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ABSTRACT 
An application that allows students to conduct self learning is prepared. The aim of the development is to provide a 
support mechanism for students majoring in Information Systems at Bina Nusantara University, especially when learning 
the Object Oriented Analysis and Design course. The methodologies used for the data collection are questionnaire and 
interview. Other procedures required in the development include screen design, menu hierarchy, object oriented analysis 
and design. Based on the results of the observation, an application in the form of an interactive CD consisting of 
materials, examples and exercises is prepared.  The application is expected to be used as a teaching supporting tool. 
Keywords: Teaching Application, Object Analysis and Design, Information System   
 
1. Pendahuluan 
 
1.1 Latar belakang 
Kemajuan teknologi dan komunikasi tidak hanya berdampak pada sisi ekonomi dan politik, tetapi lebih jauh telah masuk 
pada aspek lain seperti sosial dan budaya manusia. Komputer telah banyak dijadikan sebagai alat pengajaran dalam 
pendidikan. Selama ini cara pembelajaran secara face-to-face ternyata memiliki kelemahan. Salah satunya adalah tingkat 
penerimaan setiap mahasiswa yang berbeda-beda sehingga ada mahasiswa yang mengerti, kurang mengerti dan bahkan 
tidak sama sekali.  
 
Dalam hal ini, perangkat ajar berbasis komputer bisa membantu mengatasi permasalahan-permasalahan ini. Di samping 
itu, perangkat ajar seperti ini juga dapat meringankan beban para pengajar, sehingga proses pembelajaran bisa berjalan 
dengan baik dan bahan-bahan yang diajarkan bisa dimengerti oleh mahasiswa. Melalui cara belajar dengan menggunakan 
komputer, pelajaran bisa disampaikan dalam bentuk interaktif dan bisa mengilustrasikan sebuah konsep melalui animasi, 
suara dan demonstrasi yang atraktif. Aplikasi ini memperbolehkan mahasiswa untuk belajar tanpa batas waktu. 
Kapanpun pengguna hendak belajar dapat langsung menjalankan aplikasi ini.  
 
Bina Nusantara yang merupakan sebuah universitas yang lebih dikenal dengan kemajuan Teknologi Informasinya, telah 
menerapkan berbagai bentuk pembelajaran menggunakan teknologi. Penelitian ini merupakan salah satu komponen untuk 
mendukung misi dan visi Bina Nusantara. Materi yang akan diambil untuk perangkat ajar ini adalah materi analisa dan 
perancangan sistem yang mencakup keseluruhan materi. Perangkat ajar ini dirancang bukan untuk menggantikan fungsi 
seorang pengajar melainkan untuk membantu proses belajar mengajar yang sudah berjalan agar tidak terlalu monoton dan 
membantu penggunanya untuk dapat belajar di waktu luang agar dapat lebih memahami materi yang diajarkan. Aplikasi 
ini dibangun dengan berbasiskan multimedia.  

1.2 Identifikasi Masalah 
a. Dari hasil kuesioner dapat dilihat bahwa sebagian besar mahasiswa Universitas Bina Nusantara mempelajari mata 

kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi melalui tatap muka langsung di kelas. 
b. Tingkat kelulusan mahasiswa Universitas Bina Nusantara untuk mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem 

Informasi baik dasar maupun lanjutan masih belum maksimal. Sebagian besar nilai mahasiswa masih di bawah 
grade B. 

c. Waktu yang tersedia untuk dosen dalam menjelaskan materi Analisa dan Perancangan Sistem Informasi tidak 
mencukupi, khususnya pada materi-materi yang sulit. 

 
2. Landasan Teori 
 
2.1 Computer Assisted Instruction (Perangkat Ajar Berbasiskan Komputer) 
 
2.1.1 Pengertian Computer Assisted Instruction 
Computer Assited Instruction adalah suatu cara belajar yang efektif. Orang harus belajar secara berkesinambungan 
dengan mengerjakan pertanyaan yang disediakan, memilih topik, bertanya dan sebagainya. Konsep ini diharapkan dapat 
merubah cara belajar yang pasif menjadi aktif (Kuntjahjani, 2000, p87). Computer Assited Instruction adalah alat bantu 
pengajaran berbasiskan komputer dengan program yang interaktif. Dengan menggunakan perangkat ini, proses belajar 
menjadi lebih aktif. Perangkat ini dapat digunakan sebagai alat utama atau alat bantu pengajaran [10]. 
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2.1.2 Jenis – jenis CAI 
CAI digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan fungsi dan karakteristiknya seperti berikut ini [5]: 
a. Drill and Practice, jenis CAI ini merupakan jenis yang termudah dan menitikberatkan pada pelatihan berupa 

