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BAB II 

LANDASAN TEORI 

!
2.1 Natural Language Processing 

2.1.1 Definisi Natural Language Processing 

Natural language processing, biasanya disingkat dengan NLP, mencoba 

membuat komputer mampu memahami suatu perintah yang dituliskan dalam 

bentuk bahasa manusia sehari - hari dan diharapkan komputer juga merespon 

dalam bahasa yang mirip dengan bahasa natural. (Ida Nurhaida dkk, 2012) 

Dalam bukunya, Liddy E. D. mendefinisikan Natural Language 

Processing (NLP), sebagai sebuah bidang pembelajaran teoritis dari teknik 

terkomputerisasi yang digunakan untuk menganalisa dan merepresentasikan text 

yang tersusun secara natural (bahasa manusia) pada satu atau lebih level analisis 

lingustik dengan tujuan memperoleh human-like language processing dan dapat 

diaplikasikan dalam berbagai bidang.  

Penelitian mengenai Natural Language Processing ini sendiri sudah 

dimulai sejak akhir tahun 1940an. Machine Translation (MT) merupakan 

pengaplikasian pertama dari computer-based natural language. Pada tahun 1946 

Weaver dan Booth memulai pengaplikasian proyek MT ini untuk membongkar 

kode musuh pada Perang Dunia II dimana mereka menggunakan ide dari 

kriptografi dan information theory untuk translasi bahasa. Hingga beberapa tahun 

berikutnya mulai banyak dimulai berbagai riset tentang Natural Language 

Processing ini di beberapa institusi di Amerika. 

Hingga sepuluh tahun terakhir, metode Machine Translation telah 

berkembang pesat dan telah terbagi dalam beberapa bidang penelitian, seperti 

speech recognition, information retrieval, text processing, text parsing algorithm, 

liguistic knowledge dan lain sebagainya. Metode ini sendiri akhirnya 

dikategorikan ke dalam bidang Artificial Intelligence (AI). 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Salah satu implementasi Natural Language Processing yang paling 

populer adalah pada Human Computer Interaction (HCI), yaitu sebagai salah satu 

cara manusia berinteraksi dengan komputer dengan memberikan speech 

menggunakan bahasa natural kepada mesin. Puncak kepopulerannya adalah 

beberapa tahun terakhir ini, mulai akhir tahun 2010, dimana dua raksasa di bidang 

teknologi, Apple dan Google, memanfaatkan Natural Language Proceesing ini 

pada personal assistant dengan merilis masing - masing produknya yaitu Siri 

milik Apple dan Google Now milik Google. Kedua produk yang identik tersebut 

menerima input berupa bahasa natural dan mengolahnya lalu memberikan 

feedback baik berupa jawaban maupun aksi yang juga menyerupai bahasa natural, 

bahasa manusia. Sebagai metode translasi bahasa juga merupakan implementasi 

yang sangat populer untuk Natural Language Processing ini, selain untuk speech 

recognition dan personal assistant. 

Adapun pengembangan lebih lanjut dari Natural Language Proceesing, 

yaitu Natural Language Understanding. Natural Language Understanding 

merupakan salah satu pengembangan pada bidang Natural Language Processing 

yang berurusan dengan pemaknaan oleh suatu mesin. Tujuan dari sistem NLU 

adalah untuk menafsirkan sebuah potongan input text. Proses penafsiran dapat 

dilihat sebagai pengartian sebuah teks dari suatu natural language menjadi sebuah 

representasi dalam bahasa formal yang tidak ambigu. Representasi ini, seharusnya 

untuk mengekspresikan konten dari suatu teks, yang selanjutnya akan digunakan 

untuk melakukan tugas yang tersirat dari permintaan user tadi. (Hofstadter, 1996). 

!
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! 	  

Gambar 2.1 Contoh Human Natural Language Understanding 

Sumber : Natural Language Understanding and World Knowledge 

!

� 	  

Gambar 2.2 Contoh Computer Natural Language Understanding 

Sumber : Natural Language Understanding and World Knowledge !!
2.1.2 Level dari Natural Language Processing 

Menurut Elizabeth D. Liddy (2001), Natural Language Processing 

(NLP) sendiri dibedakan menjadi tujuh tingkatan berdasarkan pendekatan level 

bahasa yang digunakan dalam melakukan analisis maupun pemaknaan suatu input 
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bahasa natural. Berikut ini dijelaskan ketujuh level dari Natural Language 

Processing tersebut. 

Phonology. Pada level ini, Natural Language Processing (NLP) 

berkaitan dengan interpretasi dari bunyi pada speech di dalam dan di seluruh kata 

- kata. Dalam sebuah sistem Natural Language Processing yang menerima input 

yang diucapkan, gelombang suara dianalisis dan di-encode menjadi sinyal digital 

untuk interpretasi oleh berbagai aturan atau perbandingan ke model bahasa 

tertentu yang sedang digunakan. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk 

implementasi pada speech atau voice recognition. Pada penggunaan analisis 

phonological ini terdapat tiga bentuk aturan yang digunakan. 

1. Phonetic rules - untuk bunyi pada setiap kata - kata. 

2. Phonemic rules - untuk keberagaman pengucapan ketika kata diucapkan 

secara bersamaan. 

3. Prosodic rules - untuk fluktuasi tekanan dan intonasi di seluruh kalimat. 

Morphology. Pada level ini, Natural Language Processing (NLP) 

berkaitan dengan interpretasi sifat komponen makna kata-kata, yang terdiri dari 

morfem (unit terkecil dari makna kata). Untuk Bahasa Indonesia pendekatan ini 

berkaitan dengan imbuhan, baik suffix, prefix maupun confix. Bahkan terdapat 

variasi prefix dan variasi suffix, sehingga pada Bahasa Indonesia menggunakan 

rule yang berbeda dalam analisisnya. Sebagai contoh pada kata ‘pekerjaan’ dapat 

dipisahkan menjadi tiga morfem, prefix ‘pe-‘, kata dasar ‘kerja', dan suffix ‘-an’. 

