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ABSTRAK 

 
Gangguan psikologis atau penyakit kejiwaan adalah pola psikologis atau perilaku yang pada 

umumnya terkait dengan stres atau kelainan jiwa yang tidak dianggap sebagai bagian dari 

perkembangan normal manusia. Gangguan jiwa dapat timbul dari skala ringan hingga berat. Sekitar 

10–20 persen remaja di dunia mengalami gangguan jiwa, namun tak terdiagnosis dan tak tertangani 

dengan baik. Kasus-kasus depresi itu tak jarang menyebabkan remaja bunuh diri. Oleh karena itu 

penentuan jenis gangguan psikologis perlu dibuat sehingga dapat dimanfaatkan oleh remaja untuk 

mengetahui kemungkinan jenis gangguan psikologis yang di alami sebelum mengambil tindakan lebih 

lanjut seperti konsultasi ke dokter atau tes laboratorium di rumah sakit. Pembangunan sistem diagnosa 

awal gangguan psikologis dapat dibangun menggunakan metode Naive Bayes. Metode Naïve Bayes 

bekerja dengan menghitung peluang munculnya satu penyakit dari masing-masing penyakit yang ada 

dan menentukan penyakit mana yang memiliki peluang muncul paling besar berdasarkan pada bererapa 

gejala yang di masukan oleh pengguna. Sistem diagnosa gangguan psikologis diimplementasikan untuk 

memudahkan pengguna dalam mendiagnosa gangguan psikologis yang dialaminya. 

 
Kata kunci : Naïve Bayes, Gangguan Psikologis, Sistem Diagnosa  
 

 

1.PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Gangguan psikologis atau penyakit 

kejiwaan adalah pola psikologis atau perilaku yang 

pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan 

jiwa yang tidak dianggap sebagai bagian dari 

perkembangan normal manusia. Gangguan jiwa 

dapat timbul dari skala ringan hingga berat. 

Gangguan jiwa ringan misalnya depresi yang tidak 

terlalu berat yang ditandai oleh gejala seperti 

murung, tidak bersemangat, atau panik. Sementara 

gangguan jiwa yang lebih berat misalnya depresi 

yang ditandai dengan menurunnya kemampuan 

berpikir, kognitif, psikomotorik, dan terlalu cemas 

akan masa depan. Yang terberat adalah psikotik 

yang sudah tidak mampu membedakan imajinasi dan 

realitas.  

Setiap jenis gangguan kesehatan itu 

memiliki tanda-tanda dan gejala-gejala yang khas. 

Setiap gangguan jiwa dinamai dengan istilah yang 

tercantum dalam PPDGJ-IV (Pedoman 

Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di 

Indonesia edisi IV) atau DSM-IV-TR (Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th 

edition with text revision). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) yang dilaksanakan oleh Badan 

Litbangkes pada 2018, prevalensi pada penduduk 
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berusia 15 tahun ke atas yang mengidap depresi 

sebesar 6 persen atau sekitar 14 juta orang, tingginya 

angka penderita gangguan kesehatan mental tidak 

dibarengi dengan jumlah tenaga medis dan fasilitas 

yang mengimbangi jumlah penderita. Berdasarkan 

data dari Human Rights Watch di Indonesia 

perbandingan jumlah psikiater dengan penderita 

gangguan mental diperkirakan 1 : 300.000-400.000. 

Tak hanya tentang jumlah tenaga medis, dari 48 

rumah sakit jiwa, lebih dari separuhnya terbatas di 4 

dari 34 provinsi. Apalagi, generasi milenial saat ini 

cenderung lebih rentan mengalami depresi dan 

kondisi kesehatan mental lainnya. 

