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LAMPIRAN B 

 

Hasil Pengujian Blackbox Testing 

No Halaman Skenario Hasil Pass/Fail 

1 

Register 

Field nama,username, 

dan pasword 

dikosongkan dan klik 

register 

Muncul Pop Up Field wajib 

diisi 

Pass 

Field nama 

dikosongkan dan klik 

register 

Muncul Pop Up Field Nama 

wajib diisi Pass 

Field password 

dikosongkan dan klik 

register 

Muncul Pop Up Field 

Password wajib diisi Pass 

Field username 

dikosongkan dan klik 

register 

Muncul Pop Up Field 

Username wajib diisi Pass 

Semua Field diisi sudah 

ada pada database 

Pemberitahuan berhasil dan 

diarahkan ke halaman utama Pass 

2 

Login 

Field username 

dikosongkan dan klik 

login 

Muncul pop up Isi dulu 

username ! Pass 

Field password 

dikosongkan dan klik 

login 

Muncul pop up isi dulu 

password ! Pass 

Semua Field diisi sudah 

ada pada database Diarahkan keberanda Pass 

3 

User 

Interface 

Klik menu "Beranda" 

Menampilkan Halaman 

Beranda Pass 

Klik menu "Diagnosa" 

Menampilkan Halaman 

Diagnosa Pass 
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No Halaman Skenario Hasil Pass/Fail 

Klik menu "Riawayat" 

Menampilkan Halaman 

Riawat Pass 

Klik menu "Tentang" 

Menampilkan Halaman 

Tentang Pass 

  

Diagnosa 

Semua gejala 

dikosongkan dan klik 

diagnosa 

Menampilkan hasil diagnosa 

pada halaman hasil dengan 

presentase masukan sesuai 

dengan masukan Pass 

Semua Gejala di isi dan 

klik diagnosa 

Menampilkan hasil diagnosa 

pada halaman hasil dengan 

presentase masukan 100% Pass 

sebagian di isi dan klik 

diagnosa 

Muncul Pop up data tidak 

boleh kosong Pass 

4 Logout 

Klik tombol logout dan 

klik ok pada pop up 

Berhasil logout dan kembali 

ke halaman utama Pass 

 

 

Perhitungan Manual Case User 

Tabel 3 1 Nilai reperentasi CF 

Kode 

Gejala 

MB MD CF = MB[H,E]-

MD[H,E] 

G01 0.8 0.4 0.4 

G02 0.6 0.2 0.4 

G03 0.8 0.2 0.6 

G04 0.6 0.2 0.4 

G05 0.6 0.2 0.4 
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Kode 

Gejala 

MB MD CF = MB[H,E]-

MD[H,E] 

G06 0.6 0.2 0.4 

G07 0.8 0.2 0.6 

G08 0.4 0.2 0.2 

G09 0.6 0.2 0.4 

 

CF[H,E]1 = CF[H]1 . CF[E]1 = 0.4. 0.6 = 0.24 

CF[H,E]2 = CF[H]2 . CF[E]2 = 0.4 . 1 = 0.4 

CF[H,E]3 = CF[H]3 . CF[E]3 = 0.6 . 0.4 = 0.24 

CF[H,E]4 = CF[H]4 . CF[E]4 = 0.4 . 0.6 = 0.24 

CF[H,E]5 = CF[H]5 . CF[E]5 = 0.4 . 0 = 0 

CF[H,E]6 = CF[H]6 . CF[E]6 = 0.4 . 1 = 0.4 

CF[H,E]7 = CF[H]7 . CF[E]7 = 0.6 . 1 = 0.6 

CF[H,E]8 = CF[H]8 . CF[E]8 = 0.2 . 1 = 0.2 

CF[H,E]9 = CF[H]9 . CF[E]9 = 0.4 . 0.6 = 0,24 

 

CFkG01,G2 

= 0,24 + 0,4 (1-0,24) 

=0,24 + 0,30 

= 0,544 

CFk1,G3 

= 0,544 + 0,24 (1-0,544) 

= 0,544 + 0.109 



36 
 

 
 

= 0,653 

CFk2,G4 

= 0, 651 + 0,24 (1-0, 651) 

= 0,651+ 0.083 

= 0,734 

CFk3,G5 

= 0,734 + 0 (1-0, 734) 

= 0,734 + 0 

= 0,734 

CFk4,G6 

= 0,734 + 0.4 (1-0, 734) 

= 0,734 + 0,106 

= 0,840 

CFk5,G7 

= 0,840 + 0.6 (1-0,840) 

= 0,840 + 0,09 

= 0,93 

CFk6,G8 

= 0,93 + 0.2 (1-0,93) 

= 0,93 + 0,014 

= 0,94 

CFk7,G9 

= 0,94 + 0.24 (1-0,94) 
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= 0,93 + 0,014 

= 0,95  

= 95% 

 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

1 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

95% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Sangat 

Sering 
1 0.4 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Sangat 

Sering 
1 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Sangat 

Sering 
1 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Sangat 

Sering 
1 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

2 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

74% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Tidak 0 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 
Kadang 0.4 0.6 



39 
 

 
 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Sering 0.8 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 

