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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Media sosial seperti Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube telah mengubah 

cara orang dalam berinteraksi. Media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan 

mereka. Media sosial telah menjadi identitas mereka dalam bersosialisasi, tidak 

hanya bagi kalangan sendiri, tetapi juga untuk masyarakat yang lebih luas, bahkan 

dunia [1]. 

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial dan situs web yang 

diluncurkan pada bulan Februari 2004 yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

Facebook, Inc. Pada Mei 2012, Facebook memiliki lebih dari 900 juta pengguna 

aktif dan terus bertambah hingga saat ini. Situs ini menyediakan fitur yang membuat 

pengguna dapat mengatur profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai 

teman, dan bertukar pesan. Selain itu, pengguna dapat bergabung dengan grup 

pengguna dengan ketertarikan yang sama, berdasarkan tempat kerja, sekolah atau 

perguruan tinggi, maupun ciri khas lainnya [2]. 

Teknik Informatika merupakan salah satu program studi dari Fakultas 

Teknik Universitas Muhammadiyah Malang yang menggunakan grup Facebook 

bernama Informatics Engineering-UMM sebagai salah satu media komunikasi dan 

penyebaran informasi antara dosen atau karyawan dengan mahasiswa. Jumlah 

anggota dalam grup lebih dari 2.000 anggota, terdiri dari mahasiswa aktif, 

mahasiswa non-aktif, dosen, karyawan, dan alumni. Aktivitas utama dalam grup 

Informatics Engineering-UMM untuk berbagi informasi akademik. Aktivitas lain 

dalam grup tersebut ialah informasi tentang kemahasiswaan dan hal-hal lain yang 

berhubungan dengan dosen, karyawan, dan mahasiswa aktif. 

Permasalahan yang muncul dalam grup Informatics Engineering-UMM 

ialah setiap status yang diunggah oleh pengurus atau anggota grup, tidak semuanya 

tentang perkuliahan. Sehingga butuh pengklasifikasian dokumen untuk 

membedakan status bertopik perkuliahan dan yang non perkuliahan. Permasalahan 

lain adalah sering kali mahasiswa ketinggalan informasi aktivitas perkuliahan 
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karena tidak selalu aktif menggunakan Facebook, sebagian mahasiswa hanya 

membuka Facebook beberapa saat saja. Akibatnya ketika mahasiswa tidak 

membuka Facebook kemudian ada informasi terbaru pada grup, mahasiswa tidak 

dapat mengetahui informasi tersebut. 

Mengacu pada permasalahan grup Informatics Engineering-UMM, maka 

dalam penelitian ini diusulkan sebuah aplikasi yang mampu mengklasifikasikan 

topik status tersebut dengan memanfaatkan Facebook API dan algoritma Naïve 

Bayes Classifier. Fungsi utama dari aplikasi in adalah sebagai alat bantu bagi 

mahasiswa untuk mendapatkan informasi tentang aktivitas perkuliahan. 

Informasi tekstual di grup Informatics Engineering-UMM diambil dengan 

memanfaatkan graph API yang disediakan oleh Facebook dan direpresentasikan ke 

dalam bentuk json Array. kemudian untuk pengolahan informasi tekstual pada fase 

klasifikasi penelitian ini akan menggunakan algoritma Naïve Bayes Classifier untuk 

menghitung probabilitas kasus. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan yang akan 

dibahas pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana cara membangun aplikasi untuk menyediakan informasi 

aktivitas perkuliahan? 

2. Bagaimana cara mendapatkan data dari grup Facebook Informatics 

Engineering-UMM? 

3. Bagaimana cara membedakan antara informasi perkuliahan dan non 

perkuliahan pada grup Facebook Informatics Engineering-UMM? 

4. Bagaimana menguji performa metode yang digunakan? 

 

1.3. Tujuan 

1. Untuk membangun aplikasi sebagai penyedia informasi aktivitas 

perkuliahan. 

2. Untuk mendapatkan data dari grup Facebook Informatics Engineering-

UMM. 
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3. Untuk membedakan antara informasi perkuliahan dan non perkuliahan 

pada grup Facebook Informatics Engineering-UMM. 

