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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Belajar dan Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan kegiatan interaktif antara pendidik dan peserta didik. 

Belajar adalah proses memperoleh keterampilan, kemampuan, dan sikap yang berbeda 

melalui pengalaman siswa yang berbeda karena adanya perubahan perilaku (Hariadi, 

2011). Belajar merupakan upaya untuk mengajar siswa (Hariadi, 2000). Pengertian di 

atas menunjukkan bahwa tujuan belajar siswa adalah merancang model pembelajaran. 

Menurut Degeng (Hariadi, 2011), ada dampak lingkungan yang membantu siswa 

belajar lebih baik. Lingkungan merupakan sumber utama kebebasan (fleksibilitas) 

siswa dalam melaksanakan proses pembelajaran   

Ada berbagai cara belajar di setiap zaman, tetapi menurut pengertian di atas, 

belajar sebenarnya adalah pengejaran positif terhadap pengetahuan yang diberikan 

atau diberikan secara pasif oleh orang lain. Di masa lalu, pembelajaran dilakukan 

dengan cara tradisional dan alat-alatnya sangat terbatas. Bandingkan dengan hari-hari 

ketika belajar dapat dilakukan dengan cara apa pun. Paragraf berikut menjelaskan 

pembelajaran untuk generasi sekarang. 

 

2.1.1. Metode Pembelajaran 

Metode pembelajaran adalah metode yang digunakan guru untuk membangun 

hubungan dengan siswa saat mereka mengajar (Nana Sudjana, 2005). Menurut 

Haryanto (2011), metode pembelajaran yang umum meliputi metode kursus, metode 

diskusi, metode demonstrasi, kombinasi metode kursus dan metode lainnya, metode 

demonstrasi anggota, metode eksperimen, metode wisata bisnis, metode pelatihan 

keterampilan, dll. Ada. , Metode pengajaran kelompok, metode peer teaching, metode 

pemecahan masalah, metode proyek. 

 

2.1.1.1. Metode Pembelajaran Demonstrasi 

Demonstrasi atau Pertunjukan adalah peragaan atau pertunjukan yang 

menunjukkan jalannya suatu peristiwa. Menurut Muhibbin Syah (2006), demonstrasi  
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adalah suatu metode pengajaran, baik secara langsung dengan menyajikan urutan 

unsur, fakta, aturan dan kegiatan, atau dengan menggunakan materi yang berkaitan 

dengan topik yang disediakan dokumen. 

 

2.2. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya 

Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada adalah Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) Pemerintah Kota Surabaya yang didirikan sebelum penjajahan 

Belanda. Jika dasar konstitutif BUMD adalah peraturan daerah n. 30 Juli 1976, 

disahkan dengan SK Gubernur Jawa Timur tanggal 6 November 1976 n. Terbitan 

II/155/76 dan diterbitkan pada tanggal 23 November 1976 dalam Buletin Resmi 

Daerah Kota Surabaya Tingkat II 1976 Seri C. /C. PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya memiliki dua instalasi pengolahan air minum di wilayah Ngagel dan Karang 

Pilang, dengan empat sumber yang digunakan untuk melayani pelanggan di Kota 

Surabaya dan kota-kota tetangga seperti Gresik, Sidoarjo dan Pasuruan. (PDAM 

Surya Sembada Kota PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, 2017) 

 

2.1.2. Sistem Pengolahan Air Minum PDAM Surya Sembada Kota 

Surabaya 

Peralatan pengolahan air meliputi pompa masuk atau intake, aerator, pra-

sedimentor, filter, clearator, flash mixer, desinfektan, dan tangki penyimpanan taua 

reservoir. Semua perangkat tersebut dapat dikelola melalui sistem IT yang ada. Selain 

peralatan, PDAM juga menggunakan bahan kimia seperti kaporit klorin dan tawas 

dalam proses pengolahan air bersih. Kualitas air yang dihasilkan dikontrol oleh 

laboratorium. Alhasil, air yang dihasilkan selalu memenuhi standar kebersihan air 

bersih (Standard Operating Procedure, 2012). 
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Gambar 2. 1 Alur Pengolahan Air PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 

 