Ketua Umum Perhimpunan Spesialis 

Kedokteran Jiwa Indonesia, Eka Viora (2018), 

mengatakan masa-masa krusial kondisi kesehatan 

jiwa terjadi pada usia remaja. Jika tak terdeteksi, dan 

tak mendapatkan pengobatan yang layak, sang anak 

akan mengalami masalah mental dan fisik hingga 

dewasa. Sekitar 10–20 persen remaja di dunia 

mengalami gangguan jiwa, namun tak terdiagnosis 

dan tak tertangani dengan baik. Kasus-kasus depresi 

itu tak jarang menyebabkan anak bunuh diri. Bunuh 

diri bahkan merupakan penyebab ketiga terbesar 

kematian pada usia 15–19 tahun. 

Gangguan psikologis remaja sering 

dianggap enteng karena memang penderitanya tidak 

menunjukkan gejala yang aneh. Remaja ini masih 

dapat berfikir jernih, berkata-kata dan bertindak 

sesuai norma dan juga masih dapat berkomunikasi 

secara normal. Namun apabila gangguan-gangguan 

ini tidak segera diatasi dan biarkan menjadi berlarut-

larut maka bias berpotensi menjadi gangguan 

psikologis yang kompleks. Dimana remaja yang 

mengalami gangguan jiwa yang berat, 

kepribadiannya jauh dari realitas, emosinya 

terganggu dan tidak ada integritas dalam hidupnya 

WHO menyatakan bahwa separuh dari 

gangguan kejiwaan dimulai dari usia sekitar 14 

tahun akan tetapi sebagian besar kasus tidak 

terdeteksi dan tidak tertangani. Depresi merupakan 

kasus banyak dialami oleh orang muda, yang apabila 

tidak tertangani dapat mengarah pada terjadinya 

bunuh diri. Penggunaan alkohol dan obat-obat 

terlarang, perilaku seks dan perilaku berisiko (seperti 

misalnya dalam mengendarai kendaraan) dan juga 

obesitas yang disebabkan karena pola perilaku 

makan yang tidak tepat juga merupakan isu-isu 

kesehatan mental yang banyak dialami oleh orang 

muda 

Dengan mengetahui fakta-fakta di atas, 

mengakibatkan sistem komputer yang 

memanfaatkan metode sistem pakar untuk deteksi 

dini gangguan psikologis menjadi sangat diperlukan, 

untuk membantu remaja dalam diagnosa awal. 

Dengan diketahuinya diagnosa awal maka penderita 

akan lebih peduli terhadap kesehatan mentalnya dan 

tahu langkah-langkah penyembuhan yang harus di 

lakukan. 

Sistem yang akan di bangun menggunakan 

Algoritma Naive Bayes merupakan sebuah metoda 

klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan 

statistik yg dikemukakan oleh ilmuwan Inggris 

Thomas Bayes. Algoritma Naive Bayes 

memprediksi peluang di masa depan berdasarkan 

pengalaman di masa sebelumnya sehingga dikenal 

sebagai Teorema Bayes. 

Diagnosa gangguan psikologis dilakukan 

berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditentukan 

dalam PPDGJ III (Pedoman Penggolongan dan 

Diagnosis Gangguan Jiwa). PPDGJ III ini menjadi 

rujukan bagi dokter jiwa dalam mendiagnosis 

sebuah masalah atau gangguan jiwa. 

Untuk memperoleh data penderita 

gangguan psikologis di lakukan dengan 

membagikan formulir google form melalui forum-

forum diskusi tentang penderita gangguan psikologis 

di internet dan sosial media.  

Adapun penelitian yang menjadi referensi 

dalam penelitian ini yaitu oleh Olivia Dwi Parwita, 

Anggi Srimurdianti Sukamto, Rudy Dwi Nyoto 

dengan judul Sistem Pakar Diagnosis Penyakit 

Kejiwaan Skizofrenia Menggunakan Metode 

Tsukamoto hasil dari penelitian tersebut adalah 

Sistem yang dibuat dapat mendiagnosis tipe 

penyakit kejiwaan skizofrenia dengan menggunakan 

metode Tsukamoto dengan tingkat keakuratan 

93,33%.  

