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BAB IV 

GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 

 

4.1 Penelitian Terdahulu 

`Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Diagnosa Penyakit 

Diabetes Mellitus Dengan Metode Naïve Bayes Berbasis Desktop Application” 

oleh Almira Syawli (2012), menunjukkan bahwa metode Naïve Bayes 

merupakan  metode yang cukup akurat dalam penggunaannya untuk 

diagnosa penyakit. Hal ini dibuktikan dengan akurasi sebesar 94,4% dari 

18 data testing.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nia Esthi Karina (2013) dengan 

judul “Aplikasi Diagnosa Kanker Kandungan Dengan Menggunakan Metode 

Naïve Bayes (Study Kasus : Rumah Sakit Islam Surabaya)” menyatakan bahwa 

penggunaan metode Naïve Bayes sangat membantu dalam proses diagnosa 

kanker kandungan di Rumah Sakit Islam Surabaya. Hal ini juga disertai 

dengan hasil akurasi sistem diagnosa kanker kandungan sebesar 90% dari 

80 data training.  

Berdasarkan hasil penelitian M. Khusnul Mukhlis (2011), dengan 

judul “Diagnosa Kemungkinan Pasien Terkena Stroke Dengan Menggunakan Metode 

Naive Bayes Dan Metode Jaringan Syaraf Tiruan Berbasis Web” menyatakan bahwa 

dalam perbandingan dua  metode tersebut, metode Naïve Bayes memiliki  

nilai keberhasilan sebesar 97%, sedangkan metode jaringan syaraf tiruan 

memiliki nilai keberhasilan sebesar  99%. 
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Hasil penelitian di atas mengindikasikan bahwa penggunaan 

metode Naïve Bayes dalam sistem diagnosa penyakit cukup efektif dan 

akurat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini  penulis ingin menciptakan 

suatu sistem diagnosa penyakit paru dengan menggunakan metode Naïve 

Bayes. 

 

4.2 Gejala dan Saran Pencegahan Penyakit 

Berdasarkan hasil studi literatur dan wawancara terhadap seorang pakar, 

diperoleh data hubungan antara penyakit, gejala, serta saran 

pencegahannya seperti berikut : 

1. Asma (Bronchial asthma) 

Gejala umum dari penyakit ini diantara lain : 

a. Mengi 

b. Sesak di dada 

c. Batuk-batuk 

d. Napas pendek tersengal-sengal 

e. Turunnya toleransi tubuh terhadap kegiatan olahraga. 

f. Terlihat lingkaran hitam dibawah mata. 

g. Susah tidur 

Saran pencegahan penyakit : 

a. Menghindari olahraga berat 

b. Selalu menggunakan masker saat beraktifitas di luar ruangan 



48 
 

c. Menghindari cuaca dingin bila memungkinkan, apabila tidak selalu 

memakai jaket dan masker saat cuaca dingin 

2. Tuberkulosis 

Gejala umum dari penyakit ini diantara lain : 

a. Batuk berdahak 

b. Batuk-batuk berkepanjangan (>3 minggu) 

c. Nyeri di dada 

d. Sesak napas 

e. Demam 

f. Badan lemah, lemas dan letih 

g. Selalu berkeringat di malam hari 

h. Nafsu makan menurun 

i. Dahak disertai darah 

Saran pencegahan penyakit : 

a. Mengurangi kontak dengan asap rokok. 

b. Mengurangi kontak dengan penderita penyakit TBC aktif. 

c. Menjaga standar hidup yang baik, dengan makanan bergizi, 

lingkungan yang sehat, dan berolahraga. 

d. Pemberian vaksin BCG (untuk mencegah kasus TBC yang lebih 

berat). Vaksin ini secara rutin diberikan pada semua balita. 

3. Pneumonia 

Gejala umum dari penyakit ini antara lain : 

a. Sesak napas. 
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b. Nafas pendek tersegal-segal. 

c. Demam. 

d. Menggigil. 

e. Batuk berdahak tebal dan kentel (lengket). 

f. Nyeri dada saat bernafas dalam atau ketika batuk. 

g. Kelelahan dan nyeri otot. 

h. Mual, muntah atau diare. 

i. Mudah berkeringat. 

Saran pencegahan penyakit : 

a. Latihan bernafas dalam 

b. Terapi untuk membuang dahak 

c. Pemberian vaksin 

4. Bronkitis 

Gejala umum dari penyakit ini antara lain : 

a. Batuk berdahak 

b. Sesak nafas ketika melakukan olah raga atau aktivitas ringan 

c. Sering menderita infeksi pernafasan (misalnya flu) 

d. Bengek 

e. Pembengkakan pergelangan kaki, kaki dan tungkai kiri dan kanan 

f. Telapak tangan atau selaput lendir yang berwarna kemerahan 

g. Pipi tampak kemerahan 

h. Gangguan penglihatan 

Saran pencegahan penyakit : 
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a. Hindari merokok atau terkena asap rokok 

b. Hindari mereka yang sedang sakit pilek atau flu 

c. Cuci tangan anda secara teratur 

d. Gunakan masker untuk mengurangi risiko infeksi 

5. Kanker paru paru 

Gejala yang umum dijumpai dari penyakit ini antara lain : 

a. Mengi. 

b. Sesak nafas. 

c. Batuk-batuk. 

d. Batuk berdahak. 

e. Nyeri di dada. 

f. Nafsu makan menurun. 

g. Dahak disertai darah. 

h. Penurunan berat badan. 

i. Kesulitan menelan. 

j. Suara serak atau parau. 

k. Demam tinggi. 

l. Pembengkakan wajah. 

m. Batuk kering. 

Saran pencegahan penyakit : 

a. Mengubah gaya hidup menjadi lebih tertata dengan 

menyeimbangkan makanan sehat, hidup bersih dan olahraga tertatur 
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b. Menghindari berbagai hal yang memungkinkan dapat meyebabkan 

kanker paru-paru. 

c. Tidak menghirup asap rokok baik aktif maupun pasif. 

d. Lakukan tes radon di rumah. 

e. Tidak menghirup zat-zat bahan kimia berbahaya secara berkala. 

f. Hindari alkohol. 

6. Emfisema 

Gejala umum yang biasa dijumpai dari penyakit ini antara lain : 

a. Mengi. 

b. Batuk berdahak. 

c. Batuk-batuk berkepanjangan (>3 minggu). 

d. Nafsu makan menurun. 

e. Sesak nafas ketika melakukan olahraga atau aktifitas ringan. 

f. Bengek. 

g. Nafas pendek dan berat. 

h. Bibir tampak kebiruan. 

Saran pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, diantara lain : 

a. Tidak menghirup asap rokok baik aktif maupun pasif. 

b. Mengubah gaya hidup menjadi lebih tertata dengan 

menyeimbangkan makanan sehat, hidup bersih dan olahraga tertatur 

c. Melindungi diri dari cuaca dingin 

7. Pleuritis 
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Gejala umum yang sering dijumpai dari penyakit ini antara lain : 

a. Sesak nafas. 

b. Nyeri di dada. 

c. Demam. 

d. Mual, muntah atau diare. 

e. Sakit di bagian bahu atau tangan. 

f. Batuk kering. 

g. Mudah berkeringat. 

Saran pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan beberapa 

cara, diantara lain : 

a. Mengubah gaya hidup menjadi lebih tertata dengan 

menyeimbangkan makanan sehat, hidup bersih dan olahraga tertatur 

b. Hindari obat-obatan yang memicu alergi 

c. Menjaga pikiran agar tidak memicu trauma 

d. Hindari alkohol. 

 

 

 


