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ABSTRAKSI 

 

Sosiogram adalah grafik yang menunjukkan hubungan atau interaksi 
individu dalam sebuah kelompok, dan sekaligus dapat ditemukan pola hubungan 
sosial individu dengan individu lainnya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan 
kepada pakar, banyak konselor yang merasa kesulitan untuk membuat grafik 
sosiogram karena dirasa cukup rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama. 
Alangkah lebih baik jika waktu tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan 
konseling. Waktu yang terbatas membuat konselor tidak dapat maksimal dalam 
menggunakan sosiogram sebagai salah satu data untuk konseling. Selain itu, 
aplikasi sosiogram yang ada dirasa tidak dapat berfungsi dengan baik maupun 
dirasa membuang waktu karena harus menginput ulang kembali dari awal. 

Berdasarkan masalah dan kebutuhan yang ada, dibuat sebuah sistem 
aplikasi sosiogram untuk memudahkan konselor untuk mengakses sekaligus 
mendapatkan grafik sosiogram dengan lebih mudah. Aplikasi ini dibuat dengan 
berbasis web. Bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan 
sistem ini adalah PHP, HTML, dan JavaScript. Aplikasi ini memungkinkan 
pengguna (sebagai konselor) untuk dapat membuat soal, kelompok, kategori serta 
kuesioner. Lalu setelah kuesioner selesai diisi oleh pengguna lain (sebagai 
anggota) dalam satu kelompok, pengguna (sebagai konselor) akan mendapatkan 
hasil berupa tabel hasil memilih, matrix atau tabel sosiometri, grafik frekuensi, 
grafik sosiogram, dan membuat  pengelompokan berdasarkan hasil kuesioner 
yang didapat.  

Aplikasi ini telah melewati proses uji coba dan evaluasi dengan 
mengujicobakan aplikasi kepada target pengguna. Respon yang didapatkan 
positif, informasi dan visualisasi yang disajikan dalam aplikasi ini sangat jelas 
bagi pengguna, dan konselor merasa terbantu dengan aplikasi ini. Aplikasi ini 
dapat menjadi salah satu solusi bagi konselor untuk membantu konselor merekap 
hasil kuesioner menjadi lebih mudah.    

  
(Kata Kunci : sosiometri, sosiogram, web usability) 
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