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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Teknologi informasi sudah berkembang pesat, yaitu internet.iInternet 

menjadii kebutuhan bagi banyak orang, dengan internet kita bisa mengakses serta 

mendapatkan informasi secara global. Informasi didapatkan dari internet ialah 

dokumen berita. Berita suatu kumpulan data informasi yang baru terjadi, 

mendatangkan perhatian pengguna internet guna mengetahui kejadian sedang 

terjadi. 

Kategori berita sangat bervariatif, banyak disajikan para penyedia situs serta 

mengupdate informasi seputar olahraga, penyedia berita olahraga salah satunya 

ialah sport.detik.com, berita olahraga dapat dikategorikan serta beragam. 

Jumlah informasi berita olahraga pada internet juga semakin bertambah dari 

waktu ke waktu, besarnya jumlah berita olahraga membuat berita tersebut perlu 

diorganisasi kedalam kelompok atau kategorisasi sesuai dengan isi dari berita. 

Maka dari itu dilakukan pengklasifikasian untuk mengatasi hal tersebut. 

“Klasifikasi termasuk metode data mining, tujuannya mendefinisikan kelas dari 

sebuah objek yang belum diketahui kelasnya”[1]. Untuk mendapatkan informasi 

dari teks berita membutuhkan waktu yang lama dikarenakan teks merupakan data 

yang tidak berstruktur. Pengorganisasian teks menggunakan Text Mining adalah 

metode yang tepat untuk memudahkan pengambilan informasi dari teks berita [2]. 

Salah satu metode dalam klasifikasi data mining adalah decision tree. Ada 

banyak algoritma dalam decision tree, salah satunya adalah algoritma C5.0. 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Iin Ernawati dengan judul “Prediksi Status 

Keaktifan Studi Mahasiswa Dengan Algoritma C5.0 Dan K-Nearest Neighbor”[3]. 

penelitian tersebut “proses klsifikasi memberikan hasil bahwaaatribut IPK 

merupakannatribut yang menentukan status studi mahasiswa”. 

Hasillpenelitiannmemberikan informasiibahwaaalgoritma C5.0 lebih baik 

dibandingkanndenganaalgoritma KNN, karena decision tree dengan algoritma C5.0 

memberikan output berupa karakteristik data yang terklasifikasi, sedangkan KNN 

tidak dapat memberikan karakteristik data yang terklasifikasi. 
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Algoritma C5.0 termasuk dalam data mining, khususnya diterapkan di 

decision tree. “C5.0 merupakan penyempurnaannalgoritma sebelumnya,adibentuk 

oleh Ross Quinlan padaatahunn1987, yaituuID3 dan C4.5. C5.0 adalah versii 

komersiall darii C4.5 yang secaraaluassdigunakanndi banyakkpemaketanndata 

mining sepertii Clementine and RuleQuest” [4]. Pemilihan atribut dalam algoritma 

yang akan diproses menggunakan information gain. Algortima C5.0 masih 

dianggap sebagaiialgoritma yanggsangat membantuudalammmelakukann 

klasifikasiidata,akarena karakteristik data dariihasillklasifikasi dapattdiperoleh 

dengannjelassbaikkdalammbentukkstrukturrpohon keputusan maupunnaturan if-

then [3]. 

Beberapa penelitian tentang pengkategorian teks telah banyak dilakukan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pangestu Widodo, Janur Adi Putra, dan 

Suwanto Afiadi dengan judul “Klasifikasi Kategori Dokumen Berita Berbahasa 

Indonesia Dengan Metode Kategorisasi Multi-Label Berbasis Domain-Specific 

Ontology” [5]. menyebutkan bahwa pengkategorian teks didasarkan pada 

morfologi kata, pada proses penentuan kemiripan teks ini memiliki kelemahan, 

apabila terdapat teks uji yang memiliki term yang berbeda secara morfologi dari 

term pada teks latih padahal kedua term tersebut memiliki makna yang sama, maka 

kedua teks tersebut tidak dapat dikatakan mirip. Hal ini memungkinkan teks uji 

tersebut akan dikelompokkan ke dalam kategori yang berbeda dari kategori teks 

latih. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, pada penelitian ini menggunakan 

konsep berbasis ontologi untuk menemukan kemiripan makna dari term. Modell 

ontologi dapattmenghilangkannmaknaaambigu sehinggaadapattmenanggulangi 

masalah yanggmuncull padaabahasa alami dimanaasebuahhkata memilikiilebih 

dariisatu maknaaatauuarti bergantung padaakonteksskalimatnya.a 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka judul yang diambil 

pada penelitian ini adalah “Klasifikasi Berita Olahraga Menggunakan Algoritma 

C5.0 Berbasis Ontologi”. Untuk mendapatkan hasil pengklasifikasian dokumen 

melalui proses-proses seperti preprocessing dan proses klasifikasi untuk 

menentukan kategorinya. Di dalam proses preprocessing terdapat tahap-tahap 

seperti caseefolding, tokenizing, filtering, stemming, dictionary construction, 

feature selection, ontology extraction dannterm weighting. Sedangkan pada proses 
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klasifikasi menggunakan algoritma C5.0, terdapat tahap-tahap seperti penentuan 

atribut untuk inputan dan pembuatan pohon keputusan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada tugas akhir ini, yaitu : 

1. Bagaimana implementasi dari algoritma C5.0 dalam mengklasifikasikan berita 

olahraga berbasis ontologi?  

