
 
 

BAB III 

PEMODELAN 

 

3.1. Identifikasi Masalah 

3.1.1 Analisis Permasalahan 

Gejala – gejala yang ditunjukkan oleh penderita autisme seringkali tidak 

diketahui oleh orang awam, bahkan sering diabaikan oleh para orangtua. Namun 

tidak sedikit juga yang memiliki pengetahuan terbatas sulit menjelaskan gejala 

yang tampak secara detail. Maka dari itu dibutuhkan sistem dengan tampilan yang 

mudah dipahami dan digunakan. 

 

3.1.2 Analisis Kebutuhan sistem 

Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui kebutuhan yang 

harus dipersiapkan sebelum perangkat lunak dibuat. Tahap ini dilakukan 

berdasarkan pada data dan informasi yang didapat setelah pengumpulan data 

dengan cara studi pustaka. 

1. Kebutuhan Basis Pengetahuan 

Basis pengetahuan yang dimaksud adalah gejala – gejala yang 

terkadang diperlihatkan atau sering tampak pada penderita autisme 

beserta nilai certainty factor dari pakar. 

2. Kebutuhan tampilan 

Tampilan yang dapat digunakan oleh orang awam agar mudah 

digunakan dan dipahami. 

 

3.1.3 Gambaran Umum Sistem 

Sistem pakar ini dirancang sebagai media atau alat untuk melakukan 

diagnosis sederhana terhadap penyakit autisme. Diagnosis sederhana yang 

dimaksud ini hanyalah sebagai ukuran bagi masyarakat umum, bukan sebagai 

hasil diagnosis klinis. Selain itu hasil diagnosis dari sistem ini dapat membantu 

pakar mempercepat penarikan kesimpulan.  
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Sistem ini dirancang untuk menentukan penyandang autisme dengan cara 

manual, yaitu dengan cara tanya jawab seperti yang dilakukan oleh pakar 

psikologi terhadap pasiennya. Sistem akan mengajukan beberapa pertanyaan yang 

kemudian dijawab oleh pengguna. Jawaban dari pengguna ini kemudian diproses 

oleh sistem untuk kemudian dicari hasilnya.  

 

 
Gambar 3.1 Arsitektur sistem 

 

Dalam arsitektur sistem di atas digambarkan bahwa sistem pakar untuk 

mendiagnosis penyakit autism ini dapat digunakan oleh dua macam pengguna, 

yaitu : 

1. Knowledge engineer dan pakar, yaitu yang memasukkan fakta atau 

aturan baru ke dalam basis pengetahuan. 

2. Pengguna umum 

 

3.2. Model Keputusan 

Penelitian ini menggunakan dua model keputusan. Penggunaan dua model 

ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi diagnosis agar sebisa mungkin 

mendekati hasil diagnosis seorang pakar. Model keputusan yang digunakan adalah 

rule based system dan certainty factor. 
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Basis pengetahuan yang dipakai dibuat berdasarkan Diagnostic and 

Statistic Manual of Mental Disorders (DSM). DSM adalah sebuah kriteria standar 

untuk pengklasifikasian kelainan mental. DSM yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah DSM-IV-TR yang diterbitkan pada tahun 2000. Meskipun DSM terbaru 

yaitu DSM-5 telah diterbitkan pada tahun 2013, kebanyakan para pakar psikologi 

masih mengacu kepada DSM-IV-TR. Maka dari itu untuk menghindari kerancuan 

hasil diagnosis dari sistem dengan pakar, maka penelitian ini menggunakan DSM-

IV-TR. 

Berdasarkan DSM-IV-TR, kriteria gangguan autistik dapat dilihat pada 

tabel 3.1. 

  Tabel 3.1 Kriteria gangguan autistik 

Kode 

Kriteria 
Kriteria Gejala 

K1 
Interaksi 

Sosial 

Kelemahan dalam penggunaan perilaku non lisan, 

seperti kontak mata, ekspresi wajah, sikap tubuh, dan 

gerakan dalam interaksi sosial. 

Gagal dalam mengembangkan hubungan dengan 

teman sebaya sesuai dengan tingkat perkembangannya. 

