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ABSTRAK 

Mentall Illness atau gangguan jiwa merupakan gangguan dalam diri seseorang yang mengakibatkan 

seseorang terganggu dalam proses berfikir, tindakan, hubungan sosial, serta emosi. Skizofrenia 

merupakan gangguan jiwa berat yang menimbulkan halusinasi, karena tidak normalnya proses 

berfikir, serta tidak dapat membedakan dunia nyata dan khayalan. Menurut riskesdas 2018, di 

Indonesia perbandingan antara penderita skizofrenia dan psikolog sangat signifikan perbedaannya, 

dimana penderita skizofrenia mencapai 7% populasi masyarakat Indonesia atau sekitar 18 juta kasus 

dibandingkan jumlah psikolog klinis yang hanya 782 orang. Angka pasung pada penderita 

skizofrenia mencapai 5 juta jiwa, pemasungan terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat 

mengenai penyakit skizofrenia. Oleh karena itu, sangatlah dibutuhkan sistem pakar yang mampu 

menggantikan peran psikolog dalam hal membantu masyarakat dalam mengetahui gejala dan 

penanganan masalah ini. Tipe penyakit skizofrenia dalam penelitian ini yaitu Skizofrenia Paranoid, 

Katatonik, Residual, Hebefrenik dan Tak Terinci. Tujuan penelitian ini yaitu menghasilkan sistem 

pakar untuk mendiagnosa dini tipe penyakit skizofrenia serta memberikan rekomendasi solusi pada 

user. Sistem pakar yang akan dibangun menggunakan metode Certainty Factor dengan penerapan 

Forward Chaining dalam pengambilan kesimpulan hasil diagnosa, basis pengetahuan dalam sistem 

ini dapat diupdate sesuai dengan perkembangan pengetahuan. Output sistem ini merupakan diagnosa 

dini tipe penyakit skizofrenia dan rekomendasi penanganan. Sistem diuji dengan blackbox test, UAT 

(User Acceptance Test), dan tes akurasi menggunakan confusion matrix dengan hasil akurasi 87%. 

Kata Kunci: Certainty Factor, Forward Chaining, Mental Illness, Skizofrenia. 
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ABSTRACT 

Mental Illness is a disorder that causes a person to be disrupted in the process of thinking. 

Schizophrenia is a severe mental disorder that causes hallucinations, because of an abnormal 

thinking process, and cannot distinguish between the real world and fantasy. According to Indonesia 

Basic Health Research (RISKESDAS) 2018, in Indonesia the comparison between schizophrenics 

and psychologists is very significant, with schizophrenia reaching 7% of the Indonesian population, 

or about 18 million cases compared to the number of clinical psychologists with only 782 peoples. 

Schizophrenics that get stocks in Indonesia reach 5 million people, it is because a lack of public do 

not understanding of schizophrenia. Therefore, an expert system is needed to replace psychologists 

and helping the community get better understanding about symptoms and how to treat 

schizophrenics. Types of schizophrenia in this study are Paranoid, Catatonia, Residual, 

Hebephrenic and Not Detailed Symptoms. The main objective of this research is to develop an expert 

system that can diagnose the type of schizophrenia and provide recommendations for users. Expert 

system that will be built using the Certainty Factor method with the application of Forward 

Chaining to drawing conclusions from the diagnosis, the knowledge base in this system can be 

updated in accordance with the development of knowledge. The output of this system is a diagnosis 

of type of schizophrenia and treatment recommendations. The system was tested with a black box 

test, User Acceptance Test (UAT), and accuracy test using a confusion matrix with 87% of accuracy 

rates 

.Keywords : Certainty Factor, Forward Chaining, Mental Illness, Schizophrenia 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut (Virgian & Putri, 2018) “Mental Ilness atau Gangguan Jiwa adalah 

suatu sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang yang menimbulkan 

disfungsi dalam pekerjaan. Banyaknya masalah yang dihadapi manusia di dalam 

menjalani kehidupannya, dikarenakan banyaknya cobaan yang datang dan masalah 

yang tak bisa teratasi membuat jaringan syaraf otak manusia terganggu dan dapat 

menyebabkan gangguan kejiwaan”. WHO (World Health Organization) membagi 

Gangguan Kejiwaan/Mental Illness kedalam 10 kategori, yaitu Bipolar Disorder 

(Gangguan Bipolar), Anxiety Disorder (Gangguan Kecemasan), Schizophrenia 

(Halusinasi), Depressive Disorder (Gangguan Depresi), Eating Disorder 

(Gangguan Makan), Autism Spectrum Disorder (Gangguan Autisme), Post 

Traumatic Stress Disorder (PTSD), Attention Deficit/Hiperactivity Disorder 

(Gangguan Konsentrasi), Conduct Disorder (Gangguan Perilaku), Idiopathic 

Development Intellectual Disabillity.  

Berdasarkan artikel Kementrian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016 

menyatakan bahwa “Kesehatan jiwa masih menjadi salah satu permasalahan yang 

siginifikan di dunia, termasuk di Indonesia”. Menurut data WHO (World Health 

Organization) tahun 2016 di dunia terdapat sekitar 60 juta orang terkena Bipolar, 

47 juta orang terkena Dimensia, 35 juta orang terkena Depresi, serta 21 juta terkena 

Schizophrenia. Di Indonesia, dengan berbagai faktor seperti biologis, psikologis, 

sosial dan dengan keanekaragaman penduduk, jumlah kasus gangguan jiwa terus 

bertambah yang berdampak pada penambahan beban pada negara dan penurunan 

produktivitas manusia dalam jangka waktu yang panjang”. Menurut (Arif, 2006) 

sekitar 99% pasien di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Indonesia adalah penderita 

Skizofrenia. Data (Riskesdas, 2018)  menunjukkan jumlah penduduk Indonesia 

mencapai 265 juta jiwa, dengan persentase gangguan jiwa Skizofrenia’ yaitu 7.0% 

atau berjumlah sekitar 18 juta jiwa, dengan jumlah pengidap pernah dipasung 

sebesar 31,5% dari seluruh pengidap Skizofrenia atau berjumlah  sekitar 5 juta jiwa. 
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Berdasarkan data tersebut menunjukkan tinggi nya gangguan jiwa skizofrenia di 

Indonesia yang belum dapat ditangani dengan baik, dan pada penelitian ini penulis 

akan memfokuskan penelitian pada gangguan jiwa Skizofrenia tersebut. 

Schizophrenia berasal dari bahasa yunani yang terdiri dari kata Schizo artinya 

terbagi atau terpecah dan Phrenia yang berarti pikiran, emosi, persepsi perilaku dan 

gerakan yang aneh dan terganggu (Videbeck, 2011). Menurut (Kemenkes, 2015) 

Skizofrenia merupakan gangguan pada kejiwaan dan kondisi medis manusia yang 

mempengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, emosional dan tingkah laku. 

Skizofrenia merupakan syndrom penyakit klinis yang membingungkan karna 

gagguan psikologis ini merupakan gangguan yang popular dengan sebutan sakit 

jiwa, sakit mental atau gila. 

Menurut (Arif, 2006) Skizofrenia merupakan Gangguan mental atau 

gangguan kejiwaan berat yang ditandai dengan gejala positif ataupun negatif. 

Gejala positif seperti pembicaraan yang kacau, halusinasi, delusi, gangguan 

kognitif dan persepsi. Sedangkan gejala negatif yaitu berkurangnya keinginan 

untuk berbicara, turunnya minat dan dorongan, miskinnya isi pembicaraan dan 

terganggunya relasi personal. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa Skizofrenia merupakan gangguan jiwa yang ditandai dengan 

distorsi realita dan disorganisasi penurunan psikomotor serta pengidap Skizofrenia 

mengalami kesulitan dalam membedakan antara realita dan pemikirannya sendiri 

(halusinasi). Berdasarkan penelitian (Zahnia & Wulan Sumekar, 2016) mengatakan 

bahwa, Skizofrenia memiliki beberapa tipe yaitu tipe skizofrenia paranoid, 

skizofrenia katatonik, skizofrenia residual, skizofrenia hebefrenik, pasca 

skizofrenia, skizofrenia simpleks, dan skizofrenia tak terinci.  

Menurut WHO (World Health Organitation) pada tahun 2015 mengenai 

Global Burden Disease menunjukkan di Indonesia hanya 3,5% saja atau 38.260 

orang dari seluruh pengidap Skizofrenia yang mendapat pelayanan dengan baik di 

rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum dengan kondisi Jumlah Psikolog 

Klinis menurut data (Kemenkes RI, 2018) hanya berjumlah 782 orang dan jumlah 

Psikiater menurut data (Riskesdas, 2018) hanya berjumlah 773 orang. Berdasarkan 

data tersebut bisa kita ketahui bahwa penanganan pada gangguan jiwa Skizofrenia 

ini masih sagat minim, padahal berdasarkan pendapat dari (Sudarmana et al., 2018) 
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mengatakan bahwa “Apabila penyakit jiwa tidak serius dalam mencegah dan 

menganggulagi secara total dan cepat maka akan berdampak pada menurunnya 

kesehatan penderita. Jika penderita belum lama dan belum parah penyakitnya, 

dimungkinkan penderita dapat disembuhkan. Bila pasien segera dirawat untuk 

penyembuhan pada awal gangguan menderita, yang berdampak baik bagi pasien 

dalam memulihkan peranan fungsi dalam kehidupa nyata, namun pengetahuan 

masyarakat atau kurang pahamnya dengan Schizophrenia atau Skizofrenia 

berakibat tidak segeranya pasien untuk ditindaklanjuti dalam proses 

penyembuhannya. Masyarakat menganggap gangguan ini dikarenakan hal diluar 

akal dan pikiran sehat atau mistis, sehingga pasien biasanya di bawa terlebih dahulu 

ke paranormal atau orang pintar dari pada dibawa ke tempat medis. Dengan kata 

lain, berobat alternatif dahulu dari pada ke pengobatan secara medis dan jika 

hasilnya tidak sesuai harapan, keluarga penderita baru berfikir secara rasional 

bahwa penyakit harus ditagani secara medis di rumah sakit atau tenaga ahli 

dibidangnya”.  

Dampak negatif lain dari Skizofrenia adalah apabila penderita Skizofrenia ini 

tidak segera di tangani dan diperhatikan secara cepat dan tepat maka akan sangat 

berdampak buruk antara lain, dikucilkan dari lingkungan yang bisa membuat 

pengidap menjadi lebih depresi, sehingga penderita dapat melakukan tindakan 

pembunuhan, bunuh diri dan melakukan hal-hal buruk lainnya. (Febrian, Regasari, 

& Putri, 2018) 

Berdasarkan permasalahan dari data yang telah dijelaskan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa masalah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adalah 

kurangnya pemahaman masyarakat dalam mengenali atau mendiagnosa penyakit 

Skizofrenia, sehingga masyarakat tidak memahami tindakan apa yang harus 

dilakukan. Pelayanan yang masih minim dengan jumlah Psikolog Klinis 1.211 

orang, serta Psikiater dengan jumlah 773 orang dengan jumlah pengidap 

Skizofrenia mencapai 18 juta orang menunjukkan perbandingan yang sangat tidak 

seimbang. Maka dibutuhkan sistem yang dapat membantu kinerja psikiater dan 

psikolog yang mampu bertindak sebagai asisten mereka dalam menangani masalah 

tersebut dengan keakuratan yang tinggi dalam mendiagnosa penyakit jiwa yang 

diidap oleh pasien. 
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Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, komputer tidak hanya 

digunakan untuk militer saja tapi juga dapat digunakan di berbagai bidang untuk 

dapat membantu kerja manusia (Rohman & Fauzijah, 2008). Komputer juga 

mampu untuk membatu dalam hal menanggulangi masalah yang telah di jelaskan 

di atas, salah satu teknologi dari komputer yang dapat membatu kinerja manusia 

adalah teknologi Artificial Intelligence (AI). Artificial Intelligence atau Kecerdasan 

Buatan merupakan salah satu bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin 

atau computer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh 

manusia’ (Kusumadewi, 2003). Sistem Pakar atau Expert System merupakan salah 

satu cabang ilmu dari AI yang memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah 

berdasarkan pengetahuan dan keahlian manusia.  

Menurut (Schlobohm & Waterman, 1987) Sistem Pakar merupakan sebuah 

program komputer yang menggunakan pengetahuan pakar untuk mencapai kinerja 

yang tinggi pada area yang sempit atau kecil. Pengertian lain Sistem Pakar menurut 

(Kusumadewi, 2003) yaitu “Sistem Pakar’ (Expert System) merupakan sistem yang 

berusaha untuk mengadopsi pengetahuan dari manusia ke komputer, agar komputer 

dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para’ ahli. 

Seorang Pakar (Expert) dalam penanganan Skizofrenia ini yaitu Psikolog 

Klinis, dan Terapis Mental atau Psikoterapis. Keterbatasan jumlah Psikolog Klinis 

dan Psikoterapis dalam bidang ini serta masalah dalam hal ruang, waktu pada 

psikolog dan individu terkait menjadi kendala bagi mereka untuk saling 

berkonsultasi hingga hal ini dianggap menjadi masalah dalam penanganan pengidap 

Skizofrenia tersebut. Sebagai solusi, Sistem Pakar (Expert System) bisa digunakan 

untuk menjadi  alternatif dalam penanganan hal tersebut.  

Dalam penelitian ini, Sistem Pakar yang akan dibagun menggunakan metode 

Certainty Factor. Metode Certainty Factor diusulkan oleh Shortlife dan Buchanan 

pada tahun 1975 dalam pembuatan MYCIN. Menurut (Heckerman & Shortliffe, 

1992) Certainty Factor merupakan sebuah metode perhitungan untuk membuktikan 

apakah suatu fakta itu pasti ataukah tidak pasti dalam berbentuk metric yang 

biasanya digunakan untuk melakukan akomodasi ketidakpastian dalam pemikiran 

(inexact reasoning) dari seorang pakar, hal ini dikarenakan seorang pakar sering 
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melakukan analisis informasi yang ada dengan ungkapan seperti “mungkin”, 

“kemungkinan besar”, “hampir pasti”. 

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh (Sudarmana et al., 2018) dengan 

judul “Aplikasi Sistem Pakar Untuk Mendiagnosis Gangguan Jiwa Skizofrenia” 

yang berisikan tentang penelitian gangguan jiwa skizofrenia, gejala-gejala 

Skizofrenia, serta menghasilkan output berupa besaran persentase penyakit. Dalam 

penelitian tersebut digunakan metode Dampster Shafer (DS) untuk perhitungan 

bobot. Kelemahan dalam penelitian tersebut adalah kurangnya gejala terkait 

penyakit Skizofrenia, tidak adanya solusi penanganan, dan apabila tidak terdeteksi 

skizofrenia tidak ada menampilkan tentang bagaimana mencegah penyakit 

skizofrenia. Berdasarkan kekurangan yang ada dari penelitian tersebut maka 

penulis akan membagun Sistem Pakar dengan menggunakan Metode Certainty 

Factor untuk memberi diagnosa yang lebih akurat, dengan memberikan gejala-

gejala yang lebih banyak, menampilkan cara mencegah Skizofrenia, serta solusi 

atau penanganan yang harus dilakukan oleh pengguna.  

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di jelaskan maka penulis akan 

melakukan penelitian dengan judul “Sistem Pakar Diagnosa Dini Skizofrenia 

berbasis Web dengan Metode Certainty Factor dan Penelusuran Forward 

Chaining” dengan output tipe Skizofrenia yang diidap oleh pengguna dan Sistem 

ini ditujukan untuk membantu Psikiater, Psikolog Klinis dan masyarakat dalam 

mendiagnosa penyakit Skizofrenia. 

1.2 Rumusan Masalah 

’Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis, maka 

didapatkan rumusan masalah dalam sistem ini  yaitu “Bagaimana membangun 

Sistem Pakar Diagnosa Dini Skizofrenia berbasis Web menggunakan Metode 

Certainty Factor dan Penelusuran Forward Chaining”. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk membatasi’ pembahasan yang akan 

disampaikan pada laporan’ penelitian. Adapun batasan’ masalah dari penelitian ini 

yaitu: ’ 

1. Gejala yang digunakan untuk kuesioner sebanyak 49 gejala. 
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2. Diagnosa menghasilkan output tipe Skizofrenia Katatonik, Paranoid, 

Hebefrenik, Residual dan Tak Terinci. 

3. Sistem hanya menyediakan informasi gejala dan hasil diagnosa dini untuk 

gangguan jiwa Skizofrenia. 

1.4 Tujuan Penelitian 

’Adapun tujuan pelaksanaan penelitian ini yaitu: 

1. Menerapkan metode’ Certainty Factor dan penelusuran Forward’ Chaining 

dalam sistem pakar diagnosa dini Skizofrenia. 

2. Membangun sistem pakar ’yang mampu membantu Psikolog Klinis, Psikiater 

dan masyarakat dalam mendiagnosa dini Skizofrenia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan rencana susunan’ sistematika penulisan laporan tugas 

akhir yang akan dibuat: ’ 

BAB I PENDAHULUAN’ 

Pembahasan berisi mengenai hal umum dari penelitian tugas akhir ini yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan ’masalah, tujuan melakukan penelitian, 

batasan masalah, dan ’sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI’ 

Pada bab ini ’menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

Sistem Pakar Diagnosa Dini Skizofrenia berbasis Web menggunakan’ 

Metode Certainty Factor dengan penelusuran Forward Chaining dalam 

pengambilan kesimpulan diagnosa dan rekomendasi solusi. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN’ 

Pada bab ini dijelaskan mengenai tahap-tahap yang dilakukan untuk 

penyelesaian ’tugas akhir yang dimulai dari studi ’literatur, merumuskan 

masalah penelitian, pengumpulan data, analisis dan perancangan sistem, 

implementasi dan ’pengujian sistem, serta kesimpulan dan saran’ dari hasil 

analisis sistem yang akan dibangun.  

 



 

I-7 

 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGANa 

Bab ini menjelaskan mengenai analisis yang dilakukan terhadap 

permasalahan yang terjadi pada orang-orang yang berkemungkinan mengidap 

Skizofrenia, pada bab ini juga membahas mengenai analisisa kebutuhan 

dalam perancangan Sistem pakara dengan metode Certainty Factor. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN a 

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasila dari perancangan sistem yang telah 

dilakukan sebelumnya yang berisi tahapana implementasi dari metode yang 

diterapkan kedalam asebuah sistem informasi serta melakukan pengujian 

terhadap sistem atersebut.  

BAB VI PENUTUPa  

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan sarana pengembangan untuk untuk dapat diterapkan oleh 

peneliti aselanjutnya.  

