarkan aliran aktivitas pada proses tes. Pada 

proses tersebut users dapat mengakses data soal, dan menginput jawaban. 

Setelah proses klasifikasi selesai, sistem menampilkan informasi data hasil tes 

users. Activity Diagram tes dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

 
Gambar 9. Activity Diagram Tes 
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4). Aktivitas Hasil 

 

Activity Diagram Hasil menggambarkan aliran aktivitas pada proses 

menampilkan data hasil tes. Pada proses tersebut users dapat mengakses data 

hasil, dan grafik sifat. Apabila users belum pernah tes maka aplikasi akan 

menampilkan button tes agar user melakukan tes terlebih dahulu. Activity 

Diagram hasil dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

Gambar 10. Activity Diagram Hasil 
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c. Sequence Diagram  

Sequence Diagram merupakan suatu diagram yang menggambarkan interaksi 

antar obyek dan mengindikasikan komunikasi di antara obyek-obyek tersebut.  

Interaksi antar objek dari suatu use case yang digambarkan pada Sequence 

Diagram di antaranya adalah sebagai berikut. 

 

1). Sequence Diagram Registrasi 

Sequence Diagram Registrasi menggambarkan pengguna yang memasukan 

email dan password untuk memperoleh sebuah akun login. Sequence Diagram 

registrasi dapat dilihat pada Gambar 11. 

 

Gambar 11. Sequence Diagram Registrasi 
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2). Sequence Diagram Login 

 

Sequence Diagram Login menggambarkan aliran aktivitas pada proses login. 

Pada proses login pengguna dapat memasukkan email pengguna dan password. 

Setelah proses selesai, sistem menampilkan menu utama. Sequence Diagram 

Login dapat dilihat pada Gambar 12. 

 

3). Sequence Diagram Tes 

 

Sequence Diagram Tes menggambarkan aliran aktivitas pada proses tes. Pada 

proses tersebut users dapat mengakses data soal dan menginput jawaban. 

Setelah proses klasifikasi selesai, sistem menampilkan informasi data hasil tes 

users. Sequence Diagram tes dapat dilihat pada Gambar 13. 

 

4). Sequence Diagram Hasil 

 

Sequence Diagram Hasil menggambarkan aliran aktivitas pada proses 

menampilkan data hasil tes. Pada proses tersebut users dapat mengakses data 

hasil, dan grafik sifat. Apabila users belum pernah tes maka aplikasi akan 

menampilkan button tes agar user melakukan tes terlebih dahulu. Sequence 

Diagram hasil dapat dilihat pada Gambar 14. 
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c. Class Diagram 

Pemodelan data aplikasi digunakan untuk merepresentasikan tabel-tabel yang 

dibutuhkan oleh aplikasi. Pada tahap pemodelan data aplikasi 

menggambarkannya dengan menggunakan Class Diagram. 

 

Class Diagram merupakan diagam yang digunakan untuk menampilkan 

beberapa class serta subclass yang ada dalam aplikasi yang dikembangkan. 

Pada Aplikasi Socialyze terdapat 3 class yaitu class users, class questions, dan 

class sifats.  Subclass pada Web Service Firebase disebut keychild. Setiap class 

pada aplikasi socialyze memiliki keychild atau subclass.  

 

Class Diagram juga memberikan gambaran tentang aplikasi dan relasi-relasi 

yang ada didalamnya. Class diagram pada aplikasi socialyze yang akan 

dikembangkan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 15. 
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Gambar 15. Class Diagram Socialyze 
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Berikut adalah stuktur class yang ada pada Gambar 15. 

 

 

1. Class Users 

 

Class ini digunakan untuk menyimpan keychild yang ada pada class users 

 

Tabel 3. Komponen Class Users 

 

  

No. Atribut Type Keterangan 

1. UID varchar Primary Key 

2. displayName varchar - 

3. Telephone varchar - 

4. Email varchar Unique 

5. Socialskill Int - 

6. Sifat varchar - 

  

  

Pada Firebase atribut email dan password tidak dimiliki oleh database 

Socialyze langsung atau bersifat private karena privacy and policy yang 

dimiliki Web Service Firebase. Namun UID dapat menggantikan password 

sehingga user tidak harus menyimpan langsung passwordnya ke database 

Firebase. Sistem pemanggilan token Auth ini sangat efektif dibandingkan 

dengan penyimpanan password biasa yang tidak aman. Adapun atribut 

tambahan atau yang biasa disebut user_extra seperti displayName, 

displayImage dan custom attribute seperti telephone, email, socialskill, 

sifat.   

