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Bab III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini berisikan analisis deskripsi sistem, analisis 

perencanaan kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional yang 

akan dibangun.  

3.1. Analisa sistem 

Kalimat yang ada pada tulisan dalam  portal-portal  berita terdri 

dari 2 jenis yakni kalimat  fakta dan kalimat opini.  Untuk memudahkan 

dalam menentukan fakta dan opini maka perlu di bangun sebuah sistem 

yang dapat membantu memnentukannya. Dalam sistem yang   akan di 

bangun ini di harapkan dapat mengidentifikasi  sebuah kalimat yang 

terdapat dalam portal berita  ke dalam kalimat opini atau kalimat fakta 

secara otomatis dan sistematis.  

Proses dalam sistem ini dimulai dari pengumpulan Data dan 

selanjutnya  akan melalui beberapa  tahapan. Dimulai dari tahapan 

preprosesing yang bertujuan memisahkan kalimat fakta dan kalimat  opini  

Langkah selanjutnya yaitu pembuatan aturan standar tagger untuk 

kalimat berbahasa indonesia. dimana langkah ini berguna untuk 

pembentukan acuan tagging untuk penentuan subjectivitas kalimat yang 

telah dikumpulkan pada proses sebelumnya. 

Selanjutnya adalah hasil dari tag pada proses sebelumnya  akan 

dilakukan pemodelan n-gram.  Kemudian hasil dari n-gram tersebut akan 

dilakukan perhitungan menggunakan naive bayes sehingga di ketahui nilai 

probabilitasnya. 

Selanjutnya dari hasil proses proses perhitungan probabilitas di 

atas akan menghasilkan sebuah persamaan. Yang mana hasil persamaan 

tersebut akan digunakan dalam proses pengujian. 

 Dengan memlalui tahapan-tahapan proses tersebut di harapkan 

akan menghasilkan sebuah data model pada sujectivitas kalimat 

menggunakan pos tager n-gram dan naive bayes. 
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3.1.1 Persiapan data  

Data yang digunakan pada tugas akhir ini  bersumber dari 

beberapa portal berita  berbahasa indonesia , seperti detik.com republika 

online, cnnindonesia.com. Kemudian data-data tersebut akan diklasifikasi 

terlebih dahulu secara manual, yang mana kalimat opini dan mana kalimat 

fakta, selanjutnya data tersebut disebut sebagai  data latih (training). total 

data yang akan digunakan pada penelitian ini  terdiri dari data latih 

sebanyak  200 kalimat  dan data uji sebanyak 50 kalimat. 

Contoh : 

Tabel 3.1. Contoh kalimat fakta dan kalimat opini 

Fakta  Opini 

1. Perum Bulog resmi 

membuka lelang impor untuk 

beras.  

2. Pemerintah telah menunjuk 

Perum Bulog untuk 

melakukan impor beras 

umum sebanyak 500 ribu ton. 

 

1) Literasi bukan hanya sekedar 

membaca buku saja, tetapi 

bagaimana cara kita 

menggerakkan orang lain 

untuk melakukan budaya ini 

juga. 

2) Selain itu, budaya literasi 

juga dapat membentuk 

kepribadian pelajar yang 

berkarakter. 

 

 

3.2.Kebutuhan fungsional dan non fungsional 

Analisa kebutuhan sistem merupakan analisa yang dibutuhkan untuk 

menentukan spesifikasi kebutuhan sistem. Spesifikasi ini juga melibuti 

elemen-elemen yang dibutuhkan sistemyang akan dibangun 

Berikut adalah analisa kebutuhan sistem 

1. Note pad++ 

2. Commad propond 

3. I postager 
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4. Ant cont 

 Sedangkan kebutuhan non fungsional adalah kebutuhan yang 

menitik beratkan properti prilaku yang dimiliki oleh sistem. Ruang 

lingkup kebutuha non fungsional meliputi karateristik dan batasan batasan 

yang mendefinisikan sebuah sistem.  

Sedangkan kebutuhan non fungsional Dalam sistem ini adalah: 

sistem hanya dapat mengolah data yang menggunakan bahasa indonesia 

yang baik dan benar. 

3.3.Perancangan sistem  

Sebelum memasuki proses pengerjaan sebuah perangkat lunak , 

desain sebuah sistem adalah tahapanyang paling penting untuk dilaksan. 

Hal ini begua untuk mendapatkan hasil akhirnya sesuai dengan harapan. 

Desain sistem juga,diharapkan menjadi acuan dalam pengerjaan sebuah 

perangkat lunak. 