 



 

  

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Pakar 

aSistem Pakar merupakan salah satu cabang dari ilmu kecerdasan buatan 

(Artificial Intelligence) yang mampu membantu orang awam menyelesaikan 

masalah seperti yang adilakukan oleh seorang pakar. Sub bab sistem pakar ini 

berisikan penjelasan poin-poin yang berhubungan dengan sistem pakar, yaitu mulai 

dari pengertian sistem pakar, ciri-ciri sistem pakar, kelebihan dan kekurangan 

sistem pakar, konsep dasar sistem pakar, struktur sistem pakar, basis pengetahuan 

sistem pakar dan motor inferensi sistem pakar. Penjelasan poin-poin tersebut adalah 

sebagai berikut: 

2.1.1 Pengertian Sistem Pakar 

Menurut (Kusumadewi, 2003) Sistem pakara atau experta system merupakan 

sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan dari manusia ke komputer, agar 

komputer dapat mengatasi atau menyelesaikan masalah seperti yang biasa 

dilakukan oleh para ahli. Sistem pakar yang baik dirancanga agar dapat 

menyelesaikan suatu permasalahan atau persoalan tertentu dengan meniru kinerja 

dari ahli atau pakar. Dengan sistem pakar ini, orang awam juga dapat 

menyelesaikan masalah yang cukup sulit yang sebenarnya hanya dapat diselesaikan 

dengan bantuan pakar atau para ahli. Bagi para ahli, asistem pakar ini akan 

membantu mereka dalam aktivitasnya yang berperan sebagai asisten yang sangat 

berpengalaman. Pengertian lain menurut (Reski Mai Chandra & Dianing Sucita, 

2015) yaitu, Sistem Pakar merupakan salah satu bidang ilmu komputer yang 

menggunakan komputer sehingga dapat berperilaku serta berpikir layaknya 

manusia.aSistem Pakar sebagai sebuah program yang digunakan untuk menirukan 

pakar manusia agar bisa melakukan hal-hal yang dapat dikerjakan oleh seorang 

pakara sehingga didapat performa yang hampir sama dengan manusia dalam 

berfikir. 

Dari kedua pengertian tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sistem 

pakar merupakan sistem yang dibangun berdasarkan kemampuan dari pakar atau 
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ahli yang dituangkan ke dalam mesin atau komputer agar komputer tersebut mampu 

bertindak selayaknya seorang pakar dalam suatu lingkungan tertentu.  

2.1.2 Ciri-ciri Sistem Pakar 

aCiri Sistem Pakar menurut (Kusumadewi, 2003): 

1. Memiliki fasilitas ainformasi yang handal; 

2. Mudah adimodifikasi; 

3. Dapat digunakan dalama berbagai jenis komputer; 

4. Memiliki kemampuana untuk belajar beradaptasinya. 

2.1.3 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pakar 

Sebuah sistem pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, menurut 

(Kusumadewi, 2003) secara garis besar, kelebihan sistem pakar adalah sebagai 

berikut: 

1. Memungkinkan orang awam bisa mengerjakan pekerjaan para ahlia 

2. Bisa melakukana proses secara berulang secara otomatis. 

3. Menyimpana pengetahuan dari keahlian para pakar. 

4. Meningkatkan outputa dan produktivitas. 

5. Meningkatkan kualitasa 

6. Mampu mengambil adan melestarikan keahlian para pakar (terutama yang 

termasuka keahlian langka). 

7. Mampu beroperasi dalam lingkungan yang berbahaya. 

8. Memiliki kemampuana untuk mengakses pengetahuan. 

9. Memiliki areliabilitas. 

10. Meningkatkan kapabilitasa sistem komputer. 

11. Memiliki kemampuan auntuk bekerja dengan informasi yang tidak lengkap 

dan mengandung ketidakpastian. 

12. Sebagai media pelengkapa dalam pelatihan. 

13. Meningkatkan kapabilitasa dalam penyelesaian masalah. 

14. Menghemat waktu dalama pengambilan keputusan. 

Selain memiliki beberapa a keuntungan seperti yang disebutkan, Sistem Pakar 

juga memiliki beberapa kelemahan yaitu:a 

1. Biaya yang diperlukan untuka membuat dan memeliharanya sangat mahal. 
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2. Sulit dikembangkan, karna hala itu tentu saja erat kaitannya dengan 

ketersediaan pakar di abidangnya. 

3. Sistem Pakar tidak mutalk 100% bernilai benar. 

2.1.4 Konsep Dasar Sistem Pakar 

Menurut (Turban, 1986), Konsep dasar dari sistem pakar mengandung : 

keahlian, ahli, pengalihan keahlian, inferensi, aturan dan kemampuan untuk 

menjelaskan. Penjelasan lain konsep dasar sistem pakar menurut (Wati & 

Mardiana, 2014) yaitu, dalam penyusunannya, a sistem pakar mengkombinasikan 

kaidah-kaidah a penarikan kesimpulan (inference rules) dengan basis pengetahuan 

tertentu yang diberikan oleh satu atau lebih pakar dalam bidang tertentu. Kombinasi 

dari kedua hal tersebut a disimpan dalam komputer yang selanjutnya digunakan 

dalam proses pengambilan keputusan untuka penyelesaian masalah tertentu. Sistem 

Pakara dibuat dengan mendapatkan pengetahuana dari seorang pakar, kemudian 

dilakukan apengkodean ke bentuk yang dapat diproses oleh komputer untuk 

menyelesaikan persoalan sejenis. Sistem pakar sangata tergatung pada suatu bidang 

dalam menyusuna penyelesaian persoalan yang dihadapia oleh sistem. Konsep 

Dasara Sistem Pakara dapat digambarkan dalama bentuk seperti pada gambar 2.1 

dibawaha ini : 

 

Gambar 2.1 Konsep Dasar Sistem Pakara 

(Wati & Mardiana, 2014) 

2.1.5 Struktur Sistem Pakar 

Menurut (Kusumadewi, 2003) Struktur dasar sistema pakar terdiri dari 2 

bagiana pokok, yaitu: 
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1. Lingkugan Pegembangan (Devlopment Environtment) yang dgunakan 

sebagai pembagunan sistem apakar baik dari segi pembangunan komponen 

maupun basisa pengetahuan. 

2. Lingkungana Konsultasia (Consultation Environtment) yang digunakana oleh 

seseorang yanga bukan ahli untuk berkonsltasi. 

Struktur Sistem Pakara ini terdiri dari beberapa bagiana utama dalam 

Lingkungana Pengembangan dan Lingkungan Konsultasinya, adapun gambar dari 

Struktur Sistem Pakar ini seperti gambar 2.2 berikut:  

 

Gambar 2.2 Struktur Sistem Pakara 

(Kusumadewi, 2003) 

Penjelasan komponen-kmponen yang ada pada gambar 2.2 struktur sistem 

pakar tersebut adalah:  

1. Subsistem penambahan pengetahuana 

Bagian ini digunakana untuk memasukan pengetahuan, mengkonstruksi, atau 

memperluas pengetahuan dalam basis pengetahuan. aPengetahuan itu bisa berasal 

dari: Buku, Basisdata, Ahli, Penelitian, dan Gambar. 

2. Basis Pengetahuana (Basic Knowledge) 

Berisikan pengetahuan-pengetahuana yang dibutuhkan untuk memahami, 

meformulasikan, dan menyelesaikan amasalah. 
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3. Motor Inferensi (Inference Engine) a 

Program yang berisikan metodologi yang digunakana untuk melakukan 

penalaran terhadap ainformasi-informasi dalam basis pengetahuana dan blackboard 

ada tigaa elemen utama dalama motor inferensi, yaitu: 

• Intepreter: mengeksekusi item-item aagenda yang terpilih dengan 

menggunakana aturan-aturan dalam basis pengetahuana yag sesuai. 

• Scheduler: aka mengontrol agenda. 

• Consistency Enforcer: akana berusaha memelihara kekonsistenana dalam 

mempresentasikan solusi yang bersifat adarurat. 

4. Blackboarda 

Merupakan aarea dalam memori yang digunakan untuk merekam kejadian 

yang sedang aberlangsung termasuk keputusan sementara. Ada 3 tipe akeputusan 

yang dapat adirekam yaitu: 

• Rencana: Bagimana menghadapi amasalah. 

• Agenda: Aksi-aksi yang apotensial yang sedang menunggu untuka 

dieksekusi. 

• Solusi: Calona aksi yang aakan dibangkitkan. 

5. Antarmukaa 

Digunakan untuk media komunikasia antara user dan aprogram. 

6. Subsistem Penjelasana 

Digunakan untuk amelacak respon dan memberikan penjelasana tentang 

kelakuan sistem pakar secara ainteraktif melalui pertanyaan:  

• Mengapaa suatu pertanyaan ditanyakan oleh asistem pakar ? 

• Bagaimana akonklusi dicapai? 

• Mengapa aada alternatif yang dibatalkan? 

• Rencana aapa yang digunakan untuk amendapatkan solusi? 

7. Sistem Penyaring Pengetahuana 

Sistem ini digunakan untuk amengevaluasi kinerja sistem pakar itu asendiri 

untuk melihat apakah apengetahuan-pengetahuan yang ada masiha cocok untuk 

digunakan di masa amendatang. 
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2.1.6 Basis Pengetahuan (Knowledge Base) 

Basis Pengetahuan berisi apengetahuan-pengetahuan yang dibutuhkana untuk 

memahami, momformulasikan dan amenyelesaikan masalah. 2 bentuka yaitu: 

a. Penalaran Berbasisa Aturan (Rule-Based Reasoning) a 

Pada apenalaran berbasis aturan, apengetahuan direpsesentasikana dengan 

menggunakan aturan aberbentuk: IF-THEN. Bentuk ini digunakana apabila kita 

memiliki sejumlah apengetahuan pakar pada suatu permasalahan atertentu, dan si 

pakar dapat menyelesaikan amasalah tersebut secara berurutan. Disampinga itu, 

bentuk ini juga digunakan aapabila dibutuhkan penjelasan tentanga jejak (langkah-

lagkah) pencapaian asolusi. 

b. Penalaran Berbasis aKasus (Case-Based Reasoning) a 

Pada penalaran aberbasis kasus, basis pengetahuan akan aberisi solusi-solusi 

yang telah adicapai sebelumnya, kemudian aka aditurunkan suatu solusia untuk 

keadaan untuk akeadaan yang terjadi sekaranga (fakta yang ada). Bentuk ini 

digunakan aapabila user menginginkan auntuk tahu lebih banyak lagi pada kasus-

kasus yang ahampir sama atau mirip. Selain itu, abentuk ini juga digunakan aapabila 

kita telah memiliki asejumlah situasi atau kasus tertentu dalam abasis pengetahuan.  

2.1.7 Motor Inferensi (Inference Engine) 

Menurut (Kusumadewi, 2003) Adaa 2 cara yang dapat dikerjakan dalam 

melakukana inferensi, yaitu: Backward Chaining dan Forward Chaining. 

1. Backward Chaining 

Menurut (Syatibi, 2012) penalaran Backward Chaininga merupakan suatu 

alasan berkebalikan adengan hypothesis, potensiala konklusinya mungkin akan 

terjadi ataua terbukti, karena adanya fakta ayang mendukung akan hypothesis 

tersebut. Dengan akata lain, proses nya dimulai adari initial Hypothesis or Goals 

(hipotesa awal aatau tujuan) melalui Intermediet Hipothesesa or Sub Goals 

(hipotesa lanjutan atau bagiana dari tujuan) yang akan memeriksa semuaa hipotesa 

yang ada apakah hipotesaa itu benar atau salah sehingga aakhirnya akan menuju 

suatu Evidencea (fakta). 

Menurut (Man, Wati, & Yeni, 2016) a Backward Chaining (Runut balik) 

merupakana strategi pencarian secara kebalikan, yaitua proses pencarian dimulai 

dari tujuan, yaitu kesimpulan ayang menjadi solusi permasalahan yang dihadapi. 
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Jika informasi-informasi aatau nilai dari atribut-atribut yang mengarah ke 

kesimpulan tersebut sesuai daengan data yanga diberikan maka kesimpulan tersebut 

merupakan asolusi yang dicari. Runut balik ini memulai proses pencarian dengan 

suatu tujuan sehingga astrategi ini disebut juga goal-driven. 

Ciri-ciria dari Backward Chaining yaitu: 

Menggunakan pendekatan goal-driven, adimulai dari harapan apa yang akan 

terjadi (hipotesis) a dan kemudian mencari buktia yang mendukung atau yang 

berlawanan adengan harapan kita. Sering hal ini memerlukana perumusan dan 

pengujian hipotesis asementara. 

Pada metodea inferensi dengan Backward Chaining akana mencari aturan 

atau rule yang memilikia konsekuan (Then klausa ..) yang mengaraha kepada tujuan 

yang diskrenariokan/diinginkana seperti padaa gambar 2.3 berikut: 

 

Gambar 2.3 Diagram Backward Chaininga 

(Man et al., 2016) 

2. Forward Chaining 

Forward Chaininga merupakan metode pencarian ataua teknik pelacakan ke 

depan yanga dimulai dengan informasia yang ada dana penggabungan rule untuk 

menghasilkana suatu kesimpulan atau tujuana (Russel & Norvig, 2012). Pelacakan 

maju ini asangat baik jika bekerja dengan permasalahana yang dimulai dengan 

rekaman informasi aawal dan ingin dicapaia penyelesaian akhir, karena seluruh 

proses akan adikerjakan secara aberurutan amaju. 
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Ciri-ciria dari metode aForward Chaining inia yaitu: 

1. Metodea ini melakukan pemrosesana berawal dari sekumpulan dataa untuk 

kemudian dilakukan ainferensi sesuai dengan aturana yang diterapkan hingga 

ditemukan kesimpulana yang optimal. 

2. Mesina inferensi akan terus melakukana looping padaa prosesnya untuk 

mencapaia hasil keputusana yang sesuai. 

3. Memilikia kelebihan yaitu dataa baru dapat dimasukkan ke dalam tabel 

database inference dana adanya kemungkinan untuka melakukan perubahan 

inferencesa rules. 

Diagram dari aForward Chaining ini dapata dilihat pada gambara 2.4 berikut ini: 

 

Gambar 2.4 Diagrama Forward Chaining 

(Verina, 2015) 

Menurut (Verina, 2015) untuk mempermudaha pemahaman mengenai metode 

Forwarda Chaining ini, dapat diilustrasikan dengana kasus pembuatan sistem pakar 

dengana daftar aturannya, sebagai berikut: 

R1  : aJika Premis 1 dan Premis 2 adan Premis 3 Maka aKonklusi 1 

R2  : aJika Premis 1 dan Premis 3 adan Premis 4 Maka aKonklusi 2 

R3  : aJika Premis 2 dan Premis 3 adan Premis 5 Maka aKonklusi 3 

R4  : aJika Premis 1 dan Premis 4 adan Premis 5 dan aPremis 6 Maka aKonklusi 4 

Pada laporan ini, penulis akan menerapkan model penelusuran Forward 

Chaining ini untuk mendiagnosa penyakit Skizofrenia. Dengan amengetahui 

apakah asuatu fakta yang dialami oleh pengguna ini merupakan Konklusi 1, 
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Konklusi 2, Konklusi 3, dst. Atau abahkan bukan salah satu dari aKonklusi yang 

ada.  

2.2 Pakar  

Pengertian “Pakar” menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) 

merupakan ahli atau spesialis. Pakar dalam membangun sistem ini yaitu seorang 

Psikoterapis atau Terapis Mental dan Psikolog Klinis, adapun perbedaan antara 

terapis mental dan psikolog klinis yaitu: 

2.2.1 Psikolog Klinis 

Psikolog Klinis meruapakan salah satu bidang psikologi terapan yang 

berperana sebagai salah satu disiplin kesehatan mentala dengan menggunakan 

aprinsip-prinsip psikologia untuk memahami, mendiagnosis dan mengatasi 

berbagai masalaha atau penyakit apsikologi (Mens, 2000). 

2.2.2 Psikoterapis atau Terapis Mental 

Psikoterapis merupakan aseseorang yang mampu untuk melakukan terapi 

psikologi aterhadap pasien yang mengidap berbagai agangguan pada kejiwaan. 

Gangguan akejiwaan yang dapat ditangani oleha psikoterapis yaitu mencakup 

seluruh jenis agangguan jiwa. Gelar seorang psikoterapis berupa CH (Certified 

Hipnosys), CHt (Certified Hipnoteraphyst) dan MCH (Master of Hipnoteraphyst) 

2.3 Certainty Factor (Faktor Keyakinan)  

Certainty aFactor merupakan ateori yang digunakan auntuk mengakomodasi 

ketidakpastiana pemikirana (inexact areasoning) seorang apakar, yang diusulkan 

oleha Shortlife dan aBucchanan pada tahun 1975. Seorang apakar (misalnya 

psikiater) seringa menganalisis informasia yang ada dengana ungkapan 

aketidakpastian, untuk amengakomodasi hal ini akita menggunakan Certainty 

aFactor (Faktor Keyakinan) aguna menggambarkan atingkat keyakinan pakar 

terhadap masalah ayang dihadapi. Dalam amengekspresikan derajat akepastian. CF 

untuk amengasumsikan derajat akepastian seorang pakara terhadap suatu dataa 

(Sutojo, Mulyanto, & Suhartono, 2011). 

Menuruta (Sutojo et al., 2011) Saat aini ada dua model ayang sering 

digunakana untuk mendapatkan atingkat keyakinan a (CF), yaitu: 
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1. Metode “Net Belief” yang diusulkan oleh Shortlife dan Buchanan, yaitu 

seperti persamaan 2.1 berikut ini: 

𝐂𝐅 𝐚(𝑹𝒖𝒍𝒆) = 𝐌𝐁(𝐇, 𝐄) − 𝐚𝐌𝐃(𝐇, 𝐄) (2.1) 

Dimana:  

CF (Rule) : Faktor  Kepastian. 

MB (H,E) : Measure a Of Belief (Ukuran kepercayaan) terhadap hipotesis H, 

jika a diberikan evidence E (antara a 0 dan 1). 

MD (H,E) : Measure of Disbelief (ukuran ketidakpercayaan) terhadap evidence 

H, jika diberikan evidence E (antara 0 dan 1). 

2. Menggunakan a hasil wawancara a dengan pakar 

Dengan a mendapatka informasi dari a hasil wawancara degan pakar. Nilai 

CF(Rule) didpat dari intrepretasi “term” dari a pakar, yang diubah a menjadi nilai 

CF tertentu a sesuai tabel 2.1 a berikut ini: 

Tabel 2.1 Uncertain Term Kepastian 

(Sutojo et al., 2011) 

Uncertain Term Kepastian Certainty Factor (CF) 

Pasti Tidak a (Definitely Not) -0.1 a 

Hampir Pasti aTidak (Almost Certainly Not) -0.8 a 

Kemungkinan aBesar Tidak (Probably Not) -0.6 a 

Mungkin  Tidak (Maybe Not) -0.4 a 

Tidak aTahu (Unknown) -0.2 to 0.2 a 

Mungkin (Maybe) 0.4 a 

Kemungkinan Besar (Probably) 0.6 a 

Hampir aPasti (Almost Certainty) 0.8 a 

Pasti (Definitely) a 1.0 a 

 

Metode Certainty Factor a ini memiliki kelebihan yaitu cocok digunakan 

pada sistem a pakar yang mengukur sesuatu a yang pasti atau tidak pasti seperti 

mendiagnosis penyakit a dan perhitungan dari metode ini hanya berlaku untuk 
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sekali hitung, serta a hanya dapat mengolah dua a data sehingga keakuratan nya 

terjaga (Sutojo et al., 2011). 