 

 

2. Class Sifats 

 

Class ini digunakan untuk memanggil detil data user yang beratribut sifat 

dari Class users. Variabel yang diambil pada Class ini adalah atribut idsifat, 

nama, goodat, kontra, famous, dan tips.  
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Tabel 4. Struktur Class Sifats 

 

  

No. Atribut Type Keterangan 

1. Idsifat varchar Primary Key 

2. Nama varchar - 

3. goodat varchar - 

4. Kontra varchar - 

5. famous varchar - 

6. Tips varchar - 

 

 

 

3. Class Questions 

 

Class ini digunakan untuk memanggil detil data Questions 

 

 

Tabel 5. Struktur Class Questions 

 

  

No. Atribut Type Keterangan 

1. idpertanyaan varchar Primary Key 

2. pertanyaan varchar - 

3. Nilai varchar - 

4. Max varchar - 

5. Min varchar - 

  

 

d. Perancangan Antarmuka 

Socialyze memiliki rancangan antarmuka dasar sebanyak 4 halaman yaitu 

Login, Dashboard, Setting, dan Test. Berikut adalah rancangan antarmuka 

Socialyze: 

 

1). Halaman Tutorial dan Login 

Gambar 16 adalah rancangan antarmuka untuk halaman login. 
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Gambar 16. Halaman Login Socialyze 

 

 

 

Gambar 17 adalah rancangan antarmuka untuk halaman tutorial. 

 
 

 

Gambar 17. Halaman Tutorial Socialyze  
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2). Halaman Sign Up 

Gambar 18 adalah rancangan antarmuka untuk halaman sign up atau 

pendaftaran. 

 
 

 

Gambar 18. Halaman Sign Up 

 

 

 

3). Halaman Syarat dan Ketentuan  

Gambar 19 adalah rancangan teks dan antarmuka untuk halaman syarat dan 

ketentuan 
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Gambar 19. Halaman Syarat dan Ketentuan 

 

 

 

4). Halaman Dashboard 

Gambar 20 dan 21 adalah rancangan antarmuka untuk halaman dashboard 

yang berisi profil users sebelum tes dan setelah tes. 

 
 

 

Gambar 20. Halaman Dashboard Socialyze Sebelum Tes 
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Gambar 21. Halaman Dashboard Socialyze Setelah Tes 

 

 

 

5). Halaman Setting 

Gambar 22 adalah rancangan antarmuka untuk halaman setting yang berisi 

pengaturan user untuk diedit. Adapun tombol tes ulang diberikan untuk 

memberikan user kesempatan melakukan tes ulang sehingga user yakin akan 

keabsahan dari hasil tes sebelumnya.   
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Gambar 22. Halaman Setting Socialyze  
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6). Halaman Test 

Gambar 23 adalah rancangan antarmuka untuk halaman test yang berisi soal 

psikologi dan rancangan feedback user untuk jawaban soal penyataan 

psikologi. 

 
 

 

Gambar 23. Halaman Test Socialyze  

 

 

 

Soal Psikologi yang diberikan adalah sebanyak 24 soal berupa pernyataan 

berikut: 

1) Perkataan yang saya sampaikan dapat diingat dan berkesan untuk 

lawan bicara. 

2) Saya sering mengucap “terimakasih” atas pertolongan orang lain agar 

terlihat ramah. 
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3) Saya dengan sigap menyatakan ketidaksetujuan saya terhadap 

pendapat lawan bicara. 

4) Saya selalu menyampaikan kembali apa yang lawan bicara maksud. 

5) Saya berbicara dengan sangat rinci. 