Masing - masing morfem tersebut memiliki makna yang dapat di-breakdown. 

Sistem NLP dapat mengenali makna yang disampaikan oleh masing-masing 

morfem untuk mendapatkan makna secara keseluruhan. Sebagai contoh, suatu 

kata dasar dapat berubah makna ketika ditambahkan prefix, suffix, atau confix 

tertentu. 

Lexical. Pada level ini, Natural Language Processing (NLP) berkaitan 

dengan interpretasi makna dari masing - masing kata yang dianalisis secara 

individual, kenapa benda tersebut bermakna seperti itu dan apa yang benda itu 
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lakukan, bagaimana manusia bisa merepresentasikan semua ini, dan darimana 

kombinasi interpretasi dari sebuah ucapan datang. (Timothy Baldwin, Lexical 

Semantics: Introduction). Pendekatan pada level lexical biasa disebut dengan 

word-level understanding. Pendekatan ini juga berkaitan dengan kata - kata yang 

memiliki ambiguitas, kata yang memiliki makna lebih dari satu makna yang dapat 

memberikan kesan berbeda ketika berada di dalam suatu kalimat. Sebagai contoh 

kata benda bachelor tidak hanya bermakna sebagai seperti yang ada di dalam 

kamus, tetapi juga memiliki makna lain berdasarkan pengetahuan dan pengalaman 

yaitu “human/animal, male, young, who has never been married, who has the first 

or lowest academic degree”, dan lain sebagainya. 

Syntactic. Pada level ini, Natural Language Processing (NLP) berkaitan 

dengan analisis sebuah kata dalam sebuah kalimat secara sintaksis dengan tujuan 

untuk menemukan struktur gramatikal dari sebuah kalimat tersebut. Pendekatan 

ini membutuhkan tata bahasa dan parser. Biasanya output dari level ini adalah 

reprensentasi dari sebuah kalimat yang mengungkapkan hubungan depedensi 

struktur antar kata. Contoh pemrosesan pada level ini adalah seperti pada dua 

kalimat berikut “Seekor anjing mengejar kucing” dan “Seekor kucing dikejar 

anjing”, perbedaan keduanya hanya pada sintaksnya saja, akan tetapi memiliki 

makna yang hampir sama.  

Semantic. Pada level ini, Natural Language Processing (NLP) berkaitan 

dengan interpretasi makna dari suatu kata  yang mungkin dibentuk akibat interaksi  

antara makna world-level (lexical) di dalam sebuah kalimat. Pada pemaknaan 

pendekatan level ini merupakan kontribusi atau campuran dari pendekatan level  -

level yang telah dijelaskan di atas. Tingkat pengolahan pada level semantic dapat 

mencakup disambiguasi semantik kata - kata. Disambiguasi semantik hanya 

memperbolehkan satu pengertian kata polysemous untuk dipilih dan dimasukkan 

dalam representasi semantik dari kalimat. Makna dari kata yang ambigu akan 

dipilih lalu ditentukan berdasarkan interaksinya atau dengan kata lain dalam suatu 

kalimat ataupun frekuensi kemunculan kata tersebut dalam suatu corpus. Sebagai 
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contoh kata ‘file’ sebagai kata benda memiliki arti sebagai folder untuk 

menyimpan kertas penting atau sebuah alat untuk membentuk kuku seseorang, 

atau garis individu dalam antrian. 

Discourse.	  Berbeda dengan level syntactic dan semantic yang analisisnya 

dilakukan sebatas kalimat, pada level discourse ini, analisis dilakukan terhadap 

sebuah teks yang terdiri dari beberapa kalimat. Level ini tidak memaknai 

rangkaian kalimat secara tunggal, namun memaknainya secara keseluruhan 

berdasarkan hubungan antar kalimat yang ada. Sebagai contoh, level discourse ini 

menganalisis suatu artikel dan melakukan ekstraksi beberapa komponen seperti, 

kalimat utama, kalimat penjelas, topik bahasan, evaluasi, kesimpulan dan lain 

sebagainya. 

Pragmatic.	   Pada level ini, Natural Language Processing (NLP) 

memfokuskan analisis pada pemilihan penggunaan kata menggunakan konteks 

yang ada pada teks untuk memahaminya. Level ini juga biasa disebut sebagai 

pemaknaan kalimat yang tersirat pada suatu text. Tujuan utamanya adalah 

melakukan ekstraksi kalimat yang tersirat pada suatu teks tanpa kalimat tersirat 

tersebut harus tertulis di dalam teks tersebut. 

!
2.1.3 Area Penelitian Natural Language 

Setelah lebih dari 7 dekade semenjak pertama kali digunakannya, 

Natural Language Processing (NLP) terus berkembang sangat jauh dan 

diimplementasikan di berbagai area penelitian. Pustejovsky dan Stubbs (2012) 

menjelaskan bahwa ada beberapa area utama penelitian pada bidang Natural 

Language Processing (NLP), diantaranya: 

Question Answering Systems (QAS). Kemampuan komputer untuk 

menjawab pertanyaan yang diberikan oleh user. Daripada memasukkan keyword 

ke dalam browser pencarian, dengan QAS, user bisa langsung bertanya dalam 

bahasa natural yang digunakannya, baik itu Inggris, Mandarin, ataupun Indonesia. 
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Summarization. Pembuatan ringkasan dari sekumpulan konten dokumen 

atau e-mail. Dengan menggunakan aplikasi ini, user bisa dibantu untuk 

mengkonversikan dokumen teks yang besar ke dalam bentuk slide presentasi. 

Machine Translation. Produk yang dihasilkan adalah aplikasi yang dapat 

memahami bahasa manusia dan menerjemahkannya ke dalam bahasa lain. 

Termasuk di dalamnya adalah Google Translate yang apabila dicermati semakin 

membaik dalam penerjemahan bahasa. Contoh lain lagi adalah BabelFish yang 

menerjemahkan bahasa secara real-time. 

