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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan ialah hal terpenting bagi kehidupan manusia yang dibagi menjadi 

kesehatan fisik dan mental, Kesehatan yang sulit dilihat adalah kesehatan mental 

atau kepribadian. Kesehatan jiwa atau kepribadian Ini adalah dasar dari 

pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kesehatan jiwa adalah dasar dari 

perkembangan dan pertumbuhan manusia. Kesehatan mental memungkinkan 

perkembangan fisik, intelektual dan emosional seseorang berkembang secara 

optimal seiring dengan pertumbuhan orang lain. Orang-orang terkadang merasa 

bahwa dirinya tidak mengalami gangguan kejiwaan, padahal kondisi yang 

terlambat disadari akan berdampak buruk bagi penderita, kekambuhan menjadi 

sering, ini menjadi sulit untuk diobati dan akhirnya mengarah pada penyakit kronis 

jangka panjang, gangguan kepribadian merupakan Contoh hal-hal yang dapat 

membahayakan kesehatan mental atau mental [1].  

Gangguan kepribadian adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada jenis 

gangguan ketika seseorang Ketika memahami situasi, berpikir dan berurusan 

kepada orang lain tidak berperan. Orang dengan gangguan kepribadian mungkin 

mengalami kesulitan membangun hubungan sosial dalam keluarga, sekolah, atau 

lingkungan kerja yang membatasi. Itu juga dapat menyebabkan depresi sehingga 

memicu untuk melakukan bunuh diri. Berdasarkan buku panduan Diagnostic and 

Statistical Manual for Personality Disorder 4 (DSM-IV), terdapat 3 kelompok 

gangguan kepribadian, kelompok pertama disebut kelompok aneh atau eksentrik, 

kelompok kedua disebut kelompok dramatis emosional atau eratik, dan kelompok 

ketiga disebut kelompok pencemas atau ketakutan [12]. 

Dewasa ini, kelompok kedua acapkali muncul dalam bentuk perilikau kenakalan 

remaja seperti tawuran antar sekolah yang menandakan bahwa kepribadian 

antisosial, data kasus perkelahian atau tawuran menurut data yang didapat dari 

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di tahun 2016 terdapat 443 anak dan 

449 anak menjadi pelaku perundungan atau kekerasan disekolah[10]. Berdasarkan 
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hasil survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) yang 

diambil pada tahun 2016 menunjukan sebanyak 132,7 juta masyarakat indonesia 

adalah pengguna aktif internet. Facebook menjadi sosial media yang paling banyak 

dikunjungi, yaitu sebanyak 71,6 juta pengguna [11]. Hal tadi bisa menaikkan risiko 

bagi orang Indonesia untuk mengalami gangguan kepribadian. 

Di Indonesia pada tahun 2016 kasus bunuh diri mencapai 0,71% per 100.000 

penduduk [14]. Hal tersebut menandakan orang Indonesia memiliki risiko 

terjangkit gangguan kepribadian ambang dan masih ada cara dramatis seperti rasa 

ingin diperhatikan dengan metode yang tidak normal menjadi ciri gangguan 

kepribadian dramatik. 

Berdasarkan data tersebut, masyarakat Indonesia, terutama para remaja banyak 

yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami gangguan dramatik, sehingga 

banyak dari para remaja yang merugikan orang lain akibat tindakannya. Oleh sebab 

itu, permasalahan tersebut perlu diatasi. Dalam penelitian ini, akan dibuat suatu 

sistem yang bisa melakukan diagnosa dan memonitoring penyakit gangguan 

dramatik pada masyarakat. 

Pada penelitian sebelumnya, terdapat penelitian terkait penyakit dramatik, yang 

dilakukan oleh Pahlevi, dkk.[13]. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah 

akurasinya masih cukup rendah, dan peneliti sebelumnya menyarankan agar 

menggunakan metode lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dalam 

penelitian ini metode Certainty Factor (CF) akan digunakan karena metode ini 

memiliki keunggulan dibanding metode LVQ yaitu keakurasian metode CF 

mencapai 80,1% dimana lebih tinggi 10,1% dibanding metode LVQ sehingga dapat 

meningkatkan kepastian dalam mendiagnosa penyakit [15]. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Setelah melakukan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengimplemtasikan metode certainty factor (cf) untuk diagnosa 

kepribadian ambang. 

2. Bagaimana membangun sistem pakar yang dapat monitoring dan diagnosa 

berdasarkan gejala yang dialami. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Setelah perumusan masalah pada penelitian didapatkan batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Sistem pakar membahas gangguan kepribadian ambang. 

2. Pembuatan sistem pakar ini melibatkan Dosen Psikologi UM Lampung. 

3. Sistem pakar diagnosa gangguan kepribadian ambang berbasis website. 

4. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk dapat melakukan self diagnosis 

sehingga lebih mempermudah dalam mediagnosa dalam waktu yang relatif 

singkat. 

1.4 Tujuan 

Dilihat dari batasan masalah, maka diperoleh tujuan penelitan sebagai berikut : 

1. Mengimplementasikan metode certainty factor dalam mendiagnosa gangguan 

kepribadian Ambang. 

2. Mengembangkan sistem pakar diagnosa dan monitoring gangguan kepribadian 

Ambang berdasarkan gejala yang dialami. 

1.6 Metodologi 

Berikut metodologi penelitian ini : 

1. Studi Literatur 

Studi literatur ialah cara yang digunakan dalam pengumpulan data terkait 

penelitian melalui beberapa referensi, seperti jurnal dan buku. 

2. Wawancara 

Wawancara ialah cara yang dilakukan untuk pengumpulan data terkait 

penelitian dalam rangka mendapatkan informasi mengenai pemahaman 

narasumber tentang ganguan kepribadian. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: :  

1. Bab I Pendahuluan 

Bab ini berisi deskripsi yang relevan terkait identifikasi masalah, seperti latar 

belakang penelitian, tujuan, manfaat, rumusan masalah, batasan masalah, 

metodologi, dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Landasan Teori 

Bab ini berisi deskripsi terkait perumusan hipotesis, seperti media 

pembelajaran dan bahasan literatur, teknologi realitas, bahasan penelitian 

terkait, dan topik-topik khusus yang perlu didefinisikan. 

3. Bab III Analisis dan Perancangan 

Bab ini menjelaskan tentang proses analisis dan perancangan. Proses ini juga 

menuliskan rancangan pengujian. 


