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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1. Metodologi Penelitian 

 Penelitian akan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu studi literatur, 

analisis kebutuhan, pemrograman sistem, testing dan debug, implementasi sistem, 

serta konsultasi dan penulisan laporan. Penjabaran setiap tahap penelitian adaalah 

sebagai berikut. 

1. Telaah literatur  

 Tujuan dari studi literatur adalah mempelajari teori dan metode yang 

digunakan pada penelitian ini yaitu Naïve Bayes Classification dan metode 

bigram. Adapun literatur yang digunakan yaitu jurnal ilmiah dan juga hasil 

pencarian dari internet. 

2. Analisis kebutuhan  

 Dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa kebutuhan berdasarkan 

informasi yang didapatkan dari studi literatur. Kemudian dilanjutkan dengan 

mendesain sistem yaitu dengan membuat diagram seperti flowchart. Diikuti 

dengan mendesain mockup pada aplikasi. 

3. Implementasi 

 Tahap pertama dalam implementasi yaitu pengumpulan data. Data yang 

dikumpulkan berupa berita-berita yang bersumber dari cnnindonesia.com. 

Terdapat 3 kategori berita yang dikumpulkan yaitu berita ekonomi, berita 

teknologi, berita hiburan. Data yang telah dikumpulkan akan digunakan untuk 

http://www.cnnindonesia.com/
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training dan testing. Kemudian akan dihitung accuracy, precision dan recall 

dari pelaksanaan training dan testing tersebut.  

4. Testing dan debug 

 Tujuan dilakukannya testing dan debug adalah untuk melihat apakah 

aplikasi sudah berjalan dengan lancar yaitu dengan mencari kesalahan yang 

masih ada. Apabila ditemukan kesalahan, akan dilakukan debugging. 

5. Dokumentasi 

 Data dari penelitian akan didokumentasikan ke dalam laporan dimulai dari 

pendahuluan hingga kesimpulan dari penelitian dan saran. 

3.2. Perancangan Sistem 

Proses perancangan sistem terdiri dari flowchart dan juga, mockup tampilan 

aplikasi dan juga contoh data berita yang digunakan untuk melakukan training dan 

testing. 

3.2.1 Flowchart 

 Gambar 3.1 merupakan flowchart dari aplikasi utama pada penelitian ini. 

Proses dimulai dari menambah data training. Kemudian setelah data telah diambil 

dan di-training, user akan diminta untuk memasukkan teks berita yang akan 

digunakan untuk proses klasifikasi. Setelah proses klasifikasi berita telah 

dijalankan, user dapat mengulang proses tersebut dan memasukkan berita baru. 
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Gambar 3.1 Flowchart Utama Aplikasi 
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 Gambar 3.2 merupakan flowchart yang menggambarkan proses 

pengambilan berita yang akan digunakan untuk proses training. Dimulai dengan 

melakukan preprocessing data yang telah diambil sebelumnya, diikuti dengan 

penerapan bigram. Kemudian, hasil dari proses bigram akan digabungkan dengan 

kategorinya. Setelah hasil dari bigram didapatkankan, proses selanjutnya adalah 

melakukan shuffle pada berita. Dilanjutkan dengan pembuatan wordlist yang 

menampung setiap karakter bigram yang berbeda-beda. Kemudian 

membandingkan data bigram dan data yang terdapat pada wordlist. Tahap terakhir 

yaitu melakukan training data tersebut dengan Naïve Bayes Classifier. 
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Gambar 3.2 Flowchart Load Data 
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Gambar 3.3 merupakan flowchart proses preprocessing data. Data yang telah 

didapatkan akan di-shuffle terlebih dahulu. Kemudian terdapat fungsi yang akan 

mengambil setiap karakter bigram yang unik dan kemudian dimasukkan ke dalam 

sebuah wordlist. Setelah itu, training akan dijalankan dengan menggunakan Naïve 

Bayes Classifier dan juga fungsi ekstraksi. 

 

 
Gambar 3.3 Flowchart Preprocessing Data 
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 Gambar 3.4 merupakan flowchart proses bigram. Proses dimulai dengan 

menentukan length pada berita yang diambil. Proses pemisahan data per dua 

karakter akan berjalan terus berdasarkan length dari data. Kemudian hasil tersebut 

dimasukkan ke dalam variabel. 

 
Gambar 3.4 Flowchart Bigram 

 



 

 

18 

 

Gambar 3.5 Flowchart Wordlist 

 

 Gambar 3.5 merupakan flowchart proses wordlist. Hasil dari proses bigram 

akan dihitung frekuensinya menggunakan FreqDist. Kemudian setiap karakter 

bigram berbeda yang terdapat dalam FreqDist akan diambil. 
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Gambar 3.6 Flowchart Extract Features 

  

 Gambar 3.6 merupakan flowchart yang menggambarkan proses extract 

features. Fungsi akan mengambil seluruh karakter bigram dari data berita. 

