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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini diperkirakan 80% teks digital dalam bentuk tidak terstruktur seiring 

dengan perkembangan informasi teks digital (Hamzah, 2012).  Tingginya volume 

dokumen teks ini dipicu oleh aktivitas dari berbagai sumber berita dan aktivitas 

akademis dari kegiatan riset. Kecenderungan seseorang untuk mengakses informasi 

khususnya berita melalui dunia maya pun menjadi semakin tinggi. Menurut 

Setiawan dkk, perkembangan internet sudah merambah ke berbagai lapisan 

masyarakat dan berbagai kalangan, mulai dari anak kecil hingga orang dewasa. 

Web portal atau website berita adalah situs yang mengumpulkan dan menyediakan 

aneka informasi dari berbagai sumber untuk ditampilkan kepada user, jika user 

tertarik untuk mengetahui informasi yang ada dengan lebih lengkap, user akan 

diarahkan ke sumber yang aslinya (Setiawan, et al., 2017).   

Ada sekitar 300 sampai 400 artikel berita dalam satu bulan dan banyaknya 

kategori artikel atau kanal atau rubrik dalam sebuah web portal, membuat kinerja 

editor semakin banyak. Seorang editor harus dapat mengedit artikel dari berbagai 

kanal dan sekaligus harus mengkategorikan artikel satu persatu secara manual ke 

dalam beberapa kategori yang ditentukan. Terdapat berbagai penelitian terhadap 

situs portal berita yang dilakukan khususnya pada dokumen politik dan ekonomi, 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan konten-konten politik dan 

ekonomi yang disediakan pada situs tersebut dan diharapkan mampu membantu 

menjadikan acuan bagi developer portal agar dapat memenajemen konten-konten 



 

 

2 

yang terdapat di dalamnya dengan baik, serta menjadikan situs portal berita lebih 

informatif. Ketersediaan dokumen digital di Internet yang berlimpah akan 

menyulitkan masyarakat untuk mengaksesnya jika dokumen tersebut tidak diatur 

secara layak. Pengaturan berita yang umum adalah dengan melakukan klasifikasi 

pada masing-masing artikel berita tersebut. Klasifikasi tersebut dapat didasarkan 

pada kondisi yang ada dalam masyarakat ataupun menurut standar khusus 

(Mahmudy dan Widodo, 2014).  

Untuk mengetahui tingkat efektivitas konten diperlukan pengolah informasi 

yang ada pada teks tersebut, pada penelitian ini penulis menggunakan metode Naïve 

Bayes Classifier, penelitian ini berusaha untuk mengklasifikasikan dokumen 

dengan metode tersebut. Klasifikasi ditekankan untuk dokumen berbahasa 

Indonesia dan akan dikategorikan ke dalam kategori teknologi, ekonomi, dan 

hiburan, sementara keterkaitan antar dokumen diukur berdasarkan probabilitas. 

Hanya terdapat tiga kategori yang digunakan dengan tujuan untuk mempercepat 

proses training maupun testing pada aplikasi. 

Pada penelitian sebelum menggunakan Naïve Bayes Classifier dalam 

mengolah data sebanyak 457 sebagai testing dan 918 data sisanya sebagai training 

yang diulang sebanyak 25 kali menghasilkan akurasi yang terbaik yaitu 94.09% 

(Putri, et al. 2012). Selain itu terdapat penelitian lain memperoleh rata-rata akurasi 

sebesar 82% dengan data training sebanyak 79 dokumen dan data testing sebanyak 

33 dokumen dengan dokumen yang relevan sebanyak 29 dokumen (Handayani dan 

Pribadi, 2015). Penggunaan Naïve Bayes Classifier pada penelitian ini diharapkan 

mampu menghasilkan data akurat agar dapat dijadikan bahan penelitian lebih lanjut, 

kelebihan Naïve Bayes Classifier dibandingkan algoritma lain seperti misalnya K-
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Nearest Neighbors ataupun Decision Trees adalah pada kemampuannya 

mengklasifikasi dokumen dengan kesederhanaan dan kecepatan komputasinya 

dalam mengolah data dalam jumlah besar, selain itu metode Naïve Bayes juga dapat 

megolah data tersebut dengan tingkat akurasi yang tinggi. Metode Naïve Bayes 

Classifier juga memiliki kinerja yang baik terhadap pengklasifikasian data 

dokumen yang mengandung angka maupun teks (Wijaya dan Santoso, 2016). 

N-Gram adalah serangkaian n-item yang berurutan dari sebuah data, biasanya 

berupa teks. Nilai N tersebut bisa bervariasi tergantung dari kebutuhan, mulai dari 

satu hingga sepanjang teks yang ada. N-Gram dapat digunakan untuk berbagai 

masalah, salah satu yang paling sering digunakan adalah untuk prediksi kata yang 

akan digunakan, seperti pada fitur auto-correct pada keyboard telepon genggam 

berlayar sentuh atau pada pencarian kata kunci tertentu di dalam Google Search 

untuk membantu pengguna. N-gram dapat berupa unigram (n=1),  bigram (n=2), 

trigram (n=3), dan seterusnya dan pada penelitian ini n-gram yang digunakan 

adalah bigram (Lisangan, 2013). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana Cara Mengimplementasikan Fitur Bigram pada 

Aplikasi Klasifikasi Berita Naïve Bayes?” 
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1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan menjadi beberapa  

poin berikut. 

1. Penelitian ini mengklasifikasikan berita dengan bahasa Indonesia. 

2. Penelitian ini mengklasifikasikan berita dengan kategori teknologi, 

ekonomi, dan hiburan. 

3. Penelitian ini mengklasifikasikan berita yang bersumber dari 

www.cnnindonesia.com 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari dilakukannya 

penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan fitur bigram pada sebuah aplikasi 

klasifikasi berita dengan metode Naïve Bayes Classifier yang dapat memilah berita 

berdasarkan kategorinya kepada user. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari aplikasi klasifikasi berita pada penelitian ini 

adalah agar dapat membantu user atau juga perusahaan dalam mempercepat proses 

pencarian berita dengan cara mengkategorikan berita-berita tersebut menggunakan 

metode Naïve Bayes Classifier. 

1.6 Sistematika Penulisan 

A. BAB I (Pendahuluan) 

Bab ini menjelaskan latar rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

B. BAB II (Landasan Teori) 

http://www.cnnindonesia.com/
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Bab ini menjelaskan dasar-dasar teori yang digunakan dalam penelitian terkait 

permasalahan yang dibahas. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain fitur Bigram dan juga Naïve Bayes Classifiers. 

C. BAB III (Metode dan Perancangan Sistem) 

Bab ini menjelaskan metodologi penelitian dan perancangan sistem yang terdiri 

dari flowchart aplikasi, dan juga antarmuka aplikasi. 

D. BAB IV (Implementasi dan Uji Coba) 

Bab ini membahas kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras dalam 

penelitian, pembahasan implementasi dengan screeshot dari aplikasi serta 

source code aplikasi, dan hasil uji coba. 

E. BAB V (Simpulan dan Saran) 

Bab ini kesimpulan dari penelitian, kendala yang ditemui pada saat  

penelitian, dan saran untuk pengembangan sistem kedepannya. 

 