2.3.1 Metode Certainty Factor Gabungan/Kombinasi 

Menurut (Sutojo et al., 2011) dalam metode Certainty Factor Gabungan atau 

Kombinasi ini dikelompokkan berdasarkan nilai CF masing-masing, berikut 

merupakan rumus CF berdasarkan nilai CF yang diketahui. 

Kondisi 1: Jika nilai CF dari kedua gejala bernilai lebih dari nol (CF1 dan CF2 < 0) 

atau bernilai negatif maka: 

𝐂𝐅 𝐊𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢 = (𝐂𝐅𝟏 + 𝐂𝐅𝟐) ∗ (𝟏 + 𝐂𝐅𝟏) (2.2) 

Kondisi 2: Jika nilai CF1 < 0 atau CF2 < 0 maka: 

𝐂𝐅 𝐊𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢 =  
𝑪𝑭𝟏 + 𝑪𝑭𝟐

𝟏 − 𝐦𝐢𝐧(𝑪𝑭𝟏|𝑪𝑭𝟐)
 

(2.3) 

Kondisi 3: Jika nilai CF dari kedua gejala > 0 (CF1 dan CF2 > 0) atau bernilai 

positif maka: 

𝐂𝐅 𝐊𝐨𝐦𝐛𝐢𝐧𝐚𝐬𝐢 = 𝐂𝐅𝟏 + 𝐂𝐅𝟐 ∗ (𝟏 −  𝐂𝐅𝟏) (2.4) 

2.3.2 Metode Certainty Factor Sequencial  

Bentuk a dasar rumus Certainty Factor yaitu sebuah a aturan jika E maka H, 

a ditunjukka dengan persamaan a berikut (Syatibi, 2012). 

𝐂𝐅(𝐇, 𝐞) = 𝐂𝐅(𝐄, 𝐞) ∗ 𝐂𝐅(𝐇, 𝐄) (2.5) 

Keterangan: 

a CF (E,e) = Certainty Factor a evidence E yang dipengaruhi a oleh evidence e. 

a MB (H,E) = Certainty a Factor hipotesis a dengan asumsi evidence diketahui 

dengan pasti, yaitu a ketika CF(E,e) = 1. 

a MD (H,E) = Certainty Factor hipotesis a yang dipengaruhi oleh evidence e. 
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Jika semua evidence pada antecedent diketahui dengan pasti maka 

persamaanya akan a menjadi seperti berikut: 

𝐂𝐅(𝐇, 𝐞) = 𝐂𝐅(𝐇, 𝐄) (2.6) 

Dalam penerapannya, CF(H,E) merupakan a nilai kepastian yang diberikan 

oleh pakar a terhadap suatu aturan. Sedangkan CF(E,e) merupakan a nilai 

kepercayaan yang diberikan a oleh pengguna terhadap gejala a yang dialaminya. 

2.3.3 Kelebihan dan Kekurangan Metode Certainty Factor 

Menurut (Syatibi, 2012) metode Certainty Factor memiliki kelebihan yaitu: 

1. Metode ini a cocok dipakai dalam sistem pakar untuk a mengukur sesuatu 

apakah pasti atau tidak a pasti dalam mendiagnosa sesuatu seperti penyakit, a 

kerusakan, dan lain-lain. 

2. Perhitungan a dengan menggunakan metode ini a dalam sekali hitung hanya 

dapat mengelola dua data a saja sehingga keakuratan a data dapat terjaga. 

Disamping kelebihan tersebut, metode a Certainty Factor juga memiliki 

kekurangan yaitu: 

1. Ide  umum dari pemodelan ketidakpastian manusia a dengan 

menggunakan numerik metode a Certainty Factor biasanya 

diperdebatkan. Sebagian orang akan membantah pendapat bahwa formula 

untuk metode certainty factor diatas memiliki kebenaran. 

2. Metode ini a hanya dapat mengolah ketidakpastian atau kepastian hanya 

a dua data saja. Perlu dilakukan a beberapa kali pengolahan data untuk 

data yang a lebih dari dua buah. 

3. Nilai CF yang diberikan a bersifat subyektif karena penilaian setiap pakar 

bisa saja a berbeda-beda tergantung pengetahuan a dan pengalaman pakar. 

2.3.4 Langkah-Langkah Penerapan Certainty Factor dalam Mendiagnosa 

Skizofrenia 

Penerapan metode Certainty Factor dengan penelusuran Forward Chaining  

dalam diagnosa Skizofrenia ini memiliki beberapa tahapan, mulai dari awal user 

mengisi kuesioner jawaban hingga hasil diagnosa dari sistem. Tahapan tersebut 

akan ditampilkan pada flowchart berikut: 
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Gambar 2.5 Flowchart Penerapan Certainty Factor dengan Forward Chaining dalam 

Sistem Pakar Diagnosa Dini Skizofrenia  

(Yanti et al., 2018) 

Penjelasan dari masing-masing langkah tersebut yaitu sebagai berikut: 

1. Membuat aturan sesuai dengan Forward Chaining 

Sistem yang akan dibangun menggunakan model penelusuran maju forward 

chaining yang berarti, seluruh data gejala yang ada akan dijadikan fakta-fakta, 

kemudian berdasarkan rules atau aturan yang ada akan menjadi proses pengambilan 

kesimpulan berdasarkan aturan. 

2. Sistem Memberi Pertanyaan dengan Masing-masing Bobot Tiap Jawaban 

Gejala yang ada akan dijadikan pertanyaan-pertanyaan dengan bobot nilai “YA 

dan TIDAK”. Jawaban “YA” memiliki bobot nilai 1 dan jawaban “TIDAK” 

memiliki bobot nilai 0. 

3. Sistem Mengubah tiap Jawaban dari Pengguna menjadi Nilai Certainty Factor 
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Seluruh gejala yang ada sebelumnya teah diberikan nilai keyakinan dari pakar 

atau nilai certainty factor. Setelah pasien memilih gejala-gejala yang mereka alami, 

maka selanjutnya yaitu mengubah gejala tersebut berdasarkan nilai certainty factor. 

4. Menngunakan Rumus Certainty Factor untuk Menghitung Nilai Diagnosa 

Tahapan selanjutnya setelah seluruh gejala sudah didapatkan nilainya, yaitu 

memproses nilai tersebut menggunakan metode perhitungan certainty factor. Pada 

perhitungan ini, akan menghasilkan nilai persentase yang menunjukkan keyakinan 

terhadap diagnosa yang ada. 

5. Sistem Mendapatkan Keputusan 

Berdasarkan dari nilai certainty factor yang ada, selanjutnya yaitu sistem akan 

memberikan keputusan (pada sistem ini yaitu tipe skizofrenia apa yang diidap oleh 

pasien). Pada sistem ini juga diberikan hasil diagnosa berupa pengertian tipe 

skizofrenia tersebut, dan solusi penanganan berdasarkan tingkat keparahan 

skizofrenia. 

6. Pengujian Sistem Pakar 

Setelah sistem mendapatkan seluruh hasil yang diinginkan, selanjutnya yaitu 

pengujian sistem menggunakan blackbox, User acceptance test, dan pengujian hasil 

sistem dengan hasil diagnosa pakar. 

2.4 Skizofrenia (Schizophrenia) 

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan jiwa berat yang mengganggu 

fungsi kinerja otak. Sehingga penderita akan merasakan halusinasi, delusi atau 

waham. Skizofrenia ini umum dengan sebutan “orang gila” berikut ini, merupakan 

penjelasan lebih rinci mengenai skizofrenia ini: 

2.4.1 Pengertian Skizofrenia  

Skizofrenia merupakan kumpulan dari berbagai gejala klinis yang 

penderitanya akan mengalami gagguan dalam kognitif, emosional, persepsi, serta 

gagguan dalam tingkah laku. Penderita gagguan Skizofrenia akan mengalami gejala 

gangguan persepsi, seperti waham dan halusinasi (Kaplan, Sadock, & Grebb, 2010). 

Skizofrenia adalah salah satu gangguan kejiwaan yang cukup berat dan 

menunjukkan adanya disorganisai/kemunduran fungsi kepribadian, sehingga 

menyebabkan disability atau ketidakmampuan (Susanto dkk, 2013). Skizofrenia 
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merupakan suatu penyakit otak persisten dan serius yang mengakibatkan perilaku 

psikotik, pemikiran konkret, da kesulitan dalam memperoses informasi, hubungan 

interpersonal, serta memecahka masalah (Clark, 2007).  

Skizofrenia dapat mempengaruhi pola pikir, emosional dan juga tingkah laku 

pada penderitanya. Hal ini dikarenakan pada bagian otak pasien Skizofrenia 

terganggu, rangsangan yang dikirim mengalami gangguan sehingga tidak berhasil 

mencapai sambungan sel yang dituju (Videbeck, 2011). 

2.4.2 Tipe-tipe Skizofrenia 

Menurut (Kaplan et al., 2010) subtipe dari Skizofrenia adalah: 

1. Skizofrenia Paranoid 

Jenis Skizofrenia Paranoid biasanya ditandai dengan adanya waham kejar 

(rasa menjadi korban atau seolah-olah dimata-matai atau waham kebesaran, 

halusinasi da terkadang terdapat waham keagamaan yang berlebihan, atau perilaku 

agresif dan bermusuhan. 

2. Skizofrenia Terdisorganisasi (Hebefrenik) 

Jenis Skizofrenia ini biasanya ditandai dengan afek datar atau afek tidak 

sesuai kenyataan, inkoherensi, asosiasi longgar, dan disorganisasi perilaku yang 

ekstrim. 

3. Skizofrenia Katatonik 

Biasanya ditandai dengan gangguan psikomotor yang nyata, baik dalam bentuk 

tanpa gerakan atau aktivitas motorik yang berlebihan terlihat tanpa tujuan dan tidak 

dipengaruhi oleh simulasi eksternal.  

4. Skizofrenia Residual 

Jenis Skizofrenia Residual biasanya ditandai dengan setidaknya satu episode 

Skizofrenia sebelumnya, tetapi saat ini tidak psikotik, menarik diri dari masyarakat, 

afek datar serta asosiasi longgar. 

5. Skizofrenia Simpleks 

Jenis Skizofrenia ini sering timbul pertama kali pada masa pubertas, dengan 

gejala utama yaitu kedangkalan emosi dan kemunduran kemauan. Gangguan proses 

berfikir biasanya sukar ditemukan. Waham dan halusinasi juga sukar ditemukan. 
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6. Pasca Skizofrenia  

Jenis Skizofrenia ini merupakan kegaduhan dalam pikiran seseorang, sulitnya 

berfikir rasional dan menganggap diri sendiri gila atau tidak berfikir seperti orang 

normal, hingga menyebabkan depresi dan kemudian mulai berhalusinasi. 

7. Skizofrenia Tak Terinci 

Jenis Skizofrenia ini, tidak dapat dibedakan biasanya ditandai dengan gejala-

gejala Skizofrenia campuran (atau jenis lain) disertai gagguan pikiran, afek, dan 

perilaku. 

2.4.3 Epidemiologi 

Menurut WHO (World Health Organization) jika 10% dari populasi 

mengalami masalah kesehatan jiwa maka harus mendapat perhatian karena 

termasuk rawan kesehatan jiwa. Pada tahun 2016, menurut data WHO di dunia 

terdapat sekitar 60 juta orang terkena Bipolar, 47 orang terkena Dimensia, 35 juta 

orang terkena Depresi, serta 21 juta terkena Schizophrenia. Di Indonesia, dengan 

berbagai faktor biologis, psikologis dan sosial dengan keanekaragaman penduduk, 

maka jumlah kasus gangguan jiwa terus bertambah yang berdampak pada 

penambahan beban negara dan penurunan produktivitas manusia dalam jangka 

panjang. Menurut (Arif, 2006) sekitar 99% pasien di RSJ (Rumah Sakit Jiwa) 

Indonesia adalah penderita Skizofrenia.  

Data (Riskesdas, 2018) menunjukkan jumlah penduduk Indonesia mencapai 

265 juta jiwa, dengan persentase gangguan jiwa Skizofrenia yaitu 7.0% atau 

berjumlah sekitar 18 juta jiwa, dengan jumlah pengidap pernah dipasung sebesar 

31,5% atau berjumlah  sekitar 5 juta jiwa, jumlah pengidap tidak berobat 15,1% 

atau berjumlah 2,7 juta jiwa dan jumlah pasien tidak minum obat rutin yaitu 51,1% 

atau berjumlah 9,4 juta jiwa. Jumlah pasien tersebut sangat berbanding terbalik 

denga jumlah Psikolog dalam bidang klinis, yang menurut data (Kemenkes, 2015) 

hanya berjumlah 1.211 orang. Perbadingan jumlah pasien dan Psikolog adalah 

1:14.000 yang berarti satu orang Psikolog harus menangani sekitar 14.000 jiwa 

pengidap Skizofrenia. 
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2.4.4 Gejala Skizofrenia  

Menurut (Agustina & Handayani, 2016), gejala Skizofrenia memiliki dua 

kategori yaitu: 

1. Gejala Positif (Gejala nyata) 

Gejala ini meliputi waham, halusinasi, dan gangguan perilaku aneh, gangguan 

pikiran kacau, ekopraksia (peniruan gerakan orang lain yang diamati klien) asosiasi 

longgar (pikiran atau gagasan yang terpecah-pecah dan ambivalensi), ambivalensi 

merupakan mempertahakan keyakinan yang tampak kontradiktif tentang individu. 

2. Gejala Negatif (Gejala samar) 

Gejala ini seperti afek datar, avolisi (malas melakukan sesuatu, defisit 

perhatian apatis, anhedomia atau ketidakmampuan merasakan kesenangan yang 

normal, asosial, katatonia atau imobilisasi karena faktor psikologis).  

2.4.5 Faktor Penyebab Skizofrenia 

Faktor-faktor sebagai penyebab Skizofrenia menurut para ahli adalah sebagai 

berikut: 

1. Faktor Genetik 

Menurut (Hawari, 2009) Meskipun ada gen abnormal, Skizofrenia tidak akan 

muncul kecuali disertai faktor-faktor lainnya yang disebut faktor epigenetik, seperti 

virus atau infeksi lain selama kehamilan, menurunnya auto-immune yang mungkin 

disebabkan infeksi selama kehamilan, berbagai macam komplikasi kandungan dan 

kekurangan gizi yang cukup berat. 

2. Faktor Biologis 

Faktor Biologis seperti hiperaktivitas sistem domapinergik, faktor serotonin, 

faktor neuroimunovirologi, hipoksia atau kerusakan neurotoksik selama kehamilan 

da kelahiran (Kaplan et al., 2010). 

3. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan yang menyebabkan Skizofrenia meliputi penyalahgunaan 

obat, pendidikan yang rendah, dan status ekonomi (Tandon et al., 2013). 

4. Abnormalitas Cortex Celebral, Talamus, dan batang otak pada penderita 

Skizofrenia ditunjukkan dengan penelitian neuropatologi dan pemeriksaan 

dengan Ctscan (Kaplan et al., 2010)  
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2.5 Penelitian Terkait 

Berikut merupakan rangkuman dari penelitian sebelumnya berdasarkan 

literature review jurnal yang berkaitan dengan Diagnosa Skizofrenia, Metode 

Certainty Factor, dan penelusuran Forward Chaining yang menjadi referensi 

dalam penelitian ini, dapat dilihat pada tabel berikut: 

2.5.1 Penelitian Terkait Skizofrenia  

Penelitian terkait penyakit Skizofrenia ini dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut:  

Tabel 2.2 Penelitian Terkait Skizofrenia 

No. Peneliti Judul Penelitian Tahun Hasil 

1. Riski Anisa Sistem Pakar 

Metode Certainty 

Factor Untuk 

Mendiagnosa 

Tipe Skizofrenia. 

2018 Penelitian ini 

menjelaskan bagaimana 

sistem pakar mampu 

mendeteksi tipe dari 

gangguan Skizofrenia 

menggunakan metode 

Certainty Factor. 

 

2.  Novi Yanti, 

Rahmad 

Kurniawan, 

dan Siti Norul 

Tropical Disease 

Web-Based 

Expert System 

Using Certainty 

Factor 

 Penelitian ini dilakukan 

untuk mendiagnosa 

penyakit pada daerah 

tropis dengan penerapan 

metode Certainty Factor 

dan penelusuran Forward 

Chaining dengan hasil 

yang menyatakan bahwa 

penggunaan metode 

Certainty Factor sangat 

baik jika di kombinasikan 

dengan alur penelusuran 

maju (Forward 

Chaining). 

 

3.  Landung 

Sudarmana 

dan Febty 

Lestari 

Aplikasi Sistem 

Pakar Untuk 

Mendiagnosis 

Gangguan Jiwa 

Skizofrenia 

2018 Pada penelitian ini hasil 

dari sistem yang dibangun 

adalah diagnosis berupa 

nama penyakit beserta 

nilai kemungkinan 

presentase yang 

dihasilkan berdasarkan 

gejala yang dipilih. 

Dalam penelitian ini 

menggunakan 
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penelusuran runut maju 

(Forward Chaining). 

 

3.  Graha Virgian 

Gustira Putri 

Sistem Pakar 

Diagnosa Mental 

Illness Psikosis 

dengan 

Menggunakan 

Metode Certainty 

Factor 

2018 Hasil dari penelitian ini 

merupakan sistem yang 

mampu membantu dalam 

mendiagnosis seseorang 

memiliki masalah 

kejiwaan jenis apa sesuai 

dengan yang dilakukan 

oleh pakar. 

 

4.  Rima Diah 

Wardhani, 

Rekyan 

Regasari dan, 

Budi Dharma 

Sistem Pakar 

Diagnosis 

Penyakit 

Schizophrenia 

Menggunakan 

Metode Bayesia 

Network 

2017 Hasil dari penelitian ini 

mampu mendiagnosis 

penyakit Skizofrenia 

dengan baik, yaitu dengan 

akurasi hasil pengujian 

paling tinggi dalam 

pengujian variasi data 

latih yaitu 92,86%. 

 

5.  Lina 

Handayani, 

Febriani, 

Aprilia 

Rahmadani, 

dan Azidanti 

Saufi 

Faktor Risiko 

Kejadian 

Skizofrenia di 

Rumah Sakit Jiwa 

Ghrasia Daerah 

Istimewa 

Yogyakarta (DIY) 

2017 Pada penelitian ini penulis 

memfokuskan penelitian 

pada faktor-faktor 

penyebab Skizofrenia, 

dan hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa 

faktor keturunan, stresor 

psikososial dari masalah 

hubungan interpersonal 

dan faktor keluarga 

merupakan faktor risiko 

seseorang mengidap 

Skizofrenia. 