evaluasi belajar, yaitu menguji kemampuan  melalui tes dan belajar dari kesalahan. Jenis ini tidak menampilkan 
suatu konsep tetapi hanya mempraktikkan konsep yang sudah ada sehingga jenis ini dianggap sebagai bagian dari 
testing. Cara kerja jenis Drill and Practice adalah sebagai berikut: 
• Menampilkan pertanyaan atau masalah 
• Menerima jawaban atau tanggapan dari pengguna 
• Evaluasi jawaban dan berikan tanggapan yang baik 
• Lanjutkan ke pertanyaan lain 

b. Tutorial,  terdiri dari beberapa format rancangan, sebagai berikut; 
• Linear; format ini hanya memberikan satu rute tunggal dalam pelatihan sehingga apabila pengguna membuat 

kesalahan pada satu bagian pertanyaan maka mereka harus mulai dari awal lagi.  
• Branching; format percabangan ini memberikan kemungkinan jalur pelatihan kepada pengguna sesuai dengan 

minat dan kemampuannya. 
• Multitrack; hampir menyerupai branching, tetapi setiap jalur merupakan pelatihan yang bersifat terpisah 

sehingga pengguna lebih bebas menentukan pelatihan yang akan dipelajari. 
• Regenerative; setiap rute pelatihan dapat menghasilkan sekumpulan permasalahan yang berbeda-beda. Tingkat 

perbedaan ini dapat dilakukan pada setiap pelatihan atau pengguna yang berbeda. 
• Adaptive; penggunaan format intelegensia semu dimana tanggapan yang berbeda-beda akan menghasilkan 

sekumpulan pelatihan baru yang sesuai dengan tingkat kecakapan dan keinginan pengguna perangkat ajar. 
c. Socratic, mempunyai kemampuan menggabungkan penerapan intelegensia semu dengan tutorial dan dalam jenis ini 

terdapat dialog antara pengguna dengan komputer. Komputer menyajikan permasalahan kepada pengguna dan terjadi 
diskusi dan dialog. Jenis ini dapat juga disebut dengan istilah simulasi[3], simulasi adalah CAI yang memungkinkan 
pengguna untuk langsung berperan, berinteraksi, dan memanipulasi komputer. Simulasi bersifat cerdas sebab dapat 
mendiagnosis setiap input yang diterima. 

 
2.1.3 Kriteria Perangkat Ajar yang Baik 
Agar dapat menghasilkan cara belajar yang aktif bagi pemakainya, suatu perangkat ajar yang baik seharusnya user 
friendly, mudah dimengerti, memerlukan waktu belajar yang minimum dan bisa digunakan dari berbagai komputer 
pribadi. 

 
2.2 Multimedia 
 
2.2.1 Pengertian Multimedia 
Multimedia[4] adalah penggunaan perangkat komputer untuk menampilkan dan mengkombinasikan teks, gambar, suara 
dan video disertai dengan link dan tools  yang  memungkinkan penggunanya untuk mengontrol, berinteraksi, 
menciptakan sesuatu, dan berkomunikasi. Sedangkan media[2] adalah tempat dimana informasi dapat bergerak atau 
mengalir.  
 
Pengkombinasian yang tepat dari elemen-elemen media yang terdiri dari unsur gambar, animasi, suara, video serta 
informasi menjadi sebuah proyek multimedia akan mampu menjadi sarana penyampaian dan penyebaran informasi yang 
sangat efektif, karena gabungan dari elemen-elemen tersebut akan menghasilkan sesuatu yang indah, serasi dan menarik 
sehingga mampu menarik perhatian lebih banyak dari para penggunanya. 
 
Multimedia yang mengandung unsur interaktivitas biasa disebut multimedia interaktif. Secara umum, teknologi 
multimedia telah mengeksploitasikan komputer dengan mengintegrasikan berbagai media seperti teks, data, grafik, 
animasi, suara, dan video dalam satu bentuk digital yang mempunyai kemampuan interaktif.  
 