4. Untuk menguji performa metode yang digunakan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Adapun beberapa batasan masalah yang terdapat pada Tugas Akhir ini 

adalah: 

1. Aplikasi hanya memberikan informasi yang ada pada grup Facebook 

Informatics Engineering-UMM kepada pengguna. 

2. Algoritma yang digunakan dalam pengklasifikasian adalah Naïve Bayes 

Classifier. 

3. Klasifikasi hanya meliputi kategori perkuliahan dan non perkuliahan. 

4. Aplikasi hanya menampilkan informasi yang berhubungan dengan 

perkuliahan. 

5. Pengguna aplikasi terbatas hanya untuk mahasiswa Teknik Informatika 

UMM. 

6. Jumlah data training sebanyak 450 data status dan data testing sebanyak 50 

data status. 

 

1.5. Metodologi 

1. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan untuk mencari literatur atau sumber 

pustaka dari berbagai sumber seperti : jurnal, buku, pencarian melalui internet, dan 

artikel-artikel yang berkaitan dengan perangkat lunak yang dibuat untuk membantu 

mempertegas teori-teori yang ada. 

2. Crawling Data 

Adalah proses pengambilan data status di grup Informatics Engineering-

UMM menggunakan penjelajah API graf untuk mengakses Facebook API. 

3. Prepocessing 

Preprocessing bertujuan untuk mempersiapkan teks menjadi data yang 

akan mengalami pengolahan pada tahapan berikutnya yang merupakan tahapan 

awal dari text mining. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini adalah : 
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• Case folding yaitu proses untuk mengubah huruf didalam dokumen menjadi 

huruf kecil. 

• Normalization yaitu proses menghilangkan label-label tidak penting yang ada 

pada data status. 

• Tokenizing yaitu proses memisahkan setiap kata penyusun data status. 

• Stopword removal yaitu proses untuk menghapus kata yang termasuk 

stopword yang terdapat dalam data status. 

4. Processing 

Pada taha processing, data yang telah di prepocessing sebelumnya 

dimasukkan kedalam tabel untuk menghitung probabilitas setiap kata. Setelah itu 

dihutung probabilitasnya untuk mengetahui kemiripian dari dokumen 

menggunakan algoritma Naïve Bayes Classifier. 

5. Desain Sistem 

Berisi tentang rancangan dan desain sistem yang akan dibuat, meliputi 

proses sistem, algoritma Naïve Bayes Classifier, flowchat sistem serta Unified 

Modelling Language (UML). 

6. Implementasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pembuatan aplikasi menggunakan 

pemrograman android dimulai dari pembuatan kode program untuk proses login 

dan logout menggunakan Facebook, pembuatan kode program untuk crawl data 

status pada grup, setelah itu pembuatan kode program untuk proses sistem 

algoritma Naïve Bayes Classifier dalam klasifikasi informasi perkuliahan 

berdasarkan data status. Selanjutnya melakukan pengujian dari aplikasi yang telah 

dibuat. 

7. Pengujian 

Untuk pengujian menggunakan metode K-Fold Cross Validation dengan 

menggunakan tabel Confusion Matrix yang akan menghasilkan nilai akurasi, 

presisi, dan recall. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa 

BAB sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Pada BAB ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang 

mengenai sebab dan pentingnya penelitian ini harus dilakukan, merumuskan pokok 

permasalahan, dan sistematika penuliasan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

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

berkaitan dengan topik penelitian tugas akhir seperti Facebook, klasifikasi, 

crawling data, preprocessing, processing, algoritma Naïve Bayes, dan teknik 

pengujian yang dilakukan. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada BAB ini bersi tentang analisa system yang meliputi analisa masalah, 

analisa sistem, analisa preprocessing, analisa processing, analisa naïve bayes, dan 

perancangan sistem. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada BAB ini berisi tentangg tahapan implementasi dan hasil evaluasi 

sistem pada beberapa skenario pengujian yang kemudian akan dihitung nilai 

akurasi, presisi, dan recall-nya, sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

BAB V PENUTUP 

Pada BAB ini berisi tentang kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sehingga dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta 

kemungkinan pengembangan di masa yang akan datang. 