 

6.  Windarsyah, 

Husnul 

Khatimi, dan 

Ryan Maulana 

Sistem Pakar 

Diagnosa Jenis 

Gangguan Jiwa 

Skizofrenia 

Menggunakan 

Kombinasi 

Metode Forward 

Chaining dan 

Certainty Factor 

2017 Pada penelitian ini, 

Forward Chaining 

berfungsi sebagai mesin 

inferensi aturan didalam 

sistem sedangkan 

Certainty Factor sebagai 

pemberi nilai 

kepercayaan pada sebuah 

aturan. Persentase dalam 

penerapan metode ini 

menghasilkan keakuratan 

sebesar 93% sesuai 

dengan diagnosa pakar. 
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7.  Rima Diah 

Wardhani, 

Rekyan 

Regasari, dan 

Budi Darma 

Setiawan 

Sistem Pakar 

Diagnosis 

Penyakit 

Schizophrenia 

Menggunakan 

Metode Bayesian 

Network 

2017 Hasil dari pengujian 

fungsional sistem pakar 

yang dibangun 

menunjukkan seluruh 

kebutuhan fungsional 

dapat berjalan dengan 

baik. Selain itu, hasil 

pengujian yang dilakukan 

dengan data latih yang 

ada memiliki nikai 

akurasi paling tinggi yaitu 

92,865. 

 

8.  Olivia Dwi 

Parwita, Anggi 

Srimurdanti, 

dan Rudi Dwi 

Nyoto 

Sistem Pakar 

Diagnosis 

Penyakit 

Kejiwaan 

Skizofrenia 

Menggunakan 

Metode 

Tsukamoto 

2016 Pada penelitian ini, 

penulis menggunakan 

metode Tsukamoto dalam 

mendiagnosa penyakit 

Skizofrenia dengan 

output berupa tipe 

penyakit Skizofrenia dan 

rekomendasi berupa 

solusi untuk user. 

 

9.  Taufiq dan 

Syahib 

Natarsyah 

Impelentasi 

Certainty Factor 

Dalam Sistem 

Pakar untuk 

Melakukan 

Diagnosa dan 

Terapi Penyakit 

Gangguan Jiwa 

2016 Aplikasi yang dihasilkan 

pada penelitian ini dapat 

membantu masyarakat 

untuk mendiagnosa 

gangguan jiwa 

Skizofrenia hal ini dapat 

dilihat pada pengujian 

aplikasi dengan 

menggunakan metode 

Certainty Factor dengan 

tingkat kesesuaian 

metode yaitu 93%. 

 

10.  Aldino Motu 

Mona, M. 

Hafidh 

Adiguna dan 

Shinta Puspita 

Sari  

Studi 

Perbandingan 

Metode Fuzzy dan 

Certainty Factor 

Dalam 

Mendiagnosa 

Penyakit 

Skizofrenia 

2014 Hasil analisis yang 

dilakukan oleh penulis 

menunjukkan bahwa 

metode Fuzzy dan 

Certainty Factor sama-

sama baik digunakan 

untuk mendiagnosa 

penyakit Skizofrenia. 

Dari 14 sampel rekam 

medik penelitian 

memiliki nilai keakuratan 

sama-sama 100%. 



 

II-21 

 

2.5.2 Penelitian Terkait Model Penelusuran Forward Chaining  

Penelitian terkait model penelusuran Forward Chaining ini dapat dilihat pada 

tabel 2.7 berikut ini: 

Tabel 2.3 Penelitian Terkait Model Penelusuran Forward Chaining 

No. Peneliti Judul Penelitian Tahun Hasil 

1.  Mike Permata 

Sari 

Sistem Pakar 

Mendiagnosa 

Penyakit 

Osteoporosis pada 

Lansia 

Menggunakan 

Metode Forward 

Chaining 

Berbasis Web. 

2019 Pada sistem yang 

dibangun oleh penulis, 

penerapan metode 

Forward Chaining 

diimplementasikan pada 

halaman diagnosa 

penyakit yang digunakan 

oleh pengguna (user) 

untuk melakukan 

konsultasi. Dan model 

penelusuran ini dianggap 

sesuai untuk mendiganosa 

penyakit osteoporosis 

tersebut. 

 

2.  Joko Trianto Penerapan 

Metode Forward 

Chaining untuk 

Diagnosa 

Penyakit Diare 

pada Anak Usia 3-

5 Tahun Berbasis 

Mobile Android 

2018 Penelitian ini 

menghasilkan sebuah 

aplikasi mobile android 

yang mampu untuk 

mendiagnosa penyakit 

diare pada anak dengan 

penerapan metode 

Forward Chaining 

sehingga seorang ibu 

tidak perlu bertemu 

dengan dokter secara 

langsung.  

3.  Ibnu Akil Analisa 

Efektifitas 

Metode Forward 

Chaining dan 

Backward 

Chaining pada 

Sistem Pakar 

2017 Penelitian ini melakukan 

perbandingan efektifitas 

metode Forward 

Chaining dan Backward 

Chaining dan hasilnya 

menunjukkan bahwa 

kedua metode tersebut 

memiliki kelebihan 

masing-masing sesuai 

dengan kasus yang 

diangkat. 
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4.  Febi Nur 

Salisah, Leony 

Lidya, dan 

Sarjon Defit 

Sistem Pakar 

Penentuan Bakat 

Anak dengan 

Menggunakan 

Metode Forward 

Chaining 

2015 Tujuan dari penelitian ini 

adalah membangun 

sistem pakar dengan 

penerapan metode 

Forward Chaining untuk 

mengetahui bakat anak 

usia 4-6 tahun dengan 

menggunakan 27 

indikator, 83 variabel, dan 

33 rule. 

 

5.  Yogie 

Susdyastama, 

M. Aziz 

Muslim, dan 

Agus Naba 

Game Chiken Roll 

dengan 

Menggunakan 

Metode Forward 

Chaining 

2013 Pada penelitian ini 

algoritma Forward 

Chaining digunakan 

untuk proses review 

apakah seorang pemain 

game layak melanjutkan 

ke level selanjutnya. Dan 

dalam penelitian ini 

validitas mencapai nilai 

100%. 

 

2.5.3 Penelitian Terkait Metode Certainty Factor 

Penelitian terkait metode Certainty Factor ini dapat dilihat pada tabel 2.8 

berikut ini: 

Tabel 2.4 Penelitian Terkait Metode Certainty Factor 

No. Peneliti Judul Penelitian Tahun Hasil 

1.  Sevtyan Eko 

Pambudi, 

Randy Cahya 

Wihandika, dan 

Rekyan 

Regasari 

Implementasi 

Metode Particle 

Swarm 

Optimization-

Certainty Factor 

untuk Pengenalan 

Kondisi Ikan Lele  

2019 Kegagalan dalam 

bubidaya ikan lele sering 

kali disebabkan karena 

belum menemukan 

kombinasi komposisi 

terbaik saat ingin 

memulai bubidaya 

tersebut. Dengan hybrid 

Particle Swarm 

Optimization (PSO)-

Certainty Factor terbukti 

mampu untuk 

memprediksi lebih baik 

yaitu dengan persentase 

90% keakuratan. 
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2.  Apip Supiandi, 

Damar Bagja 

Chandradimuka 

Sistem Pakar 

Diagnosa Depresi 

Mahasiswa Akhir 

dengan Metode 

Certainty Factor 

Berbasis Mobile 

2018 Penerapan Certainty 

Factor dalam kasus ini 

dianggap cocok dalam 

mengambil kesimpulan 

diagnosa depresi pada 

mahasiswa. Dengan 

sistem yang berbasis 

Mobile akan lebih 

mempermudah user 

dalam menggunakan 

sistem ini karna lebih 

fleksibel.  

 

3.  Khairina Eka 

Setyaputri, 

Abdul Fadlil, 

dan Sunardi 

Analisis metode 

Certainty Factor 

pada Sistem Pakar 

Diagnosa 

Penyakit THT 

2018 Pada penelitian ini 

metode Certainty Factor 

dinyatakan mampu 

dalam mengatasi 

ketidakpastian dalam 

pengambilan kesimpulan 

atau keputusan 

berdasarkan gejala-gejala 

yang dirasakan atau 

diinputkan oleh user. 

 

4.  Aryu Hanifah 

Aji, M. Tanzil 

Furqon,dan 

Agus Wahyu 

Widodo 

Sistem Pakar 

Diagnosa 

Penyakit Ibu 

Hamil 

Menggunakan 

Metode Certainty 

Factor 

2018 Resiko kematian seorang 

ibu yang semakin tinggi 

karna faktor 

keterlambatan 

mengambil keputusan 

untuk dirujuk, hal ini 

terjadi karna kurang 

pahamnya ibu dalam 

mengenali gejala-gejala 

yang terjadi. Dengan 

penerapan metode 

Certainty Factor pada 

sistem pakar yang 

dibangun menunjukkan 

angka 100% 

fungsionalitas sistem 

dalam mendiagnosa 

penyakit ibu hamil. 

 

5.  Hafshah, Addy 

Suyatno dan 

Dyna Marisa 

Khairima 

Pendeteksi 

Gangguan 

Jaringan Lokal 

Menggunakan 

2018 Sistem yang dibuat untuk 

membantu pengguna 

komputer dalam 

melakukan deteksi 

kerusakan pada jaringan 
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Metode Certainty 

Factor 

local user. Berdasarkan 

hasil penelitian yang 

dilakukan, sistem pakar 

dengan penerapan 

metode Certainty Factor 

ini mampu mendeteksi 

kerusakan dengan tingkat 

akurasi 92%.  

 

6.  Mohammad 

Arifin, Slamin, 

dan Windi Eka 

Yulia Retnani 

Penerapan 

metode Certainty 

Factor untuk 

Sistem Pakar 

Diagnosis Hama 

dan Penyakit pada 

Tanaman 

Tembakau 

2017 Kurangnya pemahaman 

petani untuk menbedakan 

antara Hama dan 

Penyakit pada tanaman 

mengakibatkan seringnya 

petani salah dalam 

pemberian obat dan 

pestisida pada tanaman, 

dalam sistem pakar yang 

dibangun dengan 

menerapkan metode 

Certainty Factor, sistem 

yang dibangun 

dinyatakan mampu untuk 

membedakan antara 

kedua hal tersebut, 

sehingga petani lebih 

mudah dalam menangani 

masalah tersebut. 

 

7.  Hengki 

Tamando 

Sihotang 

Sistem Pakar 

Mendiagnosa 

Penyakit 

Kolesterol pada 

Remaja dengan 

Metode Certainty 

Factor Berbasis 

WEB 

2014 Pada penelitian ini 

penulis menyimpulkan 

bahwa metode Certainty 

Factor mampu 

mempermudah dalam 

perhitungan penyelesaian 

seberapa pasti para user 

mengetahui penyakit 

kolesterol pada remaja.  

8.  Siti 

Mujilahwati 

Diagnosa 

Penyakit 

Tanaman Hias 

Menggunakan 

Metode Certainty 

Factor Berbasis 

Web 

2014 Penerapan metode 

Certainty Factor mampu 

untuk mengatasi masalah 

pembudidaya dalam 

mendiagnosa variasi 

hama penyakit apa yang 

menjangkit tanaman, 

sehingga pembudidaya 

mampu untuk 

memberikan solusi yang 
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tepat pada tanaman 

tersebut. 

 

9.  Annahl Riadi Penerapan 

Metode Certainty 

Factor untuk 

Sistem Pakar 

Diagnosa 

Penyakit Diabetes 

Melitus pada 

RSUD BUMI 

PANUA 

Kabupaten 

Pohuwato 

2013 Hasil dari penelitian yang 

dilakukan ini adalah 

aplikasi yang mampu 

mendeteksi penyakit 

diabetes melitus. Hasil 

dari pengujian sistem ini 

diperoleh nilai-nilai 

keyakinan diagnosa yang 

sesuai sebagaimana  

diagnosa seorang dokter. 

10.  Sri Yastita, 

Yohana Dewi 

Lulu, dan Rika 

Perdana Sari 

Sistem Pakar 

Penyakit Kulit 

Pada Manusia 

Menggunakan 

Metode Certainty 

Factor Berbasis 

Web. 

2012 Implementasi metode 

Certainty Factor dalam 

penelitian ini yaitu untuk 

meyakinkan diagnosa 

pada penyakit kulis yang 

diderita oleh user sesuai 

dengan gejala yang 

diinputkan. Hasil akhir 

dari sistem ini yaitu 

berupa jenis penyakit 

kulit yang diderita oleh 

user. 

 

 

2.6 User Acceptencance Test (UAT) 

Menurut (Ganesh, dkk.) UAT atau User Acceptance Test merupakan suatu 

proses pengujian yang dilakukan oleh pengguna atau user dengan cara mengisi 

angket kuesioner yang dimaksudkan untuk menghasilkan dokumen yang dijadikan 

bukti bahwa software yang telah dibuat dapat diterima oleh pengguna apabila hasil 

dari testing sudah dianggap memenuhi kebutuhan pengguna. 

2.7 Black Box Test 

(Pressman, 2009) menyatakan bahwa Black Box Test merupakan sebuah test 

yang berfokuskan pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang 

memungkinkan engineers untuk memperoleh set kondisi input yang sepenuhnya 

akan melaksanakan persyaratan fungsional untuk sebuah program. Black Box Test 

berusaha untuk menemukan kesalahan dalam kategori berikut: 
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1. Fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang 

2. Kesalahan antar muka 

3. Kesalahan perilaku (behavior) atau kesalahan kinerja 

4. Inisialisasi dan pemutusan kesalahan  

 

 

 

 



 

 

 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan kumpulan dari tahapan yang akan 

dilakukan pada proses penelitian, agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan dan 

tidak menyimpang. Metodologi penelitian merupakan uraian analisis mengenai 

suatu masalah yang diselesaikan sesuai dengan tahapan penyelesaian yang telah 

ditentukan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan model ESDLC (Expert 

System Development Life Cycle) (Durkin, 1994). 

Tahap I
Studi Kelayakan (Penilaian)

1. Wawancara
2. Jurnal/Buku

3. Internet

Tahap II
Akuisisi Pengetahuan

1. Mencari Pakar
2.Representasi 
Pengetahuan 

menggunakan Rule-Based
3. Penarikan Kesimpulan 
menggunakan Certainty 

Factor dan Forward 
Chaining

4. Kemampuan 
Menerangkan output 

diagnosa

Tahap III
Desain dan Implementasi

1. Analisa Sistem
2. Analisa Fungsionalitas

3. Perancangan Antarmuka
4. Perancangan Struktur Basis 

Data
5. Implementasi Sistem

Tahap IV
Pengujian

1. Black box
2. UAT (User Acceptence Test)

3. Membandingkan hasil 
sistem dengan diagnosis pakar

Tahap V
Dokumentasi dan 

Pemeliharaan

Kebutuhan

Pengetahuan

Struktur

Evaluasi 
dan Produk

Eksplorasi

Formulasi Ulang  
Gambar 3.1 ESDLC (Expert System Development Life Cycle) 

 

3.1 Studi Kelayakan/Penilaian (Feasibility Study) 

Tahapan penilaian merupakan tahapan awal dalam model penelitian ESLDC. 

Pada tahapan ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu: 

1. Wawancara 

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dilakukan oleh penulis dengan 

seorang pakar untuk mendapatkan data-data valid mengenai gejala-gejala penyakit 

skizofrenia, tipe penyakit skizofrenia, serta solusi yang dapat dilakukan untuk 

mencegah ataupun pertolongan yang dapat dilakukan pada pengidap Skizofrenia. 

Pakar dalam penelitian ini ada 3 orang, yaitu 1 orang Psikoterapis bernama Bapak 

M. Fahli Zatra Hadi, M.Pd., CHt., CH yang merupakan seorang Terapis Mental atau 
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Psikoterapis dan merupakan seorang Direktur di Zatra Mind Power Pekanbaru, 1 

orang Psikolog Klinis yaitu Ibu Salmiati, S.Psi., M.Psi.dan 1 orang Psikolog Sosial 

yaitu Ibu Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA. 

2. Jurnal/Buku 

Penulis menggunakan jurnal untuk mengumpulkan informasi seputar 

skizofrenia dan metode yang digunakan dalam pembangunan sistem ini. Dan buku 

yang digunakan oleh penulis yaitu buku PPDGJ-III (Pedoman Penggolongan 

Dianosis Gangguan Jiwa) Edisi ke-III dan DSM-5 (Diagnostic Statistical Manual 

of Mental Disorder) untuk mendapatkan data-data tentang gejala penyakit 

skizofrenia, penjelasan tentang Skizofrenia. Penulis juga menggunakan buku 

lainnya untuk mendapatkan informasi dalam menulis landasan teori sebagai data 

pendukung penelitian. 

3. Internet 

Internet digunakan dalam pencarian jurnal-jurnal nasional maupun 

internasional sebagai data bantu dalam penelitian. Adapun penggunaan internet 

juga digunakan untuk mengambil data dari website resmi sebagai informasi bantuan 

dalam penelitian. 

3.2 Akuisisi Pengetahuan (Knowledge Acquisition) 

Tahap akuisisi pengetahuan merupakan proses ekstraksi, strukturisasi, dan 

mengorganisasikan pengetahuan dari satu sumber atau lebih. Pada penelitian ini, 

pengetahuan didapatkan dari jurnal, buku, pakar, dan internet. Akuisisi 

pengetahuan ini bertujuan untuk mengakuisisi pengetahuan ke dalam sistem dengan 

tahapan sebagai berikut: 

1. Mencari Pakar 

Pakar dalam penelitian ini yaitu 1 orang Psikoterapis, 1 orang Psikolog Klinis 

dan 1 orang Psikolog Sosial. Data yang diekstraksi dari pakar ini yaitu data yang 

digunakan sebagai basis pengetahuan dalam sistem diagnosa skizofrenia. Seorang 

pakar juga berperan dalam memvalidasi data yang digunakan penulis dari jurnal, 

buku, dan internet. Pada sistem ini, data yang telah valid akan digunakan sebagai 

pertanyaan berisi gejala yang akan dijawab oleh user. 
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2. Representasi Pengetahuan 

Pada penelitian ini, penulis melakukan penjelasan ulang atau representasi 

pengetahuan dari data yang didapatkan dengan menggunakan Rule-Based dengan 

berbasis aturan yang diberikan oleh pakar. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Dalam tahap penarikan kesimpulan, penelitian ini menerapkan (Forward 

Chaining) untuk model penelusurannya karena menggunakan data gejala diawal 

dan menghasilkan diagnosa penyakit. Kemudian menggunakan metode Certainty 

Factor atau Faktor Kepastian, dimana dalam penggunaan metode ini menggunakan 

bobot tiap jawaban gejala dari user yang dikombinasikan dengan nilai CF hingga 

menghasilkan nilai akhir yang digunakan untuk mengambil kesimpulan diagnosa 

penyakit. Dalam proses ini dapat digambarkan dengan flowchart yang telah 

dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya di gambar 2.5. 

4. Kemampuan Menerangkan dan Memberi Pertimbangan 

Tahap yang terakhir merupakan tahap menampilkan output system berupa 

diagnosa penyakit berdasarkan perhitungan pada tahap penarikan kesimpulan. Pada 

penelitian ini, output-nya merupakan hasil diagnosa dini apakah seseorang 

mengidap Skizofrenia atau tidak, dan apabila user terdeteksi mengidap skizofrenia 

sistem akan menampilkan tipe skizofrenia apa yang diidap oleh user dan sistem 

akan memberikan saran untuk penanganan lebih lanjut pada user. 