Tahu 
0 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.4 

3 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Sering 0.5 0.4 

 91% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Tidak 0 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Kadang 0.4 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Sering 0.6 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Sangat 

Sering 
1 0.4 

4 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

 62% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Tidak 0 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Kadang 0.4 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

5 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

 62% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Kadang 0.4 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Tidak 0 0.4 

6 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Sering 0.8 0.4 

 87% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Cukup 

Sering 
1 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Cukup 

Sering 
1 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya saat anda merasa 

senang, kecewa atau sedih 

(belanja,seks bebas, berkendara 

dengan ceroboh, penyalahan zat, 

makan dan minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Kadang 0.4 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

7 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Tidak 0 0.4 

4%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Tidak 0 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Tidak 0 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Tidak 0 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Tidak 0 0.4 

8 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

88%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Sering 0.8 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Sangat 

Sering 
1 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

9 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

54%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Tidak 0 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Kadang 0.4 0.4 

10 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

 74% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Tidak 0 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Sangat 

Sering 
1 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

11 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

81%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Tidak 0 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Sangat 

Sering 
1 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.4 

12 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

 59% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Tidak 0 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

13 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Sering 0.8 0.4 

92%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Sering 0.8 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Sering 0.8 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Kadang 0.4 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Sering 0.8 0.4 

14 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

55%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Tidak 0 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Kadang 0.4 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

15 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.4 

50%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Tidak 0 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Kadang 0.4 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Tidak 0 0.4 

16 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

84%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Sering 0.8 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Kadang 0.2 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

17 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

80%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 



62 
 

 
 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Kadang 0.4 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.4 

18 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

 72% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Sering 0.8 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

19 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

97%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Sangat 

Sering 
0.6 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Sangat 

Sering 
0.6 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Kadang 0.4 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Sangat 

Sering 
0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Sangat 

Sering 
1 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Sering 0.8 0.4 

20 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

29%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Tidak 0 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Tidak 0 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

21 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Sering 0.8 0.4 

 80% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Kadang 0.4 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Kadang 0.4 0.4 

22 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

 78% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Tidak 0 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Sering 0.8 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Kadang 0.4 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Kadang 0.4 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

23 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Sering 0.8 0.4 

65%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Tidak 0 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 



71 
 

 
 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Sangat 

Sering 
1 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Tidak 0 0.4 

24 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Sering 0.8 0.4 

88%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Sering 0.8 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Sangat 

Sering 
1 0.6 



72 
 

 
 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Kadang 0.4 0.4 



73 
 

 
 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

25 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Sering 0.8 0.4 

95%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Sangat 

Sering 
1 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 



74 
 

 
 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Kadang 0.4 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Kadang 0.4 0.4 

26 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

79%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.6 



75 
 

 
 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Tidak 0 0.4 



76 
 

 
 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

27 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

 98% 

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Sangat 

Sering 
0.6 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Sering 0.6 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Sangat 

Sering 
0.6 0.4 



77 
 

 
 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Sering 0.8 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Sangat 

Sering 
1 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Sangat 

Sering 
1 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Sangat 

Sering 
1 0.4 

28 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

78%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 



78 
 

 
 

Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Sering 0.8 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 0 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

29 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

76%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Sering 0.8 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Tidak 0 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Tidak 0 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Kadang 0.4 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Kadang 0.4 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.4 

30 

Pernahkah anda merasakan 

kekhawatiran yang berlebihan 

kepada orang lain ? 

Kadang 0.4 0.4 

84%  

Pernahkah anda dalam suatu hari 

mengalami perubahan mood 

yang signifikan terhadap orang 

yang dekat dengan anda ? 

Kadang 0.4 0.4 

Pernahkah anda menganggap diri 

anda jelek, tidak layak, dan 

menganggap rendah diri anda 

sendiri ? 

Cukup 

Sering 
0.6 0.6 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

Pernahkah anda melakukan 

tindakan tanpa memikirkan 

konsekuensinya  saat anda 

merasa senang, kecewa atau 

sedih (belanja,seks bebas, 

berkendara dengan ceroboh, 

penyalahan zat, makan dan 

minum berlebihan) 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah memiliki 

pikiran untuk mengakhiri hidup 

anda atau bahkan pernah 

melakukan percobaan bunuh diri 

? 

Kadang 0.4 0.4 

Apakah anda pernah mengalami 

kondisi mood yang tidak stabil 

yang di alami dalam kurun waktu 

tidak lebih dari 2 hari ( perasaan 

senang kemudian berubah 

menjadi murung) 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.4 

Apakah anda pernah merasakan 

perasaan hampa, merasakan 

kesepian dan merasa sendiri ? 

Cukup 

Sering 
1 0.6 

Apakah anda merasakan 

kemarahan yang intens serta 

anda merasa sulit untuk 

mengendalikannya ? 

Tidak 

Tahu 
0.2 0.2 

Apakah anda pernah mengalami 

stress karena kecurigaan yang 
Kadang 0.4 0.4 
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Data Variable Gejala 
Jawaban 

User 

Nilai 

FC 

User 

Nilai 

CF 

Pakar 

CF 

Akhir 

berlebihan kepada seorang atau 

sesuatu ? 

 

 