penelitian oleh Charles Jhony Mantho 

Sianturi dengan judul Sistem Pakar Diagnosis 

Kejiwaan Menggunakan Metode Certainty Factor 

(Studi Kasus Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi 

Sumatera Uatara) hasil dari penelitian tersebut 

adalah Aplikasi sistem pakar yang dibuat ini mampu 

Memberikan informasi kepada Sistem pakar yang 

dirancang ini dapat mengidentifikasi Jenis 

Gangguan Neurosis berdasarkan data tanya jawab 

yang dimasukkan kedalam sistem. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih terarah, maka 

dibuat batasan-batasan pembahasan masalah, yaitu: 

a. Diagnosa gangguan psikologis ini hanya untuk 

remaja usia 12-22 tahun. 



 

 

 

b. Diagnosa gangguan psikologis dilakukan 

berdasarkan aturan-aturan yang sudah 

ditentukan dalam PPDGJ III (Pedoman 

Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa) 

c. Masalah ganggau jiwa dibatasi pada gangguan 

anxiety, depresi, stress, selfinjury dan 

traseksual 

 

1.3 Tujuan penelitian 

d. Membangun sistem untuk mendiagnosa 

gangguan psikologis pada remaja mengguakan 

metode naïve bayes. 

e. Mengukur tingkat akurasi sistem dalam 

melakukan diagnosa awal gangguan psikologis 

2. KAJIAN PUSTAKA DAN TEORI 

2.1 Landasan Teori 

[8] Penelitian terdahulu membahas tentang 

bagaimana membuat sistem untuk diagnosa penyakit 

kejiwaan menggunakan metode certainty factor. 

Sistem ini dirancang, dibangun kemudian 

diimplementasikan. Hasil dari penelitian ini adalah 

Sistem yang di buat dapat mendiagnosis jenis 

penyakit gangguan kejiwaan yang diderita 

berdasarkan gejala-gejala yang dimasukkan oleh 

user. menghasilkan tingkat keakuratan 80%. 

[3] Penelitian terdahulu membahas tentang 

bagaimana membuat suatu sistem pakar 

pendiagnosis gangguan kecemasan menggunakan 

metode forward chaining berbasis android. Hasil 

dari penelitian tersebut adalah aplikasi sistem pakar 

pendiagnosis gangguan kecemasan dapat melakukan 

diagnosis gangguan berdasarkan data yang diperoleh 

dari pakar dengan tingkat keakuratan 100%. 

[9] Penelitian terdahulu membahas tentang 

bagaimana membuat sistem pakar diagnosis 

penyakit kejiwaan skizofrenia menggunakan metode 

tsukamoto. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

sistem yang dibuat dapat mendiagnosis tipe penyakit 

kejiwaan skizofrenia dengan menggunakan metode 

tsukamoto berdasarkan pengujian tingkat keakuratan 

yang telah dilakukan dengan satu pakar 

menghasilkan tingkat keakuratan 93,33%. 

 

2.2 Masa Remaja 

[5] Masa remaja adalah masa peralihan 

dimana perubahan secara fisik dan psikologis dari 

masa kanak-kanak ke masa dewasa. 

 

2.3 Metode Naïve Bayes 

[12] Naive Bayes merupakan sebuah 

pengklasifikasian probalistik sederhana yang 

menghitung sekumpulan probabilitas dengan 

menjumlahkan frekuensi dan kombinasi nilai dari 

dataset yang diberikan. Algoritma menggunakan 

teorema bayes dan mengansumsikan semua atribut 

independen atau tidak saling ketergantungan yang 

diberikan oleh nilai pada variabel kelas. Naive Bayes 

juga didefinisikan sebagai pengklasifikasian dengan 

metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan 

oleh ilmuan inggis Thomas Bayes, yaitu 

memprediksi peluang di masa depan berdasarkan 

pengalaman di masa sebelumnya (Saleh, A., 2015). 

Naive Bayes didasarkan pada asumsi 

penyederhanaan bahwa nilai atribut secara 

kondisional saling bebas jika diberikan nilai output. 