6) Saat berada dibawah tekanan saya cenderung berbicara dengan 

santai. 

7) Saya akan dengan sengaja bereaksi sedemikian rupa sehingga lawan 

bicara tahu bahwa saya mendengarkan mereka. 

8) Sudah menjadi kebiasaan saya untuk menyisipkan anekdot dan lelucon 

ketika berkomunikasi dengan lawan bicara. 

9) Saya cenderung menggunakan bahasa tubuh ketika berbicara. 

10) Pada kebanyakan situasi sosial/ umum, saya mengambil kesempatan 

untuk berbicara. 

11) Seringnya saya bertindak secara fisik dan lisan tentang apa yang saya 

ingin komunikasikan. 

12) Ketika saya tersinggung dalam pembicaraan yang panas, saya sulit 

untuk menahan emosi saya sendiri. 

13) Saya meminta bukti atas apa yang lawan bicara jelaskan, misalnya 

seperti dokumen atau sumber topik pembicaraan. 

14) Saya dengan mudah mengambil alih topik pembicaraan dalam 

percakapan personal maupun kelompok. 

15) Cara saya mengatakan sesuatu umumnya meningkalkan kesan pada 

laan bicara. 
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16) Saya cenderung mendorong atau memotivasi lawan bicara saat 

berkomunikasi. 

17) Saya aktif menggunakan mimik dan ekspresi wajah dalam 

berkomunikasi. 

18) Umumnya saya terbuka mengungkapkan perasaan dan emosi saya. 

19) Umumnya saya tidak menceritakan kehidupan pribadi saya kepada 

lawan bicara yang baru saya jumpai. 

20) Saya merasa dan terlihat gugup saat berbicara didepan umum. 

21) Saya merasa mudah untuk berkomunikasi langsung dengan lawan 

bicara yang baru dijumpai/ orang asing. 

22) Saya mudah berbicara dalam kelompok kecil yang berisikan lawan 

bicara yang baru dijumpai/ orang asing. 

23) Saya mudah mempertahankan perbincangan dengan lawan jenis yang 

baru dijumpai. 

24) Dari 6 orang secara acak, saya adalah salah satunya. Menurut saya, 

saya lebih baik dari (…) orang tersebut. 
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7). Halaman Result 

Gambar 24 adalah rancangan antarmuka untuk halaman result. Pada 

halaman ini terdapat hasil tes dalam bentuk radar chart. 

 

 
 

 

Gambar 24. Halaman Result  Socalyze 

 

 

 

6. Implementasi 

Tahapan berikutnya adalah implementasi.  Dimulai dengan pembuatan 

database. Database yang dipakai menggunakan Web Service Firebase.  

Selanjutnya pembuatan program (coding) sistem berbasis hybrid 

menggunakan bahasa pemrograman javascript.  Pada sistem berbasis hybrid 

ini yang akan dibangun Aplikasi Socialyze.  Pada halaman login terdapat 

fungsi login dan registrasi yang terintegrasi langsung secara realtime ke 
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database Firebase.  Sedangkan pada halaman beranda terdapat fungsi 

menampilkan hasil tes, deskripsi, dan profil user.  Pada sistem ini fungsi 

utama yaitu menampilkan hasil tes pengukuran kecenderungan gaya 

komunikasi (Communication Style Measure).  Hasil rekomendasi akan 

disajikan dalam bentuk sifat dan deskripsi.  Hasil tes diperoleh dari 

perhitungan psikologi yang kemudian disimpan ke dalam database dan 

kemudian ditampilkan ke dalam profil user.  Selanjutnya pembuatan 

program (koding) sistem berbasis mobile juga menggunakan fitur build to 

compile milik framework ionic yang sekaligus membuat untuk 2 jenis 

platform yaitu Web yang akan ditampilkan pada alamat 

http://cced.unila.ac.id/Socialyze dan aplikasi mobile. 

 

7. Pengujian 

Tahapan berikutnya adalah pengujian. Pada penelitian ini pengujian 

dibedakan menjadi 2 yaitu pengujian fungsionalitas dan non fungsionalitas.  

