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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pengembangan Diri merupakan hal penting dimana 

seseorang harus mengenali dirinya sendiri jika ingin sukses. 

Dijelaskan bahwa ketika seseorang berada dalam suatu kondisi 

yang tidak sesuai dengan kepribadiannya maka ia akan 

mengalami kelelahan dan dalam jangka panjang akan 

mengalami stress sehingga tidak ada prestasi yang bisa ia buat 

di lingkungan tersebut. 

Alangkah baiknya jika mengenal diri sendiri terlebih dahulu 

yaitu mengetahui kekuatan dan kelemahan kemudian 

memaksimalkan potensi yang dimiliki. 

DISC (Dominant, Influence, Steady dan Compliance)  dan 

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) adalah alat dalam psikologi 

yang dapat digunakan untuk membaca karakter dan perilaku 

seseorang. Hasil DISC terdiri dari kombinasi empat kategori 

(Dominant, Influence, Steady dan Compliance), misal : ID yang 

berarti seseorang condong pada kategori Influence dan didukung 
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kategori Dominant sedangkan MBTI terdiri dari 16 kategori 

kepribadian tanpa kombinasi. 

Namun banyak juga orang yang belum dapat mengetahui 

kelebihan dari kepribadian diri sendiri. Membaca kepribadian 

termasuk privasi, karena itu perlu dibuat aplikasi yang dapat 

mengetahui kepribadian alami dan potensi diri seseorang yang 

digunakan secara pribadi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

bagaimana cara membuat  suatu “Aplikasi Tes Profil DISC 

Menggunakan Java SE“ untuk mengetahui kepribadian alami dan 

potensi diri sehingga diharapkan seseorang akan berusaha agar 

dapat memaksimalkan potensi diri. 
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1.3 Ruang Lingkup 

Untuk mengurangi meluasnya pembahasan tentang  

“Aplikasi Tes Profil DISC Menggunakan Java SE“ maka dibuat 

batasan masalah seperti dibawah ini : 

1. Aplikasi offline, berjalan di desktop dan dibuat 

menggunakan Java SE. 

2. Dapat digunakan pengguna tanpa login. 

3. Isi aplikasi adalah kuis tes Profil DISC berupa 

pertanyaan “like” dan “dislike”. 

4. Soal tes yang ditampilkan diambil dari buku The 

DISC Codes yang berjumlah 24 dan disimpan dalam 

tabel banksoal dalam database menggunakan 

SQLite. 

5. Pertanyaan berupa intruksi untuk memilih sifat 

memilih sifat yang paling sesuai dan tidak sesuai 

dengan user (“like” atau “dislike”). 

6. Hasil tes berbentuk grafik batang dan penjelasan dari 

karakter yang tampil. 

7. Tersedia fasilitas admin yang dapat diakses apabila 

sudah login sebagai admin.  

8. Fasilitas admin berupa edit, tambah, dan hapus soal 

untuk mempermudah admin dalam mengupdate soal.  
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1.4 Tujuan 

“Aplikasi Tes Profil DISC Menggunakan Java SE“ ini 

bertujuan membantu pengguna aplikasi untuk mengetahui 

kepribadian alami dan potensi diri sehingga diharapkan 

seseorang akan berusaha agar dapat memaksimalkan potensi 

yang ada pada dirinya atau strength zone yaitu dengan cara 

berada pada kondisi yang sesuai dengan kepribadiannya. 