Dengan kata lain, diberikan nilai output, probabilitas 

mengamati secara bersama adalah produk dari 

probabilitas individu. Keuntungan penggunaan 

Naive Bayes adalah bahwa metode ini hanya 

membutuhkan jumlah data pelatihan (Training 

Data) yang kecil untuk menentukan estimasi 

parameter yang diperlukan dalam proses 

pengklasifikasian. Naive Bayes sering bekerja jauh 

lebih baik dalam kebanyakan situasi dunia nyata 

yang komples dari pada yang diharapkan (Saleh, A., 

2015) Persamaan dari teorema Bayes dapat dilihat 

pada Persamaan 2.1. 

Dimana : 

X : data dengan class yang belum diketahui 

H : hipotesis data menggunakan suatu  

class   spesifi 

P(H|X)     : probabilitas hipotesis H berdasar 

kondisi X (parteriori probabilitas) 

P(H)    : probabilitas hipotesis H (prior 

probabilitas) 

𝑃(𝑋|𝐻) =
𝑃(𝑋|𝐻). 𝑃(𝐻)

𝑃(𝐻)
 (2.1) 



 

 

 

P(X|H)        : probabilitas X bedasarkan kondisi 

pada hipotesis H 

P(X) : probabilitas H 

Untuk menjelaskan metode Naive Bayes, perlu 

diketahui bahwa proses klasifikasi memerlukan 

sejumlah petunjuk untuk menentukan kelas yang 

cocok bagi sampel yang di analisis tersebut. Karena 

itu, metode Naive Bayes pada Persamaan 2.1 

disesuaikan pada Persamaan 2.2 (Saleh, A., 2015). 

Dimana Variabel C mempresentasikan kelas, 

sementara variabel F1...Fn mempresentasikan 

karakteristik petunjuk yang dibutuhkan untuk 

menentukan klasifikasi. Maka rumus tersebut 

menjelaskan bahwa peluang masuknya sampel 

karakteristik tertentu dalam kelas C (Posterior) 

adalah peluang munculnya kelas C (sebelum 

masuknya sampel tersebut, seringkali disebut prior), 

dikali dengan peluang kemunculan karakteristik-

karakteristik sampel pada kelas C (disebut 

likelihood), dibagi dengan peluang kemunculan 

karakteristik-karakteristik secara global (disebut 

juga evidence). Karena itu, rumus di atas dapat pula 

ditulis secara sederhana pada Persamaan 2.3. 

Nilai Evidence selalu tetap untuk setiap kelas 

pada satu sampel. Nilai dari Posterior tersebut 

nantinya dibandingkan dengan nilai-nilai posterior 

kelas lainnya untuk menentukan ke kelas apa suatu 

sampel akan diklasifikasikan. Alur metode Naive 

Bayes dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Alur Naïve Bayes 

Adapun penjelasan dari Gambar 2.1 adalah 

sebagai berikut (Saleh, A., 2015): 

1. Baca data training 

2. Hitung jumlah dan probabilitas, namun 

apabila data numerik maka : 

a. Cari nilai mean dan standar deviasi dari 

masing-masing parameter yang merupakan data 

numerik. Adapun persamaan yang digunakan untuk 

menghitung nilai rata-rata (mean) dapat dilihat pada 

Persamaan 2.4 atau pada Persamaan 2.5. 

𝜇 =
∑ 𝑥𝑖𝑛

𝑖=1

𝑛
 (2.4) 

Atau 

𝜇 =
𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 + ⋯ + 𝑥𝑛

𝑛
 (2.5) 

 

Dimana: 

µ : rata-rata hitung (mean) 

xi : nilai sampel ke-i  

𝑃(𝐶|𝐹1 … 𝐹𝑛) =
𝑃(𝐶)𝑃(𝐹1 . . 𝐹𝑛|𝐶)

𝑃(𝐹1 … 𝐹𝑛)
    (2.2) 

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =
𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑥 𝑙𝑖𝑘𝑒𝑙𝑖ℎ𝑜𝑜𝑑

𝑒𝑣𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒
 (2.3) 



 

 

 

n : jumlah sampel 

Dan persamaan untuk menghitung nilai 

simpangan baku (standar deviasi) dapat dilihat pada 

Persamaan 2.6. 