3.3 Desain dan Implementasi (Design and Implementation) 

1. Analisa Sistem 

Tahap analisa sistem merupakan tahap yang mencakup proses analisa pada 

sistem lama dan analisis sistem baru. Pada tahap ini, seluruh alur proses dari 

sebelum menggunakan computer akan dianalisa untuk mengetahui apasaja kendala 

atau kekurangan pada proses tersebut. Kemudian berdasarkan hal tersebut, 

selanjutnya dilakukan analisa untuk sistem baru yang akan digunakan untuki 

menangani masalah sebelumnya. 

2. Analisa Fungsionalitas 

Setelah melalui tahap analisa sistem, selanjutnya yaitu analisa fungsionalitas, 

pada sistem ini, penulis menggunakan arsitektur aplikasi UML (Unified Modelling 

Language) dalam mendesain seluruh perangkat arsitektur aplikasi seperti Use Case 
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Diagram, Class Diagram, Desain arsitektur basis data (Database), Sequence 

Diagram, dan desain Interface. 

3. Perancangan Antarmuka 

Tahap perancangan antarmuka atau interface pada sistem ini dilakukan 

dengan 2 tahapan yaitu low fidelity dan high fidelity. Untuk perancangan ow 

fidelity menggunakan software AXURE yang digunakan untuk perancangan kotor 

pembangunan tampilan pada sistem ini. Kemudian, setelah perancangan sudah 

tepat dan sesuai dengan yang diinginkan, akan masuk ke tahap high fidelity yaitu 

merancangan tampilan sistem dengan melakukan coding langsung pada tampilan 

website. 

4. Perancangan Struktur Basis Data 

Perancangan struktur basis data menggunakan database MySQL sesuai 

dengan kebutuhan basis data pada sistem baik dalam entitas, pembagian kelas, tipe 

data, dan lain sebagainya. 

5. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini, seluruh perancangan pada sistem akan diimplementasikan 

untuk mengetahui apakah sistem yang dibangun sudah sesuai atau belum, dan untuk 

mencari kekurangan pada sistem agar mendapatkan perbaikan. 

3.4 Pengujian (Testing)  

1. Blackbox Test 

Tahap testing dilakukan dengan The Black Box Test atau tes kotak hitam untuk 

menilai fungsionalitas dan keandalan dari sistem apakah sesuai atau tidak. Apabila 

ada ketidakseuaian, maka penulis akan melakukan perbaikan. 

2. Comparing Expert System Diagnosis with Expert Diagnosis 

Comparing expert system diagnosis and expert diagnosis yang merupakan tes 

untuk membandingkan antara hasil diagnosis dari sistem dengan hasil diagnosis 

dari seorang pakar. Dengan menggunakan beberapa data untuk mengetahui akurasi 

sistem dan kelayakan sistem yang dibangun. 

3. User Acceptance Test (UAT) 

UAT (User Acceptance Test) yang merupakan tahap penilaian keandalan 

sistem dengan test menggunakan angket atau kuesioner yang berisikan pertanyaan 
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seputar aplikasi yang diisi oleh user. User yang mengisi angket UAT yaitu Pakar 

yang terlibat pada pembangunan sistem ini dan juga masyarakat biasa. 

Pada tahap Testing ini, seperti pada gambar Metodologi Penelitian diatas 

dapat kita lihat panah yang menunjukkan Tahap IV tidak hanya mengarah ke Tahap 

V, namun juga ke Tahap I (Studi Kelayakan) dan Tahap II (Akuisisi Pengetahuan). 

Untuk panah yang mengarah ke Tahap I dari Tahap IV menunjukkan bahwa dapat 

dilakukan Formulasi Ulang, yaitu apabila pada tahap pengujian terdapat data yang 

kurang valid atau tidak tepat, dapat melakukan formulasi ulang data tersebut. Panah 

dari Tahap IV ke Tahap II menunjukkan Eksplorasi yaitu apabila ada pengetahuan 

terbaru berupa data atau fakta terbaru yang berhubungan dengan sistem, maka dapat 

dilakukan eksplorasi dengan menambahkan pengetahuan baru tersebut guna untuk 

menambah ilmu sistem agar sistem tetap update. 

3.5 Dokumentasi dan Pemeliharaan (Documentation and 

Maintenance)  

Tahap dokumentasi ini merupakan tahap dokumentasi error code yang biasa 

muncul dalam suatu permasalahan software. Maintenance merupakan tahap 

pemeliharaan sistem guna meningkatkan pengetahuan program sistem dengan 

kembali ke tahap-tahap sebelumnya untuk mencari apakah ada masalah, dana pa 

cara memperbaiki nya. Tahap pemeliharaan ini sangat penting agar sistem yang 

dibangun tidak out-of-date, selalu melakukan iterasi untuk memenuhi kebutuhan. 
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PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh proses pembangunan Sistem Pakar Diagnosa Dini 

Skizofrenia ini, dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem berhasil menerapkan metode Certainty Factor dan model penelusuran 

Forward Chaining, hal ini dapat dilihat dari hasil akurasi sistem yang 

menunjukkan nilai persentase akurasi sebesar 87% yang berada pada rentang 

Sangat Bagus. Nilai akurasi sistem ini didapatkan dari tes perbandingan hasil 

diagnosa sistem dengan ahsil diagnosa pakar. 

2. Sistem sudah layak digunakan secara luas karena sistem telah melalui test 

UAT atau User Acceptance Test untuk menguji kelayakan sistem dalam hal 

tampilan, fungsi sistem, dan informasi yang diberikan. Hal ini dapat dilihat 

pada hasil UAT Pakar dengan nilai 90% yang berada pada rentang Sangat 

Bagus, dan UAT Pengguna umum yang juga berada pada rentang Sangat 

Bagus dengan rentang 90%. 

3. Sistem yang dibangun berhasil membantu pakar dalam mendiagnosa dini 

skizofrenia karena sistem masuk kedalam kategori akurat, mudah digunakan 

dan dapat diakses dimanapun, kapanpun. Hal ini dapat dilihat berdasarkan 

hasil dari UAT (User Acceptance Test) dan hasil dari Comparing Expert 

System Diagnosis with Expert Diagnosis (Membandingkan hasil diagnosa 

sistem pakar dan hasil diagnosa pakar). 

6.2 Saran  

Saran yang membangun sangat diperlukan dalam setiap penelitian, 

dikarenakan pada setiap penelitian pasti ada kekurangan yang mesti diperbaiki. 

Pada sistem ini, adapun saran yang perlu diperhatikan untuk pengembangan sistem 

lebih lanjut yaitu: 
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1. Dalam penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah ruang lingkup 

diagnosa. Misalnya sistem tidak hanya untuk mendiagnosa skizofrenia, 

namun juga mentall illness atau gangguan jiwa lain. 

2. Sistem dapat dikembangkan menjadi sebuah aplikasi mobile agar lebih mudah 

diakses melalui smartphone, dan lebih fleksibel dalam penggunaanya. 

3. Menggunakan kombinasi dari metode lain, guna membandingkan metode 

terbaik dalam mendiagnosa skizofrenia ini. 
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LAMPIRAN A 

WAWANCARA PENELITIAN TUGAS AKHIR SISTEM 

PAKAR DIAGNOSA DINI SKIZOFRENIA MENGGUNAKAN 

METODE CERTAINTY FACTOR DAN PENELUSURAN 

FORWARD CHAINING 

WAWANCARA PAKAR 1 

Nama Pakar : M. Fahli Zatra Hadi, M.Pd., CH., CHt 

Profesi  : Psikoterapis 

Alamat  : JL. Cendrawasih, Gang Cendrawasih No.12C, Pekanbaru 

Pertanyaan 

1. Apa itu Skizofrenia? 

Skizofrenia merupakan gabungan dari 2 suku kata yaitu Schizo dan Phrenia, 

yang mana Schizo memiliki arti “Pemikiran” dan Phrenia itu “Yang Retak”. Jadi 

skizofrenia ini merupakan pemikiran yang retak atau sesuatu yang membuat orang 

menjadi tidak bisa membedakan antara dunia nyata dan tidak nyata. 

2. Apakah penyebab Skizofrenia? 

Penyebab skizofrenia secara jelas belum dapat diketahui, dan penyebab dari 

skizofrenia tidak berhubungan dengan genetik, namun sifat stress dan kebiasaan 

halusinasi serta waham dapat diturunkan karena pemahaman anak terhadap apa 

yang dilakukan oleh orangtuanya. Skizofrenia dapat terjadi apabila seseorang 

mendapatkan perasaan kecewa yang amat sangat berat hingga menumpuk sehingga 

dia tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, hingga dia menumbuhkan pribadi 

lain yang mengubungkan antara dirinya dan dunia halusinasi nya. Hal ini terus 

berulang terjadi hingga dia tidak dapat membedakan dunia nyata dan halusinasinya. 

3. Apa saja jenis atau tipe Skizofrenia? 

Skizofrenia sendiri memiliki banyak jenis, namun ada pembagian yang lebih 

umum, lebih jelas dan lebih terperincinya yaitu Skizofrenia Paranoid, Katatonik, 
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Hebefrenik, Residual, dan Tak Terinci. Dan seluruh jenis skizofrenia ini 

berhubungan erat dengan halusinasi dan waham. 

4. Apa saja gejala-gejala Skizofrenia? 

Mulai merasakan waham kebesaran pada diri sendiri, mulai berhalusinasi tidak 

sesuai pada tempatnya, tidak memperdulian kebersihan dirinya, tidak perduli 

dengan aktivitas sosial hingga menarik diri dan tidak ingin berkomunikasi dengan 

oranglain. 

5. Penanganan apa saja yang dapat dilakukan pada penderita Skizofrenia? 

Penanganan pada penderita Skizofrenia ini dapat dilakukan berdasarkan pada 

tingkat keparahan mereka masing-masing. Apabila masih tergolong ringan, pasien 

dapat dibantu dengan dukungan dari orang sekitar dan jangan membiarkan pasien 

sendirian hingga melamun. Namun jika sudah parah dan tidak bisa mengendalikan 

diri, penanganannya harus intensif dengan obat dari psikiater dan juga bantuan dari 

terapis mental atau psikoterapi selama waktu yang ditentukan. 

6. Catatan penanganan kasus Skizofrenia? 

Penanganan kasus pernah dijalani dengan pasien pengidap Skizofrenia ringan 

hingga berat dengan berbagai macam tipe Skizofrenia. 
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WAWANCARA PAKAR 2 

Nama Pakar : Salmiati, S.Psi., M.Psi. 

Profesi  : Psikolog Klinis 

Alamat  : Jl. Rajawali Sakti III No. 84 

Pertanyaan 

1. Apa itu Skizofrenia? 

Skizofrenia merupakan salah satu gangguan psikologis yang dapat 

diidap/diderita oleh siapa saja, skizofrenia ini juga merupakan gangguan mental 

yang erat kaitannya dengan gangguan psikologis berupa halusinasi, waham atau 

delusi. Sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat membedakan antara 

kehidupan sebenarnya dengan hal-hal halusinasi yang ada dalam fikirannya. 

2. Apakah penyebab Skizofrenia? 

Penyebab dari skizofrenia ini banyak faktor, salah satu contohnya misalnya 

seseorang memiliki masalah, kemudian masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, 

kemudian menjadi stress hingga kemudian stress tersebut tidak bisa diatasi dan 

menumpuk hingga mengakibatkan depresi. Dan depresi ini merupakan salah satu 

penyebab dari skizofrenia ini. 

Penyebab skizofrenia ini dapat berupa tekanan sosial dari lingkungan, namun 

seluruh penyebab tersebut kembali kepada individunya, apabila individu tersebut 

tidak mampu mengatasi tekanan yang dialaminya hingga tidak memiliki jalan 

keluar, kemudian dia juga tidak mencari atau tidak mendapatkan support dari 

lingkungannya. Hal tersebut merupakan contoh dari penyebab skizofrenia ini. 

3. Apa saja jenis atau tipe Skizofrenia? 

Tipe atau jenis Skizofrenia ini yaitu Residual, Katatonik, Paranoid, Hebefrenik 

dan Tak Terinci. 

4. Apa saja gejala-gejala Skizofrenia? 

Gejala awal dari skizofrenia ini apabila seseorang mulai berhalusinasi misalnya 

ia mulai dapat melihat hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Kemudian apabila 

seseorang mulai mengalami delusi, delusi ini dapat dibagi menjadi 2 yaitu delusi 
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auditori (pendengaran) dan delusi visual (penglihatan). Delusi ini berupa 

keyakinan, yang meyakinkan penderita tentang ada sesuatu yang mengganggu dia, 

padahal sebenarnya hal tersebut tidak ada. Misalnya seseorang merasa terancam 

ingin dibunuh oleh orang lain, padahal tidak ada orang yang ingin membunuh atau 

menggangunya. 

5. Penanganan apa saja yang dapat dilakukan pada penderita Skizofrenia? 

Apabila seseorang menderita skizofrenia dengan tingkatan yang parah dan 

kompleks, hingga tidak dapat berkomunikasi dan tingkahnya menunjukkan hal 

yang tidak normal, orang tersebut harus mendapatkan perawatan intensif untuk 

segera ke rumah sakit jiwa dan harus mendapatkan penanganan berupa obat-obatan 

dari psikiater. 

6. Catatan penanganan kasus Skizofrenia? 

Untuk penanganan skizofrenia yang pernah saya tangani yaitu skizofrenia yang 

terjadi pada anak. Untuk penanganan skizofrenia pada orang dewasa belum pernah. 

Namun untuk hal bagaimana skizofrenia itu dan bagaimana terjadinya kepada 

seseorang kemudian untuk penanganan yang tepat saya memahami hal tersebut. 

                            Tanda Tangan 

 

                                         

           Salmiati, S.Psi., M.Psi. 

                Psikolog Klinis 
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WAWANCARA PAKAR 3 

Nama Pakar : Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA.  

Profesi  : Psikolog Sosial 

Alamat  : Jl. Kubang Raya, Perumahan Bumi Kubang Raya, E18. 

Pertanyaan 

1. Apa itu Skizofrenia? 

Skizofrenia merupakan salah satu bentuk gangguan mental dan psikologi, 

dimana seseorang itu biasanya ciri-cirinya pikirannya sering melompat-lompat, 

menurut bahasa awam sering dikaitan dengan “orang gila”. Mereka yang menderita 

skizofrenia memiliki fikirannya sendiri, seperti halusinasi, delusi, bahkan waham. 

2. Apakah penyebab Skizofrenia? 

Beberapa hal penyebab skizofrenia ini seperti faktor biologis, atau lingkungan. 

Faktor biologis dapat berupa luka atau cacat pada otak atau sistem syaraf karena 

kecelakaan. Dan faktor lingkungan dapat berupa trauma masa lalu yang membuat 

seseorang ketakutan, hal ini dapat berupa kehilangan seseorang yang sangat penting 

bagi hidupnya, pernah mengalami kecelakaan, atau pernah mengalami kekerasan. 

3. Apa saja jenis atau tipe Skizofrenia? 

Tipe skizofrenia itu dapat dibagi menjadi beberapa yaitu Paranoid, Katatonik, 

Tak Terinci, Residual, Hebefrenik dan Pasca Skizofrenia. 

4. Apa saja gejala-gejala Skizofrenia? 

Biasanya seseorang yang terkena skizofrenia itu menunjukkan sikap yang aneh, 

seperti melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada, halusinasi yang berlebihan, 

memiliki waham yang menganggap dirinya orang hebat atau orang penting. 

Kesulitan tidur, berbicara sendiri, dan mengabaikan keadaan disekitarnya. 

5. Penanganan apa saja yang dapat dilakukan pada penderita Skizofrenia? 

Skizofrenia merupakan penyakit klinis, maka penderita harusnya melakukan 

perawatan kerumah sakit jiwa, dan penderita lebih tepatnya diberikan psikoterapi. 

Pendekatan yang harusnya diberikan kepada penderita skizofrenia ini berupa 

psikoanalisis, hal ini untuk mengungkapkan alam bawah sadar si penderita. 
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Namun, jika penderita sudah sangat parah dan tidak terkendali, penderita sangat 

memerlukan psikiater untuk melakukan pengobatan untuk penenangan syaraf-

syaraf penderita. 

6. Catatan penanganan kasus Skizofrenia? 

Tidak pernah, karena saya merupakan Psikolog Sosial yang merupakan ilmuan 

psikologi saya hanya bisa memberikan konseling non-klinis, sesuai kode etik saya 

tidak diperbolehkan untuk melakukan penanganan dengan pasien pengidap 

skizofrenia. Namun jika bertemu langsung dengan penderita skizofrenia saya 

pernah, dan saya juga memahami bagaimana saja perilaku mereka. 

         Tanda Tangan 

 

       Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA. 

                      Psikolog Sosial 
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LAMPIRAN B 

BASIS PENGETAHUAN (KNOWLEDGE BASED) DAN 

PENGGOLONGAN TIPE SKIZOFRENIA BERDASARKAN 

BUKU PPDGJ-III DAN DSM-V SERTA NILAI KEYAKINAN 

(CERTAINTY FACTOR) DARI PAKAR  

Pakar 1 

Nama Pakar  : M. Fahli Zatra Hadi, M.Pd., CH., CHt 

Profesi  : Psikoterapi 

Alamat  : JL. Cendrawasih, Gang Cendrawasih No.12C, Pekanbaru 

 

No. Kode 

Gejala 

Gejala Nilai Tipe 

Skizofrenia MB MD 

1. G001 Apakah pasien merasa bahwa dirinya 

dipengaruhi oleh kekuatan tertentu 

dari luar tubuhnya? 

0,5 0,3 UMUM 

2. G002 Apakah pasien merasa orang lain 

mengetahui apa yang ada dalam 

pikirannya? 

0,8 0,2 
TAK 

TERINCI 

3. G003 Apakah pasien merasa mendapatkan 

mukjizat atau hal-hal mistik lain? 
0,7 0,4 PARANOID 

4. G004 Apakah pasien melakukan 

komunikasi dengan dengan makhluk 

dari dunia lain? 

0,6 0,3 HEBEFRENIK 

5. G005 Apakah pasien memiliki sikap yang 

apatis dan sangat jarang berbicara? 
0,7 0,5 RESIDUAL 

6. G006 Apakah pasien mengalami stupor 

(sangat berkurangnya reaktivitas 
0,9 0,2 

KATATONIK 
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terhadap lingkungan dan dalam 

gerakan serta aktivitas spontan)? 

7. G007 Apakah pasien mengalami mutisme 

(tidak mau berbicara)? 
0,6 0,4 

8. G008 Apakah pasien mengalami penurunan 

atau perlambatan psikomotorik 

(kemampuan fisik dan kerja otot)? 

0,7 0,3 

RESIDUAL 

9. G009 Apakah pasien mulai meninggalkan 

banyak aktivitas rutinnya? 
0,9 0,1 

10 G010 Apakah pasien mendengar suara 

halusinasi yang mengancam pasien 

atau memberi perintah pada pasien? 