Alur dalam proses pengolahan air di PDAM Surya Sembada dapat dijabarkan sebagai 

berikut : 

a. Intake 

Adalah pompa tempat  terjadinya proses dimana masuknya air baku yang dipompa 

ke dalam instalasi pengolahan air minum 

b. Aerator 

bangunan yang bertugas untuk meningkatkan kadar oksigen pada air baku atau 

bisa disebut proses aerasi. 

c. Prasedimentasi 

sebuah bak kolam besar yang  bertujuan untuk mengendapkan partikel-partikel 

kasar yang terbawa di air baku. 

d. Flash mixer 

Unit pengaduk cepat yang bertujuan untuk melarutkan tawas ke air baku agar    

terlarut. 

Air Baku

Intake

Prasedimentasi

FFlash Mixer

FClerator

FFilter

Desinfektan

Reservoir

Selesai

Aerator



7 

 

e. Clearator  

Merupakan tempat terjadinya pemisahan padatan halus dengan menggunakan 

bahan kimia sehingga terbentuk flok yang mudah terendap yang biasa disebut 

proses flokulasi dan koagulasi 

f. Filter 

Unit yang bertugas untuk memisahkan padatan yang tidak tersaring pada proses 

sebelumnya menggunakan media pasir silica. 

g. Desinfeksi 

Adalah proses pembubuhan gas chlor untuk membunuh bakteri-bakteri pathogen. 

h. Reservoir 

Bangunan penampung air hasil olahan sebelum didistribusikan kepada pelanggan. 

 

2.3. Sistem Operasi Android 

Menurut Suprianto dan Agustina (2012), Android menggunakan sistem operasi 

Linux tetapi dijelaskan dalam buku mereka sebagai sistem operasi seluler yang 

dimodifikasi. Android, Inc. pada tahun 2005 sebagai bagian dari strategi untuk 

menembus pasar sistem operasi seluler. Itu diakuisisi oleh. Google telah mengambil 

alih semua pekerjaan Android, termasuk tim yang mengembangkannya.  

Keuntungan utama dari Android adalah pendekatan aplikasi yang 

terintegrasi.Pengembang hanya fokus pada pembuatan aplikasi. Aplikasi dapat 

berjalan di platform lain selama masih menggunakan sistem operasi Android 

(Suprianto dan Agustina, 2012).  

Android adalah salah satu platform sistem operasi paling populer di komunitas 

karena sifat open source yang dapat dikembangkan pengguna. Android merupakan 

generasi baru dari platform mobile berbasis Linux yang mencakup sistem operasi, 

middleware dan aplikasi (Nazruddin Safaat, 2012). Arsitektur Android terdiri dari 

elemen-elemen berikut: 

a. Applications dan Widgets: layer (lapisan) dimana pengguna hanya berhubungan 

dengan aplikasi saja. 

b. Applications Framework: lapisan dimana para pengembang melakukan pembuatan 

aplikasi yang akan dijalankan di sistem operasi Android dengan komponen - 
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komponennya meliputi views, contents provider, resource manager, notification 

manager, activity manager. 

c. Libraries: lapisan dimana fitur-fitur android berada yang berada diataskernel 

meliputi library C/C++ inti seperti Libc dan SSL. 

d. Android Run Time: lapisan yang membuat aplikasi Android dapat dijalankan 

dimana dalam prosesnya menggunakan implementasi Linux yang terbagi menjadi 

dua bagian yaitu Core Libraries dan Dalvik virtual Machine. 

e. Linux Kernel: Layer yang berisi file-file system untuk mengatur processing, 

memory,  

resource, driver, dan sistem operasi android lainnya.  

Sistem operasi yang mendasari Android dilisensikan dibawah GNU, GPLv2 

(General Public License verse 2) yang sering dikenal dengan istilah copyleft. 

Pendistribusian Android dibawah lisensi dari Apache Software yang memungkinkan 

untuk distribusi kedua dan seterusnya. 

 

2.3.1. Versi Android 

Sejarah Android dimulai pada tahun 2005 ketika diakuisisi oleh Google. Rubin 

dan anggota pendiri lainnya terus mengembangkan sistem operasi di bawah pemilik 

baru. Diputuskan untuk menggunakan Linux sebagai dasar untuk sistem operasi 

Android. Sistem operasi Android sendiri tersedia secara gratis untuk produsen ponsel. 