𝜎 =
√∑ (𝑥𝑖 −  𝜇)𝑛

𝑥𝑖
2

𝑛 − 1
 

(2.6) 

Dimana : 

 σ : standar deviasi  

xi : nilai x ke- i  

µ : rata-rata hitung  

n : jumlah sampel 

b. Cari nilai probabilistik dengan cara 

menghitung jumlah data yang sesuai dari kategori 

yang sama dibagi dengan jumlah data pada kategori 

tersebut. 

3. Mendapatkan nilai dalam tabel mean, 

standar deviasi dan probabilitas. 

4. Solusi yang dihasilkan. 

2.4 Website 

[4] Website merupakan media informasi 

yang dapat diakses melalui internet, dimana 

dokumen-dkumen hypermedia (file-file komputer) 

disimpan dan kemudian diambil dengan cara yang 

menggunakan metode penentuan alamat yang unik, 

website juga disebut WWW atau world wide 

website. Website pada umumnya digunakan untuk 

melakukan penyimpanan, menampilkan informasi 

yang penting dan berkaitan dengan organisasi atau 

perusahaan dengan menggunakan arsitektur client 

server. Website berisi perpaduan antara teks, suara, 

hypermedia, grafis. Website dapat mempermudah 

melakukan hubungan jarak jauh dan website 

menggunakan antarmuka grafis untk pengguna agar 

mempermudah penggunanya 

 

2.5 Hypertext Preprocessor (PHP) 

 [10] PHP adalah salah satu bahasa 

pemrograman skrip yang dirancang untuk 

membangun aplikasi web. Ketika dipanggil dari web 

browser, program yang ditulis dengan PHP akan di-

parsing di dalam web server oleh interpreter PHP 

dan diterjemahkan ke dalam dokumen HTML, yang 

selanjutnya akan ditampilkan kembali ke web 

browser. Karena pemrosesan program PHP 

dilakukan di lingkungan web server maka PHP 

dikatan sebagai bahasa sisi server. Oleh sebab itu, 

kode PHP tidak akan terlihat pada saat user memilih 

perintah “View Source” pada web browser yang 

mereka gunakan 

 

2.6 Cascading Style Sheet (CSS) 

[7] CSS merupakan singkatan dari 

Cascading Style Sheet. Kegunaannya adalah untuk 

mengatur tampilan dokumen HTML, contohnya 

seperti pengaturan jarak antar baris , teks, warna, dan 

format border bahkan penampilan file gambar”. CSS 

dikembangkan oleh W3C organisasi yang 

mengembangkan teknologi internet. Tujuannya tak 

lain untuk mempermudah proses penataan halaman 

website. 

 

2.7 Framework 

[1] Framework merupakan perangkat lunak 

yang mulai menjadi pilihan untuk membuat suatu 

aplikasi. Kemudahan-kemudahan yang diberikan 

menarik orang-orang untuk menggunakannya. Hal 

ini tidak terlepas dari tingkat efektifitas dan 

efisiensinya yang lebih baik dalam proses 

pengembangan suatu perangkat lunak. 
 

2.8 Basis Data 

[6] Basis data adalah kumpulan data yang 

saling berhubungan secara logis dan didesain untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan oleh suatu 

organisasi. 

 

2.9 ERD (Entity Relationship Diagram) 

[2] ERD merupakan teknik yang digunakan 

untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu 

organisasi, biasanya oleh System Analys dalam tahap 

analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. 

Sementara seolah-olah teknik diagram atau alat 

peraga memberikan dasar untuk desain database 

relasional yang mendasari sistem informasi yang 

dikembangkan. 

