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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Proses pematangan jiwa didalam diri seseorang cenderung lebih lamban daripada 

proses pematangan fisik. Manusia terdiri dari unsur tubuh, sosial dan jiwa. 

Kesejahteraan manusia tidak hanya secara ekonomi melainkan juga terdiri dari 

kesejahteraan badan dan jiwa. Kualitas sebuah bangsa tidak terlepas dari kesehatan 

jiwa remaja yang ada dibangsa tersebut. Remaja dapat menjadi aset bangsa yang 

berharga jika tumbuh dalam lingkungan yang baik dan sumber daya yang mendukung 

(Sofwan Indarjo, 2009). 

 

Seseorang dapat dikatakan mempunyai mental yang sehat jika menampilkan 

tingkah laku yang kuat dan bisa diterima oleh masyarakat, tingkah lakunya sesuai 

etika dan norma kelompok masyarakat, sehingga ada hubungan interpersonal dan 

intersosial yang memuaskan (Kartono, 1989). Ciri-ciri individu yang memiliki mental 

yang sehat seperti kondisi atau sifat-sifat positif, seperti: kesejahteraan psikologis 

yang positif, karakter yang kuat serta sifat-sifat baik (Lowenthal, 2006). 

 

Menurut World Health Organization (WHO) masa remaja adalah suatu fase 

perkembangan antara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Masa remaja terdiri dari 

2, yaitu masa remaja awal (10-14 tahun), dan masa remaja (14-19 tahun). Terjadinya 

perubahan biologis, psikologis, maupun sosial pada masa remaja banyak terjadi. 

Menghadapi labilitas emosi dan perilaku remaja seringkali membuat orang tua 

menjadi bingung, sehingga tidak jarang terjadinya konflik diantara keduanya. 

Masalah kesehatan jiwa anak dan remaja perlu menjadi fokus utama untuk 

meningkatkan sumber daya manusia, mengingat anak dan remaja adalah generasi 

yang harus dipersiapkan sebagai kekuatan untuk memajukan bangsa Indonesia. 

  

Tingkat gangguan kesehatan jiwa anak dan remaja cenderung akan meningkat 

sejalan dengan permasalahan kehidupan dan kemasyarakatan yang semakin komplek. 

Gangguan kesehatan jiwa pada anak dan remaja akan meningkat secara konsisten 

seiring dengan masalah kehidupan yang makin komplek, oleh karena itu perlu adanya 

penanganan kesehatan jiwa yang memadai sehingga anak dan remaja dapat 
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mengidentifikasi gangguan kesehatan jiwa yang ada, serta meningkatkan kesempatan 

tumbuh kembang semaksimal mungkin (Walker, 2002). 

 

Pada masyarakat Indonesia banyak mitos dan konsepsi yang salah mengenai 

kesehatan mental, antara lain: gangguan mental yang muncul secara tiba-tiba, 

gangguan mental adalah aib bagi lingkungan sekitar, kesehatan mental dapat 

dipahami dan ditangani oleh satu ilmu disiplin saja, kesehatan mental dianggap sama 

dengan “ketenangan batin”, yang dimaknai dengan tidak adanya konflik, tidak ada 

masalah dan pasrah. Penting sekali untuk mengenali gejala-gejala pada gangguan 

mental. Dibutuhkan suatu aplikasi untuk mengidentifikasi gangguan mental yang 

dihadapi oleh seseorang dengan gangguan mental. Dengan adanya penanganan dini 

yang tepat, seseorang diharapkan dapat mendapatkan pertolongan dan meningkatkan 

kemungkinan kesembuhan orang itu sendiri (Kartika Sari Dewi, 2012).  

 

Saat ini ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat 

gangguan mental pada seseorang. Dalam penilaian ini hasilnya bersifat kualitatif yaitu 

subyektif dan seringkali bias. Untuk itulah digunakan metode fuzzy multi-criteria 

decision making untuk mengukur tingkat gangguan mental pada seseorang. Metode 

fuzzy multi-criteria decision making dirasa sangat cocok untuk mengidentifikasi 

gangguan mental seperti gangguan stress, gangguan depresi dan gangguan 

kecemasan. Parameter-parameter serta variabel yang ada pada contoh kasus sangat 

cocok digunakan didalam metode fuzzy multi-criteria decision making. 

 

Dalam Islam, menuntut ilmu hukumnya adalah wajib. Apalagi jika tujuannya 

adalah untuk membantu banyak orang. Hal itu dijelaskan didalam kaidah Islam. 

Bahkan, Rasulullah SAW selalu bertambah ilmunya hingga menjelang 

wafatnya(Tafsir Ibnu Katsir, 2005). Dalam islam mempelajari ilmu-ilmu agama 

hukumnya adalah fardhu ain. Sedangkan, untuk mempelajari seputar ilmu-ilmu 

umum hukumnya adalah fardhu kifayah. 

  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perlu dibuatnya sebuah aplikasi untuk 

mengukur tingkat gangguan mental terhadap seseorang menggunakan metode fuzzy 

multi-criteria decision making yang sesuai dengan kebutuhan yang ada untuk 
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identifikasi jenis gangguan mental terhadap seseorang yang mempunyai gangguan 

kesehatan mental. 

1.2 Identifikasi Masalah 

1. Perlu identifikasi gangguan mental terkait DASS. 

2. Diagnosis gangguan mental sehingga bisa dilihat apakah merupakan 

gangguan normal, ringan, sedang, berat atau sangat berat.  

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka dapat 

disimpulkan perumusan masalah adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana menentukan tingkat gangguan mental seseorang yang mengalami 

gangguan mental? 

b. Bagaimana menerapkan fuzzy multi-criteria decision making pada penelitian 

mahasiswa terhadap tingkat gangguan mental? 

c. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi penentuan tingkat gangguan 

mental? 

d. Bagaimana tinjauan Islam tentang sistem identifikasi gangguan mental 

menggunakan metode fuzzy multi-criteria decision making? 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dilakukan pada penelitian ini adalah: 

a. Aplikasi ini hanya untuk mengidentifikasi masalah gangguan mental stress, 

kecemasan, dan depresi. 

b. Aplikasi yang digunakan adalah MATLAB R2017a atau python. 

c. Sistem berbasis web yang menggunakan HTML, CSS, Javascript, dan PHP 

didalamnya.  

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sebuah aplikasi untuk mengukur 

tingkat gangguan mental terhadap seseorang dengan metode fuzzy multi-criteria 

decision making yang dapat menganalisis tingkat gangguan mental demi 

mendapatkan penanganan dini yang tepat. 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 
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a. Diharapkan aplikasi ini dapat mempermudah user untuk mengidentifikasi 

gangguan mental secara tepat demi membantu seseorang yang mengalami 

gangguan mental untuk mendapatkan penanganan dini. 

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan edukasi dalam penelitian-penelitian 

sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