Pesatnya perkembangan teknologi telah menjadikan Android salah satu sistem operasi 

paling populer di dunia. Sistem operasi besutan raksasa Google ini membius banyak 

pengguna smartphone yang menggunakannya. Tidak dapat disangkal bahwa Android 

memiliki semua kelebihan yang diposisikan sebagai sistem operasi seluler paling 

populer di dunia dalam beberapa tahun terakhir. Dari segi keamanan, iOS dinilai lebih 

baik dari Android.  

Dalam prosesnya, Android telah merilis banyak versi dengan fitur dan peningkatan 

yang berbeda untuk setiap versi baru. Pada tahun 2008, HTC Dream, smartphone 

pertama yang menggunakan sistem operasi Android 1.0 Astro Boy (API level 1), 

dirilis. Versi Android yang dirilis sejauh ini: 

Dalam perjalanannya Android telah merilis banyak versi tentunya dengan berbagai  
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macam fitur dan perbaikan ditiap versi yang baru. Pada tahun 2008 dirilis smartphone 

pertama yang menggunakan sistem operasi Android 1.0 Astro Boy (API level 1) yaitu 

HTC Dream. Adapun versi-versi Android yang telah dirilis hingga saaat ini: 

a. Android 1.1 Bender (API level 2) 

Pertama kali Android diluncurkan pada tahun 2009, setahun sebelumnya Google 

telah merilis versi beta yang diperkenalkan kepada khalayak ramai. Android versi 

pertama dikenal dengan Android 1.1.  

b. Android 1.5 Cupcake (API level 3) 

Pada tanggal 27 April 2009, Google merilis Android versi Cupcake. Cupcake 

adalah versi Android yang memulai tradisi penamaan kue untuk rilis Android. Ini 

dapat menambahkan beberapa fitur dan peningkatan baru dibanding versi 

sebelumnya. 

Berikut Fitur – fitur yang disediakan oleh Android Cupcake: 

c. Android 1.6 Donut (API level 4) 

Pada bulan September tahun 2009, Google merilis Android versi Donut. Versi 

Donut menambahkan fitur terbesar, yang tak lain dukungan untuk CDMA yang 

memperluas pasar pengguna baru ke Android. CDMA adalah teknologi yang 

digunakan oleh jaringan mobile Amerika pada saat itu. Berikut Fitur – fitur yang 

disediakan oleh Android Donut: 

d. Android 2.0, 2.0.1, 2.1 Éclair (API level 5, 6, 7) 

Pada bulan Oktober tahun 2009, sekitar setahun setelah peluncuran Android 1.0, 

Google merilis versi 2.0 dari OS, dengan nama Android Eclair. Versi ini adalah 

pertama yang menambahkan dukungan Text-to-Speech. Berikut Fitur – fitur yang 

disediakan oleh Android Eclair: 

e. Android 2.2 – 2.2.3 Froyo (API Level 8) 

Pada tanggal 20 Mei 2010, Google kembali merilis Android versi terbaru dan 

menamainya dengan Froyo. Nama Froyo ini diambil dari singkatan frozen yogurt. 

Smartphone pertama yang membawa merek Google Nexus, Nexus One, dirilis 

dengan Android 2.1 dari kotak pada awal tahun 2010, namun dengan cepat 

menerima update over-the-air ke Froyo akhir tahun . 

f. Android 2.3 – 2.3.7 Gingerbread (API Level 9, 10) 

 



10 

 

Pada Tahun 2010, Google merilis Android dan menamainya dengan sebutan 

Gingerbread. Tanggal 13 September 2017, Google menunjukkan bahwa hanya 0,6 

persen dari semua perangkat Android yang saat ini menjalankan beberapa versi 

Gingerbread. Fitur utama termasuk dukungan NFC, SIP untuk panggilan Internet. 

g. Android 3.0, 3.1, 3.2 Honeycomb (API Level 11, 12, 13) 

Pada bulan Mei 2011, Google meluncurkan Android Honeycomb yang didasari 

untuk memperluas Android yang mendukung layar tablet. Namun, Versi Android 

ini paling diabaikan dari semua versi karena dirilis khusus untuk tablet dan tidak 

pernah sampai ke ponsel. 

