
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



 

 50   
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

       Rancang bangun sistem peringkas berita dengan menggunakan metode Naive 

Bayes telah berhasil dilakukan. Sistem yang dibangun berbasis aplikasi desktop 

untuk melakukan peringkasan berita untuk kategori ekonomi, nasional, dan 

olahraga. Hasil pengujian yang terbaik didapatkan dengan menggunakan batas 

kata sebanyak 15 kata untuk parameter panjang kalimat karena dengan batas kata 

sebanyak 15, nilai parameter yang diperoleh lebih seimbang (jumlah nilai true dan 

false pada parameter tidak berbeda jauh) sehingga ringkasan yang  diperoleh juga 

lebih baik. 

       Parameter yang digunakan memberi hasil yang berbeda pada kategori berita 

yang berbeda. Berita yang digunakan untuk sebagai data training akan 

mempengaruhi ringkasan yang didapat. Selain itu jumlah data yang digunakan 

sebagai data training juga akan berpengaruh terhadap sistem. 

       Nilai rata-rata f-measure tertinggi yang diperoleh dengan batas kata sebanyak 

15 dari pengujian sistem terhadap 3 kategori berita adalah 0,77 yang didapatkan 

dari kategori berita olahraga. Nilai rata-rata f-measure untuk kategori berita 

ekonomi adalah 0,73 dan untuk kategori berita nasional adalah 0,72. Hasil ini 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode Naive Bayes dengan 

parameter posisi kalimat, panjang kalimat, entitas, data numerik, dan kemiripan 

kalimat dengan judul, hasil ringkasan terbaik didapatkan pada kategori berita 

olahraga. 
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5.2 Saran 

       Beberapa saran yang dapat diberikan untuk perbaikan dan pengembangan 

penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. 

1. Menggunakan parameter lain seperti term frequency dan cue phrase untuk 

mencari tahu pengaruh parameter terhadap hasil ringkasan pada tiap kategori 

sehingga dapat diketahui parameter-parameter yang sebaiknya digunakan 

dalam peringkasan berita untuk suatu kategori. 

2. Mengkombinasikan metode Naive Bayes dengan metode lain seperti Text Rank 

untuk mendapatkan ringkasan. 
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