Pengujian non fungsionalitas dilakukan untuk memenuhi tujuan dalam inti 

penelitian ini yaitu untuk mempermudah user untuk mengetahui klasifikasi 

kecenderungan gaya komunikasi dan memperoleh kesejahteraan psikologi. 

Dilakukan dengan memberikan fitur feedback user tentang hasil tes, dan 

kejelasan intruksi yang dimaksud dalam penelitian dan aplikasi yang 

dibangun setelah user mencoba aplikasi. Selain itu dilakukan juga 

perbandingan perhitungan manual dan perhitungan pada aplikasi.  

Sedangkan, pendekatan kasus uji untuk pengujian fungsionalitas lebih 

kepada pengujian sistem yang menggunakan pengujian black box dengan 

http://cced.unila.ac.id/socialyze
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metode Equivalence Partitioning (EP).  EP akan membagi domain masukan 

dari program ke dalam kelas- kelas berdasarkan fungsi sehingga test case 

dapat diperoleh.  Pengujian EP berusaha untuk mendefinisikan kasus uji 

yang menemukan sejumlah jenis kesalahan, dan mengurangi jumlah kasus 

uji yang harus dibuat.  Pengujian EP dapat digunakan untuk mencari 

kesalahan pada fungsi, dapat mengetahui kesalahan pada interface dan 

kesalahan pada struktur data sehingga dapat mengurangi masalah terhadap 

hasil dan nilai masukan.  Apabila ditemukan kesalahan, maka proses 

kembali pada tahap implementasi untuk memperbaiki kesalahan yang 

ditemukan.  Apabila tidak ditemukan kesalahan, maka proses dilanjutkan ke 

tahap delapan. Perancangan kasus uji EP berdasarkan evaluasi kelas 

equivalence untuk kondisi input yang menggambarkan kumpulan keadaan 

yang valid atau tidak.  Rancangan daftar pengujian dapat dilihat pada tabel 

6 , tabel 7 dan tabel 8. 

Tabel 6. Daftar Pengujian Black Box pada sistem untuk Fungsi Login dan 

Sign Up 

 

No. Kelas 

Uji 

Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

1. Halaman 

Sign Up 

Input data 

Registrasi 

Nama=User Satu 

Phone=08992262235 

Email= 

Socialyze.apps@gmail.c

om, Password = 

soc4321, Lalu Klik 

tombol Sign Up 

Masuk ke 

Halaman 

dashboard 

 

  

mailto:socialyze.apps@gmail.com,
mailto:socialyze.apps@gmail.com,
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Tabel 6. Daftar Pengujian Black Box pada sistem untuk Fungsi Login dan 

Sign Up (Lanjutan) 

 

No. Kelas 

Uji 

Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

   Nama=User Satu 

Phone=08992262235 

Email= 

Socialyze.apps@gmail.c

om, Password = 

soc4321, Klik tombol 

Sign Up 

Menampilka

n kotak 

dialog email 

telah 

digunakan / 

error 

2. Halaman 

Login 

Input data 

Login 

Email= 

Socialyze.apps@gmail.c

om, Password = 

soc4321, Klik tombol 

login 

Masuk ke 

Halaman 

dashboard 

Email= 

Socialyze.apps@gmail.c

om , Password 

=000000, Klik tombol 

login 

Menampilka

n kotak 

dialog 

password 

salah 

3. Fungsi 

Session 

Keluar 

Aplikasi 

Tanpa 

Logout 

Restart aplikasi tanpa 

logout 

Session 

masih 

tersimpan 

Restart aplikasi setelah 

logout 

Session tidak 

tersimpan 

dan harus 

login ulang 

Logout Pilih tombol logout Session 

berakhir dan 

Menampilka

n halaman 

login 

 

mailto:socialyze.apps@gmail.com,
mailto:socialyze.apps@gmail.com,
mailto:socialyze.apps@gmail.com,
mailto:socialyze.apps@gmail.com,
mailto:socialyze.apps@gmail.com%20,
mailto:socialyze.apps@gmail.com%20,
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Tabel 7. Daftar Pengujian Black Box pada sistem untuk Fungsi Tes 