h. Android 4.0 – 4.0.4 Ice Cream Sandwich (API Level 14, 15) 

Pada bulan Oktober 2011, Android Ice Cream Sandwich dirilis. Versi ini 

menghadirkan sejumlah fitur baru bagi pengguna yang menggabungkan beberapa 

fitur versi Honeycomb tablet saja dengan smartphone yang berorientasi pada 

Gingerbread. 

i. Android 4.1, 4.2, 4.3 Jelly Bean (API Level 16, 17, 18) 

Pada bulan Juni 2012 Jelly Bean dirilis, untuk pertama kalinya Google merilis 

Android 4.1. Namun selang beberapa bulan, Google merilis kembali Versi 

Android 4.2 dan 4.3, keduanya berada di bawah label Jelly Bean, yang masing-

masing pada bulan Oktober 2012 dan Juli 2013. 

j. Android 4.4 Kitkat (API Level 19) 

Pada bulan November 2013, Android KitKat dirilis, satu-satunya versi OS yang 

benar-benar menggunakan nama sepotong permen dan menjadi salah satu versi 

Android yang paling disukai oleh pengguna Smartphone di dunia. 

k. Android 5.0 – 5.1 Lollipop (API Level 20, 21) 

Pada bulan Mei 2014 Android 5.0 Lollipop pertama kali diperkenalkan. Android 

Lollipop  

merupakan perancangan ulang terbesar untuk Android. Smartphone Google Nexus 

6, bersama dengan tablet Nexus 9-nya, merupakan perangkat pertama yang 

memiliki Lollipop yang telah terpasang sebelumnya. Peningkatan terbesar yang 

dilakukan oleh Lollipop adalah pengenalan Material Design yang dengan cepat 

menjadi bahasa desain terpadu yang diterapkan di seluruh produk Google. 
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l. Android 6.0 Marsmellow (API Level 23) 

Pada tahun 2015 Android Marshmellow dirilis. Perangkat smartphone Android 

pertama yang dikirim bersama Marshmallow yang telah terpasang sebelumnya 

adalah smartphone Google Nexus 6P dan Nexus 5X, dengan tablet Pixel C-nya. 

Tujuan dikembangkannya Android Marshmallow ini untuk membuat bagian sudut 

pada Android Lollipop agar lebih baik lagi. 

m. Android 7.0 - 7.1 Nougat (API Level 24, 25) 

Pada Tahun 2016. Android Nougat diperkenalkan. Sebelum Nougat terungkap 

"Android N" dirujuk secara internal oleh Google sebagai "New York Cheesecake". 

n. Android 8.0 – 8.1 Oreo (API Level 26, 27) 

Pada bulan Maret 2017, Google merilis Android 8.0 Oreo. Pada waktu bersamaan 

di bulan Agustus, Google mengkonfirmasi Oreo akan menjadi nama publik untuk 

Android 8.0. Sperti yang kita ketahui Ini adalah kedua kalinya Google memilih 

nama merek dagan untuk Android (Oreo dimiliki oleh Nabisco). 

o. Android 9.0 Pie (API Level 28) 

Pada tanggal 6 Agustus 2018 Google mengumumkan merilis Android Pie. 

Sebelum dirilis, Android Pie ditinjau oleh pengembang pada 7 Maret 2018. 

Pratinjau kedua, dianggap kualitas beta, dirilis pada 8 Mei 2018. Beta terakhir 

Android Pie (pratinjau kelima, juga dianggap sebagai "Kandidat Rilis") dirilis pada 

25 Juli 2018. 

p. Android 10 (API Level 29) 

Pada tanggal 13 Maret 2019, Google mengumumkan Android 10 dan beta pertama 

dirilis pada hari yang sama (dengan nama "Android Q" pada saat itu). Beta kedua 

dirilis pada 3 April 2019. Beta ketiga dirilis pada konferensi Google I/O pada 7 

Mei 2019. Kemudian, pada 5 Juni, Google merilis beta keempat, dengan API Level 

29. 