2.2.2. Elemen Multimedia 
Untuk membuat aplikasi multimedia, diperlukan penggabungan dari beberapa elemen, yaitu: 
a. Teks, adalah elemen dasar yang paling sederhana dalam penyampaian informasi yang membutuhkan ruang 

penyimpanan yang kecil. Sistem multimedia menggunakan teks sebagai cara yang efektif untuk mengungkapkan ide 
dan menyediakan instruksi bagi penggunanya[4]. 
Teks dibagi atas empat kategori[4]: 
• Printed text, yaitu teks yang tercetak di atas kertas. Printed text adalah elemen dasar untuk dokumen 

multimedia. 
• Scanned text, yaitu printed text yang sudah diterjemahkan oleh sebuah scanner dalam bentuk yang dapat dibaca 

oleh komputer. 
• Electronic text, yaitu teks dalam bentuk digital atau bentuk yang bisa dibaca dan dimengerti oleh komputer.  
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• Hypertext, yaitu teks yang terhubung (link). Tujuan utama penggunaannya adalah untuk menyimpan informasi 
tekstual dalam komputer dimana informasi tersebut disimpan dengan cara yang terstruktur dan saling terhubung 
satu dengan yang lainnya, sehingga pengguna dapat mencari dan mendapatkan informasi yang diinginkan 
dengan cepat.  

b. Gambar/grafik, dapat berupa gambar sintesis, dapat juga berupa gambar hasil scan dari foto, lukisan tangan, atau 
gabungan. Penggunaan gambar sangat bermanfaat untuk mengilustrasikan informasi yang akan disampaikan.  

c. Selain gambar, dapat pula digunakan grafik. Menurut Santosa (1996,p2), terdapat dua macam grafik berdasarkan 
pembuatan format filenya, yaitu : 
• Grafik bitmaps (raster), merupakan teknik pembuatan gambar dengan menentukan sebuah warna untuk setiap 

pixel yang berada pada batasan gambar.  
• Grafik struktur (vektor), yang disusun dari bentuk lingkaran, garis, elips, persegi panjang, poligon dsbnya.  

d. Suara (Audio),  menurut Hoffsetter[4], suara dapat dibedakan menjadi  empat kategori, yaitu:   
• Waveform audio, suatu file suara digital yang menyimpan informasi dalam bentuk gelombang suara. Setiap 

suara mempunyai gelombang yang menjelaskan tentang frekuensi, amplitudo, dan tinggi rendahnya nada suara 
tersebut.  

• MIDI (Musical Instrument Digital Interface), merupakan standar komunikasi yang diciptakan untuk instrumen 
musik elektronik dan komputer.  

• Audio CD, dapat merekam suara selama 75 menit. Dengan audio CD  dapat merekam bisikan yang lembut atau 
teriakan yang keras. Penamaan dalam CD-ROM dapat memungkinkan komputer secara acak mengakses sebuah 
lagu. 

• MPEG Audio Layer 3 biasa disebut juga MP3 merupakan file format menggunakan MPEG audio codec untuk 
kompresi dan dekompresi musik atau suara yang sudah direkam.  

e. Video dapat menampilkan gambar hidup untuk sebuah aplikasi multimedia. Video dapat dikategorikan dalam 
beberapa jenis, yaitu : 
• Live video feeds, yaitu video yang disiarkan langsung lewat internet dan dijadikan link video yang bersifat real 

time dalam aplikasi berbasis multimedia. 
• Videotape, yaitu media video yang paling banyak digunakan karena memiliki akses secara linear. 
• Digital video, yaitu suatu media yang menyimpan informasi filenya dalam harddisk, CD-ROM, DVD-ROM, dan 

dapat diakses secara random. 
• DVD, yaitu suatu video yang menggunakan teknologi MPEG-2 yang digunakan untuk mengkompresi sebuah 

film. 
f. Animasi[1] adalah serentetan gambar yang ditampilkan bergantian dengan waktu yang sangat cepat sehingga tampak 

seolah-olah bergerak. Animasi terdiri dari beberapa kategori, yaitu : 
• Frame animation, yaitu animasi yang membuat objek-objek bergerak dengan menampilkan serentetan gambar 

yang disebut dengan frame, dimana objek-objek tersebut muncul di tempat yang berbeda-beda di dalam layar. 
• Vector animation, yaitu animasi yang merupakan sebuah garis yang mempunyai arah, titik awal, dan panjang. 