0,8 0,2 

PARANOID 11. G011 Apakah pasien merasa sering 

mendengar suara peluit (whistling), 

mendengung (humming), atau bunyi 

tawa (laughing)? 

0,8 0,3 

12. G012 Apakah pasien menunjukkan sikap 

pemalu dan senang menyendiri? 
0,7 0,2 

HEBEFRENIK 13. G013 Apakah pasien memiliki perilaku 

tidak bertanggung jawab terhadap 

semua hal buruk yang dilakukan? 

0,8 0,2 

14. G014 Apakah pasien memiliki halusinasi 

penciuman, pengecapan rasa, atau 

hal-hal bersifat seksual? 

0,6 0,1 PARANOID 

15. G015 Apakah pasien memiliki isi 

pikirannya sendiri yang berulang atau 

bergema dalam kepalanya? 

0,6 0,2 
TAK 

TERINCI 

16. G016 Apakah pasien merasakan ada pikiran 

asing dari luar yang masuk 

kekepalanya? 

0,6 0,1 KATATONIK 
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17. G017 Apakah pasien merasakan bahwa 

pikirannya dicuri oleh sesuatu yang 

berada diluar dirinya? 

0,6 0,2 
TAK 

TERINCI 

18. G018 Apakah pasien mengalami gangguan 

waham/delusi yang membuat pasien 

merasa berkuasa? 

1 0,3 

UMUM 

 

19. G019 Apakah pasien merasa bahwa dirinya 

dikendalikan oleh kekuatan tertentu 

dari luar tubuhnya? 

0,5 0,2 

20. G020 Apakah pasien sering mengasingkan 

diri dari lingkungan sosial? 
0,9 0,2 

21. G021 Apakah pasien merasa tidak berdaya 

dan  pasrah terhadap sesuatu kekuatan 

dari luar tubuhnya? 

0,7 0,3 RESIDUAL 

22. G022 Apakah pasien merasa dikejar-kejar 

oleh sesuatu yang membuatnya 

terdesak ? 

0,7 0,1 PARANOID 

23. G023 Apakah pasien menunjukkan perilaku 

hampa tujuan dan hampa perasaan? 
0,8 0,2 

HEBEFRENIK 

24. G024 Apakah pasien sering cekikikan 

sendiri? 
0,8 0,2 

25. G025 Apakah pasien merasa puas dengan 

dirinya sendiri sehingga senyum 

sendiri, bersikap sombong dan 

merasa dirinya yang terhebat? 

0,8 0,2 

26. G026 Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat? 
0,9 0,4 

27. G027 Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah? 
0,7 0,1 

KATATONIK 
28. G028 Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak 
0,5 0,1 
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wajar dan membiarkan orang-orang 

melihatnya? 

29. G029 Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak 

wajar dan membiarkan orang-orang 

melihatnya? 

0,9 0,5 

30. G030 Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif? 
0,7 0,2 RESIDUAL 

31. G031 Apakah pasien menggerakkan 

tubuhnya dengan tidak teratur atau 

melakukan tindakan aneh? 

0,5 0,4 PARANOID 

32. G032 Apakah pasien sering 

merasakan/mendengar adanya suara-

suara halusinasi yang tidak masuk 

akal? 

0,8 0,1 
KATATONIK, 

HEBEFRENIK 

33. G033 Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang hal 

apapun yang dilakukan oleh pasien? 

0,5 0,1 HEBEFRENIK 

34. G034 Apakah pasien mendiskusikan 

terhdapa apa yang terjadi pada 

mereka sendiri dengan diri mereka 

sendiri? 

0,5 0,3 RESIDUAL 

35. G035 Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah satu 

bagian tubuh mereka? 

0,8 0,2 

TAK 

TERINCI 36. G036 Apakah pasien memiliki pemikiran 

yang tidak masuk akal dalam bidang 

politik, agama atu kehidupan sosial? 

0,6 0,3 

37. G037 Apakah pasien merasakan memiliki 

kemampuan mengendalikan cuaca 

atau atau mengendalikan hal-hal aneh 

lainnya? 

0,4 0,2 RESIDUAL 
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38. G038 Apakah pasien sering berkata-kata 

aneh atau meracau? 
0,8 0,1 KATATONIK 

39. G039 Apakah pasien memiliki ide-ide yang 

berlebihan (over-valued ideas)? 
0,4 0,1 PARANOID 

40. G040 Apakah pasien mulai berbicara yang 

tidak penting atau kemiskinan 

pembicaraan? 

0,6 0,3 

RESIDUAL 

41. G041 Apakah pasien mulai menunjukkan 

komunikasi non-verbal yang buruk? 

Baik dari segi ekspresi wajah, kontak 

mata, dan gerak-gerik tubuh. 

0,8 0,4 

42. G042 Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh baik 

dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan? 

0,7 0,2 

43. G043 Apakah pasien sering melakukan 

perlawanan yang tidak bermotif 

terhadap segala perintah yang 

diberikan? 

0,5 0,2 

KATATONIK 
44. G044 Apakah pasien mengalami gangguan 

rigiditas (mempertahankan posisi 

tubuh yang kaku dan sengaja tidak 

menggerakkan tubuhnya)? 

0,8 0,4 

45. G045 Apakah proses berfikir pasien mulai 

tidak teratur dan pembicaraannya 

menjadi tidak menentu? 

0,6 0,5 HEBEFRENIK 

46. G046 Apakah pasien mengalami 

inkoherensi atau pembicaraan yang 

tidak relevan? 

0,7 0,5 
TAK 

TERINCI 

47. G047 Apakah pasien mengalami keadaan 

gaduh atau gelisah? 
0,6 0,4 HEBEFRENIK 
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48. G048 Apakah pasien lebih tidak berekspresi 

terhadap hal-hal yang dialami? 
0,9 0,2 

49. G049  Apakah pasien menarik diri dari 

pergaulan lingkungan sosial? 
0,5 0,4 

TAK 

TERINCI 
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Pakar 2 

Nama Pakar  : Salmiati, S.Psi., M.Psi. 

Profesi  : Psikolog Klinis 

Alamat  : Jl. Rajawali Sakti III No. 84 

No. Kode 

Gejala 

Gejala Nilai Tipe 

Skizofrenia MB MD 

1. G001 Apakah pasien merasa bahwa dirinya 

dipengaruhi oleh kekuatan tertentu dari 

luar tubuhnya? 

0,5 0,3 UMUM 

2. G002 Apakah pasien merasa orang lain 

mengetahui apa yang ada dalam 

pikirannya? 

0,6 0,3 TAK 

TERINCI 

3. G003 Apakah pasien merasa mendapatkan 

mukjizat atau hal-hal mistik lain? 

0,5 0,4 PARANOID 

4. G004 Apakah pasien melakukan komunikasi 

dengan dengan makhluk dari dunia 

lain? 

0,4 0,2 HEBEFRENIK 

5. G005 Apakah pasien memiliki sikap yang 

apatis dan sangat jarang berbicara? 

0,7 0,5 RESIDUAL 

6. G006 Apakah pasien mengalami stupor 

(sangat berkurangnya reaktivitas 

terhadap lingkungan dan dalam gerakan 

serta aktivitas spontan)? 

0,7 0,3 KATATONIK 

 

7. G007 Apakah pasien mengalami mutisme 

(tidak mau berbicara)? 

0,8 0,3 

8. G008 Apakah pasien mengalami penurunan 

atau perlambatan psikomotorik 

(kemampuan fisik dan kerja otot)? 

0,7 0,2 RESIDUAL 

9. G009 Apakah pasien mulai meninggalkan 

banyak aktivitas rutinnya? 

0,7 0,2 
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10 G010 Apakah pasien mendengar suara 

halusinasi yang mengancam pasien atau 

memberi perintah pada pasien? 

0,8 0,2 PARANOID 

11. G011 Apakah pasien merasa sering 

mendengar suara peluit (whistling), 

mendengung (humming), atau bunyi 

tawa (laughing)? 

0,7 0,3 

12. G012 Apakah pasien menunjukkan sikap 

pemalu dan senang menyendiri? 

0,6 0,2 HEBEFRENIK 

13. G013 Apakah pasien memiliki perilaku tidak 

bertanggung jawab terhadap semua hal 

buruk yang dilakukan? 

0,7 0,2 

14. G014 Apakah pasien memiliki halusinasi 

penciuman, pengecapan rasa, atau hal-

hal bersifat seksual? 

0,7 0,3 PARANOID 

15. G015 Apakah pasien memiliki isi pikirannya 

sendiri yang berulang atau bergema 

dalam kepalanya? 

0,5 0,2 TAK 

TERINCI 

16. G016 Apakah pasien merasakan ada pikiran 

asing dari luar yang masuk 

kekepalanya? 

0,4 0,2 KATATONIK 

17. G017 Apakah pasien merasakan bahwa 

pikirannya dicuri oleh sesuatu yang 

berada diluar dirinya? 

0,6 0,2 TAK 

TERINCI 

18. G018 Apakah pasien mengalami gangguan 

waham/delusi yang membuat pasien 

merasa berkuasa? 

0,9 0,3 UMUM 

 

19. G019 Apakah pasien merasa bahwa dirinya 

dikendalikan oleh kekuatan tertentu dari 

luar tubuhnya? 

0,5 0,1 

20. G020 Apakah pasien sering mengasingkan 

diri dari lingkungan sosial? 

0,8 0,1 
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21. G021 Apakah pasien merasa tidak berdaya 

dan  pasrah terhadap sesuatu kekuatan 

dari luar tubuhnya? 

0,6 0,1 RESIDUAL 

22. G022 Apakah pasien merasa dikejar-kejar 

oleh sesuatu yang membuatnya terdesak 

? 

0,7 0,3 PARANOID 

23. G023 Apakah pasien menunjukkan perilaku 

hampa tujuan dan hampa perasaan? 

0,7 0,2 HEBEFRENIK 

24. G024 Apakah pasien sering cekikikan 

sendiri? 

0,6 0,2 

25. G025 Apakah pasien merasa puas dengan 

dirinya sendiri sehingga senyum 

sendiri, bersikap sombong dan merasa 

dirinya yang terhebat? 

0,7 0,2 

26. G026 Apakah pasien sering mengulang-ulang 

perkataan yang singkat? 

0,8 0,4 

27. G027 Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah? 

0,6 0,2 KATATONIK 

28. G028 Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak wajar 

dan membiarkan orang-orang 

melihatnya? 

0,8 0,3 

29. G029 Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak wajar 

dan membiarkan orang-orang 

melihatnya? 

0,6 0,3 

30. G030 Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif? 

0,7 0,2 RESIDUAL 

31. G031 Apakah pasien menggerakkan tubuhnya 

dengan tidak teratur atau melakukan 

tindakan aneh? 

0,5 0,2 PARANOID 
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32. G032 Apakah pasien sering 

merasakan/mendengar adanya suara-

suara halusinasi yang tidak masuk akal? 

0,7 0,2 KATATONIK, 

HEBEFRENIK 

33. G033 Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang hal 

apapun yang dilakukan oleh pasien? 

0,4 0,2 HEBEFRENIK 

34. G034 Apakah pasien mendiskusikan terhdapa 

apa yang terjadi pada mereka sendiri 

dengan diri mereka sendiri? 

0,5 0,3 RESIDUAL 

35. G035 Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah satu 

bagian tubuh mereka? 

0,6 0,2 TAK 

TERINCI 

36. G036 Apakah pasien memiliki pemikiran 

yang tidak masuk akal dalam bidang 

politik, agama atu kehidupan sosial? 

0,6 0,3 

37. G037 Apakah pasien merasakan memiliki 

kemampuan mengendalikan cuaca atau 

atau mengendalikan hal-hal aneh 

lainnya? 

0,4 0,2 RESIDUAL 

38. G038 Apakah pasien sering berkata-kata aneh 

atau meracau? 

0,9 0,2 KATATONIK 

39. G039 Apakah pasien memiliki ide-ide yang 

berlebihan (over-valued ideas)? 

0,4 0,2 PARANOID 

40. G040 Apakah pasien mulai berbicara yang 

tidak penting atau kemiskinan 

pembicaraan? 

0,7 0,2 RESIDUAL 

41. G041 Apakah pasien mulai menunjukkan 

komunikasi non-verbal yang buruk? 

Baik dari segi ekspresi wajah, kontak 

mata, dan gerak-gerik tubuh. 

0,6 0,4 

42. G042 Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh baik 

0,7 0,2 
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dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan? 

43. G043 Apakah pasien sering melakukan 

perlawanan yang tidak bermotif 

terhadap segala perintah yang 

diberikan? 

0,6 0,2 KATATONIK 

44. G044 Apakah pasien mengalami gangguan 

rigiditas (mempertahankan posisi tubuh 

yang kaku dan sengaja tidak 

menggerakkan tubuhnya)? 

0,8 0,3 

45. G045 Apakah proses berfikir pasien mulai 

tidak teratur dan pembicaraannya 

menjadi tidak menentu? 

0,8 0,4 HEBEFRENIK 

46. G046 Apakah pasien mengalami inkoherensi 

atau pembicaraan yang tidak relevan? 

0,8 0,5 TAK 

TERINCI 

47. G047 Apakah pasien mengalami keadaan 

gaduh atau gelisah? 

0,6 0,4 HEBEFRENIK 

48. G048 Apakah pasien lebih tidak berekspresi 

terhadap hal-hal yang dialami? 

0,9 0,2 

49. G049  Apakah pasien menarik diri dari 

pergaulan lingkungan sosial? 

0,7 0,2 TAK 

TERINCI 

 

                                                      Tanda Tangan 

 

                                         

           Salmiati, S.Psi., M.Psi. 

                Psikolog Klinis 
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PAKAR 3 

Nama Pakar : Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA.  

Profesi  : Psikolog Sosial 

Alamat  : Jl. Kubang Raya, Perumahan Bumi Kubang Raya, E18. 

No. Kode 

Gejala 

Gejala Nilai Tipe 

Skizofrenia MB MD 

1. G001 Apakah pasien merasa bahwa dirinya 

dipengaruhi oleh kekuatan tertentu dari 

luar tubuhnya? 

0,5 0,3 UMUM 

2. G002 Apakah pasien merasa orang lain 

mengetahui apa yang ada dalam 

pikirannya? 

0,6 0,2 TAK 

TERINCI 

3. G003 Apakah pasien merasa mendapatkan 

mukjizat atau hal-hal mistik lain? 

0,4 0,3 PARANOID 

4. G004 Apakah pasien melakukan komunikasi 

dengan dengan makhluk dari dunia 

lain? 

0,5 0,4 HEBEFRENIK 

5. G005 Apakah pasien memiliki sikap yang 

apatis dan sangat jarang berbicara? 

0,7 0,5 RESIDUAL 

6. G006 Apakah pasien mengalami stupor 

(sangat berkurangnya reaktivitas 

terhadap lingkungan dan dalam 

gerakan serta aktivitas spontan)? 

0,8 0,4 KATATONIK 

 

7. G007 Apakah pasien mengalami mutisme 

(tidak mau berbicara)? 

0,8 0,2 

8. G008 Apakah pasien mengalami penurunan 

atau perlambatan psikomotorik 

(kemampuan fisik dan kerja otot)? 

0,7 0,1 RESIDUAL 

9. G009 Apakah pasien mulai meninggalkan 

banyak aktivitas rutinnya? 

0,8 0,3 
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10 G010 Apakah pasien mendengar suara 

halusinasi yang mengancam pasien 

atau memberi perintah pada pasien? 

0,8 0,2 PARANOID 

11. G011 Apakah pasien merasa sering 

mendengar suara peluit (whistling), 

mendengung (humming), atau bunyi 

tawa (laughing)? 

0,8 0,3 

12. G012 Apakah pasien menunjukkan sikap 

pemalu dan senang menyendiri? 

0,8 0,2 HEBEFRENIK 

13. G013 Apakah pasien memiliki perilaku tidak 

bertanggung jawab terhadap semua hal 

buruk yang dilakukan? 

0,7 0,2 

14. G014 Apakah pasien memiliki halusinasi 

penciuman, pengecapan rasa, atau hal-

hal bersifat seksual? 

0,8 0,3 PARANOID 

15. G015 Apakah pasien memiliki isi pikirannya 

sendiri yang berulang atau bergema 

dalam kepalanya? 

0,5 0,4 TAK 

TERINCI 

16. G016 Apakah pasien merasakan ada pikiran 

asing dari luar yang masuk 

kekepalanya? 

0,5 0,3 KATATONIK 

17. G017 Apakah pasien merasakan bahwa 

pikirannya dicuri oleh sesuatu yang 

berada diluar dirinya? 

0,6 0,4 TAK 

TERINCI 

18. G018 Apakah pasien mengalami gangguan 

waham/delusi yang membuat pasien 

merasa berkuasa? 

0,9 0,3 UMUM 

 

19. G019 Apakah pasien merasa bahwa dirinya 

dikendalikan oleh kekuatan tertentu 

dari luar tubuhnya? 

0,5 0,4 

20. G020 Apakah pasien sering mengasingkan 

diri dari lingkungan sosial? 

0,8 0,2 
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21. G021 Apakah pasien merasa tidak berdaya 

dan  pasrah terhadap sesuatu kekuatan 

dari luar tubuhnya? 

0,5 0,3 RESIDUAL 

22. G022 Apakah pasien merasa dikejar-kejar 

oleh sesuatu yang membuatnya 

terdesak ? 

0,7 0,2 PARANOID 

23. G023 Apakah pasien menunjukkan perilaku 

hampa tujuan dan hampa perasaan? 

0,6 0,3 HEBEFRENIK 

24. G024 Apakah pasien sering cekikikan 

sendiri? 

0,8 0,4 

25. G025 Apakah pasien merasa puas dengan 

dirinya sendiri sehingga senyum 

sendiri, bersikap sombong dan merasa 

dirinya yang terhebat? 

0,7 0,1 

26. G026 Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat? 

0,7 0,4 

27. G027 Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah? 

0,6 0,1 KATATONIK 

28. G028 Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak wajar 

dan membiarkan orang-orang 

melihatnya? 

0,7 0,2 

29. G029 Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak wajar 

dan membiarkan orang-orang 

melihatnya? 

0,9 0,3 

30. G030 Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif? 

0,7 0,2 RESIDUAL 

31. G031 Apakah pasien menggerakkan 

tubuhnya dengan tidak teratur atau 

melakukan tindakan aneh? 

0,5 0,3 PARANOID 
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32. G032 Apakah pasien sering 

merasakan/mendengar adanya suara-

suara halusinasi yang tidak masuk 

akal? 

0,9 0,2 KATATONIK, 

HEBEFRENIK 

33. G033 Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang hal 

apapun yang dilakukan oleh pasien? 

0,2 0,3 HEBEFRENIK 

34. G034 Apakah pasien mendiskusikan 

terhdapa apa yang terjadi pada mereka 

sendiri dengan diri mereka sendiri? 

0,5 0,3 RESIDUAL 

35. G035 Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah satu 

bagian tubuh mereka? 