Psikologi 

 

 

No. Kelas 

Uji 

Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

1. Halaman 

Tes 

Menu ‘Mulai 

Tes’ 

Pilih 

tombol 

‘Mulai 

Tes’ 

Masuk ke Halaman 

Mulai Tes dan 

Menampilkan Soal 

pertama 

Scale Bar  Menggeser 

Scale 

Inputan terekam 

database 

Tombol Next Pilih 

tombol 

‘Next’ 

Menampilkan Soal 

Selanjutnya 

Tombol Finish Pilih 

tombol 

‘Finish’ 

Menampilkan Hasil 

2. Fungsi 

Ulang Tes 

Menghapus Tes 

Sebelumnya 

Memilih 

tombol 

hapus tes 

pada profil 

Profil berubah 

menjadi belum tes 

 

 

Tabel 8. Daftar Pengujian Black Box untuk Fungsi pada Halaman Setting 

 

 

No. Kelas 

Uji 

Daftar 

Pengujian 

Kasus Uji Hasil yang 

Diharapkan 

1. Halaman 

Setting 

Telfon Ubah telfon 

dari 

08992262235 

menjadi 

0721350598 

Telfon berubah 

menjadi 

0721350598 di 

profil maupun di 

database 

Email  Mengubah  

Socialyze.apps

@gmail.com 

menjadi 

apps.Socialyze

@gmail.com  

Email berubah 

menjadi 

apps.Socialyze

@gmail.com di 

profil maupun di 

database 

Password Mengubah dari 

soc4321 

menjadi 

soc1234 

Password 

berhasil berubah 

dan terekam di 

database 

mailto:socialyze.apps@gmail.com
mailto:socialyze.apps@gmail.com
mailto:apps.socialyze@gmail.com
mailto:apps.socialyze@gmail.com
mailto:apps.socialyze@gmail.com
mailto:apps.socialyze@gmail.com
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3.2.3 Langkah III 

 

 

 

8. Analisis Hasil Penelitian 

Tahap terakhir adalah tahap analisis hasil penelitian.  Pada tahap ini 

dilakukan analisis keseluruhan dari proses penelitian yang telah dilakukan, 

apakah hasil penelitian dapat mengatasi permasalah yang diuraikan pada 

tahap awal dan apakah hasil penelitian telah sesuai dengan tujuan penelitian. 

Data analisis juga diambil dari pengujian baik dari segi fungsional maupun 

non fungsional. Analisis ini sangat penting dan juga dibutuhkan untuk 

memenuhi permintaan user atau User’s Demand yang juga akan menjadi 

acuan pada pengembangan sistem di masa yang akan datang. 



 
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi tes psikologi dengan metode self-report untuk klasifikasi gaya dan 

kemampuan komunikasi (Socialyze) telah berhasil dibangun. 

2. Model Communicator Style Measure oleh Norton (1978) berhasil diterapkan 

untuk menentukan klasifikasi kecenderungan gaya komunikasi pengguna. 

3. Dari hasil pengujian fungsional dapat disimpulkan semua fungsi pada aplikasi 

dapat berjalan sesuai dengan perencanaan dan tidak ditemui error log atau 

kesalahan pada program. 

4. Dari hasil pengujian fungsional dapat disimpulkan aplikasi yang telah 

dibangun masuk dalam kategori sangat baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 
 

 

5.2 Saran 

 

 

 

Saran yang perlu diperhatikan dalam pengembangan aplikasi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan penambahan fitur kuis harian dan 

sistem poin untuk pengembangan diri user. 

2. Aplikasi ini dapat dikembangkan dengan adanya kerjasama dengan psikolog 

dan pengembangan fitur konseling bagi user dengan syarat dan ketentuan 

tertentu. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

 

 

Anastasi, A. dan Urbina, S.  1997.  Psychological Testing. 7th edition. Pearson 

Prentice Hall. 

 

 

APJII dan PusKaKom UI. 2015. Demografi User Internet Indonesia. CNN 

Indonesia. Jakarta. 

