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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. 

2.1.Tabel Penelitiah Terkait 

Tabel 2.1 penelitian terkait 

Penulis  Judul Tahun  Kesimpulan  

Denny 

nathaniel 

chandra  

dkk 

Klasifikasi 

brita lokal 

radar malang 

menggunakan 

metode naive 

bayes dengan 

fitur n-gram 

2016 1)Penggunaan n-gram pada penelitian ini terbukti 

mampu menambahkan kelas kata sebelum masuk ke 

proses stemming. Dengan bayaknya tambahan jenis 

kata ini sangat membantu klasifikasi naive bayes 

menjadi lebih akurat 

2)Pada penelitian naive bayes dengan fitur n-gram 

hasil akuranya adalah 78,66% untuk data uji berita 

ekonomi,news,edukasi,kesehatan,olahraga,entertaimen, 

dan lain-lain dalam bahasa indonesia. 

Duan Li-

guo dkk 

ANewNaive 

Bayes Text 

Classification 

Algorithm 

2014 Naive bayes adalah algoritma yang simpel dan metode 

yang efektif untuk text clasifire  dengan memiliki nilai 

akuritas yang tinggi dan kecepatan yang tinggi.  

Elly 

Indrayuni 

dan  

Mochamad 

Wahyudi  

Penerapan 

Character N-

Gram Untuk 

Sentiment 

Analysis 

Review Hotel 

Menggunakan  

Algoritma 

Naive Bayes 

2015 1) Algoritma Naive Bayes yang merupakan algoritma 

paling sederhana yang terbukti menghasilkan nilai 

akurasi hingga 82.67%.  

2) Penerapan character N-gram pada tahap 

preprocessing algoritma Naive Bayes nilai akurasi 

meningkat hingga 2%, yaitu menjadi 84.67%. 

Imam 

fahrurozi 

Implementasi 

Rule Based 

Documen 

Pada Sistem 

Opinion 

Mining  

2013 1) Penggunaan metode rule-based pada proses 

document 

subjectivity pada sistem opinion mining, bisa berfungsi 

dengan 

baik. Hal ini terlihat dari nilai precission dan recall 

hasil pengujian hasil Implementasi Hidden Markov 

Model pada dapat berfungsi dengan baik. Nilai akurasi 

ditunjukkan dengan parameter uji 

precission dan recall yang semua berkisar di atas 0.99 

dan 0.88 (dari skala 1). 

2) Penggunaan dataset yang berbeda pada proses 

training POS 

Tagging berakibat pada hasil akurasi yang berbeda. 

Semakin 

bagus dataset, maka akurasi sistem document 

subjectivity juga 

akan semakin bagus. 
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2.2.Part Of Speech (POS) Tagging 

Part-of-speech tangging atau sering disebut pos taging, adalah suatu aktivitas 

menganotasi setiap kata/token dengan nilai part-of-speech tag yang sesuai.  

Sedangkan part of speech itu sendiri adalah kategori kata yang di tinjau langsung dari 

segi tata bahasa (gramatikal), seperti kata benda, kata keja, kata siafat dan lain 

sebagainya (Fahrurozi 2013). 

  Pos tagging adalah tahapan yang sangat penting dan sering digunakan dalam 

pemrosesan  NLP(Natural Laguage Processing). Informasi nilai POS Tag ini 

merupakan hal yang mendasar bagi keperluan pengolahan bahasa manusia. Beberapa 

metode pendekatan yang sering digunakan dalam melakukan pos tagging adalah: 

berdasar aturan (rule based), pendekatan probabilistik, dan pendekatan 

berbasistransformasi (transformational based). Dalam penelitian ini menggunakan 

library pos tagging ipostagging  

 

2.2.1 IPOSTAGGER 

Pada library postager menerapkan beberapa metode sebagai berikut 

A. Underlying model (model yang mendasar) 

Bigram,trigram,HMM adalah hal yang digunakan dalam membangun 

sistem tager ini. 

B. Affix tree for handing oov words 

Dalam postag ini menggunakan affix tree untuk memperoleh emisi 

probabitas vector dari kata oov seperti dalam penelitian schimid dalam 

risetnya. Jadi pada postag ini mengadaptasi dari metodenya schmid 

untuk bahasa indonesia. 

C. Succeeding pos tag 

Pada dasarnya, HMM adalah dasar dari pos tag ini, ketika decoding 

proses telah selesai succeding pos tag  tidak diketahui. Ketika 

decoding proses sedang berjalan pada kata ke ndalam sebuah kalimat. 

D. Lexicom from KBBI-Kateglo 

Pos tag ini dibangun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia 

dan kateglo dictionary, therasius and glosarium for bahasa indonesia. 
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Tabel 2.2 contoh tagset bahasa indonesia 

No POS Nama POS  Contoh  

9 - Dash  - 

8 , Comma  , 

7 . Sentence Terminator  . ! ? 