Selain itu tujuan dari perancangan sistem adalah untuk 

menentukan, mengorganisir, dan membentuk komponen dari solusi 

sistem akhir, sehingga memiliki blueprint untuk membangun sistem. 

Perancangan sistem juga merupakan kegiatan membangun model 

.Analisis mengubah informasi yang sudah terkumpul selama proses 

analisa menjadi model yang menampilkan solusi sistem. 

Dengan adanya perancangan sistem juga akan memudahkan 

seorang developer, karena akan memiliki gambaran kebutuhan dari 

sebuah perangkat lunak yang akan dibangun. Perancangan sistem pada 

tugas akhir ini akan dimodelkan dengan arsitektur sistem sebagai berikut  
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Gambar 3.1 kerangka sistem 

 

Tahap1: pada tahap pertama adalah tahapan pengumpulan berita 

yang diambil dari beberapa portal berita online, sebanyak 100 kalimat 

fakta dan 100 kalimat opini seperti yang telah tertulis dalam batasan 

masalah.    

Tahap2 : melakukan  preposesing , yaitu pemisahankalimat 

kedalam kalimat opini maupun fakta.    

Tahap 3: Pada tahap selanjutnya kalimat kalimat (K) yang telah 

didapatkan pada proses sebelumnya disimpan kedalam bentuk .txt 

Contoh  

Fakta : Perum Bulog resmi membuka lelang impor untuk 

beras.  Pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan impor 

beras umum sebanyak 500 ribu ton. 

Opini : Selain itu, budaya literasi juga dapat membentuk kepribadian 

pelajar yang berkarakter. Literasi bukan hanya sekedar membaca buku 

saja, tetapi bagaimana cara kita menggerakkan orang lain untuk 

melakukan budaya ini juga. 

Tahap 4 kalimat-kalimat tersebut dilakukan postaging. Sehingga 

menghasilkan kalimat postaging (KP) 

Contoh  

Fakta  
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Perum/NNP Bulog/FW resmi/JJ membuka/VBT lelang/NN impor/NN 

untuk/IN beras./. Pemerintah/NN telah/MD menunjuk/VBT Perum/NNP 

Bulog/FW untuk/IN melakukan/VBT impor/NN beras/JJ umum/JJ 

sebanyak/CDI 500/CDP ribu/CDP ton./.  

Opini  

Selain/SC itu,/, budaya/NN literasi/NN juga/RB dapat/MD 

membentuk/VBT kepribadian/NN pelajar/VBT yang/SC berkarakter./. 

Literasi/NN bukan/NEG hanya/RB sekedar/NN membaca/NN buku/NN 

saja,/, tetapi/CC bagaimana/WP cara/NN kita/PRP menggerakkan/VBT 

orang/NN lain/JJ untuk/IN melakukan/VBT budaya/NN ini/DT juga./.  

Tahap 5 dilakukan taging maka hasil dari taging tersebut akan 

dilakukan dalam bentuk ngram. Sehingga dari hasil tersebut  dihasilkan 

kalimat postaging n-gram (KPN) 

Contoh  

Fakta  

Tabel 3.2 contoh 2-gram fakta 

No  Frekuensi  2-gram   

1 2 nnp fw 

2 2 vbt nn 

3 1 cdi cdp 

4 1 cdp cdp 

5 1 fw in 

6 1 fw jj 

7 1 in nn 

8 1 in vbt 

9 1 jj cdi 

10 1 jj jj 

11 1 jj vbt 

12 1 md vbt 

13 1 nn in 

14 1 nn jj 

15 1 nn md 

16 1 nn nn 

17 1 vbt nnp 
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Opini 

Tabel 3.3 contoh 2-gram opini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tahap 6: dihitung probablitasnya menggunakan naive bayes 

 

 

 

 

No Frekuensi  2gram 

1 3 nn nn 

2 3 vbt nn 

3 2 sc nn 

4 1 cc wp 

5 1 in vbt 

6 1 jj in 

7 1 md vbt 

8 1 neg rb 

9 1 nn cc 

10 1 nn dt 

11 1 nn jj 

12 1 nn neg 

13 1 nn prp 

14 1 nn rb 

15 1 nn vbt 

16 1 prp vbt 

17 1 rb md 

18 1 rb nn 

19 1 vbt sc 

20 1 wp nn 
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Gambar 3.2 contoh naive bayes fakta 

Gambar 3.3 contoh hasil naive bayes opini 

Dari perhitungan naive bayes tersebut dapat diketahui nilai fakta dan opini 