Speech Recognition. Field ini merupakan cabang ilmu NLP yang cukup 

sulit. Proses pembangunan model untuk digunakan pada telepon atau komputer 

dalam mengenali bahasa yang diucapkan sudah banyak dikerjakan. Bahasa yang 

sering digunakan adalah berupa pertanyaan dan perintah. 

Document classification. aplikasi ini merupakan area penelitian NLP 

yang paling sukses. Pekerjaan yang dilakukan aplikasi ini adalah menentukan 

dimana tempat terbaik dokumen yang baru diinputkan ke dalam sistem. Hal ini 

sangat berguna pada aplikasi spam filtering, news article classification, dan movie 

review. 

Di luar yang telah dijelaskan oleh Pustejovsky dan Stubbs (2012) di atas, 

terdapat pula beberapa area penelitian tentang Natural Language Processing yang 

juga populer disebutkan oleh Elizabeth D. Liddy (2001), diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

Information Retrieval. Area ini memfokuskan pada pendekatan 

statistikal Natural Language Processing (NLP). Salah satu pendekatan statistik 

yang sering digunakan adalah statistik kemunculan signifikan dari sebuah kata 

atau frasa dalam sebuah text. Nantinya data statistik ini digunakan untuk 

melakukan ekstraksi informasi dari teks tersebut. 

Information Extraction. Information Extraction termasuk area penelitian 

baru dalam Natural Language Processing. IE berfokus pada recognition, tagging, 

dan ekstraksi suatu text menjadi representasi yang lebih terstruktur termasuk key 
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element dari informasi seperti nama, lokasi, organisasi. Area penelitian ini 

termasuk juga Question-Answering, visualisation dan data mining seperti yang 

penulis gunakan dalam penelitian  ini. 

Dialogue System. Area penelitian ini masih dalam tahap pengembangan. 

Kemungkinan nantinya di masa depan akan menjadi aplikasi yang digunakan di 

berbagai bidang. Dialogue System, biasanya berfokus pada pembangunan 

percakapan dua arah antara manusia dengan mesin. Untuk saat ini Dialogue 

System masih memanfaatkan phonetic dan lexical level dari bahasa dan untuk 

menyempurnakan Dialogue System, seluruh level bahasa harus dimanfaatkan. 
!

2.1.4 Question Answering System (QAS) 

Question Answering System adalah salah satu aplikasi dari Natural 

Language Processing, dimana komputer memiliki kemampuan untuk menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh user. Pertanyaan di sini bukan berbentuk input 

keyword, melainkan berbentuk pertanyaan bahasa manusia baik tata bahasa formal 

maupun informal. Komputer akan memaknai serta menganalisa pertanyaan yang 

diajukan oleh user dan melakukan pencarian jawaban yang relevan dengan bahasa 

manusia juga.  

John Pragger (2000), dalam paper yang berjudul “Question-Answering 

by Predicted Annotation” menerangkan bahwa sistem ini melakukan pencarian 

pada sekumpulan text untuk menemukan sebuah frasa pendek atau sebuah kalimat 

yang menjawab pertanyaan user dengan tepat. Masih dalam paper yang sama 

mereka mengemukakan beberapa fakta tentang ‘seeking question’ berdasarkan 

observasi yang mereka lakukan, yaitu sebagai berikut. 

1. Pertanyaan dapat dikasifikasi berdasarkan jenis jawaban yang dicari. 

2. Jawaban yang dicari tersebut biasanya berbentuk sebuah frasa. 

3. Frasa jawaban dapat diklasifikasikan dengan skema yang sama seperti 

klasifikasi pertanyaan. 
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4. Jawaban dapat diekstraksi dari teks menggunakan teknik shallow 

parsing. 

5. Konteks dari frasa jawaban yang memvalidasi sebagai jawaban untuk 

pertanyaan yang diajukan biasanya merupakan sebuah potongan kecil 

dari dokumen. 

!
Tujuan utama dari Question Answering (QA) System adalah menyediaan 

jawaban pendek yang terdapat pada sekumpulan dokumen dari natural-language 

query. Pendekatan Question Answering (QA) System yang sering digunakan 

adalah berasal dari information extraction (Cooper, 2000). Adapun tahapan 

Question Answering (QA) System yang dijelaskan oleh Richard J Cooper dan 

Stefan M Ruger sebagai berikut.	


!

Gambar 2.3 Tahapan Question Answering (QA) System oleh Richard J Cooper 

(2000) 

Sentence splitter & tokenizer < Q : “How far away is the moon”

Link parser

Question focus

Answer type

Keyword extraction

Paragraph retrieval via MG Answer Ranking

Sentence splitter & tokenizer 1 - 2.1 AP890815-0126! “….h and moon is 
about 230,000 miles. But even without….”

Candidate answer extraction 2 - 2.1 AP901214-0023 “….om a distance of 2.33 
million miles, One photo sh….”

Answer scoring 3 - 2.1 SJMN91-06343145  “….moon’s distance of 
240,000 miles, was probably a….”

Answer weighting 4 - 2.1 LA070789-0127 “….n altitude of about 
57,000 miles. It was discover….”

Answer ranking > 5 - 1.0 AP890506-0122 “….ay it was more than 
350,000 miles out, streaking a”
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Kebanyakan dari Question Answering (QA) System tersusun oleh tiga 

komponen utama, analisa pertanyaan, passage retriever dan pencari jawaban (Ayu 

Pirwarianti, 2007). Pada fase analisa pertanyaan, kalimat tanya yang diajukan 

ditentukan beberapa elemen yang terdapat didalamnya, antara lain keyword, tipe 

jawaban yang diharapkan, dan beberapa informasi lainnya seperti fokus 

pertanyaan, main verb, dan frasa.  Pada fase analisa ini, pertanyaan terdiri dari dua 

komponen, yaitu question shallow parser dan question classifier (klasifikasi 

pertanyaan). Lalu berdasarkan keyword atau elemen yang ditemukan pada fase 

analisa pertanyaan, fase passage retriever mencari lokasi bagian dari paragaraf 

yang kemungkinan mengandung jawaban. Hasil dari fase analisa pertanyaan dan 

passage retriever akan digunakan pada fase pencarian jawaban yang lebih spesifik 

sesuai jawaban yang dibutuhkan secara akurat. Pendekatan yang digunakan dapat 

berupa sistem ranking atau sistem information retriever yang lain. 