10 ... Elipsis  ... 

5 : Colon : 

4 ; Semicolon ; 

6 “ Quotation  “ ’ 

20 CC Coor-Conjunction Dan,atau,tetapi 

25 CDC Collective Numerals  Bertiga  

27 CDI Irregular Numeral  Beberapa 

24 CDO  Ordinal Numerals Pertama, kedua 

26 CDP  Primary Numeral  Satu,dua 

2  CP Close Parenthesis )}] 

22 DT Determiner  Para,ini,itu 

35 FW Foreign Words Foreign,words 

3 GM Slash /  

18 IN Preposition  Di,ke,dari 

11 JJ Adjective  Kaya,manis 

19 MD Modal  Bisa  

32 NEG  Negation Bukan,tidak 

13 NN Common Noun Mobil 

15 NNG Genetive Noun Bukunya  

14 NNP Proper Noun Bekasi, indonesia 

1 OP Open Parenthesis ({[ 

31 PRL Locative Pronouns Sini,situ,sana 

30 PRN Number Prounouns Kedua-duanya 

28 PRP Personal Pronouns Saya,kamu 

12 RB Adverb  Sementara,nanti  

34 RP Particle Pun,kah 

21 SC Subor-Conjuction  Jika,ketika 

33 SYM Symbol @#$%^& 

23 UH Interjection Wah,aduh,oi 

16 VBI Intransitive Verb Pergi 

17 VBT Transitive Verb Membeli  

29 WP Wh-Pronouns Apa,siapa 
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2.3. N-gram 

N-gram adalah sub string n karakter dari sebuah string, n-gram juga bisa di 

artikan potongan karakter n dalam string. Metode n-gram digunakan untuk membagi 

potongan potongan karakter huruf sejumlah n dari sebuh kata. 

N-Gram dapat digunakan untuk berbagai masalah, salah satu yang paling 

sering digunakan adalah untuk prediksi kata yang akan digunakan, seperti pada fitur 

auto-text pada smart phone atau pada pencarian kata kunci tertentu di dalam sebuah 

Search enggine untuk membantu pengguna. 

N gram dikelopokan menurut  jumlah karakter n. Contoh pada kata  “selesai” 

2 gram= se-el-le-es-sa-ai 

3 gram=sel-ele-les-esa-sai 

4 gram=sele-eles-lesa-esai 

N-gram memiliki keuntungan  berdasarkan karakteristik sebagai bagian dari 

suatu string, sehingga kesalahan pada sebagian string hanya akan berakibat perbedaan 

pada sebagian n-gram. Sebagai contoh,jika n-gram dari dua string dibandingkan, 

kemudian dihitung n-gram yang sama dari dua string tersebut maka akan didapatkan 

nilai similaritas atau kemiripan dua string tersebut yang bersifat resistan terhadap 

kesalahan tekstual. 

2.2.1.  Pembentukan model n-gram  

Pembentukan pemodelan n-gram pada dokumen ini berdasarkan frekuensi 

yang muncul pada hasil pos taging. Dokumen yang telas dilakukan pos tagging akan  

di buat dalam bentuk n-gram. Setiap model n-gram akan di catat dalam bentuk tabel, 

apabila n-gram tersebut sudah pernah muncul maka frekuensi akan di tambah 1, 

apabila  belum pernah muncul maka akan di tambah ke dalam tabel dengan frekuensi 

kemunculan 1. 

 

2.4.Naive Bayes 

Naive bayes adalah sebuah metode klasifikasi yang berakar pada teorema 

bayes. Metode pengklasifikasian berdasarkan teorema probabilitas dan 

statistik,teorima ini di kemukakan oleh ilmuwan inggris yakni Thomas bayes, teorema 
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ini  memprediksi peluang-peluang  yang akan muncul berdasarkan pengalaman-

penglaman yang telah terjadi.  Adapun persamaan yang sering digunakan dalam 

pemrogaman  adalah 

1 

biasanya data yang memiliki multi atribut , contoh data x memiliki beberapa atribut 

a1,a2..... dst. Pada dasarnya algoritma naive bayes  memiliki asumsi untuk 

memberikan atribut values yang independent antara satu dan lainnya. Asumsi ini 

diindikasikan  ketika target value telah di berikan, gabungan atribut probabilitas sama 

dengan atribut lain dari  probabilitas itu sendiri. Sehingga formulany adalah: 

2 

Dan dapat di simpulkan probabilitas untuk al goritma naive bayes 

3 

Keterangan  

D : Data dengan class yang belum diketahui 

h : Hipotesis data merupakan suatu class spesifik 

P(h|D) : Probabilitas hipotesis h berdasar kondisi D(posteriori 

probabilitas) 

P(h) : Probabilitas hipotesis h (prior probabilitas) 

P(h|D) : Probabilitas D berdasarkan kondisi pada hipotesis h 

P(D) : Probabilitas D 


