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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan 

metodologi yang mendasari pembuatan skripsi ini. 

1.1 Latar belakang 

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar informasi atau berita. Secara 

garis besar informasi atau berita yang tersebar di dunia terdiri dari dua jenis yakni fakta dan 

opini.secara umum Fakta tersebut merupakan kejadian nyata yang benar-benar terjadi, 

sedangkan opini merupakan sesuatu yang bersifat pendapat mengenai sesuatu dan belum 

tentu benar.  Sedangkan menurut Wa fatimah  Fakta merupakan kejadian nyata yang benar-

benar terjadi, sedangkan Opini merupakan pendapat dari pemimpin redaksi atau redaktor 

senior dalam menyikapi permasalahan yang terdapat dalam masyarakat (Fatimah 2016). 

Naive bayes adalah metode yang sering digunakan dalam text clasification. Untuk 

teorima  memanfaatkan teorima probabilitas  yakni teorema bayes dan fungsional data 

mining. naive bayes memiliki karateristik seperti: metode naive bayes teguh(robust) terhadap 

data-data yang terisolasi yang biasanya memiliki data dengan karateristik yang 

berbeda(outlier). Naive bayes juga bisa menangani nilai atribut yang salahdengan 

mengabaikan data latih selama proses pembangunan model dan prediksi, tangguh terhadap 

atribut yang tidak relevan, atribut yang mempunyai korelasi bisa mendegradasi kinerja 

klasifikasinaive bayes karena asumsi independensi atribut tersebut sudah tidak ada.    

  Pos tagging atau part of speech tagging, merupakan proses pemberian atau penentuan 

sebuah part of speech tag  terhadap suatu kata dalam sebuah kalimat, sedangkan part of 

speech merupakan kategori kata di tinjau dari sudut pandang kebahasaan (gramatikal), seperti 

kata benda,kata kerja, kata keterangan, kata sifat dan sebagainya.  

 N-gram adalah substring sepanjang n karakter dari sebuah string dalam definisi lain n-

gram adalah potongan sejumlah n karakter. Metode n-gram ini digunakan untuk mengambil 

potongan-potongan karakter huruf sejumlah n dari sebuah kata yang secara kontinuitas dibaca 

dari teks sumber hingga akhir dari dokumen. Penggabungan 3 metode ini betujuan untuk  

menambah nilai akurasi yang di dapat. 
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Sebelumnya telah ada penelitian yang dilakukan oleh Imam fahrurozi  yg berjudul 

implementasi  rule based document subjectivity pada sistem opinion mining. Namun  pada 

penelitian tersebut hanya melalui proses proses pos taging, oleh karena itu akan ada 

penambahan n-gram pada penelitian ini (Fahrurozi 2013) . 

 

1.2 Rumusan masalah 

a) Bagaimana melakukan labelisasi ? 

b) Bagaimana mengkobinasikan naive bayes , pos tagging dan n gram? 

c) Bagaimana membuat model dari data train? 

d) Bagaimana menguji sistem yang telah di bangun sehingga dapat memastikan 

kinerjanya? 

 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari 

pembuatan tugas akhir ini adalah: 

Deteksi  kalimat fakta dan opini dengan menggunakan pos tagging, 2n dan naive 

bayes. 

1.4 Batasan masalah 

a) Menggunakan sumber informasi berupa dokumen berita berbahasa  indonesia 

b) Menggunakan library untuk melakukan pos tagging 

c) Menggunakan 200 data latih dan 50 data uji 

d) Menggunakan algoritma naive bayes 

 

1.5 Metodologi  

a) Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur, yang bisa diambil dari 

berbagai sumber yang berhubungan dengan tugas akhir. Baik dari buku, 

jurnal,maunpun media online. Untuk mendapatkan informasi yang mendukung tugas 

akhir ini 

. 
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b) Analisa kebutuhan sistem 

Pada tahap ini dimulai dengan menganalisa kebutuhan sistem baik fungsional maupun 

non fungsional. Kebutuhan fungsional  adalah jenis kebutuhan yang berisikan fitur 

fitur yang diberikan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan non fungsional adalah jenis 

kebutuhan yang secara tidaklangsung berkaitan dengan sistem. 

c) Perancangan aplikasi  

Pada tahapan ini melakukan analisa dan merumuskan kebutuhan sistem. Baik 

kebutuhan fungsional maupun non fungsional.  

d) Implementasi aplikasi 

Pada tahapan ini melakukan proses implementasi sistem yang telah dirumuskan pada 

tahapan sebelumnya. 

e) Pengujian  aplikasi 

Tahap terakhir yaitu pngujian terhadap sistem yang telah di rancang. Pengujian 

ditujukan untuk mendapatkan nilai precision dan recall. Baik pada pengujian subproses 

maupun pengujian integrasi, keduanya akan dicari nilai precission dan recall.  

f) Dokumentasi 

Pada tahap ini penulis melakukan dokumentasi dari penelitian yang telah dilakukan. 

Dan kemudian menyusun dalam sebuah buku guna memudahkan pengembangan lebih 

lanjut 

1.6  Sistemasi penulisan 

Adapun sistematik yang digunakan untuk menyusun tugas akhir ini di bagi menjadi 

5 bab, yaitu 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, tujuan pembuatan tugas akhir 

ini, rumusan masalah, batasan masalah, metode yang di gunakan dan yang terakhir 

adalah sistematik penulisan tugas akhir. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Di bab ini berisikan tentang pembahasan teori-teori yang berhubungan dengan 

konsep tugas akhir ini yang menunjang pembahasan tugas akhir ini 

BAB III: ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisikan analisis deskripsi sistem, analisis perencanaan 

kebutuhanfungsional dan kebutuhan non fungsional yang akan di bangun 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini membahas inplementasi antar muka sistem yang telah di bangun dan 

melakukan pengujian terhadap sistem yang secara objektif yang akan mendapatkan 

nilai pengujian terhadap sistem yang telah di bangun. 

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Ini adalah bab terahir  berisikan tentang kesimpulan yang dicapai dari pembuatan 

tugas akhir ini dan saran yang dapat di gunakan untuk melakukan pengembangan 

pada sistem ini. 