 

2.10 DFD (Data Flow Diagram) 

[11] Data Flow Diagram (DFD) adalah 

representasi grafik yang menggambarkan aliran 

informasi dan transformasi informasi yang 

diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari 

masukan (Input) dan keluaran (Output).  



 

 

 

3. METODE PENELITIAN 

3.1 Analisis 

a. Identifikasi Masalah 

Tahap ini adalah proses mengidentifiakasi 

masalah yang dilakukan untuk 

mendapatkan analisa kebutuhan. Masalah 

yang di identifikasi pada penelitian ini 

adalah bagaimana melakukan diagnosa 

awal gangguan psikologis pada remaja 

menggunakan metode Naïve Bayes.  

b. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan 

dalam rangka mencapai tujuan penelitian. 

Pengumpulan data yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah dengan studi pustaka 

dan wawancara. Studi pustaka merupakan 

metode pengumpulan data dengan mencari 

informasi melalui buku, jurnal dan litelatur 

lainya yang bertujuan untuk membentuk 

sebual landasan teori. Dalam penelitian ini 

dilakukan pencarian beberapa jurnal yang 

telah ada sebelumnya dan buku guna 

dijadikan sebuah acuan untuk 

mengembangkan sistem yang dibuat. 

Wawancara dilakukan denga Ibu Dra. Sri 

Respati Andamari, M.Si., Psikolog. Untuk 

mendapatkan data penyakit, gejala dan nilai 

probabilitas. 

c. Analisis Input  

Data yang akan di masukan ke dalam sistem 

yang akan di bangun dalam penelitian ini 

adalah gejala-gejala yang di alami oleh 

penderita. 

d. Analisis Output 

Output yang dapat di peroleh dari sistem ini 

adalah informasi diagnosa awal ganggaun 

psikologis yang di derita oleh pengguna dan 

deskripsi ganggaun psikologis disertai 

saran.  

 

3.2 Perancangan Sistem 

Menerjemahkan data berupa gangguan 

psikologis dan gejala-gejala yang telah dirancang 

dengan metode Naïve Bayes ke dalam bahasa 

pemrograman yang telah ditentukan, dengan kata 

lain menerjemahkan desain dalam bahasa yang 

bisa dikenali oleh komputer. Pembangunan 

program merupakan tahapan secara nyata dalam 

mengerjakan suatu sistem. 

 

3.3 Implementasi 

Berdasarkan perancangan yang telah 

dibuat, dilakukan implementasi dengan sistem 

keseluruhan. Sistem ini dimplementasikan langsung 

pada webservice yang dapat di akses pengguna 

melalui browser. 

 

3.4 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan serangkaian tes untuk mencoba sistem 

yang telah dibangun dengan tujuan untuk 

menemukan kesalahan-kesalahan atau kekurangan-

kekurangan pada sistem yang diuji. Pada pengujian 

sistem kali ini dilakukan dengan black box testing, 

yaitu pengujian atau testing dengan cara melihat alur 

kinerja dan output program yang dihasilkan. 

Pengujian ini untuk mengetahui fungsi-fungsi yang 

diharapkan seperti output dihasilkan secara benar 

dari input, dan database diakses serta diupdate secara 

benar dan mengujinya apakah akan menjalankan 

fungsi-fungsi tersebut secara tepat Uji coba 

dilakukan dengan mencoba fungsi menu apakah 

sudah sesaui harapan. Sedangkan untuk pengukuran 

nilai akurasi dilakukan dengan menggunakan rumus 

berikut: 

Akurasi Berhasil = (Jumlah data valid/ Total Data) x 

100% 

Akurasi Gagal = (Jumlah data gagal/ Total Data) x 

100% 

4. ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

4.1 Analisa Sistem  

Perancangan sistem pakar diagnosa 

gangguan psikologis dirancang untuk dapat 

menganalisa dan memberi solusi terhadap penyebab 

gejala yang dirasakan pada pasien penderita 

gangguan psikologis. Sistem ini dirancang dengan 

basis pengetahuan dari para pakar. Basis 

pengetahuan Psikologis berupa penyakit-penyakit 

yang ternasuk gangguan psikologis serta gejala-

gejala yang mungkin timbul ketika pasien menderita 

gangguan psikologis. 