0,7 0,4 TAK 

TERINCI 

36. G036 Apakah pasien memiliki pemikiran 

yang tidak masuk akal dalam bidang 

politik, agama atu kehidupan sosial? 

0,6 0,3 

37. G037 Apakah pasien merasakan memiliki 

kemampuan mengendalikan cuaca atau 

atau mengendalikan hal-hal aneh 

lainnya? 

0,4 0,2 RESIDUAL 

38. G038 Apakah pasien sering berkata-kata 

aneh atau meracau? 

1 0,3 KATATONIK 

39. G039 Apakah pasien memiliki ide-ide yang 

berlebihan (over-valued ideas)? 

0,3 0,2 PARANOID 

40. G040 Apakah pasien mulai berbicara yang 

tidak penting atau kemiskinan 

pembicaraan? 

0,8 0,3 RESIDUAL 

41. G041 Apakah pasien mulai menunjukkan 

komunikasi non-verbal yang buruk? 

Baik dari segi ekspresi wajah, kontak 

mata, dan gerak-gerik tubuh. 

0,8 0,4 
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42. G042 Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh baik 

dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan? 

0,7 0,2 

43. G043 Apakah pasien sering melakukan 

perlawanan yang tidak bermotif 

terhadap segala perintah yang 

diberikan? 

0,7 0,1 KATATONIK 

44. G044 Apakah pasien mengalami gangguan 

rigiditas (mempertahankan posisi 

tubuh yang kaku dan sengaja tidak 

menggerakkan tubuhnya)? 

0,8 0,4 

45. G045 Apakah proses berfikir pasien mulai 

tidak teratur dan pembicaraannya 

menjadi tidak menentu? 

0,7 0,3 HEBEFRENIK 

46. G046 Apakah pasien mengalami inkoherensi 

atau pembicaraan yang tidak relevan? 

0,6 0,4 TAK 

TERINCI 

47. G047 Apakah pasien mengalami keadaan 

gaduh atau gelisah? 

0,6 0,4 HEBEFRENIK 

48. G048 Apakah pasien lebih tidak berekspresi 

terhadap hal-hal yang dialami? 

0,9 0,2 

49. G049  Apakah pasien menarik diri dari 

pergaulan lingkungan sosial? 

0,6 0,3 TAK 

TERINCI 

 

            Tanda Tangan 

 

                    Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA. 

            Psikolog Sosial 
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LAMPIRAN C 

RENTANG NILAI STATISTIK HASIL DIAGNOSA UNTUK 

SOLUSI PENANGANAN DINI PASIEN SKIZOFRENIA 

Nama : M. Fahli Zatra Hadi, M.Pd., CH., CHt 

Profesi : Psikoterapi 

Alamat  : JL. Cendrawasih, Gang Cendrawasih No.12C, Pekanbaru 

Berdasarkan wawancara dengan seorang pakar psikoterapis tersebut, dalam 

penanganan kasus skizofrenia ini dapat dibagi menjadi rentang nilai berdasarkan 

tingkat persentase keparahan pasien, dan berikut merupakan data rentang keparahan 

pasien dengan keterangan kesehatan dan penanganan yang harus dilakukan: 

1. Rentang Nilai Tingkat Kesehatan dan Keterangan Kesehatan Diagnosa 

Skizofrenia 

Data berikut ini merupakan data dari tingkat kesehatan jiwa pasien skizofrenia 

beserta keterangan dari tingkat persentase kesehatan tresebut: 

Rentang Nilai Tingkat Kesehatan dan Keterangan Kesehatan Diagnosa Skizofrenia 

No. Rentang Nilai Persentase Keterangan 

1. 0-20 % Sangat Sehat 

2. 21-40 % Sehat 

3. 41-60 % Anda Memiliki Gejala 

4. 61-80 % Anda Memiliki Masalah Ini 

5. 81-100 % Masalah ini Terjadi pada Diri Anda 

 

2. Rentang Nilai Tingkat Kesehatan dan Solusi Penanganan pada Pasien  

Berdasarkan data rentang nilai tingkat kesehatan dan keterangan kesehatan 

pasien tersebut, Pakar juga memberi data untuk penanganan kasus tersebut, berikut 

merupakan data dari solusi penanganan pasien berdasarkan tingkat keparahan: 

 



 

C-2 

 

 

Solusi Penanganan Skizofrenia berdasarkan Rentang Nilai Tingkat Kesehatan Pasien 

No. Rentang Nilai 

Persentase 

Keterangan 

1.  0-20 % Anda sangat sehat dan tidak perlu pengobatan, 

perawatan, dan terapi. 

2. 21-40 % Anda sehat, namun harus berjaga-jaga untuk 

mengontrol stress dan tidak perlu pengobatan, 

perawatan, dan terapi. 

3. 41-60 % Anda memiliki gejala ini mulailah berhati-hati dan terus 

menjaga pola hidup serta menjaga fikiran dari stress. 

Anda perlu orang lain untuk senantiasa menemani dan 

terus men-support anda, anda belum memerlukan 

perawatan dan pengobatan. 

4. 61-80 % Anda memiliki masalah ini, anda perlu perawatan ke 

psikolog klinis atau psikoterapis, terus jaga fikiran 

anda, kendalikan diri anda agar tetap bisa membedakan 

kehidupan nyata dan kehidupan halusinasi anda. 

Lakukan terapi mental dan berkonsultasilah dengan 

psikolog klinis untuk meringankan beban serta 

meringankan gejala ini. 

5. 81-100 % Masalah ini terjadi pada diri anda, anda sangat 

memerlukan perawatan intensif ke Psikiater untuk 

mendapatkan pengobatan intensif, dan anda sangat 

dianjurkan untuk ke Psikoterapis atau Psikolog Klinis 

untuk selalu mengkonsultasikan kondisi anda. 
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LAMPIRAN D 

KUESIONER SISTEM PAKAR DIAGNOSA DINI 

SKIZOFRENIA MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY 

FACTOR DAN PENELUSURAN FORWARD CHAINING OLEH 

PAKAR 

USER ACCEPTANCE TEST PAKAR 1 

Nama  : M. Fahli Zatra Hadi, M.Pd., CH., CHt 

Alamat  : JL. Cendrawasih, Gang Cendrawasih No.12C, Pekanbaru 

Profesi  : Psikoterapis 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya 

Sistem Pakar Diagnosa Skizofrenia? ✓     

2. Dalam sistem ini apakah menurut 

anda pertanyaan-pertanyaannya 

sudah sesuai dengan yang umumnya 

dialami oleh pasien? 

✓     

3. Apakah informasi-informasi yang 

ada pada sistem sudah sesuai dengan 

yang dibutuhkan pasien? 

✓     

4. Apakah hasil diagnosa dan solusi 

yang diberikan sudah sesuai dengan 

hasil yang seharusnya? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi 

yang diberikan mudah untuk 

dimengerti? 

✓     

7. Apakah menurut anda menu-menu 

pada sistem pakar ini mudah 

dimengerti? 

 ✓    
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8. Apakah menurut anda menu 

diagnosa untuk admin (pakar) sudah 

sesuai? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

 ✓    

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 
 ✓    

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 
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USER ACCEPTANCE TEST PAKAR 2 

Nama  : Ibu Salmiati, S.Psi., M.Psi. 

Alamat  : Jl. Rajawali Sakti III No. 84 

Profesi  : Psikolog Klinis 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya 

Sistem Pakar Diagnosa Skizofrenia? 
✓     

2. Dalam sistem ini apakah menurut 

anda pertanyaan-pertanyaannya 

sudah sesuai dengan yang umumnya 

dialami oleh pasien? 

✓     

3. Apakah informasi-informasi yang 

ada pada sistem sudah sesuai dengan 

yang dibutuhkan pasien? 

✓     

4. Apakah hasil diagnosa dan solusi 

yang diberikan sudah sesuai dengan 

hasil yang seharusnya? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi 

yang diberikan mudah untuk 

dimengerti? 

✓     

7. Apakah menurut anda menu-menu 

pada sistem pakar ini mudah 

dimengerti? 

 ✓    

8. Apakah menurut anda menu 

diagnosa untuk admin (pakar) sudah 

sesuai? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 ✓    
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                            Tanda Tangan 

 

                                         

           Salmiati, S.Psi., M.Psi. 

                Psikolog Klinis 
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USER ACCEPTANCE TEST PAKAR 3 

Nama  : Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA 

Alamat  : Jl. Kubang Raya, Perumahan Bumi Kubang Raya, E18. 

Profesi  : Psikolog Sosial 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya 

Sistem Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

 ✓    

2. Dalam sistem ini apakah menurut 

anda pertanyaan-pertanyaannya 

sudah sesuai dengan yang umumnya 

dialami oleh pasien? 

✓     

3. Apakah informasi-informasi yang 

ada pada sistem sudah sesuai dengan 

yang dibutuhkan pasien? 

✓     

4. Apakah hasil diagnosa dan solusi 

yang diberikan sudah sesuai dengan 

hasil yang seharusnya? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi 

yang diberikan mudah untuk 

dimengerti? 

 ✓    

7. Apakah menurut anda menu-menu 

pada sistem pakar ini mudah 

dimengerti? 

 ✓    

8. Apakah menurut anda menu 

diagnosa untuk admin (pakar) sudah 

sesuai? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat 

bekerja sebagaimana yang 

diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak 

untuk digunakan? 

 ✓    
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

   Tanda Tangan 

 

      Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA 

          Psikolog Sosial
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LAMPIRAN E 

KUESIONER SISTEM PAKAR DIAGNOSA DINI 

SKIZOFRENIA MENGGUNAKAN METODE CERTAINTY 

FACTOR DAN PENELUSURAN FORWARD CHAINING OLEH 

PENGGUNA 

USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 1 

Nama  : Mita Maslia 

Alamat  : Jl. H. Selamat Bagan Batu Kota, Riau 

Profesi  : Ibu Rumah Tangga 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 
✓     

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 
 ✓    

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 
 ✓    

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 
 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

 ✓    
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7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 
 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 
 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 
 ✓    

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 
✓     

 

Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

               Tanda Tangan 

 

        Mita Maslia, S.Pd 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 2 

Nama  : Harjuni 

Alamat  : Jl. H. Selamat Bagan Batu Kota, Riau 

Profesi  : Petani dan Atlet Voli 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

✓     

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

✓     

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

 ✓    

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 ✓    

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

 ✓    

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

 ✓    

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

✓     
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

               Tanda Tangan 

 

            Harjuni, S.T 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 3 

Nama  : Erwin 

Alamat  : Sukarukun, Bagan Batu Kota, Riau 

Profesi  : Pedagang 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

 ✓    

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

 ✓    

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 ✓    

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

✓     

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

✓     

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

 ✓    
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

               Tanda Tangan 

 

                 Erwin 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 5 

Nama  : Nindy Lestari, S.Pd 

Alamat  : Sukarukun, Bagan Batu Kota, Riau 

Profesi  : Receptionist Hotel 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

✓     

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

✓     

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 ✓    

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

 ✓    

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

✓     

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

 ✓    
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

               Tanda Tangan 

 

           Nindy Lestari, S.Pd 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 5 

Nama  : Fajar Riandy 

Alamat  : Sukarukun, Bagan Batu Kota, Riau 

Profesi  : Siswa SMA 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

 ✓    

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

✓     

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

 ✓    

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

✓     

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

✓     

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

 ✓    
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

               Tanda Tangan 

 

             Fajar Riandy 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 6 

Nama  : Poni 

Alamat  : Sukarukun, Bagan Batu Kota, Riau 

Profesi  : Ibu Rumah Tangga 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

 ✓    

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

✓     

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 ✓    

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

✓     

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

 ✓    

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

 ✓    
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

               Tanda Tangan 

 

                  Poni 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 7 

Nama  : Muhammad Ardiansyah 

Alamat  : Sukarukun, Bagan Batu Kota, Riau 

Profesi  : Siswa SMP 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

 ✓    

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

✓     

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 ✓    

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

 ✓    

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

 ✓    
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                   Tanda Tangan 

 

       Muhammad Ardiansyah 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 8 

Nama  : Tri Setia Budi, ST 

Alamat  : Kecamatan Pinggir, Duri, Riau 

Profesi  : Kepala Proyek Pembangunan Jembatan Duri 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

 ✓    

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

 ✓    

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

 ✓    

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

 ✓    

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

✓     

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

✓     
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                   Tanda Tangan 

 

           Tri Setia Budi, ST 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 9 

Nama  : Agesta Putrama 

Alamat  : Jl. Sri Paduka, Perawang, Riau 

Profesi  : Mahasiswa 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

 ✓    

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

✓     

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

✓     

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

✓     

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

✓     

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

✓     
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                   Tanda Tangan 

 

            Agesta Putrama 

  



 

F-19 

 

USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 10 

Nama  : Oktarezi Azwanda 

Alamat  : Jl. Sri Paduka, Perawang, Riau 

Profesi  : Siswa SMA 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

 ✓    

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

 ✓    

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

 ✓    

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

✓     
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                    Tanda Tangan 

 

            Oktarezi Azwanda 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 11 

Nama  : Ade Mezyantara 

Alamat  : Kandis KM.72, Riau 

Profesi  : Mahasiswa 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

 ✓    

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

 ✓    

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

 ✓    

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

 ✓    

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

✓     
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                    Tanda Tangan 

 

             Ade Mezyantara 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 12 

Nama  : Mohammad Rizal Rizwan 

Alamat  : Teras Rumah Production House, Jl. Garuda Sakti KM. 2 

Profesi  : Mahasiswa 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

✓     

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

 ✓    

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

 ✓    

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

✓     
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                    Tanda Tangan 

 

             M. Rizal Rizwan 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 13 

Nama  : Dinal Khairi 

Alamat  : Dusun IV Pulau Tinggi, Kec. Kampar 

Profesi  : Mahasiswa 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

✓     

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

 ✓    

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

✓     

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

✓     
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                    Tanda Tangan 

 

                Dinal Khairi 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 14 

Nama  : M. Reiza Novianda 

Alamat  : Perumahan Damai Langgeng Blok D1, No.14, Pekanbaru 

Profesi  : Mahasiswa 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

✓     

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

 ✓    

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

✓     

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

✓     

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

 ✓    

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

✓     
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                    Tanda Tangan 

 

            M. Reiza Novianda 
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USER ACCEPTANCE TEST PENGGUNA 15 

Nama  : Trya Ayu Pratiwi 

Alamat  : Pekanbaru 

Profesi  : Mahasiswa 

Silahkan isi kuesioner berikut ini dengan benar dan sesuai, berilah checklist 

(✓) pada salah satu jawaban antara SS (Sangat Setuju), S (Setuju), CS (Cukup 

Setuju), KS (Kurang Setuju) dan TS (Tidak Setuju). 

NO. PERTANYAAN JAWABAN 

SS S CS KS TS 

1. Apakah anda setuju dengan adanya Sistem 

Pakar Diagnosa Skizofrenia? 

✓     

2. Apakah pertanyaan-pertanyaan dalam sistem 

ini mudah dimengerti? 

 ✓    

3. Apakah informasi-informasi yang ada pada 

sistem sudah sesuai dengan yang anda 

dibutuhkan? 

 ✓    

4. Menurut anda apakah sistem mudah 

digunakan atau user friendly? 

✓     

5. Apakah hasil diagnosa dan solusi yang 

diberikan mudah untuk anda mengerti? 

 ✓    

6. Apakah menurut anda menu-menu pada 

sistem pakar ini sudah sesuai dan layak 

digunakan? 

✓     

7. Apakah menurut anda sistem pakar ini 

memiliki tampilan yang baik? 

✓     

8. Apakah anda setuju jika menu dan semua 

tombol pada sistem ini tidak terdapat error? 

 ✓    

9. Apakah sistem pakar ini dapat bekerja 

sebagaimana yang diharapkan? 

✓     

10. Apakah sistem pakar ini sudah layak untuk 

digunakan? 

✓     
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Keterangan : 

SS = Sangat Setuju 

S = Setuju 

CS = Cukup Setuju 

KS = Kurang Setuju 

TS  = Tidak Setuju 

                    Tanda Tangan 

 

             Trya Ayu Pratiwi 
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LAMPIRAN F 

COMPARING EXPERT SYSTEM DIAGNOSIS AND EXPERT 

DIAGNOSIS (MEMBANDINGKAN HASIL DIAGNOSIS 

SISTEM PAKAR DAN HASIL DIAGNOSIS PAKAR) 

PAKAR 1 

Nama Pakar : M. Fahli Zatra Hadi, M.Pd., CH., CHt 

Profesi  : Psikoterapis 

Alamat  : JL. Cendrawasih, Gang Cendrawasih No.12C, Pekanbaru 

No. Gejala Diagnosis 

Sistem 

Diagnosis 

Pakar 
Kesesuaian 

1. Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dipengaruhi oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

PARANOID KATATONIK 
TIDAK 

SESUAI 

Apakah pasien merasa mendapatkan 

mukjizat atau hal-hal mistik lain?  

Apakah pasien mendengar suara 

halusinasi yang mengancam pasien 

atau memberi perintah pada pasien?  

Apakah pasien mengalami 

gangguan waham/delusi yang 

membuat pasien merasa berkuasa?  

Apakah pasien sering melakukan 

perlawanan yang tidak bermotif 

terhadap segala perintah yang 

diberikan? 

2. Apakah pasien mengalami stupor 

(sangat berkurangnya reaktivitas 

terhadap lingkungan dan dalam 

gerakan serta aktivitas spontan)?  

KATATONIK KATATONIK SESUAI 
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Apakah pasien mengalami mutisme 

(tidak mau berbicara)? 

Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah?  

Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak 

wajar dan membiarkan orang-orang 

melihatnya?  

Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang 

hal apapun yang dilakukan oleh 

pasien?  

3. Apakah pasien melakukan 

komunikasi dengan dengan 

makhluk dari dunia lain?  

HEBEFRENIK HEBEFRENIK SESUAI 

Apakah pasien menunjukkan sikap 

pemalu dan senang menyendiri?  

Apakah pasien memiliki perilaku 

tidak bertanggung jawab terhadap 

semua hal buruk yang dilakukan?  

Apakah pasien menunjukkan 

perilaku hampa tujuan dan hampa 

perasaan?  

Apakah pasien merasa puas dengan 

dirinya sendiri sehingga senyum 

sendiri, bersikap sombong dan 

merasa dirinya yang terhebat?  

4. Apakah pasien memiliki sikap yang 

apatis dan sangat jarang berbicara?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mengalami 

penurunan atau perlambatan 

psikomotorik (kemampuan fisik dan 

kerja otot)?  

Apakah pasien mulai meninggalkan 

banyak aktivitas rutinnya?  

Apakah pasien merasa tidak 

berdaya dan pasrah terhadap sesuatu 

kekuatan dari luar tubuhnya?  
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Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh 

baik dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan?  

5. Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dipengaruhi oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

TAK 

TERINCI 

TAK 

TERINCI 
SESUAI 

Apakah pasien merasa orang lain 

mengetahui apa yang ada dalam 

pikirannya?  

Apakah pasien memiliki isi 

pikirannya sendiri yang berulang 

atau bergema dalam kepalanya?  

Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

Apakah pasien memiliki pemikiran 

yang tidak masuk akal dalam bidang 

politik, agama atau kehidupan 

sosial?  

6. Apakah pasien sering 

merasakan/mendengar adanya 

suara-suara halusinasi yang tidak 

masuk akal?  

KATATONIK KATATONIK SESUAI 

Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah?  

Apakah pasien sering cekikikan 

sendiri?  

Apakah pasien sering berkata-kata 

aneh atau meracau?  

Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang 

hal apapun yang dilakukan oleh 

pasien?  

7. Apakah pasien menunjukkan 

perilaku hampa tujuan dan hampa 

perasaan?  HEBEFRENIK HEBEFRENIK SESUAI 

Apakah pasien sering cekikikan 

sendiri?  
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Apakah pasien merasa puas dengan 

dirinya sendiri sehingga senyum 

sendiri, bersikap sombong dan 

merasa dirinya yang terhebat?  

Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat?  

Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang 

hal apapun yang dilakukan oleh 

pasien?  

8. Apakah pasien merasa dikejar-kejar 

oleh sesuatu yang membuatnya 

terdesak?   

PARANOID PARANOID SESUAI 

Apakah pasien menggerakkan 

tubuhnya dengan tidak teratur atau 

melakukan tindakan aneh?  

Apakah pasien memiliki ide-ide 

yang berlebihan (over-valued 

ideas)?  

Apakah pasien memiliki halusinasi 

penciuman, pengecapan rasa, atau 

hal-hal bersifat seksual?  

Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dikendalikan oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

9. Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mendiskusikan 

terhadap apa yang terjadi pada 

mereka sendiri dengan diri mereka 

sendiri?  

Apakah pasien merasakan memiliki 

kemampuan mengendalikan cuaca 

atau atau mengendalikan hal-hal 

aneh lainnya?  

Apakah pasien mulai berbicara yang 

tidak penting atau kemiskinan 

pembicaraan?  
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Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh 

baik dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan?  

10. Apakah pasien lebih tidak 

berekspresi terhadap hal-hal yang 

dialami?  

TAK 

TERINCI 
HEBEFRENIK 

TIDAK 

SESUAI 

Apakah pasien mengalami 

inkoherensi atau pembicaraan yang 

tidak relevan?  

Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

Apakah pasien memiliki pemikiran 

yang tidak masuk akal dalam bidang 

politik, agama atau kehidupan 

sosial?  

Apakah pasien sering berkata-kata 

aneh atau meracau?  

11. Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah?  

KATATONIK KATATONIK SESUAI 

Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak 

wajar dan membiarkan orang-orang 

melihatnya?  

Apakah pasien sering 

mempertahankan bentuk posisi 

tubuh yang aneh dan tidak wajar?  

Apakah pasien sering 

merasakan/mendengar adanya 

suara-suara halusinasi yang tidak 

masuk akal?  

Apakah pasien sering melakukan 

perlawanan yang tidak bermotif 

terhadap segala perintah yang 

diberikan?  

12. Apakah pasien merasa orang lain 

mengetahui apa yang ada dalam 

pikirannya?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 
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Apakah pasien mengalami mutisme 

(tidak mau berbicara)?  

Apakah pasien mulai meninggalkan 

banyak aktivitas rutinnya?  

Apakah pasien mengalami 

gangguan waham/delusi yang 

membuat pasien merasa berkuasa?  

Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

13. Apakah pasien memiliki sikap yang 

apatis dan sangat jarang berbicara?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mengalami 

penurunan atau perlambatan 

psikomotorik (kemampuan fisik dan 

kerja otot)?  

Apakah pasien memiliki isi 

pikirannya sendiri yang berulang 

atau bergema dalam kepalanya? 

Apakah pasien sering mengasingkan 

diri dari lingkungan sosial?  

Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat?  

14. Apakah pasien merasakan bahwa 

pikirannya dicuri oleh sesuatu yang 

berada diluar dirinya?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

 Apakah pasien merasa dikejar-kejar 

oleh sesuatu yang membuatnya 

terdesak ?  

 Apakah pasien sering 

mempertahankan bentuk posisi 

tubuh yang aneh dan tidak wajar?  

 Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif?  

 Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh 

baik dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan?  
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15. Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dikendalikan oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

 Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat?  

 Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif?  

 Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

 Apakah pasien memiliki ide-ide 

yang berlebihan (over-valued 

ideas)?  
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PAKAR 2 

Nama  : Ibu Salmiati, S.Psi., M.Psi. 

Alamat  : Jl. Rajawali Sakti III No. 84 

Profesi  : Psikolog Klinis 

No. Gejala Diagnosis 

Sistem 

Diagnosis 

Pakar 

Kesesuaian 

1. Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dipengaruhi oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

PARANOID KATATONIK TIDAK 

SESUAI 

Apakah pasien merasa mendapatkan 

mukjizat atau hal-hal mistik lain?  

Apakah pasien mendengar suara 

halusinasi yang mengancam pasien 

atau memberi perintah pada pasien?  

Apakah pasien mengalami 

gangguan waham/delusi yang 

membuat pasien merasa berkuasa?  

Apakah pasien sering melakukan 

perlawanan yang tidak bermotif 

terhadap segala perintah yang 

diberikan? 

2. Apakah pasien mengalami stupor 

(sangat berkurangnya reaktivitas 

terhadap lingkungan dan dalam 

gerakan serta aktivitas spontan)?  

KATATONIK KATATONIK SESUAI 

Apakah pasien mengalami mutisme 

(tidak mau berbicara)? 

Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah?  

Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak 

wajar dan membiarkan orang-orang 

melihatnya?  
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Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang 

hal apapun yang dilakukan oleh 

pasien?  

3. Apakah pasien melakukan 

komunikasi dengan dengan 

makhluk dari dunia lain?  

HEBEFRENIK HEBEFRENIK SESUAI 

Apakah pasien menunjukkan sikap 

pemalu dan senang menyendiri?  

Apakah pasien memiliki perilaku 

tidak bertanggung jawab terhadap 

semua hal buruk yang dilakukan?  

Apakah pasien menunjukkan 

perilaku hampa tujuan dan hampa 

perasaan?  

Apakah pasien merasa puas dengan 

dirinya sendiri sehingga senyum 

sendiri, bersikap sombong dan 

merasa dirinya yang terhebat?  

4. Apakah pasien memiliki sikap yang 

apatis dan sangat jarang berbicara?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mengalami 

penurunan atau perlambatan 

psikomotorik (kemampuan fisik dan 

kerja otot)?  

Apakah pasien mulai meninggalkan 

banyak aktivitas rutinnya?  

Apakah pasien merasa tidak 

berdaya dan pasrah terhadap sesuatu 

kekuatan dari luar tubuhnya?  

Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh 

baik dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan?  

5. Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dipengaruhi oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

TAK 

TERINCI 

TAK 

TERINCI 

SESUAI 
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Apakah pasien merasa orang lain 

mengetahui apa yang ada dalam 

pikirannya?  

Apakah pasien memiliki isi 

pikirannya sendiri yang berulang 

atau bergema dalam kepalanya?  

Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

Apakah pasien memiliki pemikiran 

yang tidak masuk akal dalam bidang 

politik, agama atau kehidupan 

sosial?  

6. Apakah pasien sering 

merasakan/mendengar adanya 

suara-suara halusinasi yang tidak 

masuk akal?  

KATATONIK KATATONIK SESUAI 

Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah?  

Apakah pasien sering cekikikan 

sendiri?  

Apakah pasien sering berkata-kata 

aneh atau meracau?  

Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang 

hal apapun yang dilakukan oleh 

pasien?  

7. Apakah pasien menunjukkan 

perilaku hampa tujuan dan hampa 

perasaan?  

HEBEFRENIK HEBEFRENIK SESUAI 

Apakah pasien sering cekikikan 

sendiri?  

Apakah pasien merasa puas dengan 

dirinya sendiri sehingga senyum 

sendiri, bersikap sombong dan 

merasa dirinya yang terhebat?  

Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat?  
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Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang 

hal apapun yang dilakukan oleh 

pasien?  

8. Apakah pasien merasa dikejar-kejar 

oleh sesuatu yang membuatnya 

terdesak?   

PARANOID PARANOID SESUAI 

Apakah pasien menggerakkan 

tubuhnya dengan tidak teratur atau 

melakukan tindakan aneh?  

Apakah pasien memiliki ide-ide 

yang berlebihan (over-valued 

ideas)?  

Apakah pasien memiliki halusinasi 

penciuman, pengecapan rasa, atau 

hal-hal bersifat seksual?  

Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dikendalikan oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

9. Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mendiskusikan 

terhadap apa yang terjadi pada 

mereka sendiri dengan diri mereka 

sendiri?  

Apakah pasien merasakan memiliki 

kemampuan mengendalikan cuaca 

atau atau mengendalikan hal-hal 

aneh lainnya?  

Apakah pasien mulai berbicara yang 

tidak penting atau kemiskinan 

pembicaraan?  

Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh 

baik dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan?  

10. Apakah pasien lebih tidak 

berekspresi terhadap hal-hal yang 

dialami?  

TAK 

TERINCI 

HEBEFRENIK TIDAK 

SESUAI 
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Apakah pasien mengalami 

inkoherensi atau pembicaraan yang 

tidak relevan?  

Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

Apakah pasien memiliki pemikiran 

yang tidak masuk akal dalam bidang 

politik, agama atau kehidupan 

sosial?  

Apakah pasien sering berkata-kata 

aneh atau meracau?  

11. Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah?  

KATATONIK KATATONIK SESUAI 

Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak 

wajar dan membiarkan orang-orang 

melihatnya?  

Apakah pasien sering 

mempertahankan bentuk posisi 

tubuh yang aneh dan tidak wajar?  

Apakah pasien sering 

merasakan/mendengar adanya 

suara-suara halusinasi yang tidak 

masuk akal?  

Apakah pasien sering melakukan 

perlawanan yang tidak bermotif 

terhadap segala perintah yang 

diberikan?  

12. Apakah pasien merasa orang lain 

mengetahui apa yang ada dalam 

pikirannya?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mengalami mutisme 

(tidak mau berbicara)?  

Apakah pasien mulai meninggalkan 

banyak aktivitas rutinnya?  
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Apakah pasien mengalami 

gangguan waham/delusi yang 

membuat pasien merasa berkuasa?  

Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

13. Apakah pasien memiliki sikap yang 

apatis dan sangat jarang berbicara?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mengalami 

penurunan atau perlambatan 

psikomotorik (kemampuan fisik dan 

kerja otot)?  

Apakah pasien memiliki isi 

pikirannya sendiri yang berulang 

atau bergema dalam kepalanya? 

Apakah pasien sering mengasingkan 

diri dari lingkungan sosial?  

Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat?  

14. Apakah pasien merasakan bahwa 

pikirannya dicuri oleh sesuatu yang 

berada diluar dirinya?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

 Apakah pasien merasa dikejar-kejar 

oleh sesuatu yang membuatnya 

terdesak ?  

 Apakah pasien sering 

mempertahankan bentuk posisi 

tubuh yang aneh dan tidak wajar?  

 Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif?  

 Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh 

baik dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan?  

15. Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dikendalikan oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 
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 Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat?  

 Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif?  

 Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

 Apakah pasien memiliki ide-ide 

yang berlebihan (over-valued 

ideas)?  

 

                              Tanda Tangan 

 

                                         

           Salmiati, S.Psi., M.Psi. 

                Psikolog Klinis 
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PAKAR 3 

Nama  : Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA 

Alamat  : Jl. Kubang Raya, Perumahan Bumi Kubang Raya, E18. 

Profesi  : Psikolog Sosial 

No. Gejala Diagnosis 

Sistem 

Diagnosis 

Pakar 

Kesesuaian 

1. Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dipengaruhi oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

PARANOID KATATONIK TIDAK 

SESUAI 

Apakah pasien merasa mendapatkan 

mukjizat atau hal-hal mistik lain?  

Apakah pasien mendengar suara 

halusinasi yang mengancam pasien 

atau memberi perintah pada pasien?  

Apakah pasien mengalami 

gangguan waham/delusi yang 

membuat pasien merasa berkuasa?  

Apakah pasien sering melakukan 

perlawanan yang tidak bermotif 

terhadap segala perintah yang 

diberikan? 

2. Apakah pasien mengalami stupor 

(sangat berkurangnya reaktivitas 

terhadap lingkungan dan dalam 

gerakan serta aktivitas spontan)?  

KATATONIK KATATONIK SESUAI 

Apakah pasien mengalami mutisme 

(tidak mau berbicara)? 

Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah?  

Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak 

wajar dan membiarkan orang-orang 

melihatnya?  
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Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang 

hal apapun yang dilakukan oleh 

pasien?  

3. Apakah pasien melakukan 

komunikasi dengan dengan 

makhluk dari dunia lain?  

HEBEFRENIK HEBEFRENIK SESUAI 

Apakah pasien menunjukkan sikap 

pemalu dan senang menyendiri?  

Apakah pasien memiliki perilaku 

tidak bertanggung jawab terhadap 

semua hal buruk yang dilakukan?  

Apakah pasien menunjukkan 

perilaku hampa tujuan dan hampa 

perasaan?  

Apakah pasien merasa puas dengan 

dirinya sendiri sehingga senyum 

sendiri, bersikap sombong dan 

merasa dirinya yang terhebat?  

4. Apakah pasien memiliki sikap yang 

apatis dan sangat jarang berbicara?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mengalami 

penurunan atau perlambatan 

psikomotorik (kemampuan fisik dan 

kerja otot)?  

Apakah pasien mulai meninggalkan 

banyak aktivitas rutinnya?  

Apakah pasien merasa tidak 

berdaya dan pasrah terhadap sesuatu 

kekuatan dari luar tubuhnya?  

Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh 

baik dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan?  

5. Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dipengaruhi oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

TAK 

TERINCI 

TAK 

TERINCI 

SESUAI 
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Apakah pasien merasa orang lain 

mengetahui apa yang ada dalam 

pikirannya?  

Apakah pasien memiliki isi 

pikirannya sendiri yang berulang 

atau bergema dalam kepalanya?  

Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

Apakah pasien memiliki pemikiran 

yang tidak masuk akal dalam bidang 

politik, agama atau kehidupan 

sosial?  

6. Apakah pasien sering 

merasakan/mendengar adanya 

suara-suara halusinasi yang tidak 

masuk akal?  

KATATONIK KATATONIK SESUAI 

Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah?  

Apakah pasien sering cekikikan 

sendiri?  

Apakah pasien sering berkata-kata 

aneh atau meracau?  

Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang 

hal apapun yang dilakukan oleh 

pasien?  

7. Apakah pasien menunjukkan 

perilaku hampa tujuan dan hampa 

perasaan?  

HEBEFRENIK HEBEFRENIK SESUAI 

Apakah pasien sering cekikikan 

sendiri?  

Apakah pasien merasa puas dengan 

dirinya sendiri sehingga senyum 

sendiri, bersikap sombong dan 

merasa dirinya yang terhebat?  

Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat?  
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Apakah pasien mendegarkan suara 

bisikan yang berkomentar tentang 

hal apapun yang dilakukan oleh 

pasien?  

8. Apakah pasien merasa dikejar-kejar 

oleh sesuatu yang membuatnya 

terdesak?   

PARANOID PARANOID SESUAI 

Apakah pasien menggerakkan 

tubuhnya dengan tidak teratur atau 

melakukan tindakan aneh?  

Apakah pasien memiliki ide-ide 

yang berlebihan (over-valued 

ideas)?  

Apakah pasien memiliki halusinasi 

penciuman, pengecapan rasa, atau 

hal-hal bersifat seksual?  

Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dikendalikan oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

9. Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mendiskusikan 

terhadap apa yang terjadi pada 

mereka sendiri dengan diri mereka 

sendiri?  

Apakah pasien merasakan memiliki 

kemampuan mengendalikan cuaca 

atau atau mengendalikan hal-hal 

aneh lainnya?  

Apakah pasien mulai berbicara yang 

tidak penting atau kemiskinan 

pembicaraan?  

Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh 

baik dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan?  

10. Apakah pasien lebih tidak 

berekspresi terhadap hal-hal yang 

dialami?  

TAK 

TERINCI 

HEBEFRENIK TIDAK 

SESUAI 
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Apakah pasien mengalami 

inkoherensi atau pembicaraan yang 

tidak relevan?  

Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

Apakah pasien memiliki pemikiran 

yang tidak masuk akal dalam bidang 

politik, agama atau kehidupan 

sosial?  

Apakah pasien sering berkata-kata 

aneh atau meracau?  

11. Apakah pasien menunjukkan sikap 

gaduh dan gelisah?  

KATATONIK KATATONIK SESUAI 

Apakah pasien sering menampilkan 

bagian tubuh tertentu yang tidak 

wajar dan membiarkan orang-orang 

melihatnya?  

Apakah pasien sering 

mempertahankan bentuk posisi 

tubuh yang aneh dan tidak wajar?  

Apakah pasien sering 

merasakan/mendengar adanya 

suara-suara halusinasi yang tidak 

masuk akal?  

Apakah pasien sering melakukan 

perlawanan yang tidak bermotif 

terhadap segala perintah yang 

diberikan?  

12. Apakah pasien merasa orang lain 

mengetahui apa yang ada dalam 

pikirannya?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mengalami mutisme 

(tidak mau berbicara)?  

Apakah pasien mulai meninggalkan 

banyak aktivitas rutinnya?  
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Apakah pasien mengalami 

gangguan waham/delusi yang 

membuat pasien merasa berkuasa?  

Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

13. Apakah pasien memiliki sikap yang 

apatis dan sangat jarang berbicara?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

Apakah pasien mengalami 

penurunan atau perlambatan 

psikomotorik (kemampuan fisik dan 

kerja otot)?  

Apakah pasien memiliki isi 

pikirannya sendiri yang berulang 

atau bergema dalam kepalanya? 

Apakah pasien sering mengasingkan 

diri dari lingkungan sosial?  

Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat?  

14. Apakah pasien merasakan bahwa 

pikirannya dicuri oleh sesuatu yang 

berada diluar dirinya?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 

 Apakah pasien merasa dikejar-kejar 

oleh sesuatu yang membuatnya 

terdesak ?  

 Apakah pasien sering 

mempertahankan bentuk posisi 

tubuh yang aneh dan tidak wajar?  

 Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif?  

 Apakah pasien mulai tidak 

memperdulikan perawatan tubuh 

baik dari cara berpakaian ataupun 

kebersihan?  

15. Apakah pasien merasa bahwa 

dirinya dikendalikan oleh kekuatan 

tertentu dari luar tubuhnya?  

RESIDUAL RESIDUAL SESUAI 
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 Apakah pasien sering mengulang-

ulang perkataan yang singkat?  

 Apakah pasien mulai menunjukkan 

sikap pasif dan ketiadaan inisiatif?  

 Apakah pasien merasakan ada suara 

halusinasi yang berasal dari salah 

satu bagian tubuh mereka?  

 Apakah pasien memiliki ide-ide 

yang berlebihan (over-valued 

ideas)?  

 

         Tanda Tangan 

 

      Ricca Anggreni Munthe, S.Psi., MA 

          Psikolog Sosial
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