Objek dibuat bergerak dengan merubah ketiga parameter tersebut. 
• Computational animation, yaitu suatu animasi yang membuat objek bergerak dengan merubah koordinat posisi 

x dan posisi y dari objek tersebut. 
• Morphing, merupakan perubahan dari suatu bentuk yang satu ke bentuk yang lain dengan menampilkan 

serentetan frame yang dapat membuat perubahan geraknya halus seakan-akan bentuk pertama merubah 
bentuknya sendiri ke bentuk yang lain.  

 
2.3. Analisis dan Perancangan Sistem berbasis Objek 
Menurut Larman (1998, p6), analisis adalah suatu kegiatan yang menekankan pada investigasi suatu masalah sedangkan 
design adalah kegiatan yang menekankan pada bagaimana solusi yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan memecahkan 
masalah. Object Oriented Analysis yaitu menekankan pada penemuan dan mendeskripsikan object atau konsep pada 
problem domain. Sedangkan Object Oriented Design yaitu menekankan pada pendefenisian software object yang akan 
diimplementasikan pada bahasa pemrograman.(Larman, 1998, p6) 
 
Beberapa hal penting yang terdapat dalam OOA&D adalah Inheritance, Polymorphism, Encapsulation, Message 
Sending, Association dan Aggregation. OOA&D mempunyai empat kegiatan utama, seperti ditunjukkan pada Gambar 1. 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2006; Bali, November 17, 2006  SNSI06-037 

 230

Problem 
domain 
Analysis 
• Class 

Architecture 
Design 
• Model Component 
• Function Component

Application Domain 
Analysis 

• Usage 
• Functio

Component design 
• Criteria 

Gambar 1. Empat kegiatan utama dalam OOA&D (Mathiassen, p.332) 
 

2.3.1 Problem Domain Analysis 
Kegiatan utama dalam analisis problem domain adalah menentukan: 
a. Classes, yang terdiri dari tiga aktifitas, yaitu penentuan class, event dan pembuatan event table. 

Class adalah kumpulan objek-objek yang memiliki struktur, behavioral pattern, dan atribut yang sama. Sedangkan 
object adalah instance dari sebuah class yang memiliki identitas yang bisa diturunkan dan juga memiliki kondisi 
tertentu serta behaviour yang menjelaskan apa saja yang bisa dilakukan object tersebut.  
Event table adalah kumpulan class yang mengidentifikasi event-event sebagai bagian dari behavioral patternnya. 

b. Structure, dibedakan menjadi dua, yaitu menurut class dan menurut object.  
• Struktur menurut class terdiri dari Generalization dan Cluster. 
• Struktur menurut objek terdiri dari Aggregation dan Association. 
• Behavior yang terdiri dari event trace dan behavioral pattern. 

 
2.3.2 Application Domain Analysis 
Application domain adalah bagian dari suatu organisasi yang mengawasi, mengontrol, dan mengevaluasi problem 
domain. Application domain merupakan bagian dari pengguna organisasi. Kegiatan utama dalam application domain 
adalah menentukan usage, function dan interface. 
a. Usage 

Use case adalah sebuah pola yang menggambarkan hubungan antara sistem dan actors di dalam application domain. 
Diagram use case secara grafis menggambarkan interaksi antara sistem, eksternal sistem dan user. Dengan perkataan 
lain, secara grafis digambarkan siapa yang akan mengubah sistem dan dengan cara apa pengguna dapat berinteraksi 
dengan sistem. 
Actor adalah abstraksi dari user atau sistem yang lain yang berinteraksi langsung dengan sistem. 

b. Function 
Function adalah sebuah fasilitas untuk membuat model yang berguna bagi actor. Function berfokus pada apa yang 
dapat sistem lakukan untuk membantu actor dalam melakukan pekerjaannya. Kekompleksan sebuah Function 
terbagi menjadi beberapa tipe yaitu very complex, complex, medium dan simple. 
Ada empat tipe utama Function. Tipe Function itu diklasifikasikan dari suatu Function berdasarkan interaksi antara 
component dan context dari sistem. Tipe-tipe Function itu adalah: 
• Update Function adalah diaktivasi oleh event problem domain dan hasilnya dapat dilihat dalam perubahan yang 

terjadi pada model state. 
• Signal Function adalah diaktivasi karena perubahan pada model state dan hasilnya berupa reaksi pada context; 

reaksi ini mungkin akan ditampilkan ke actor dalam Application domain atau lewat intervensi secara langsung di 
problem domain. 

