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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyebaran musik di dunia telah menunjukkan kemajuan yang 

sangat pesat. Semakin berkembangnya teknologi informasi, memudahkan 

penyebaran informasi tentang musik diseluruh dunia. Hal ini tentunya juga 

mempengaruhi selera penikmat musik di tanah air, khususnya musik barat 

yang telah banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. 

Melalui lirik lagu, penulis lagu mengekspresikan perasaan mereka, 

emosi atau ide untuk disampaikan dan dinikmati peminat musik. Namun, 

kebanyakan penikmat musik berbahasa asing (khusunya peminat musik 

berbahasa Inggris), masih kurang memahami makna yang terkandung 

didalam lirik lagu tersebut. Karena pada umumnya, musik dikategorikan 

berdasarkan genre, album, tahun, dan tidak dikategorikan berdasarkan 

emosi. Maka dari itu, perlu dibuat suatu aplikasi untuk mengkategorikan 

lirik lagu berdasarkan emosi seperti senang, sedih, marah, dan sebagainya. 

Dalam klasifikasi dokumen seperti lirik lagu, dibutuhkan metode 

pembobotan (Term Weighting) untuk menunjukkan seberapa penting suatu 

kata dalam suatu dokumen. Metode term weighting yang umum digunakan 

dalam pengklasifikasian dokumen diantaranya : Term Frequency (TF), 

Term Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF), Term Presence 

(TP), dan Okapi BM25. Metode – metode tersebut memiliki cara dan 

kemampuan yang berbeda – beda dalam memberikan bobot kata, oleh 

sebab itu, pada penelitian ini akan di rumuskan metode pembobotan (term 

weighting) mana yg dapat memberikan bobot kata dengan akurasi terbaik. 

Pada penelitian sebelumnya, telah dilakukan klasifikasi emosi yang 

diterapkan pada teks lagu berbahasa Indonesia dengan menggunakan KNN 

dan metode pembobotan TF-IDF (Sofiana, Lailatus. 2012)[1]. Pada tugas 

akhir ini akan dilakukan penelitian dengan menggunakan beberapa metode 
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pembobotan (Term Weighting) untuk mengklasifikasikan emosi pada lirik 

lagu pada lirik lagu berbahasa Inggris, dengan tujuan untuk mengetahui 

seberapa optimal metode-metode tersebut dalam memberikan hasil bobot 

kata dalam suatu dokumen. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

bagaimana hasil perbandingan metode pembobotan dalam 

pengklasifikasian emosi pada lirik lagu berbahasa Inggris dan metode 

manakah yang memiliki hasil akurasi terbaik dari keempat metode term 

weighting yang digunakan. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini 

adalah membandingkan hasil klasifikasi emosi pada lirik lagu dengan 

menggunakan metode pembobotan term yang berbeda serta mencari 

seberapa besar akurasinya. 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Lirik lagu yang diproses menggunakan teks berbahasa Inggris. 

2. Emosi dikategorikan menjadi 3 emosi dasar, diantaranya senang, 

sedih, dan marah. 

3. Menggunakan pembobotan Term Frequence, TF-IDF, Term Presense 

dan Okapi BM25. 

4. Proses klasifikasi lirik menggunakan metode K-NN. Nilai K yang 

digunakan adalah K=1. 

 

1.5. Metodologi Penelitian  

Adapun metode yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 
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1.5.1. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur, jurnal 

dan artikel yang terkait dengan pembobotan kata serta klasifikasi 

menggunakan K-NN. 

 

1.5.2. Analisa Sistem 

 Pada tahap ini dilakukan penentuan model perancangan 

sistem untuk perbandingan metode-metode term weighting pada 

lirik lagu yang diolah dalam pembuatan aplikasi klasifikasi emosi 

pada lirik lagu.  

 

1.5.3. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi yang 

dapat mengklasifikasikan lirik lagu berbahasa inggris. Bahasa 

pemrograman yang digunakan adalah PHP serta menggunakan 

MySQL sebagai database. 

 

1.5.4. Pengujian Sistem 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengujian menggunakan 

Akurasi untuk mengevaluasi hasil dari sistem. 

 

1.5.5. Penulisan Laporan 

Penulisan laporan Tugas Akhir ini merujuk pada buku 

Pedoman Penulisan Tugas Akhir yang telah ditentukan oleh 

Jurusan Teknik Informatika. Laporan dibuat sebagai dokumentasi 

penelitian.  

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini terdiri dari atas lima bagian pembahasan, 

yaitu Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, 

Implementasi dan Pengujian, serta Penutup. Kelima bagian pembahasan 

tersebut adalah sebagai berkut : 
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BAB I.  Pendahuluan  

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi dan 

sistematika penulisan tugas akhir dengan judul 

Perbandingan Metode Term Weighting Untuk Klasifikasi 

Emosi Pada Lirik Lagu. 

 

BAB II.  Landasan Teori  

Bab ini membahas teori-teori yang menjadi dasar acuan atas 

pembahasan permasalahan yang ditulis dalam laporan 

Tugas Akhir.  

BAB III.  Analisa dan Perancangan Sistem  

Bab ini membahas rancangan sistem sesuai judul yang telah 

dibuat, rumusan masalah serta batasan masalah yang 

ditentukan. Perancangan sistem ini meliputi klasifikasi, 

pembobotan, dan pembuatan aplikasi. 

BAB IV.  Implementasi dan Testing  

Bab ini membahas tentang implementasi atau penerapan 

dan pengujian dari rancangan sistem yang telah dibuat.  

BAB V.  Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran tentang hasil 

perancangan dan implementasi terhadap aplikasi yang telah 

dibuat. 

  

 

 