Kendala yang sering muncul pada Question Answering (QA) System ini 

adalah ambiguitas, dimana kalimat yang diucapkan user dapat mengandung kata 

yang memiliki beberapa makna lain, sehingga sistem dapat memaknai secara 

berbeda - beda lalu memberikan jawaban yang tidak relevan. Dengan ini 

dikembangkan lah teknologi Question Answering (QA) System pada cabang ilmu 

Natural Language Processing supaya jawaban yang diperoleh menjadi lebih 

akurat dan relevan.	


!
2.1.5 Information Extraction 

Semakin banyaknya text yang tersedia secara online, maka kebutuhan 

akan sebuah sistem yang dapat melakukan ekstrasi informasi secara otomatis 

terhadap data text tersebut juga semakin meningkat. Sebuah Information 

Extraction (IE) system, dapat menyediakan sebuah sistem pencarian informasi 

atau teks routing front-end dengan presisi yang tinggi sebagai langkah awal dalam 

knowledge discovery system yang mencari sebuah trend dalam data text yang 

sangat besar. Information Extraction (IE) juga dapat digunakan sebagai input 
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untuk intelligent agent yang digunakan untuk memahami konten dari sebuah 

informasi yang berbasis teks. (Stephen Soderland, 1999) 

Sebuah key element yang terdapat pada Information Extraction (IE) 

system adalah sekelompok kaidah ekstraksi teks yang mengidentifikasi informasi 

yang relevan untuk diekstraksi. Pada implementasi untuk free text, dibutuhkan 

beberapa langkah tambahan dalam proses ekstrasi yang meliputi analisis sintaks, 

semantic tagging, pengenalan domain dari object, dan pengolahan wacana yang 

menyusun kesimpulan. (Stephen Soderland, 1999). 

Jim Cowie and Yorick Wilks menyebutkan bahwa Information Extraction 

(IE) system memiliki output yang berbagai macam pada setiap kasusnya. akan 

tetapi sistem ini dapat digunakan untuk mengisi sejumlah tipe dari database 

dengan elemen informasi yang diperoleh dari suatu text. 

Penelitian yang dilakukan saat ini merupakan bagian dari Natural 

Language Processing di bidang Information Extraction (IE). Information 

Extraction (IE) system dimanfaatkan untuk menganalisa seluruh input, baik input 

yang diajukan oleh user maupun teks pengetahuan mesin. Dengan menggunakan 

beberapa langkah, elemen - elemen kunci yang terdapat pada teks diekstraksi lalu 

disimpan pada suatu database dan dimanfaatkan untuk melakukan indexing pada 

database. Berikut adalah contoh langkah - langkah sebelum Information 

Extraction (IE) system yang digunakan pada penelitan. 

1. Word tagging menggunakan Part-of-Speech Tagging (PoS Tagging). 

2. Melakukan proses text chunking. 

3. Penghapusan StopWords yang terdapat pada text. 

Adapun lingkup elemen kunci dari informasi yang dapat dicari pada 

Information Extraction (IE) system di penelitian ini antaralain adalah fokus dari 

pertanyaan (Question Focus) kata kunci dari kalimat (keyword) serta domain topik 

dari input tersebut. Fokus pertanyaan adalah sebuah generalisasi atau 

pengelompokan kata tanya berdasarkan kelompok jawaban yang diharapkan dari 

kata tanya tersebut seperti kata tanya ‘siapa’ akan selalu mengembalikan jawaban 
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berupa nama seseorang, nama organisasi, peran dari sesorang dan lain lain. 

Contoh lain, kata tanya ‘kapan’ akan selalu mengembalikan jawaban berupa  

informasi waktu, kata tanya ‘dimana’ akan selalu mengembalikan jawaban berupa 

nama tempat atau lokasi, begitu seterusnya untuk kata tanya yang lainnya. 

Informasi - informasi tersebutlah yang diekstraksi dari teks baik input pertanyaan 

maupun knowledge dari sistem. 

!
2.1.6 Information Retrieval 

Information Retrieval (IR) adalah pekerjaan untuk menemukan dokumen 

yang relevan dengan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh user. Contoh 

sistem IR yang paling populer adalah search engine pada World Wide Web. 

Seorang pengguna web bisa menginputkan query berupa kata apapun ke dalam 

sebuah search engine dan melihat hasil dari pencarian yang relevan.  

Berikut ini adalah karakteristik dari sebuah sistem Information Retrieval 

(IR) yang dijelaskan oleh Russel dan Norvig, 2010. 

1. A corpus of documents. Setiap Information Retrieval (IR) system harus 

memutuskan dokumen yang ada akan diperlakukan sebagai apa. Bisa 

sebagai sebuah paragraf, halaman, atau teks multipage. 

2. Queries posed in a query language. Sebuah query menjelaskan tentang 

apa yang user ingin peroleh. Query language dapat berupa list dari kata-

kata, atau bisa juga menspesifikasikan sebuah frase dari kata - kata yang 

harus berdekatan. 

3. A result set. Ini adalah bagian dari dokumen yang dinilai oleh sistem IR 

sebagai dokumen yang relevan dengan query. 

4. A presentation of the result set. Adalah penyajian dokumen yang telah 

disusun berdasarkan score atau peringkat keterkaitan dokumen tersebut 

dengan query yang dimasukan sebelumnya. 

!
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Information Retrieval (IR) berbeda dengan database retrieval system. 