Kurangnya keinginan untuk berbagi ketertarikan dan 

perasaan dengan orang lain. 

Kurangnya hubungan timbal balik sosial atau emosi. 

K2 Komunikasi 

Terlambatnya atau tidak adanya perkembangan bahasa 

lisan. 

Pada anak yang lancar berbicara, adanya kelemahan 

dalam memulai atau melakukan percakapan dengan 

orang lain. 

Sering menggunakan bahasa aneh yang stereotip dan 

berulang – ulang. 

Kurangya kemampuan dalam bermain menggunakan 

imajinasi atau permainan imitasi sosial sesuai dengan 
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taraf perkembangan anak. 

K3 
Pola 

perilaku 

Terpaku pada pola ketertarikan tertentu yang 

abnormal, baik dalam intensitas maupun fokus. 

Terpaku pada suatu kegiatan ritualistik atau rutinitas 

nonfungsional tertentu. 

Melakukan gerakan – gerakan fisik yang aneh dan 

berulang – ulang seperti mengepakkan tangan, atau 

gerakan tubuh kompleks. 

Ketertarikan yang sangat kuat terhadap bagian – 

bagian tertentu dari objek. 

 

Adapun gejala – gejala pada tabel 3.1 kemudian dikembangkan dan dibuat 

lebih umum sesuai dengan pengetahuan dari pakar yang kemudian dijadikan 

variabel dalam basis pengetahuan yang akan digunakan dalam penelitian ini.  

Gejala – gejala tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Variabel gejala gangguan autistik 

Gangguan Gejala 
Kode 

Gejala 

Interaksi 

Sosial 

Tertawa-tawa sendiri, menangis atau marah tanpa sebab G1 
Sering mengamuk tak terkendali G2 
Tidak dapat berbagi dengan perasaan orang lain G3 
Menolak atau menghindar untuk bertatap muka  G4 
Tidak menoleh bila dipanggil  G5 
Menolak dipeluk  G6 
Bila menginginkan sesuatu berharap orang tersebut 
melakukan sesuatu untuknya  G7 

Tidak berbagi kesenangan dengan orang lain  G8 
Saat bermain, bila didekati malah menjauh  G9 

Komunikasi 

Bermain sangat monoton dan aneh G10 
Tidak dapat berimajinasi dalam bermain G11 
Perkembangan berbahasa mengalami keterlambatan  G12 
Kata-kata yang tidak dapat dimengerti orang lain  G13 
Menirukan kata, kalimat atau lagu tanpa tahu artinya  G14 
Bicaranya monoton seperti robot  G15 
Mimik datar  G16 
Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh  G17 
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Pola 

Perilaku 

Tidak menyukai boneka lebih menyukai benda menarik 
perhatiannya seperti botol G18 

Sering memperhatikan jari-jarinya sendiri atau kipas 
angin yang berputar G19 

Jika senang satu mainan tidak mau mainan yang lainnya G20 
Bila bepergian harus melalui rute yang sama G21 
Ada kelekatan dengan benda tertentu G22 
Sering dianggap anak yang senang kerapian  G23 
Mengulang suatu gerakan tertentu  G24 
Dapat menjadi dangat hiperaktif atau hipoaktif  G25 
Mengalami gangguan makan  G26 

 

3.2.1 Rule Based System 

Aturan yang dipakai dalam sistem ini mengacu kepada kriteria gangguan 

autistik yang terdapat pada DSM-IV-TR.  

Aturan yang dibuat bedasarkan variabel gejala gangguan autistik 

ditunjukkan pada tabel 3.3. 