Sistem pakar diagnosa gangguan psikologis 

ini dapat digunakan oleh pasien dalam mendiagnosa 

gangguan psikologis berdasarkan kaidah mesin 

iferensi naïve bayes. Para pengguna atau pasien 

dapat mengoperasikan secara langsung aplikasi 

berbasis web dengan menjawab beberapa 

pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh sistem 

sesuai dengan gejala yang dirasakan. Setiap pilihan 

jawaban yang dipilih oleh pasien memiliki nilai 

probabilitas berbeda sesuai yang diinputkan oleh 



 

 

 

admin. Setalah semau gejala terpilih maka sistem 

akan melakukan perhitungan sesuai kaidah metode 

naïve bayes dan sistem secara otomatis akan 

langsung menampilkan hasil diagnosa yang berisi 

jenis penyakit apa yang diderita disertai deskripsi 

penyakit dan cara pencegahan maupun tindakan atau 

pengobatan yang dapat dilakukan oleh pasien baik 

penanganan secara mandiri maupun penanganan 

yang membutuhkan pertolongan medis. 

Sistem ini meruapakan sistem dengan basis 

pengetahuan yang dinamis dimana basis 

pengetahuan tersebut dapat berubah seiring 

berjalanya waktu sehingga harus dilakukan 

pembaharuan, seperti penambahan, penghapusan, 

maupun perubahan terhadap data yang sudah 

disimpan sebelumnya. Perubahan hanya dilakukan 

pada bagian basis pengetahuan saja sehingga sistem 

ini dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai 

kebutuhan tanpa harus mengubah isi dari program 

secara keseluruhan. 

4.2 Rancangan Sistem 

Untuk lebih memahami aliran sistem yang 

berjalan, maka diperlukan suatu gambaran sistem 

dan arus data yang digunakan mulai dari proses input 

hingga proses output yang akan dibutuhkan oleh 

pengguna.  Berikut ini adalah gambaran sistem dan 

arus data yang dimodelkan kedalam DFD level 0 

(Diagram Konteks), Diagram Jenjang, DFD level 1, 

dan DFD level 2. 

a. Diagram relasi antar tabel menggambarkan 

primary key dan foreign key yang terdapat pada 

setiap tabel dan kemudian digunkan untuk 

merelasikan antar tabel yang memiliki kaitan 

pada input dan proses. Diagram relasi antar 

tabel digambarkan pada gambar 1 seperti 

dibawah ini: 

 
Gambar 1 Relasi Tabel 

 

b. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri 

dari suatu proses dan menggambarkan ruang 

lingkup suatu sistem. Diagram Konteks ini 

merupakan bagian dari level tertinggi dari DFD 

yang menggambarkan seluruh input ke suatu 

sistem atau output dari sistem. Diagram 

Konteks akan memberi gambaran mengenai 

keseluruhan dari sistem. Sistem dibatasi oleh 

boundary (dapat digambarkan dengan garis 

putus). Dalam diagram konteks hanya terdapat 

satu proses saja, tidak boleh ada stroke di dalam 

diagram konteks. Rancangan sistem 

digambarkan pada diagram konteks seperti 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Diagram Konteks 

 

c. Diagram Diagram jenjang merupakan suatu 

diagram yang menggambarkan struktur dari 

sistem yang berupa suatu bagan jenjang yang 

menggambarkan semua proses yang ada pada 

sistem. Rancangan sistem yang dibuat dapat 

digambarkan dalam diagram jenjang sebagi 

berikut: 

 
Gambar 3 Diagram Jenjang 

 

d. Data Flow Diagram (DFD) Level 1 DFD level 

1merupakan gambaran urutan proses dari sistem 

yang meliputi proses admin dan proses 

pengguna.  Data Flow Diagram (DFD) Level 1 

pada Perancangan Sistem Diagnosa Gangguan 

Psikologis Pada Remaja dapat dilihat pada 

Gambar 4. 