Dalam database retrieval system, seluruh dokumen dan object yang memenuhi 

kriteria ditampilkan seluruhnya begitu saja tanpa ada proses tertentu sebelumnya. 

Sedangkan untuk Information Retrieval (IR) system diperlukan langkah untuk 

menilai kebutuhan informasi dari para penggunanya, dan menerapkan peringkat 

pada jawaban berdasarkan relevansinya. (Baeza-Yates dan Ribeiro-Neto, 1999). 

Zobel dan Moffat (2006) juga membedakan antara sebuah database 

retrieval system dengan Information Retrieval (IR) system. Sebuah database 

retrieval system dapat menerima query yang rumit dan mengembalikan seluruh 

jawaban yang cocok dengan logical condition dari queries. Sebuah database 

retrieval system menetapkan sebuah key yang unik untuk setiap record untuk 

memungkinkan pencarian dengan menggunakan key tersebut. Sedangkan queries 

untuk Information Retrieval (IR) System berupa daftar term dan frasa. Sebuah 

Information Retrieval System biasanya mengembalikan sejumlah dokumen 

jawaban yang telah disusun sesuai peringkat secara descending sesuai dengan 

nilai relevansinya. Nilai relevansi dari setiap dokumen tersebut menunjukan 

seberapa dekat atau terkait dokumen tersebut dengan query yang dimasukkan. 

Tidak ada konsep khusus dari key untuk Information Retrieval (IR) selain dengan 

membuat statistik dari terms. 

Untuk implementasinya sendiri ada beberapa contoh metode yang dapat 

digunakan, antaralain AnSel dan Werlect. Sedangkan metode yang sangat populer 

digunakan untuk memberikan peringkat pada set dokumen adalah TF-IDF. 

Metode TF-IDF Weighting inilah yang digunakan penulis dalam penelitian. 

Mengenai Metode TF-IDF Weighting ini akan dijelaskan pada bagian weighting di 

bagian yang selanjutnya. 

!
2.1.6.1 Metode TF-IDF Weighting 

Term Frequency - Inverse Document Frequency atau yang biasa disingkat 

dengan TF-IDF merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memberikan 
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bobot relevansi dokumen terhadap suatu query yang berbasis statistik. TF-IDF 

merupakan bagian dari Information Retrieval (IR) System. 

Secara umum, TF-IDF digunakan untuk menentukan kata apa didalam 

sebuah corpus dari dokumen yang mungkin baik dan terkait dengan sebuah query. 

Sesuai yang disiratkan pada term tersebut, TF-IDF menghitung nilai dari setiap 

kata di dalam sebuah dokumen dengan menggunakan proporsi inverse frekuensi 

dari suatu kata di dalam dokumen tertentu menjadi persentase kemunculan kata di 

dalam dokumen tersebut. (Juan Ramos, 2003). Kata - kata dengan nilai TF-IDF 

yang tinggi menunjukkan bahwa dokumen tersebut memiliki relationship/

keterkaitan yang kuat dengan dokumen dimana kata tersebut muncul, lalu jika 

kata tersebut muncul di dalam query, dokumen tersebut mungkin adalah dokumen 

yang dicari oleh user (Juan Ramos, 2003). 

Berikut adalah rincian implementasi sederhana dari metode pembobotan 

dengan menggunakan TF-IDF. TF-IDF merupakan hasil perkalian antara Term 

Frequency (TF) dengan Inverse Document Frequency (IDF) dengan rumus 

sebagai berikut. 

 

Gambar 2.4 Formula dari metode weighting TF-IDF. 
!

Term Frequency (TF) sendiri merupakan frekuensi kemunculan suatu 

term (t) pada sebuah dokumen (d). Nilai TF yang digunakan cukup fleksibel, baik 

yang sederhana seperti cukup menghitung jumlah kemunculan term maupun 

dengan tambahan beberapa rule yang mempengahruhi nilai TF tergantung 

kebutuhan dari user. Berbagai cara dapat digunakan untuk memperoleh nilai TF. 

Berikut adalah contoh formula untuk mendapatkan nilai TF. 

!
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!
Tabel 2.1 Tabel Term Frequency (TF) yang untuk kata yang muncul dari 

contoh dokumen. 

 

Gambar 2.5 Formula untuk mencari nilai Term Frequency (TF) dari metode 

weighting TF-IDF. 

!
Sedangkan untuk Inverse Document Frequency (IDF) sendiri adalah 

banyaknya dokumen dimana suatu term (t) muncul. IDF sendiri dimaksudkan 

Terdapat kalimat:!
Saya sedang belajar menghitung tf.idf. Tf.idf merupakan frekuensi 

kemunculan term pada dokumen. Langkah awal perhitungan tersebut 
adalah menghitung tf, kemudian menghitung df dan idf. Langkah terakhir 
menghitung nilai tf.idf. Mari kita belajar!

Catatan : Tiap kalimat dianggap sebagai dokumen.

Term (t) D1 D2 D3 D4 D5

Akhir 0 0 0 1 0

Awal 0 0 1 0 0

Belajar 1 0 0 0 1

Dokumen 0 1 0 0 0

Frekuensi 0 1 0 0 0

Hitung 1 0 3 1 0

idf 1 1 1 1 0

Kita 0 0 0 0 1

Langkah 0 0 1 1 0

Muncul 0 1 0 0 0

Saya 1 0 0 0 0

Term 0 1 0 0 0

TF 1 1 1 1 0
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untuk melakukan perkiraan dari kemungkinan bahwa term tersebut langka/jarang 

mucul atau umum/sering muncul pada seluruh dokumen yang ada. Nilai IDF 

diperoleh dengan membagi seluruh total banyak dokumen dengan jumlah 

dokumen yang mengandung term dan melakukan log pada hasil bagi tersebut. 

!
Tabel 2.2 Tabel Inverse Document Frequency (IDF) dari contoh dokumen. 

!

!  

