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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Informasi telah menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. 

Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari 

pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Dalam beberapa hal 

pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tertentu atau situasi yang telah 

dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan 

intelejen, ataupun didapatkan dari berita juga dinamakan informasi. 

Berita merupakan informasi baru atau informasi mengenai sesuatu 

yang sedang terjadi, disajikan lewat bentuk cetak, siaran, Internet, atau 

dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Berdasarkan 

kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan berita  adalah cerita 

atau keterangan yang terdiri dari suatu kejadian atau peristiwa yang baru. 

Berita juga bisa disebut juga dengan cerita atau keterangan mengenai 

kejadian atau peristiwa yang hangat [1]. 

Di era perkembangan teknologi ini, berita dapat dilihat menggunakan 

internet seperti kompas.com yang merupakan salah satu website berita 

yang sering dikunjungi. Namun, dengan banyaknya informasi yang 

tersedia di internet, pembuat topik maupun pembaca mungkin akan 

kewalahan untuk membaca dan menganalisis satu-persatu opini yang 

diberikan pembaca. Berdasarkan permasalahan tersebut maka berkembang 

bidang ilmu dalam Data Mining yang disebut dengan Sentiment Analysis. 

Secara umum Sentiment Analysis dibagi menjadi 3 kategori besar yaitu: 

Document Level, Sentence Level dan Entity and Aspect Level. Tugas 

utama dari Sentence Level mengacu untuk kalimat dan menentukan apakah 

setiap kalimat termasuk opini positif, negatif atau netral. Didalam analisis 

sentence level ini saling berhubungan dengan subjective classification [2]. 

Subjective classification mempunyai dua bagian dalam membedakan suatu 

kalimat yaitu kalimat yang menyatakan fakta dari suatu informasi (disebut 

objective sentence) dan menyatakan suatu pendangan pribadi dan opini [3].  

http://id.wikipedia.org/wiki/Internet
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Dengan salah satu alternatif metode Sentiment Analysis maka akan 

mempermudah pengklasifikasian kalimat. Berdasarkan Eksperimen dari 

Yudi Wibisono metode klasifikasi Naïve Bayes adalah klasifkasi sederhana 

yang memiliki akurasi yang tinggi. Naïve Bayes terbukti dapat digunakan 

secara efektif untuk mengklasifikasika berita secara otomatis dengan  

akurasi mencapai  90.23%.  [4]. Maka penulis menggunakan algoritma 

Naïve Bayes untuk subjective classification pada suatu artikel berbahasa 

Indonesia.  

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun identifikasi masalah-masalah yang akan diselesaikan dalam 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengelompokan suatu kalimat apakah berupa opini atau 

fakta? 

2. Seberapa besar tingkat precision and recall dari algoritma yang 

digunakan dalam mengklasifikasikan suatu kalimat dalam artikel 

berbahasa Indonesia. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang terdapat pada Tugas Akhir ini 

adalah: 

1. Data latih (data training) sebanyak 250 data dengan presentase 80% 

dan data uji (data testing) sebanyak 50 data dengan presentase 20% 

yang digunakan adalah berasal dari artikel berbahasa Indonesia. 

2. Topik artikel untuk data latih dan data uji merupakan politik yang 

berasal dari berbagai situs berita. 

3. Machine learning yang digunakan adalah algoritma Naïve Bayes. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang ingin dicapain dalam  pembuatan Tugas Akhir ini adalah 

membuat aplikasi untuk mentukan subjective classification yang berupa 

opini atau fakta dengan metode  Naïve Bayes dari artikel berbahasa 

Indonesia. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

1.5.1 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan tahapan untuk memahami konsep 

pembangunan sistem dengan bersumberkan dari buku, jurnal, paper, 

artikel ataupun hasil dari penelitian orang sehingga dapat digunakan untuk 

dasar teori untuk analisis penilitan. Studi literatur yang digunakan, yaitu: 

a. Mempelajari litetatur tentang konsep dari Sentiment Analysis 

b. Mempelajari penerapan konsep algoritma Naïve Bayes untuk subjective 

classification (opini atau fakta) 

c. Mempelajari literatur mengenai konsep dari teknik machine learning 

1.5.2 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang akan digunakan 

untuk proses klasifikasi. Dalam hal ini data yang dikumpulkan 

berdasarkan dari artikel politik yang diambil dari situs berbagai berita. 