Tabel 3.3 Daftar rule diagnosis autis 

ID Rule 

1 IF Gejala >= 10 

AND Gejala K1>2 

AND Gejala K2>2 

AND Gejala K3>2 

THEN Potensi Menderita Autisme 

2 IF Gejala K1>2 

THEN Potensi Autis gangguan Interaksi Sosial 

3 IF Gejala K2>2 

THEN Potensi Autis gangguan Komunikasi 

4 IF Gejala K3>2 

THEN Potensi Autis gangguan Pola Perilaku 

5 IF Gejala K1>2 

AND Gejala K2>2 

THEN Potensi Autis gangguan Interaksi Sosial dan Komunikasi 
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6 IF Gejala K1>2 

AND Gejala K3>2 

THEN Potensi Autis gangguan Interaksi Sosial dan Pola Perilaku 

7 IF Gejala K2>2 

AND Gejala K3>2 

THEN Potensi Autis gangguan Komunikasi dan Pola Perilaku 

 

Dalam sistem ini, metode inference engine yang digunakan adalah metode 

forward chaining. Sistem akan melakukan penalaran yang dimulai dari fakta 

terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesis. 

 

3.2.2 Certainty Factor 

Pada penelitian ini, ukuran ketidakpercayaan (MD) diabaikan atau 

dianggap nol. Hal ini dikarenakan sulitnya menilai tingkat ketidakpercayaan 

terhadap suatu gejala. Dalam ranah psikologi, ketika seorang anak menampakkan 

sebuah gejala, maka gejala tersebut kemudian diobservasi dan akan ditarik 

kesimpulan bahwa gejala tersebut menunjukkan penyakit tertentu dan tidak 

pernah sebaliknya. Oleh karena itu nilai MD dapat dikatakan tidak ada atau nol. 

Nilai CF diberikan pada tiap gejala yang menyertai suatu penyakit sehingga 

didapat banyak nilai CF untuk tiap gejala.  

Nilai CF tiap – tiap gejala yang didapat dari pakar (Margaretha, 2014) 

dapat dilihat pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 Nilai CF setiap gejala 

Gangguan 
Kode 

Gejala 
Gejala CF 

Interaksi 

Sosial 

G1 Tertawa-tawa sendiri, menangis atau marah tanpa 
sebab 0.8 

G2 Sering mengamuk tak terkendali 0.3 
G3 Tidak dapat berbagi perasaan dengan orang lain 0.3 
G4 Menolak atau menghindar untuk bertatap muka  0.6 
G5 Tidak menoleh bila dipanggil  0.4 
G6 Menolak dipeluk  0.3 
G7 Bila menginginkan sesuatu berharap orang tersebut 0.6 
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melakukan sesuatu untuknya  
G8 Tidak berbagi kesenangan dengan orang lain  0.3 
G9 Saat bermain, bila didekati malah menjauh  0.2 

Komunikasi 

G10 Bermain sangat monoton dan aneh 0.5 
G11 Tidak dapat berimajinasi dalam bermain 0.3 
G12 Perkembangan berbahasa mengalami keterlambatan  0.6 
G13 Kata-kata yang tidak dapat dimengerti orang lain  0.5 

G14 Menirukan kata, kalimat atau lagu tanpa tahu 
artinya  0.7 

G15 Bicaranya monoton seperti robot  0.1 
G16 Mimik datar  0.4 
G17 Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh  0.4 

Pola 

Perilaku 

G18 Tidak menyukai mainan, lebih menyukai benda 
yang menarik perhatiannya misalnya seperti obeng 0.4 

G19 Sering memperhatikan jari-jarinya sendiri atau 
kipas angin yang berputar 0.8 

G20 Jika senang satu mainan tidak mau mainan yang 
lainnya 0.1 

G21 Bila bepergian harus melalui rute yang sama 0.6 
G22 Ada kelekatan dengan benda tertentu 0.1 
G23 Sering dianggap anak yang senang kerapian  0.6 
G24 Mengulang suatu gerakan tertentu  0.1 
G25 Dapat menjadi sangat hiperaktif atau hipoaktif  0.4 
G26 Susah ketika disuruh makan  0.3 

 

Selain nilai CF dari pakar, nilai CF dari pengguna juga diperlukan.Untuk 

mendapatkan nilai CF dari pengguna, digunakan metode kuantifikasi pertanyaan. 