Gambar 2.6 Formula untuk mencari nilai Inverse Document Frequency (IDF) 

dari metode weighting TF-IDF. 

!
Lalu setelah kedua nilai TF dan IDF tersebut didapatkan maka dilakukan 

perkalian antara nilai TF dengan nilai IDF. Hasil kali kedua nilai tersebut 

merupakan bobot dari dokumen. Semakin tinggi nilai TF-IDF maka semakin 

Term (t) DF IDF

Akhir 1 log(4/1) = 0.602

Awal 1 log(4/1) = 0.602

Belajar 2 log(4/2) = 0.301

Dokumen 1 log(4/1) = 0.602

Frekuensi 1 log(4/1) = 0.602

Hitung 3 log(4/3) = 0.125

idf 4 log(4/4) = 0

Kita 1 log(4/1) = 0.602

Langkah 2 log(4/2) = 0.301

Muncul 1 log(4/1) = 0.602

Saya 1 log(4/1) = 0.602

Term 1 log(4/1) = 0.602

TF 4 log(4/4) = 0
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tinggi pula kemungkinan relevansi dokumen tersebut dengan query yang 

dimasukkan. 

!
2.2 Metode Shallow Parsing 

2.2.1 Definisi Shallow Parsing 

Shallow-Parsing Method atau analisis dangkal dari sebuah kalimat 

adalah sebuah metode yang digunakan untuk melakukan analisis pada suatu 

kalimat dengan mengindentifikasi masing - masing komponen kata, tanpa 

mengetahui makna dan keterkaitanya secara keseluruhan dari kalimat utama. Ide 

dari penggunaan Shallow-Parsing ini adalah mengidentifikasi komponen 

penyusun kalimat, baik kata tanya, kata kerja, atau frasa lalu mengelompokanya 

untuk dilakukan indexing yang berguna mencocokkan dengan jawaban yang 

relevan pada suatu knowledge base. 

Hoojung Chung, 2010, secara khusus mendefinisikan  Shallow-Parsing, 

atau partial parsing sebagai sebuah rangkaian pekerjaan yang melakukan 

ekstraksi informasi sintaksis dengan jumlah yang terbatas dari sebuah kalimat 

Natural Language. Domain dari Shallow-Parsing sendiri antara lain sebagai 

berikut. 

1. Speech-to-Speech translation system, digunakan untuk meningkatkan 

kestabilan dan ketangguhan sistem (Verbmobil project :Wahlster, 2000). 

2. Question Answering pada WWW, digunakan untuk meningkatkan 

efesiensi dalam melakukan proses pada dokumen yang cukup besar 

(Bulchlhholz dan Daelemans 2001, Srihari dan Li 1999). 

3. Text-mining Aplication, digunakan untuk text mining di bidang biologi 

(Sekimizu et al., 1998). 

Analogi metode Shallow-Parsing ini sendiri seperti halnya ketika 

membuat sebuah rangkuman atau ringkasan dari sebuah textbook yang tebal. 

Untuk mengerti makna atau memperoleh intisari dari suatu kalimat tidak semua 

kata, atau interaksi antar kata, dalam kalimat tersebut dibutuhkan. Namun, hanya 
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diperlukan beberapa kata utama saja, seperti kata kerja, frasa nomina, kata tanya 

dan beberapa elemen penting lainya. Sebagai contoh, pada paragraf berikut. 

!
“Kedatangan Lorenzo dan Rossi ke Indonesia dalam 

rangka acara  salah satu perusahaan industri otomotif di JIExpo 

Kemayoran.” sumber : de#k.com 

!
Dengan metode Shallow-Parsing kalimat tersebut dapat di-parsing 

menjadi bentuk sebagai berikut. 

!
“[Kedatangan] [Lorenzo dan Rossi] [ke Indonesia] dalam 

rangka [acara] salah satu [perusahaan industri otomotif] di 

[JIExpo Kemayoran].” 

!
Dengan begitu diperoleh beberapa kandidat komponen - komponen 

penting di dalam kalimat tersebut yaitu ‘kedatangan’, ‘Lorenzo dan Rossi’, 

‘acara’, ‘perusahaan industri otomotif’, dan ‘JiExpo Kemayoran’. Kata - kata/

frasa tersebut pun independen tanpa diketahui hubungannya dengan kata atau 

frasa lain.  Meskipun begitu, dengan informasi yang terbatas tersebut sudah dapat 

dipahami bahwa “Lorenzo dan Rossi datang ke sebuah acara industri otomotif di 

JiExpo Kemayoran”. Lalu dengan menggunakan infomasi kata/frasa tersebut 

sistem dapat melakukan indexing atau pencarian informasi terkait kedalam 

knowledge base tanpa harus memaknai kalimat secara keseluruhan. 

!
2.2.2 Shallow Parsing vs Full Parsing 

Banyaknya hal yang harus dilakukan dalam melakukan Full-Sentence 

Parsing pada Natural Language Processing membuat peneliti terdorong untuk 

mencari metode alternatif yang lebih simple tanpa harus melakukan analisis  

kalimat secara keseluruhan (Xin Li & Dan Rotth, 2001). 
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Penelitian Shallow-Parsing sendiri terinspirasi dari argumen seorang 

psycholinguistic, Gee dan Grosjean, (1983) yang menyatakan bahwa di banyak 

sekenario, seperi pecakapan, Full Parsing bukanlah strategi yang realistis dalam 

pemrosesan ataupun analisis kalimat. Hingga selanjutnya, studi tentang Shallow-

Parsing ini termotivasi lebih lanjut oleh beberapa argumen dari sudut pandang 

natural language engineering lainya.	  (Xin Li & Dan Rotth, 2001). 