Kemudian seluruh karakter tersebut akan dibandingkan dengan karakter bigram 
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yang terdapat di dalam wordlist. Setelah itu fungsi mehitung berapa banyak bobot 

true dan false untuk mendapatkan kategori dari berita tersebut. 

 
Gambar 3.7 Flowchart Klasifikasi Berita 
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Gambar 3.7 merupakan flowchart aplikasi akan mengklasifikasikan berita yang 

telah dimasukkan oleh user. Proses tersebut diawali dengan memasukkan judul 

berita, diikuti dengan memasukkan isi berita. Apabila judul dan berita tidak diisi, 

maka user tidak dapat menjalankan fungsi klasifikasi berita dan akan diberi popup. 

Jika sudah diisi, maka proses selanjutnya adalah preprocessing data. Setelah itu, 

bigram akan diimplementasikan pada isi berita yang telah dimasukkan oleh user. 

Kemudian proses extract features akan dijalankan, dan isi berita tersebut akan 

diklasifikasikan menggunakan Naïve Bayes Classifier diikuti dengan hasilnya yang 

berupa kategori dari berita tersebut.  

 

3.2.2 Mockup Tampilan Aplikasi 

 Gambar 3.8 merupakan mockup tampilan utama pada aplikasi. Pada 

tampilan ini terdapat 2 textbox dan 2 tombol. Textbox yang pertama digunakan 

untuk mengisi judul berita dan textbox kedua digunakan untuk mengisi isi berita. 

Apabila judul dan isi berita telah diisi, maka user dapat menekan tombol ‘Classify’ 

untuk menjalankan proses klasifikasi. Kemudian user dapat menekan tombol 

‘Reset’ untuk menghapus kedua textbox dan juga kategorinya. 
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Gambar 3.8 Mockup Aplikasi 

Gambar 3.9 merupakan popup apabila user tidak mengisi textbox judul dan isi 

berita. 

 
Gambar 3.9 Mockup Popup Invalid 
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3.2.3 Data Berita 

 Data yang digunakan berupa berita yang bersumber dari cnnindonesia.com. 

Berita yang diambil adalah berita dengan kategori ekonomi, hiburan, dan teknologi. 

Berita kemudian disimpan ke dalam file txt dan diberi kategori. Adapun contoh dari 

data-data yang digunakan sebagai berikut. 

 

 

 

Sebab sebagian besar wilayah di Indonesia kuotanya sudah terlampaui. 

Karenanya, agar tetap menjaga pasokan JBT Solar dan premium penugasan 

sehingga tidak ada kelangkaan atau keterlambatan terutama saat menjelang 

Hari Raya Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Begitu pula terhadap 

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk juga mengawasi penyediaan 

dan pendistribusian BBM agar lebih tepat sasaran," ujar Ibnu melalui 

keterangannya. Selain membangun sinergi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah, pihaknya juga meminta dukungan dan peran aktif 

kepolisian daerah untuk turut melakukan pengawasan pengendalian JBT 

Minyak Solar dan JBKP Premium. Terlebih, BPH Migas telah melakukan 

MoU dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian RI untuk menangani 

penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM. Kapolda Sulawesi 

Tenggara Brigjen Merdisyam pun menyatakan kesiapannya dalam 

berkoordinasi untuk turut mengawasi penyediaan dan pendistribusian BBM 

solar subsidi dan premium penugasan serta melakukan penindakan terhadap 

penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Kami siap 

melakukan penindakan hukum melalui aparat penegak hukum apabila terjadi 

penyelewengan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tim Pengawasan akan 

melakukan pengawasan lapangan ke-12 SPBU yang telah terdigitalisasi di 

wilayah Kalimantan Selatan dari total 120 SPBU," ujar Merdisyam. 

Diketahui, realisasi volume Jenis BBM Tertentu (JBT) jenis minyak solar 

subsidi hingga 3 Desember 2019 telah terlampaui, yakni sebesar 14,91 juta 

KL (102,81 persen) dari kuota sebesar 14,5 juta KL dan diproyeksikan 

sampai dengan akhir Desember 2019 sebesar 15,46 - 16,20 juta KL. 

Sedangkan untuk untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) jenis 

Premium realisasi hingga 3 Desember 2019 sebesar 10,71 juta KL (97,40 

persen) dari kuota sebesar 11 juta KL dan diproyeksikan sampai dengan akhir 

Desember 2019 sebesar 15,46 - 16,20 juta KL.; Ekonomi 



 

 

24 

 

 

 

 

  

  

Film yang menceritakan asal muasal musuh utama Batman, Joker bakal rilis 

pada 2 Oktober 2019. Berikut sinopsis film yang dibintangi oleh Joaquin 

Phoenix dan disutradarai Todd Phillips. Joker berfokus pada perjalanan sosok 

komedian gagal, Arthur Fleck (dibintangi Phoenix), pria yang diabaikan oleh 

masyarakat dan berubah menjadi penjahat yang sangat keji. Arthur tumbuh dari 

masyarakat kalangan bawah yang terus gagal untuk meraih kesuksesan dalam 

profesinya sebagai komedian stand up. Hidupnya kerap dirundung pilu. Hal itu 

diperjelas dalam trailer, kala berusaha menghibur seorang anak kecil di dalam 

bus sekalipun raut muka Arthur Fleck terlihat sedang diliputi rasa kecewa dan 

putus asa. Ia kemudian dihardik oleh ibu si anak karena dianggap mengganggu. 

