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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan 

berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, 

metodologi serta sistematika penulisan pembuatan tugas akhir. 

 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi Informasi telah berkembang sangat pesat sampai saat ini. 

Salah satu teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat 

adalah internet. Perkembangan internet sudah merambah ke berbagai lapisan 

masyarakat, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. Internet sudah 

menjadi kebutuhan bagi banyak orang, karena dengan internet kita dapat 

menemukan dan mengakses informasi dari seluruh dunia dengan cepat dan 

mudah. 

Informasi yang diperoleh dari internet dapat berupa dokumen teks 

seperti dokumen berita, suara, video maupun objek multimedia lainnya. 

Informasi tersebut dapat diakses melalui halaman web. Web memuat banyak 

informasi yang dihasilkan dari waktu ke waktu secara continue dari berbagai 

sumber.  

Permasalahan yang akan dibahas disini adalah mengenai dokumen 

berita yang dapat diakses secara online melalui internet atau bisa disebut juga 

dengan berita elektronik. Berita yang disampaikan melalui media elektronik 

ini tentunya merupakan sumber informasi yang berharga. Oleh karena itu, 

dibutuhkan sebuah metode khusus yang dapat dipergunakan untuk 

mengelompokkan berita-berita tersebut, sehingga dapat mempermudah dalam 

pengambilan informasi penting yang ada didalam berita-berita tersebut. 

Maka dari itu, pada tugas akhir ini akan dicoba penelitian dengan 

menggunakan komentar-komentar yang ada pada tiap-tiap berita (bukan isi 

berita) untuk melakukan proses pengelompokkan. Dan juga atribut-atribut 

yang akan dipakai dalam proses pengelompokkan juga berbeda (bukan isi 

berita), yaitu : variasi author, variasi isi dari komentar-komentar tersebut, dan 
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variasi pro-kontra dari komentar-komentar tersebut. Alasan menggunakan 

komentar sebagai variabel klasterisasi adalah ingin melakukan proses analisa 

tanpa harus melihat isi berita. Variasi author adalah jumlah author (pemberi 

komentar) yang ada pada masing-masing dok berita. Variasi isi adalah 

seluruh jumlah kata yang muncul dibagi dengan seluruh kata-kata yang ada 

pada komentar ditiap-tiap dok berita. Pada proses analisa, akan dilakukan 

perbandingan dari hasil analisa yang menggunakan variasi isi dan yang tidak 

menggunakan variasi isi. Variasi pro-kontra (Vpro-Vneg) adalah jumlah 

komentar yang berorientasi positif dan berorientasi negatif.  

Metode pengelompokkan yang akan dipergunakan adalah 

Klasterisasi. Klasterisasi adalah melakukan pengelompokkan data tanpa 

berdasarkan kelas data atau klaster tertentu. Sedangkan algoritma yang 

dipergunakan adalah K-Means. K-Means adalah suatu algoritma yang 

melakukan pengelompokkan data dengan sistem partisi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah yaitu: 

a. Bagaimana cara mengklasterisasi berita disitus online berdasarkan 

komentar. 

b. Apa informasi penting yang bisa disimpulkan jika klasterisasi 

mempertahankan atribut variasi author, variasi isi dan variasi pro-

kontra. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah: 

a. Untuk mempermudah dalam mengklasterisasi berita dengan cara dilihat 

dari komentar yang ada pada berita tersebut. 

b. Untuk mengetahui informasi penting yang bisa disimpulkan, jika 

klasterisasi memperhatikan atribut variasi author, variasi isi dan variasi 

pro-kontra. 

 

 



3 
 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

a. Algoritma yang digunakan adalah K-Means. 

b. Sumber berita dan komentar diambil dari www.detik.com, tetapi hanya 

pada portal halaman yang utama saja.  

c. Berita yang diambil, minimal yang memiliki 20 komentar. 

d. Adanya duplikasi komentar tidak dihitung (author dan isi komentarnya 

sama persis). 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

i. Mekanisme Pengumpulan Data 

1. Data diambil dari tanggal 23 September 2013 s/d 04 Oktober 2013. 

2. Filterisasi data dilakukan untuk mengambil berita yang berisi 

minimal 20 komentar. 

3. Minimal target berita yang dikumpulkan adalah 100 berita. 

4. Sumber berita dari www.detik.com. 

i. Membangun Klaterisasi 

1. Membuat koleksi kata penting. 

2. Mengatur data berita supaya mudah diklaster. 

3. Membangun engine klasterisasi. 

i. Analisa Hasil Klasterisasi 

1. Menentukan jumlah klaster yang tepat. 

2. Menganalisa karakteristik dari masing-masing klaster. 

ii. Dokumentasi 

Menyusun laporan hasil penelitian sebagai dokumentasi kegiatan 

yang telah dikerjakan penulis 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas serta mempermudah 

pembahasan, maka penulis memberikan sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

http://www.detik.com/
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BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan laporan tugas 

akhir. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas mengenai semua landasan teori yang 

mendukung dan mendasari dengan topik dari penelitian tugas akhir.  

 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan tentang analisa dan perancangan sistem. 

Pembahasan analisa sistem meliputi : identifikasi masalah, analisis sistem, 

dan analisa kebutuhan. Perancangan sistem ini mengidentifikasi komponen-

komponen sistem informasi yang dirancang secara rinci.  

 

BAB IV : IMPLENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Berupa pemaparan tentang implementasi dari hasil perancangan dan 

hasil pengujiannya. Implementasi berupa analisa terhadap hasil klasterisasi. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Menyampaikan kesimpulan dari hasil implementasi dan pengujian dari 

penelitian yang dikerjakan, saran yang ditujukan terhadap penelitian yang 

lebih lanjut, sehingga nantinya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk 

pengembangan pada penelitian selanjutnya. 

 