Pada 10 Juli 2019, Google merilis Beta 5 dengan API 29 SDK terbaru serta 

perbaikan dan pengoptimalan terbaru. Ini adalah kandidat pemula tes. Pada 7 Agustus 

2019, Google merilis beta terbarunya, Beta 6. Sebelum mengumumkan Android Q, 

Google mengumumkan pada Agustus 2019 bahwa mereka hanya akan memanggil 

versi resmi Android 10 dan tidak menggunakan Android. Konvensi. Sebagai aturan  
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praktis, gunakan nama panggilan untuk nama dan huruf makanan penutup. Android 

10 pernah dikenal sebagai "Queen's Cake".Secara internal, Android 10 disebut Fifteen 

Tart. Versi stabil Android 10 dirilis pada 3 September 2019. 

 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu membantu  dalam proses perancangan dan 

pembangunan media pembelajaran ini. Terdapat lima jurnal dan penelitian 

terdahulu yang telah menjelaskan mengenai media untuk pembelajaran  di 

zaman ini beserta dengan pengaruhnya. Berikut adalah Jurnal dan penelitian 

yang telah dirangkum isi dan kesimpulannya: 

1. Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Hadis Untuk Perangkat Mobile 

Berbasis Android (Supriono, 2014). Menjelaskan tentang bagaimana 

merancang sebuah sistem berbasis Android untuk pembelajaran Hadist. 

Yang mana dalam perancangannya juga terdapat pembagian kuisioner 

kepada guru dan murid untuk mengetahui seberapa efektif aplikasi yang 

direncang oleh pembuat.  

2. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis android pada Kompetensi 

Dasar Mengidentifikasi Komponen Elektronika Daya (Elda) di SMK 

(Delkisyarangga, 2017) . Dalam Skripsi ini menjelaskan bagaimana 

pengembangan media pembelajaran untuk mengidentifikasi komponen 

elektronika daya dan bagaimana mengetahui seberapa efektif dan kelayakan 

penggunaan media pembelajaran tersebut dalam sebuah aktifitas 

pembelajaran. 

3. Aplikasi Multimedia sebagai Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Materi Budaya di Indonesia menggunakan Unity Engine untuk 

Sekolah Dasar. (Ade Riyantika Dewi, 2015). Dalam jurnal ini dijelaskan 

media pembelajaran menggunakan Unite Engine yang digunakan untuk 

pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial  bermanfaat dan efektif sebagai 

pengganti media pembelajaran yang sebelumnya. 
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4. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Android Dalam Materi 

Besaran Pada Mata Pelajaran Fisika Kelas X Smk Al Falah Winong. (Ari 

Anggraeni,2019) 

publikasi ilmiah ini menjelaskan tentang pembuatan media pembelajaran 

mata pelajaran materi besaran. Dalam perancangannya penulis 

menggunakan metode SUS untuk metode pengujiannya dimana penulis 

mendapatkan nilai 82,5 dari ahli materi dan 77,5 dari ahli media. 

5. Game Edukasi Berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran Untuk Anak 

Usia Dini. (Dian Wahyu Putra dkk. 2016) 

Pada jurnal ini dijelaskan bagaimana merancang game edukasi sebagai 

media pembelajaran untuk usia dini, yang dapat dengan mudah dipahami 

dan diakses oleh anak diusia dini 3-6 tahun.  

Penelitian terdahulu ini akan menjadi acuan untuk mengembangkan aplikasi 

pembelajaran berbasis Android yang di dalamnya terdapat bagaimana 

proses pengolahan air di Instalasi Pengolahan.  Untuk  lebih  jelasnya,  fitur-

fiturnya  dijelaskan pada metode penelitian. 

 

2.5. Model Penelitian 

Model Waitfall digunakan dalam pengembangan perangkat pembelajaran 

pengolahan air PDAM Surya Sembada di Surabaya. Metode Waterfall adalah 

model klasik sekuensial dan sistematis untuk membangun aplikasi atau sistem 

perangkat lunak. "Siklus hidup klasik" (Pressman, 2015). Model ini 

mengambil pendekatan yang sistematis dan berurutan ketika merancang sistem 

yang akan dibangun. Oleh karena itu, pola ini disebut pendekatan waterfall 

karena Anda harus menunggunya selesai dan dijalankan secara berurutan 

sebelum Anda mengkompilasi aplikasi.  