 

 

Bacthiar, W.  2010.  Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons.  Remaja 

Rosdakarya.  Bandung. 

 

 

Burnstein, I. 2003. Practical Software Testing. Springer-Verlag. 

 

 

Blanchard, B. S., & Fabrycky, W. J.(2006) Systems engineering and analysis (4th 

ed.) New Jersey: Prentice Hall.  
 

 

Brandt, D. R.  1979.  On linking social performance with social competence: Some 

relations between communicative style and attributions of interpersonal 

attractiveness and effectiveness.  Human Communication Research. 

 

 

Buller, M. K., dan D. B. Buller . 1987.  Physician’s Communication Style and 

Patient Satisfaction.  Journal of Health and Social Behavior. 

 

 

Buller, D. B., dan Street, R. 1. Jr.  1991.  The Role Of Perceived Affect and 

Information in Patients' Evaluations of Health Care and Compliance 

Decisions.  Southern Communication Journal. 

 

 

Ciptadi, B.  2010.  Self-Report Inventory. BC Psychometrics Constultant.  . 

http://bcpsikometri.com/selfreport (16 Juli 2016). 

 

http://bcpsikometri.com/selfreport


101 
 
 

 

Cohen, Ronald dan Swerdlik, M.  2005.  Psychological Testing and Assessment: 

an Introduction to Tests and Measurement. 6th Edition.  McGraw-Hill 

International. 

 

 

Dharwiyanti, Sri dan Romi Satria Wahono. 2003. Pengantar Unified Modeling 

Language (UML). [Online]. Tersedia: IlmuKomputer.com dan 

https://mirror.unej.ac.id/iso/dokumen/ikc/yanti-uml.pdf . Diakses pada 

tanggal 20 Desember 2016. 

 

 

Drago, E. 2015. The Effect of Technology on Face to Face Communication. Elon 

University. The Elon Journal of Undergraduate Research in 

Communications. Elon. 

 

 

Duran, R. L. dan Zakahi, W. R.  1984. Competence or Style: What's In a Name?  

Communication Research Reports. 

 

 

Duran, R. L. dan Zakahi, W. R. 1987.  Communication Performance and 

Communication Satisfaction: What Do We Teach Our Students.  

Communication Education. 

 

 

Eadie, W. F., dan Paulson. W.  1984.  Communicator Attitudes, Communicator 

Style, and Communicative Competence.  Western Journal of Speech 

Communication. 

 

 

Gouda, F. 2007. Dutch cultures overseas: Praktik kolonial di Hindia Belanda, 

1900-1942 . Amsterdam: Amsterdam University Press. 

 

 

Hailey.  1984.  Communicator Characteristics Associated with Relationship 

Disengagement Strategies.  Communication Research Reports. 

 

 

Hinkin, T. R., Tracey, J. B., & Enz, C. A. 1997. Scale Construction: Developing 

Reliable and Valid Measurement Instruments. Journal of Hospitality & 

Tourism Research. 

 

 

Hohwü.  2013. Web-Based Versus Traditional Paper Questionnaires: A Mixed-

Mode Survey With a Nordic Perspective. J Med Internet Res. 

 

 



102 
 
 

 

Infante, D. A., dan Gorden, W.  1989.  Argumentativeness and Affirming 

Communicator Style as Predictors of Satisfaction or Dissatisfaction with 

Subordinates.  Communication Quarterly. 

 

 

Ionic. 2015.  Ionic Documentation.  http://ionicframework.com/ (16 Juli 2016). 

 

 

Kaplan, R. dan Saccuzzo, D.  2005.  Psychological Testing: Principles, 

Applications and Issues. 6th Edition.  Thomson Wadsworth. 

 

 

Lamude, K. G., dan Daniels, T. D.  1984.  Perceived Managerial Communicator 

Style as a Function of Subordinate and Manager Gender.  Communication 

Research Reports. 

 

 

Mahmodin, M. M. 1997. Kritik sosial dalam wacana pembangunan. Yogyakarta: 

Pusat Penerbitan UII Press. 