Metode ini mengubah masukan pengguna ke dalam bentuk angka. Kriteria yang 

digunakan untuk mendapatkan nilai CF pengguna adalah frekuensi munculnya 

gejala. Hasil diskusi dengan pakar menghasilkan frekuensi yang dibagi menjadi 

lima kriteria frekuensi, dengan nilai CF: 

1. Tidak pernah = 0 

2. Pernah  = 0.2 

3. Jarang  = 0.4 

4. Sering  = 0.6 

5. Sangat sering = 0.8 

6. Hampir selalu = 1 
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Untuk menggabungkan nilai CF dari pakar dengan pasien, digunakan 

persamaan parallel-combination function (Heckerman, 1992) : 

 CF = �
CF1+ CF2 - CF1CF2   CF1,CF2≥0
CF1+ CF2 + CF1CF2   CF1,CF2<0

CF1+CF2
1-min(|CF1|,|CF2|)

   lainnya
  (3.1) 

Untuk menentukan nilai CF dari kriteria gangguan autistik, digunakan 

persamaan : 

 CF[h,e1^e2] = CF[h,e1] + CF[h,e2] . (1 – CF[h,e1])  (3.2) 

dengan :  

CF[h,e1^e2] = faktor kepastian paralel 

CF[h,e1] = ukuran kepercayaan terhadap hipotesis h, jika diberikan  

   evidence e pertama 

CF[h,e2] = ukuran kepercayaan terhadap hipotesis h, jika diberikan  

   evidence e kedua 

 

Dalam pendiagnosisan penyakit, suatu hipotesis dapat menjadi evidence 

untuk aturan lain. Karena itulah penghitungan nilai CF ini dilakukan sebanyak 

gejala yang dimasukkan oleh pengguna sistem.  

Setelah didapatkan nilai CF masing – masing kriteria gangguan autistik, 

langkah berikutnya adalah menghitung nilai CF autisme. Untuk menghitung nilai 

CF autisme, persamaan yang digunakan adalah : 

 CFautisme= CF(K1)+CF(K2)+CF(K3)
3

   (3.3) 

dengan : 

CFautisme = faktor kepastian autisme 

CF(K1) = faktor kepastian gangguan interaksi sosial 

CF(K2) = faktor kepastian gangguan komunikasi 

CF(K3) = faktor kepastian gangguan pola perilaku 

 

3.3. Perancangan 

Perancangan sistem bertujuan untuk mempermudah dalam membangun 

sistem agar menjadi sistem yang tersusun dengan rapi dan mudah dikembangkan. 
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3.3.1 Perancangan Algoritma 

Algoritma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Mulai 

2. Tanyakan frekuensi gejala kepada pengguna 

3. Periksa apakah gejala sesuai aturan dari basis pengetahuan 

4. Jika sesuai, simpan hasil diagnosis, jika tidak, maka hasil null 

5. Hitung nilai CFautis dari CF setiap gejala,ulangi sampai gejala habis 

6. Tampilkan hasil diagnosis dan Cfautis akhir 

7. Selesai. 

Untuk lebih jelasnya dapat dengan melihat flowchart pada gambar 3.2 

 
Gambar 3.2 Flowchart sistem 
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3.3.2 Perancangan Basis Data  

Perancangan basis data adalah proses untuk menentukan isi dan 

pengaturan basis data yang dibutuhkan untuk mendukung rancangan sistem. 

Adapun struktur data dari tabel – tabel basis data yang digunakan dalam sistem ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tabel Admin 

Tabel admin berfungsi untuk menyimpan data admin 

Tabel 3.5 Tabel admin 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

idAdmin Integer  Auto Increment 

Nama Varchar(30)  

Password Varchar(15)  

 

2. Tabel Kriteria 

Tabel kriteria berfungsi untuk menyimpan data kriteria autis 

Tabel 3.6 Tabel kriteria 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

idKriteria Integer Auto Increment 

Kriteria Varchar (50)  

 

3. Tabel Gejala 

Tabel gejala berfungsi untuk menyimpan data gejala dan nilai 

Cfnya 

Tabel 3.7 Tabel gejala 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

idGejala Integer Auto Increment 

Gejala Varchar (255)  

Kode_gejala Varchar (5)  

Kode_kriteria Varchar (5)  

CF Float  
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4. Tabel Hasil Diagnosis 