Adapun beberapa tahapan – tahapan yang dilalui untuk membangun suatu 

sistem atau aplikasi menggunakan metode waterfall, adalah sebagai berikut: 
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1. Requirement (Analisis Kebutuhan) 

Proses atau tahapan pengumpulan kebutuhan piranti perangkat lunak dan 

perangkat keras untuk membangun suatu sistem atau aplikasi yang akan 

dibangun seperti mengetahui kebutuhan fungsional dan kebutuhan non 

fungsional, serta perancangan antarmuka untuk pengguna (user) dari sistem 

atau aplikasi yang akan dibuat. 

2. Design (Perancangan dan permodelan) 

Proses atau tahapan membuat suatu rancangan sistem atau aplikasi yang 

dimana sesuai dengan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional 

yang telah ada di tahap sebelumnya (requirement). Sehingga terlihat 

gambaran bentuk sistem atau aplikasi yang akan di bangun. Design dapat 

berupa rancangan design UML (Unified Modelling Language), User 

Interface. 

3. Implementation (Penerapan) 

Proses atau tahapan mengimplementasikan dari tahap design ke dalam 

tahapan selanjutnya yang menggambarkan dari tahap design untuk menjadi 

hasil karya (sistem atau aplikasi) yang akan di gunakan untuk pengguna 

(user) 

4. Verification (Pengujian) 

Proses atau tahapan dimana suatu sistem atau aplikasi yang dibangun akan 

diuji. Sehingga untuk mengetahui apakah suatu sistem atau aplikasi tersebut 

layak atau tidak untuk digunakan memalui tahapan pengujian dan tahapan 

verifikasi oleh pengguna berupa analisa kepuasan dengan cara, pengguna 

(user) akan menguji aplikasi tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan 

pengguna (user). 

5. Maintenance (Pemeliharaan) 

Proses atau tahapan akhir pada metode waterfall diamana sistem atau 

aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna (user) 

kemudian dilakukan pemeliharaan yang mencakup dari beberapa kesalahan 
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kesalahan yang tidak ditemukan pada tahap sebelumnya, pada tahap ini juga 

dapat dikatakan sebagai tahapan pengembangan aplikasi selanjutnya. 

 

2.6. Pengujian Aplikasi 

Pengujian aplikasi merupakan aktifitas atau tahapan yang direncanakan 

secara sistematis untuk mengevaluasi atau menguji aplikasi yang dibangun 

akan berjalan seduai dengan keinginan, sehingga tidak terdapat error atau tidak 

berjalan dengan semestinya (Rosa dan Sholahuddin, 2011). 

Pengujian aplikasi dilakukan untuk menghidari dan meminimalisir 

kesalahan kesalahan pada saat akan digunakan oleh pengguna (user). Adapun 

tahap pengujian pada aplikasi ini yaitu Blackbox testing dan System Usability 

Scale (SUS) 

1. Blackbox Testing 

Blackbox testing adalah menguji sistem atau aplikasi berdasarkan segi 

spesifikasi fungsional tanpa menguji kode program yang telah dibangun. 

Blackbox testing dilakukan dengan cara memastikan dan mengetahui fungsi 

fungsi masukan dan keluaran dari sistem atau aplikasi yang dibangun 

bekerja sebagaimana mestinya. (Sukamto dan Shalahuddin, 2013) 

 

2. System Usability Scale (SUS) 

Ada banyak kuesioner untuk mengukur kegunaan, seperti System Usability 

Scale (SUS) (Brooke, J. 1996). SUS adalah alat pengukuran kegunaan. 

Produk. Karena beberapa fitur SUS, SUS menarik dan berbeda dari survei 

lainnya.Pertama, SUS terdiri dari 10 pertanyaan yang membantu responden 

menjawab dengan relatif cepat dan mudah. Kedua, karena SUS adalah 

teknologi independen, dapat digunakan secara luas untuk situs web, telepon 

pintar, respon suara interaktif (IVR), sistem (kunci dan suara), televisi, dll. 

Ketiga, hasil soal berupa skor tunggal antara 0 dan 100, yang relatif mudah 

dipahami dalam berbagai bidang, baik secara individu maupun kelompok. 