 

 

Markam, S. 2005.  Pengantar Psikodiagnostik.  Fakultas Psikologi UI: Perfecta.  

Jakarta. 

 

 

Miller, G. R.  1978.  The Current Status of Theory and Research In Interpersonal 

Communication.  Human Communication Research. 

 

 

Misra, S., Cheng, L., Genevie, J., & Yuan, M. 2014. The iphone effect: The quality 

of in-person social interactions in the presence of mobile device. 

Environment & Behavior. 

 

 

Mustaqbal, M. S., R. F. Firdaus, H. Rahmadi. 2015. Pengujian Aplikasi 

Menggunakan Black Box Tesying Boundary Value Analysis (Studi Kasus: 

Aplikasi Prediksi Kelulusan SNMPTN). Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi 

Terapan. Utama. Bandung. 

 

 

 

Montgomery, R.M., dan Norton, R.  1981. Sex Differences and Similarities in 

Communicator Style Communication Monographs. 

 

 

Norton, R. W.  1978.  Foundation of a Communicator Style Construct. Human 

Communication Research. 

 

http://ionicframework.com/


103 
 
 

 

 

Norton, R. W.  1983. Communicator Style. Sage.  Beverly Hills.  

 

 

Norton, R. W., dan Pettegrew, L. S. 1979.  Attentiveness as a Style of 

Communication: A Structural Analysis. Communication Monographs. 

 

 

Nussbaum. F., dan Scott, M. D.  1979.  Instructor Communication Behaviors and 

Their Relationship T\to Classroom Learning.  Communication Yearbook. 

 

 

O'Hair, D., Cody, M., Goss, B., dan Krayer, K.  1988.  The Effect of Gender, 

Deceit Orientation and Communicator Style on Macro-Assessments of 

Honesty.  Communication Quarterly. 

 

 

Paulhus, D. L.  1991.  Measurement and Control of Response Bias. In JP 

Robinson, PR Shaver dan LS Wrightsman, Measures of Personality and 

Social Psychological Attitudes, San Diego: Academic Press Inc. 

 

 

Prince.  2008.  A Comparison of Direct Versus Self-report Measures for 

Assessing Physical Activity in Adults: A Systematic Review.  The 

International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.  

BioMed Central Ltd. 

 

 

Porter, D. T.  1982.  Communicator Style Perceptions as a Function Of 

Communication Apprehension.  Communication Quarterly. 

 

 

Shalahuddin, M. dan Rosa A. S. 2008. Analisis dan Desain Sistem Informasi. 

Bandung: Politeknik Telkom. 

 

 

Shalahuddin, M. dan A. S, Rosa. 2013. Rekayasa Perangkat  Lunak  Terstruktur 

Dan Berorientasi Objek. Informatika. Bandung. 

 

 

Spielberger, C. 2004.  Encyclopedia of Applied Psychology.  Elsevier. 

 

 

Syafiq, A. dan Fikawati, S. 2016. Metodologi dan Manajemen Tracer Study 

Universitas Indonesia, PT RajaGrafindo Persada. 

 

 



104 
 
 

 

Tardy, C. H., Childs, R. J., dan Hampton, M. M. 1985.  Communication and Type 

A coronary-prone Behavior: Preliminary Studies of Expressive and 

Instrumental Communication.  Perceptual and Motor Skills. 

 

 

Thong, N.  2015.  Developing Geolocation Chat Base Application with Ionic 

Framework. Oulu University of Applied Sciences. 

 

 

van de Looij-Jansen dan Erik Jan de Wilde.  2008.  Comparison of Web-Based 

versus Paper-and-Pencil Self-Administered Questionnaire: Effects on 

Health Indicators in Dutch Adolescents. Health Serv Res. 

 

 

Widhiarso, W. 2012. Aplikasi Teori Respons Butir untuk Mengidentifikasi 

kecenderungan Responden Memilih Opsi Tengah pada Skala Psikologi. 

Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. 

 

 

Zimbardo, P. G. 1969.  The Human Choice: Individuation, Reason, And Order Vs. 

Deindividuation, Impulse, And Chaos. 
 