• Read Function adalah diaktivasi karena kebutuhan akan informasi dari tugas actors. Dan hasilnya ditampilkan 
sistem pada bagian yang relevan. 

• Compute Function adalah diaktivasi karena kebutuhan akan informasi dari tugas actor dan berisi perhitungan-
perhitungan informasi. Hasilnya berupa computation results. 

c. Interface 
Interface adalah fasilitas yang membuat model sistem dan Function dapat berinteraksi dengan actor. Human actor 
dan sistem terkomputerasi mempunyai behaviour yang berbeda maka dari itu interfaces dibedakan menjadi dua tipe 
yaitu user interface dan system interface. User Interface adalah interface untuk user.  Sedangkan system interface 
adalah interface ke sistem lain. 
 

2.3.3 Architectural Design 
Architectural Design bertujuan untuk melakukan strukturisasi sistem terkomputerisasi. Kegiatan dalam Architectural 
Design antara lain menentukan criteria, component dan process. 
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a. Criteria 
Criteria adalah properti yang dipilih dari sebuah arsitektur. Terdapat beberapa tipe Criteria yaitu usable, secure, 
efficient, correct, reliable, maintainable, testable, flexible, comprehensible, reusable, portable, interoperable. 

b. Component 
Component architecture adalah sebuah sistem structure dari component yang saling terhubung. Component adalah 
sekumpulan bagian program yang terkonstitusi secara keseluruhan dan mempunyai tanggung jawab yang 
dirumuskan dengan baik. Component architecture yang baik adalah yang membuat sistem lebih mudah untuk 
dimengerti, mengorganisir kerja disain dan merefleksikan stabilitas dari konteks sistem. 

c. Process 
Process architecture adalah mengeksekusi struktur sistem dari proses yang saling berketergantungan. Processor 
adalah peralatan yang digunakan untuk mengeksekusi program. Program component adalah physical module dari 
pengkodean program. Dan active object adalah sebuah object yang dimasukkan dalam sebuah proses. 
 

2.3.4 Component Design 
Component design terdiri dari: 

a. Model Component, adalah bagian dari sebuah sistem yang mengimplementasikan model dari problem domain. 
Hasil akhir dari model component adalah revised class Diagram. 

b. Function Component, adalah bagian dari sebuah sistem yang mengimplementasikan kebutuhan secara 
fungsional. Function terkadang digambarkan sebagai operation, yaitu suatu proses properti yang 
dispesifikasikan dalam sebuah class dan diaktifkan oleh objek class.  

c. Connected Components 
Dalam connected component terdapat dua konsep utama, yaitu: 
• Coupling adalah menjelaskan ukuran seberapa dekatnya hubungan antara dua class atau komponen. 
• Cohesion adalah ukuran seberapa baiknya hubungan suatu class atau component. 

 
3. Analisis Dan Perancangan 
 
3.1 Arsitektur Aplikasi Pengajaran Mata Kuliah Analisa & Perancangan Sistem Informasi Berbasis Multimedia  
Arsitektur aplikasi pengajaran mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi ini terdiri dari beberapa 
komponen, yaitu: 
a. Database, digunakan sebagai tempat penyimpanan data, di mana data ini hanya dapat diakses oleh orang yang diberi 

hak sebagai administrator. Pada database ini disimpan data yang diperlukan dalam pembuatan perangkat ajar seperti 
data materi, contoh soal, dan latihan pengajaran. Maksud dari penyimpanan data pada database ini adalah untuk 
kemudahan modifikasi data serta menjamin keamanan data. 