Selain itu, pekerjaannya sebagai badut yang bertugas memegang papan penanda 

di jalanan membuatnya dirundung, bahkan pernah sampai terkapar di sebuah 

gang. Arthur Fleck tampak terbiasa diperlakukan tak adil oleh lingkungan 

sekitar. Titik terbawah hidup Arthur terjadi saat ia diolok-olok oleh presenter 

yang diperankan Robert De Niro lewat siaran TV nasional. Begitu banyak 

kekecewaan yang membuatnya menjadi pribadi pahit dan akhirnya, berubah 

menjadi pembunuh. Arthur mengubah identitas dirinya dengan menjadi Joker, 

menampilkan pribadi baru yang jahat. Selain Phoenix dan De Niro, aktris Zazie 

Beetz bakal terlibat sebagai menjadi wanita yang disukai Arthur. Frances 

Conroy, Bill Camp, dan Marc Maron juga ikut serta dalam film yang telah lama 

diantisipasi tersebut. Film yang jadi bagian dari semesta DC Comics ini 

merupakan produksi lepasan dari seri Batman. Setelah tayang perdana di Venice 

Film festival, Joker mendapatkan sambutan hangat dari para penonton dan 

kritikus film. Mulai dari standing ovation selama 8 menit hingga ragam pujian 

dari kritikus. Hanya saja, di balik itu ragam kontroversi pun sedang meliputi. 

Angkatan Darat AS dan Departemen Kepolisian Los Angeles (LAPD) akan 

waspada dan berjaga-jaga saat pemutaran perdana film Joker. Satu bioskop 

disebut sudah melarang penonton datang memakai kostum. Penjagaan itu 

menyusul sebagai antisipasi peristiwa penembakan massal yang terjadi di 

penayangan film Batman, The Dark Knight Rises, pada 2012 silam di Colorado. 

Saat itu, 12 orang tewas akibat peluru panas yang dilepaskan secara membabi-

buta oleh seorang pria dari depan layar bioskop.; Hiburan 
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Layanan aplikasi WhatsApp Business meluncurkan fitur katalog Jumat (8/11) 

hari ini, yang memungkinkan para pebisnis untuk menyusun berbagai jenis 

produk mereka secara berurutan.Dilansir dari blog resmi WhatsApp, fitur ini 

hadir untuk memudahkan konsumen menemukan produk yang ingin mereka 

beli. Pasalnya, sebelum fitur katalog diluncurkan, pelaku bisnis harus mengirim 

satu per satu gambar produk ke akun WhatsApp Business mereka."Fitur katalog 

dapat memberikan kesan kepada para pelaku bisnis yang menggunakan layanan 

WhatsApp Business kami, terlihat lebih profesional dan interaktif dengan 

pelanggan mereka tanpa harus mengunjungi situs web untuk melihat produk," 

tulis Juru Bicara WhatsApp.Lebih lanjut, aplikasi pesan instan milik Facebook 

itu mengatakan pelaku bisnis juga dapat menambahkan informasi produk 

mereka seperti harga, deskripsi, dan kode produk. Pada awal peluncurannya, 

fitur katalog dalam aplikasi WhatsApp Business hanya tersedia di beberapa 

negara seperti Brasil, Jerman, India, Indonesia, Inggris, dan Amerika.Namun, 

WhatsApp mengatakan bakal segera merilis fitur katalog secara world wide (ke 

seluruh dunia).Sebelumnya, fitur katalog untuk WhatsApp Business telah 

diperkenalkan oleh pendiri sekaligus CEO Facebook, Mark Zuckerberg disela 

konferensi F8 pada April lalu di San Jose, California, AS. Pada kesempatan 

yang berbeda, Director of Communication WhatsApp, Sravanthi Dev telah 

memastikan pihaknya akan memboyong fitur katalog untuk WhatsApp 

Business ke Indonesia."Katalog sedang kami garap, kami sudah mengatakan 

soal fitur ini di awal tahun tepatnya di Konferensi F8. Pastinya fitur katalog 

bakal hadir di Indonesia karena hampir semua orang yang saya temui 

menggunakan WhatsApp termasuk bisnis kecil di Indonesia," ujar Dev kepada 

awak media di Facebook Indonesia Summit 2019 pada Rabu, 16 Oktober 

lalu.Sebelum resmi diluncurkan di Indonesia, WhatsApp juga sempat merilis 

fitur katalog versi beta dan hanya diperuntukan untuk beberapa pelaku bisnis.; 

Teknologi 