Lalu teknik ini pertama dikenalkan dan digunakan oleh Abney di tahun 

1991, dimana Abney menyatakan tenang relevansi dari Shallow-Parsing dari 

sudut pandang psycholinguistic evidence dan practical applications. Hingga di 

tahun 1996 Abney menggunakanya pada hand-crafted cascaded FST (Finite State 

Transducers) 

Tidak semua aplikasi Natural Language Processing membutuhkan 

analisis lengkap pada sintaks kalimat. Full-parser sering kali menghasilkan telalu 

banyak informasi dari yang dibutuhkan, atau bahkan terkadang terlalu kurang. 

(Hoojung Chung, 2010) 

Shallow-Parsing dipelajari sebagai alternatif dari metode full-sentence 

parsing. Dibanding mengumpulkan analisis lengkap dari sebuah kalimat, 

alternatifnya adalah hanya mengambil beberapa bagian dari danalisis dari struktur 

sintak dari sebuah teks (Harrins, 1957; Abney , 1991). 

Berikut dijelaskan beberapa fakta perbandingan alasan dipilihnya 

Shallow-Parsing daripada metode Full-Parsing berdasarkan hasil riset yang 

dikumpulkan. 

1. Telalu banyak dan mahal pekerjaan yang harus dilakukan pada 

pembanganan teknik full parsing, padahal output dengan pekerjaan 

yang jauh lebih sedikit menggunakan Shallow-Parsing sudah cukup 

untuk memeroleh output yang diperlukan. 

2. Full-sentence parsing terlalu kompleks dan sangat sulit untuk 

membangun sistem dengan analisis full sentence parsing yang 

sempurna. 
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3. Output yang dihasilkan oleh teknik ini seringkali terlalu berlebihan dan 

sesungguhnya tidak diperlukan, atau bahkan terlalu minim tidak sesuai 

pada pengaplikasianya untuk Question Answering (QA) System. 

4. Berdasarkan penelitian yang terlah ada (Abney,1991), (Tjong Kim Sang 

and Bucholz, 2000), (Walter Daelemans, 1999), (Hoojung Chung, 

2010), dan lainya, penggunaan teknik Shallow-Parsing pada area 

Question Answering (QA) System sangat tepat, Shallow-Parsing 

menghasilkan output yang cepat dan akurat. 

5. Meskipun begitu, tidak semua bidang pengaplikasian Natural Language 

tepat menggunakan Shallow-Parsing, untuk Question Answering (QA) 

System akan cepat dan akurat, tetapi tidak untuk sistem translasi bahasa 

atau pun prosesing pada level pragmatic, dibutuhkan pemaknaan 

mendalam terhadap suatu kalimat secara keseluruhan untuk memperoleh 

hasil yang akurat. 

!
2.2.3 Langkah dalam Shallow-Parsing 

Ada bermacam-macam cara yang dapat dilakukan dalam metode 

Shallow-Parsing. Cara yang digunakan tergantung dari implementasi kedalam 

sistem atau output elemen informasi yang dibutuhkan untuk proses selanjutnya. 

Namun, secara umum metode Shallow-Parsing terdiri dari empat tahapan 

pemrosesan utama yaitu Part-of-Speech Tagging, IOB Tagging, Text Chunking 

dan Relation Finding. Masing - masing bagian memiliki tugas khusus yang 

dilakukan secara sekuentif karena output dari suatu bagian berpengaruh ke bagian 

yang selanjutnya. 

!
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Berikut adalah gambaran	  diagram dari arsitektur Shallow-Parsing yang 

sering digunakan secara umum beserta penjelasannya. 

!

!  

Gambar 2.7 Diagram tipikal Shallow-Parsing Architecture 

!
2.2.3.1 Part-of-Speech Tagging (PoS Tagging) 

Part-of-Speech Tagging (POS Tagging) atau biasa disebut gramatical 

tagging adalah suatu proses yang memberikan label kelas kata secara otomatis 

pada suatu kata dalam kalimat (Jurnafsky, 2000). Hasil dari Part-of-Speech 

Tagging (POS Tagging) ini sangat berpengaruh terhadap keluaran dari proses 

parsing (Sukamto, 2009).  

Kalimat input (Kata 
kata & konteksnya)

IOB Tagging

Text Chunking

Part-of-Speech 
Tagging!

(PoS Tagging)

Kelas Morphosyntactic 
dari kata  (Noun, verb, 

adjective, …)

Role IOB kata di dalam 
kalimat!

(Inside, Outside, Begin)

Rangkaian kata yang di 
kelompokkan sebagai 

Chunks!
(NP, VP, …)

Relation Finding
Relasi yang dimiliki 
dengan kata utama 
(Subj, obj, loc, …)
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Part-of-Speech Tagging (POS Tagging) terdiri atas menetapkan tag 

morphosyntactic yang tidak ambigu ke suatu kata pada teks elektronik. Proses 

pemberian label diselesaikan oleh sebuah komputansi dari lexicon. Part-of-Speech 

Tagger tidak dapat dilakukan jika morphosyntactic ambigu atau terdapat kata baru 

yang tidak dikenali. (Yamina Tlili-Guaiassa dan Laskri Mohammad Tayeb, 2006) 

Tag word class yang dapat diberikan kepada kata dalam suatu kalimat  

adalah dari kategori tata bahasa, seperti kata kerja/verb, kata benda/nomina/noun, 

kata sifat/adjective, adverb dan lain sebagainya dengan total 37 jenis tag. Tools ini 

merupakan komponenen dasar dari berbagai aplikasi dari Natural Language 

Processing (NLP) seperti word disambiguation, parsing, question answering, dan 

machine translation. (Alfan Farizki Wicaksono dan Ayu Purwarianti, 2010) 

Pemberian tag secara manual pada setiap kata dalam kalimat merupakan 

suatu pekerjaan yang mahal, melelahkan dan sangat menyita waktu, oleh karena 

itu para peneliti mengembangkan tools tagging secara otomatis ini. Isu utama 

dalam penelitian ini adalah tentang ambiguitas pada kata diberbagai bahasa, suatu 

kata bisa saja memiliki makna ganda dan dapat berlaku yang berbeda dari konteks 

yang ada, maka tantanganya adalah melakukan identifikasi dan pemberian tag 

yang tepat pada konteks yang tepat pula. (Femphy Pisceldo, Mirna Adriani dan 

Ruli Manurung, 2010) 

Pemberian tag/label kelas kata ini sendiri bertujuan mengelompokkan 

setiap kata yang dianalisis berdasarkan role dari masing - masing kata di dalam 

suatu kalimat. Dengan itu, setiap kata dapat dilihat bertindak sebagai apakah kata 

tersebut, apakah subjek, objek, predikat, dan lain lain. Informasi ini nantinya 

sangat berguna untuk tahapan prosesing Natural Language yang selanjutnya 

seperti Text Chunking, parsing, Noun Pharse Chunking, dan lain lain. 