2. Bagaimana performansi yang diperoleh dari algoritma C5.0 terhadap 

pengklasifikasian berita olahraga diukur melalui precision, recall, dan f-

measure? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Mengimplementasikan algoritma C5.0 dalam pengklasifikasian berita olahraga 

berbasis ontologi. 

2. Menguji algoritma C5.0 terhadap pengklasifikasian berita olahraga 

menggunakan recall, precision, dan f-measure. 

1.4 Cakupan Masalah 

1. Data yang digunakan adalah berita olahraga yang didapatkan pada bulan januari 

dari situs web www.sport.detik.com  

2. Data yang diambil sebanyak 420 data, dimana 400 data digunakan sebagai data 

latih, sedangkan 20 data digunakan untuk data uji. 

3. Kategori berita yang digunakan adalah kategori olahraga dengan sub kategori 

berita yang terdiri dari sepak bola, bulu tangkis, moto GP, dan basket. 

4. Teks berita pada penelitian ini dalammbentuk file teks dengan format *.txt. 

5. Peran ontologi hanya digunakan untuk menentukan kemiripan antar makna. 

1.5 Metodologi 

Metodologi penelitian ialah sekumpulan prosedur, kegiatan, peraturan dan 

digunakan olehhpelaku suatuudisiplin ilmu. Metodologi merupakan analisiss 

teoritis mengenai suatuucaraaatauumetode untukkmenyelesaikan suatuumasalah. 

Adapun alur dari metodologi, dipakai dalam penelitian iniisebagaiiberikutt. 
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1.5.1 Studi Pustaka 

Studiipustakaayanggdiguanakannadalahhterkait dengan pengklasifikasian 

teks, text mining, ontologi, dan algoritma C5.0. Tujuannya untuk menambah 

pemahaman tentang permasalahan yang diangkat. Studi pustaka yang 

digunakan diambil dari berbagai sumber, seperti jurnal, internet, serta surber 

pustaka yang lainnya.  

1.5.2 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data berita olahraga yang 

didapatkan dari situs web www.sport.detik.com, dengan menggunakan aplikasi 

“Cyotek WebCopy”, dimana alamat situs web di copy-kan ke aplikasi tersebut, 

setelah data selesai didownload kemudian data berita diambil sebanyak 420 data 

secara manual, setelah itu di konvert menggunakan aplikasi “HtmlAsText”, 

sehingga format file berubah menjadi “.txt”. 

Dokumen berita yang digunakan hanya berkategori olahraga, dataset yang 

digunakan untuk dokumen latih pada penelitian ini berjumlah 400 dokumen, 

dimana 100 dokumen untuk setiap class dengan sub kategori yang berjumlah 

empat yaitu sepak bola, bulu tangkis, moto GP, basket. Sedangkan data uji 

berjumlah 20 dokumen yang bukan termasuk dalam 400 dokumen latih. 

1.5.3 Analisa Dan Perancangan Sistem 

Melakukan analisa data, konsep, alurrkerjaasistemmdannpenerapan- 

penerapannmetodeeyanggakanndigunakanndalameprogramiuntukkmelakukan

penelitiannini.i 

1.5.4 Implementasi  

Mengimplementasikan hasil Analisa dan perancangan yang telah 

dilakukan menjadi sebuah sistem pengklasifikasian teks 

1.5.5 Pengujian dan Evaluasi 

Proses pengujian pada sistem menggunakan data uji, kemudian 

menganalisa dannmengevaluasi hasileklasifikasi beritaadilakukannsistem 

berdasarkan hasillrecall, precision, dan F-Measure. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian tugas akhirrdisusun secaraasistematikaayanggterbagiidalamm 

beberapa bab, diantaranya adalah : 

BAB I. PENDAHULUANN 

 Berisisgambarannumummlatarrbelakanggpenulisanntugassakhir,rrumusan 

masalah,htujuan penelitian, cakupan masalahhdannmetodologi serta sistematikaa 

penulisan.n 

BAB II. LANDASANNTEORII 

Berisi teori-teorii sebagai landasannyang menunjang pembuatan tugassakhir.r 

Teori-teoriodiambilsberdasarkannreferensiayanggbisaa dipertanggungjawabkann 

sehinggaapenulisannyaadiperlukannbentukkkutipannyanggmengacu pada referensi 

tertentu.u 

BABIIII. METODE PENELITIAN DANNPERANCANGANN 

 Berisi metode-metode yanggdilakukan dalam proses pengklasifikasian beserta 

perancangan sistemnya, dimana proses perancangannya meliputi perancangan 

sistem, perancangan algoritma, perhitungan manual, perancangan antarmuka. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil implementasi. pada sistem, meliputi implementasi 

(spesifikasi perangkat lunak dan perangkat keras), implementasi algoritma C5.0, 

pengujian sistem, serta analisa pengujian dari hasil penerapan algoritma C5.0 untuk 

pengklasifikasian berita olahraga. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran kedepannya untuk lebih baik 