Tabel hasil diagnosis berfungsi untuk menyimpan data hasil 

diagnosis pasien 

Tabel 3.8 Tabel hasil diagnosa 

Nama Field Tipe Data Keterangan 

idDiagnosa Integer  Auto Increment 

Tanggal Date  

Nama Varchar (30)  

Tempc1 Integer  

Tempc2 Integer  

Tempc3 Integer  

Cfk1 Float  

Cfk2 Float  

Cfk3 Float  

Cftotal float  

 

Relasi antar tabel dapat dilihat pada gambar 3.3 
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Gambar 3.3 Relasi antar tabel 

 

3.3.3 Perancangan Antar Muka 

Perancangan antar muka (interface) merupakan tampilan yang digunakan 

oleh pengguna untuk berkomunikasi dengan sistem.  

1. Halaman Utama 

Halaman ini merupakan halaman yang muncul pertama kali ketika web 

diakses. Halaman ini terdiri dari penjelasan singkat sistem, form log in 

admin,menu penjelasan autis, menu cara penggunaan sistem, menu 

diagnosis dan menu sejarah diagnosis. 
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Header 
 

Home 
Penjelasan 

autis 

Cara 

penggunaan 
Diagnosa Sejarah 

Penjelasan singkat sistem 

 

Username  
 

Password  
 

 

Gambar 3.4 Rancangan halaman utama 

 

2. Halaman Penjelasan Autis 

Halaman ini menampilkan penjelasan tentang penyakit autisme, gejala 

– gejala yang sering diperlihatkan, dan saran penanganan umum untuk 

terapi awal penderita autisme. 

 

Header 
 

Home 
Penjelasan 

autis 

Cara 

penggunaan 
Diagnosa Sejarah 

Penjelasan autis 

 

Username  
 

Password  
 

 

Gambar 3.5 Halaman Penjelasan Autis 

 

3. Halaman Cara Penggunaan Sistem 

Halaman ini menampilkan cara penggunaan sistem untuk pengguna 

agar memudahkan dalam menjalankan sistem. 
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Header 
 

Home 
Penjelasan 

autis 

Cara 

penggunaan 
Diagnosa Sejarah 

Cara penggunaan sistem 

 

Username  
 

Password  
 

 

Gambar 3.6 Halaman Cara Penggunaan Sistem 

 

4. Halaman Diagnosis Gejala Awal Autisme 

Halaman ini menampilkan gejala – gejala yang dapat dipilih oleh 

pengguna sesuai dengan gejala yang tampak pada penderita untuk 

kemudian dianalisis oleh sistem sehingga menghasilkan diagnosis. 

Terdapat juga form login admin atau pakar sehingga jika pakar 

menyadari adanya kesalahan dalam gejala, maka pakar atau admin 

dapat langsung log in untuk menambahkan atau membetulkan basis 

pengetahuan. 

 

Header 
 

Home 
Penjelasan 

autis 

Cara 

penggunaan 
Diagnosa Sejarah 

Gejala - gejala 

 

Username  
 

Password  
 

 

Gambar 3.7 Rancangan halaman diagnosis gejala awal autisme 
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5. Halaman Hasil Diagnosis 

Halaman ini menampilkan hasil diagnosis dari gejala – gejala yang 

telah dimasukkan oleh user pada halaman diagnosis gejala awal 

autisme. 

 

Header 
 

Home 
Penjelasan 

autis 

Cara 

penggunaan 
Diagnosa Sejarah 

Hasil diagnosis 

 

Username  
 

Password  
 

 

Gambar 3.8 Rancangan halaman hasil diagnosis 

  

6. Halaman Sejarah Diagnosis 

Halaman ini menampilkan sejarah diagnosis pasien. 

Header 
 

Home 
Penjelasan 

autis 

Cara 

penggunaan 
Diagnosa Sejarah 

Sejarah diagnosis 

 

Username  
 

Password  
 

 

Gambar 3.9 Rancangan halaman sejarah diagnosis 
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7. Halaman Admin  

Pada halaman ini, admin atau pakar dapat menghapus, atau menambah 

gejala – gejala pada basis pengetahuan. 

 

Header 
 

Gejala – gejala 

 

Logout 
 

Gambar 3.10 Rancangan halaman admin 

  