b. Aplikasi Konversi Database, merupakan aplikasi yang terpisah dari tampilan yang akan dilihat oleh pengguna. 
Aplikasi ini berguna untuk mempermudah perawatan data, misalnya penambahan data-data baru, peng-update-an 
data, serta penghapusan data yang sudah tidak relevan.  Dengan adanya aplikasi ini, orang yang bertugas sebagai 
administrator tidak perlu mengakses database untuk memodifikasi data sehingga integritas serta keamanan data 
menjadi lebih terjamin.  

c. Aplikasi Front-End, merupakan aplikasi utama yang digunakan sebagai front-end kepada pengguna.  Secara garis 
besar aplikasi ini terdiri dari rangkaian informasi yang ditampilkan dengan cara yang interaktif dan menarik, 
sehingga diharapkan dapat menarik minat pengguna untuk mempelajari mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem 
Informasi. Pada dasarnya aplikasi animasi interaktif ini dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu bagian animasi 
pembuka, bagian isi dan bagian penutup.  Bagian animasi pembuka terdiri dari rangkaian animasi dan musik yang 
bertujuan untuk menampilkan gambaran dari isi perangkat ajar secara garis besar serta tentang tujuan dan manfaat 
dari perangkat ajar ini. Diharapkan dengan adanya animasi pembuka ini, dapat menarik perhatian pengguna untuk 
menjelajahi aplikasi lebih dalam untuk mendapatkan informasi yang lebih banyak. Berikutnya, bagian isi berisi 
informasi yang berkaitan tentang materi, contoh soal, latihan yang dapat memberi pengguna pengetahuan lebih untuk 
mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi. 
Bagian penutup berisi konfirmasi sebelum pengguna keluar dari aplikasi, sekaligus penyampaian terima kasih dari 

pembuat perangkat ajar kepada pihak-pihak yang sudah membantu dalam pembuatan perangkat ajar ini, serta ucapan 
terima kasih kepada pengguna karena telah meluangkan waktu untuk menjelajah informasi yang ada di dalam perangkat 
ajar. 
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Gambar 2. Arsitektur Aplikasi Pengajaran Mata Kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi 

Berbasiskan Multimedia 
 

3.2 Use Case Diagram 
Use case Diagram digunakan untuk menggambarkan user requirement dari sistem aplikasi perangkat ajar. Kebuthan 
sistem bisa dilihat pada Gambar 3. 

 
 

Gambar 3. Use Case Diagram Aplikasi Perangkat ajar Anapersis 
 
3.2.1 Class Diagram 
Model dari sistem aplikasi perangkat ajar dapat dilihat pada Gambar 4 tentang Class Diagram. 

 

 
Gambar 4. Class Diagram Aplikasi Perangkat ajar Anapersis 

Application backend
Program

Database manager

Query 
language DML

Database

Application 
front-end 
programs 



Seminar Nasional Sistem dan Informatika 2006; Bali, November 17, 2006  SNSI06-037 

 233

Daftar Pustaka 
[1] Andleigh, Prabhat K. dan Thakrar, Kiran. 1996. Multimedia System Design. Prentice Hall International, Inc. New 

Jersey. 
[2] Burger, Jeff. (1993). The Desktop Multimedia Bible. Addison-Wesley Publishing Company, Don Mills, Ontario. 
[3] Chambers, Jack A. dan Sprecher, Jerry W.(1983). Computer Assited Instruction : Its Use in the classroom. Prentice 

– Hall, Inc, New Jersey. 
[4] Hoffsetter, Fred. T.(2001). Multimedia Literacy. Third Edition. McGraw Hill Companies, Inc.USA 
[5] Kearsley, Grey. (1983). Computer Based Training : A Guide To Selection and Implementation. Addison-Wesley 

Publishing Company, Reading. Massachusetts. 
[6] Matthiassen, Lars. (2000). Object Oriented Analysis & Design. Marko Publishing ApS, Aalborg, Denmark. 
[7] Rathbone, A.(1995). Multimedia and CD-ROMS for Dummies. Elex Media Komputindo. Jakarta. 
[8] Steinmentz, R. dan Nahrsted, K.(1995). Multimedia Computing. Communication and Application. Prentice Hall. 
[9] Bixler, 2001, www.clnt.psu.edu/homes/bxb11/cbtguide/intro/who.html 
[10] Cotton, 2001,  www.clnt.psu.edu/homes/bxb11/cbtguide/cbtguide.html 