 



 

 

 

Gambar 4 DFD Level 1 

 

e. DFD (Data Flow Diagram) DFD level 2 proses 

1 adalah penjabaran dari proses admin. Dimana 

proses admin tersebut terdiri dari pengolahan 

data admin, data penyakit, data gejala, data 

probabilitas dan laporan penjabaran dari proses 

admin. Dimana proses admin tersebut terdiri 

dari pengolahan data admin, data penyakit, data 

gejala, data probabilitas dan laporan. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 5 

dibawah ini: 

 

Gambar 5 DFD Level 2 Proses 1 

 

f. DFD (Data Flow Diagram) level 2 proses 2  ini 

menjelaskan beberapa proses yang ada pada 

pengguna yang bertujuan untuk memperinci 

alur proses sistem. Proses yang pertama yaitu 

proses login untuk pengguna. Proses yang 

kedua yaitu proses daftar, dimana dalam proses 

ini pembeli harus memasukan data pendaftaran. 

Proses yang ketiga yaitu proses diagnosa, di 

dalam proses ini pengguna harus memasukan 

jawaban gejala-gejala yang di alami untuk 

melakukan diagnosa. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 6 

Gambar 6 DFD Level 2 Proses 2 

5. IMPLEMENTASI SISTEM 

Impelementasi sistem merupakan tahapan 

lanjutan dari tahapan perancangan sistem. 

Implementasi sistem bertujuan untuk 

menterjemahkan keperluan perangkat lunak 

kedalam bentuk sebenarnya yang dimengerti oleh 

komputer. Dalam tahap implementasi ini, akan 

dijelaskan mengenai perangkat keras (Hardware) 

dan perangkat lunak (Software) yang digunakan 

dalam membangun sistem, flowchat dan data yang 

digunakan untuk pengolahan dari hasil 

pemrograman perancangan tampilan interface 

(antarmuka).  

Gambar 8 Halaman Cek Psikologis 

Halaman ini menampilkan beberapa gejala 

gangguan psikologis yang nantinya akan di pilih 

oleh pengguna sesuai dengan yang di rasakan dan 

kemudian akan di proses diagnosa. 



 

 

 

 

Gambar 9 Halaman Hasil Diagnosa 

 

Gambar 9 menunjukkan tampilan halaman 

hasil diagnosa. Halaman ini menampilkan hasil dari 

diagnosa sistem yang berupa gejala yang di 

masukan, presentase dari setiap penyakit, 

kesimpulan diagnosa dan saran. 

6. PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan implementasi dan pembahasan 

sistem informasi yang telah dibangun maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut.  

a. Peneiliti telah berhasil membangun sistem 

diagnosa awal gangguan psikologis pada 

remaja menggunakan metode naïve bayes. 

b. Sistem yang telah dibuat mendapatkan 

tingkat akurasi sebesar 84,2105% dan nilai 

akurasi gagal sebesar 15, 7895%. Dengan 

menggunakan data perbandingan sistem 

dengan hasil dari pakar dan indikasi pasien. 

 

6.2 Saran 

Optimalisasi pada penggunaan sistem diagnosa 

awal gangguan psikologis berbasis website dengan 

menggunakan metode Naïve Bayes sangat 

diperlukan. Setelah mempelajari lebih jauh 

mengenai sistem diagnosa yang telah dibangun, 

saran yang dapat diberikan sebagai berikut:  

a. Pengembangan sistem selanjutnya 

diharapkan untuk gejala-gejala yang 

dimasukan ke sistem lebih detail sehingga 

akan menghasilkan diagnosa yang lebih 

akurat. 

b. Dapat dikembangkan dengan penambahan 

fitur konsultasi langsung dengan pakar 

sehingga dapat memberikan solusi yang lebih 

baik kepada pengguna . 
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