BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Ujian seleksi menjadi anggota polisi harus mengikuti serangkaian tes seperti
pemeriksaan administrasi, tinggi badan, pemeriksaan kesehatan, tes akademik
dan tes psikotes. Dan salah satu tes yang dirasa paling susah ialah tes tertulis, tes
tertulis ini terdiri dari tes akademik dan tes psikotes.
Mengapa tes psikotes ini dirasa paling susah hal ini dikarenakan para peserta
merasa asing dengan soal-soal yang diujikan, mereka kurang memahami tentang
soal-soal tersebut dan sulitnya mendapatkan buku ataupun informasi tentang soal
psikotes tersebut,
Dari masalah diatas penulis mengembangkan sebuah apliaksi panduan dan
contoh soal psikologi berbasis android ini untuk membantu para calon peserta
tes masuk POLRI dalam mengenal soal-soal tes psikotes masuk polri dan
mengukur tingkat pemahaman mereka tentang soal psikotes ini.
Supaya mereka mudah dalam belajar dan memahami bagaimana soal tes
psikologi tersebut tanpa harus mencari buku-buku diperpustakaan daerah yang
susah mereka jangkau, dengan adanya aplikasi ini mereka cukup menginstallnya di handphone mereka dan bisa belajar kapan saja tanpa terbatas waktu
dan tempat.
Pada aplikasi sebelumnya hanya terdapat panduan soal tesspikologi, disini
penulis membuat sebuah aplikasi panduan dan latihan soal, dengan
menambahkan panduan dan soal latihan pengguna bisa mencoba beberapa soal
tes psikologi tersebut, dari latihan yang dikerjakan pada aplikasi ini pengguna
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langsung bisa mengetahui nilai mereka setelah mencoba latihan tersebut, jadi
dengan adanya nilai yang ada pada latihan soal ini pengguna dapat mengetahui
batas pemahaman mereka tentang soal psikotes. Dan latihan soal pada aplikasi
ini dibatasi hanya beberapa fitur soal latihan yang bias dikerjakan, seperti
kecerdasan (deret angka dan matematika cerita), kemampuan verbal, (analogi,
antonim, dan sinonim)dansoalkecermatan (angka hilang, huruf hilang, dan
simbol hilang).

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan perumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana mengembangkan aplikasi panduan dan latihan soal untuk
penerimaan masuk polri.
2. Bagaimana mengetahui kelayakan aplikasi panduan dan latihan soal psikotes
masuk polri.

1.3 Batasan Masalah
Adapun batasan masalah dari permasalahan yang dibahas adalah:
1. Aplikasi ini hanya menyajikan contoh-contoh soal psikotes, panduan masuk
polri dan soal latihan.
2. Aplikasi ini hanya menyajikan beberapa latihan soal yang bisa dikerjakan,
seperti kecerdasan (matematika aljabar dan penalaran simbol dan
menggambar).Sumber: buku driling soal-soal tes masuk polri
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1.4 Tujuan Penelitian
Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk:
1. Membuat aplikasi tes psikologi untuk calon siswa polri berbasis android
yang diharapkan dapat menjadi salah satu aplikasi psikotes mengenai,
memahami soal-soal psikotes dan menjadi aplikasi untuk latihan soal tentang
psikotes bagi anggota yang akan mencalonkan diri menjadi polri.
2. Membuat panduan dan soal tes psikotes sebagai media pembelajaran dan
bahan uji coba soal guna menghadapi tes yang sebenarnya.

1.5 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Memberikan beberapa contoh soal psikologi dan panduan cara masuk polri.
2. Memudahkan pengguna dalam mengerjakan soal-soal tentang psikotes.
3. Sebagai bahan uji coba batas pemahaman tentang soal-soal psikotes masuk
polri dengan mencoba mengerjakan beberapa soal yang disediakan di
aplikasi ini.