1.5.3 Analisis Data dan Sistem 

Pada tahap ini terdapat beberapa tahapan, yaitu: data mentah 

berupa artikel berbahasa Indonesia, data tersebut terdiri dari data  training 

dan data uji. Data training akan melalui proses awal (pre-processing) yaitu 

cleaning, case folding, tokenizing, filtering dan stemming. Tahap tersebut 

akan mengubah data training yang berupa artikel bahasa Indonesia 

menjadi kalimat dan dalam kalimat itu akan diketahui kata mana yang 

mengarah ke-kalimat opini atau kalimat fakta. Setelah pre-processing 

maka terapkan algoritma Naive  Bayes pada data uji untuk evaluasi 

menentukan klasifikasi subjective classification. 

1.5.4 Implementasi 

Pada  tahap implementasi ini dilakukan pre-processing pada data 

mentah, data yang sudah di netralkan diberikan bobot untuk dihitung 

probabilitasnya dalam proses klasifikasi. Proses klasifikasi digunakan 

algoritma Naive  Bayes  untuk mengetahui apakah data termasuk opini 

atau fakta. 
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1.5.5 Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian dengan memasukkan data 

mentah (artikel berbahasa Indonesia).  Kalimat yang baru dimasukkan 

tersebut akan melalui proses klasifikasi dengan algoritma Naive  Bayes 

dan setelah itu menghasilkan keluaran yang berupa klasifikasi apakah 

kalimat yang baru dimasukkan termasuk opini atau fakta. 

1.5.6 Pembuatan Laporan 

Tahap ini merupakan tahap akhir setelah menyelesaikan tahap-

tahap sebelumnya. Laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis 

dan pengujian serta kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. 

1.6 Sistematika Peulisan 

Penulisan tugas akhir ini digunakan untuk memberikan gambaran 

umum mengenai penelitian yang akan dilakukan. Adapun sistematika 

penulisan adalah sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang alasan mengapa mengusulkan tema 

untuk tugas akhir, rumusan masalah yang menjelaskan masalah yang akan 

diselesaikan untuk tugas akhir yang diusulkan, batasan masalah yang 

berisikan ruang lingkup pembahasan untuk tugas akhir, tujuan penelitian 

yang berisikan jawaban penyelesaian dari permasalahan-permasalahan 

yang berada dirumusan masalah, metodologi penelitian berisikan metode-

metode untuk penyelesaian masalah dan sistematika penulisan laporan 

tugas akhir 

Bab II: Landasan Teori 

Pada bab ini membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang 

berkaitan dengan topik tugas akhir yang diambil yang berguna untuk 

proses analisis permasalahan. Adapun teori-teori yang diambil harus 

berdasarkan referensi yang benar sehingga penulisannya diperlukan bentuk 

kutipan dari referensi yang diambil. 
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Bab III: Analisa dan Perancangan Sistem 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang akan dibangun 

dengan penjabaran mengenai perancangan algoritma dari suatu proses 

tertentu serta bagaimana membangun sistem yang akan sesuai dengan 

System Development Life Cycle. 

Bab IV: Implementasi dan Pengujian 

Bab ini berisikan tentang implementasi dari perancangan sistem yang 

telah dibuat pada bab sebelumnya serta dilakukannya proses pengujian 

sistem untuk mengetahui hasil akurat atau tidak. 

Bab V: Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan 

sebelumnya. Selain itu terdapat saran yang dapat menjadi masukan untuk 

membangun sistem agar lebih baik untuk penelitian selanjutnya. 

 