Dalam pembangunan tools ini, ada banyak sekali cara yang dapat 

dilakukan. Untuk Bahasa Indonesia, adapun beberapa metode yang dapat 

digunakan pada tools Part-of-Speech Tagger ini diantaranya adalah dengan 

menggunakan Brill’s Tagger dengan akurasi 88% (Wicaksono & Purwarianti, 
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2010), atau menggunakan probabilistik Conditional Random Field (CRF) dan 

Maximum Entrophy Method dengan akurasi 97.57% (Femphy Pisceldo, Mirna 

Adriani dan Ruli Manurung, 2010), ada pula yang menggunakan Hidden Markov 

Model (HMM) dengan akurasi 99.29% (Wicaksono & Ayu Purwarianti, 2010), 

atau bahkan menggunakan kombinasi Rule Based dan Hidden Markov Model 

dengan akurasi 100% (Kathrin Widhiyanti & Agus Harjoko, 2012). Pada bahasa 

lain, seperti Bahasa Arab, metode lain yang pernah digunakan adalah Support 

Vector Machine (SVM) dengan akurasi 95,49% (Mona Diab et al., 2010), atau 

kombinasi Rule-Based dengan Memory-Based Learning (MBL) dengan akurasi 

95.5% (Yamina Tlili-Guiassa & Laskri Mohammad Tayeb, 2006) 

Untuk Bahasa Indonesia sendiri telah banyak dilakukan studi tentang 

pengembangan Part-of-Speech Tagging dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, dalam 

beberapa riset telah berhasil dilakukan beberapa implementasi tools ini dengan 

beberapa metode. Salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh Sari dan kawan 

kawan, mereka berhasil mengaplikasikan pendekatan Brill’s transformational rule 

based kedalam pengembangan PoS Tagger untuk Bahasa Indonesia dengan 

menggunakan tagset terbatas dan diujikan kepada corpus kecil yang dianotasi 

secara manual. (Femphy Pisceldo, Mirna Adriani dan Ruli Manurung, 2010) 

Dibawah ini adalah contoh input beserta output dari proses Part-of-

Speech Tagging ini. Dengan menggunakan input kalimat tanya sebagai berikut. 

!
“Kapankah universitas multimedia nusantara berdiri ?” 

!
Tools ini melakukan parsing yang dipisahkan dengan spasi lalu dianalisis 

setiap katanya dengan metode tertentu dan diberkan tag/label kelas kata yang 

sesuai dengan role dari kata tersebut didalam kalimat. Maka diperolehlah hasil 

output sebagai berikut. 

!
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“Kapankah|WP Universitas|NNC Multimedia|NN Nusantara|NN 

berdiri|VBI ?|.” 

!
Setiap kata pada input diberikan tag kelas kata masing - masing yang 

menyatakan role kata tersebut didalam kalimat, dimana kata ‘Kapankah’ 

merupakan kombinasi dari kata ‘Kapan’ dan partikel ‘kah’ dinyatakan sebagai 

pronoun, kata ‘Universitas’, ‘Multimedia’, ‘Nusantara’ dianggap kata benda atau 

nomina tag NN merupakan tag yang diberikan untuk kata benda secara general, 

dan untuk kata ‘berdiri’ diberikan VBI atau kata kerja intransitif. Anotasi kalimat 

seperti itu nantinya dapat bermanfaat pada pengaplikasian proses Natural 

Language lebih lanjut. 

Berikut adalah daftar tagset standar yang biasa digunakan secara umum, 

khususnya Bahasa Indonesia, untuk memberikan label pada setiap kata - kata di 

proses Part-of-Speech Tagging. 

!
Tabel 2.3 Daftar tagset standar yang biasa digunakan secara umum. 

No. Tag Keterangan Contoh

1 ( Opening parenthesis ( { [

2 ) Closing parenthesis ) } ]

3 , Comma ,

4 . Sentence terminator . ? !

5 : Colon or elipsis : ;

6 - - Dash - -

7 " Opening quotation mark ‘ “

8 " Closing quotation mark ‘ “

9 $ Dollar $

10 Rp Rupiah Rp

11 SYM Symbols % & ‘ “ “ . ) ) . * + , . < = > @ A [fj] U.S U.S.S.R \*

12 NNC Countable common nouns Buku, rumah, karyawan

13 NNU Uncountable common nouns Air, guna, nasi, hujan
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Tabel 2.3 Daftar tagset standar yang biasa digunakan secara umum. (lanjutan) 

!
2.2.3.2 IOB Tagging 

IOB Tagging merupakan tahap tambahan sebelum tahap Text Chunking.  

IOB Tagging memberikan tag - tag berupa I, O atau B pada setiap kata yang 

No. Tag Keterangan Contoh

14 NNG Genitive common nouns Idealnya, komposisinya, fungsinya, jayanya

15 NNP Proper nouns Jakarta, Soekarno-Hatta, Australia, BCA

16 PRP Personal pronouns Saya, aku, dia, kami

17 PRN Number pronouns Kedua-duanya, ketiga-tiganya

18 PRL Locative pronouns Sini, situ, sana

19 WP WH-pronouns Apa, siapa, mengapa, bagaimana, berapa

20 VBT Transitive verbs Makan, tidur, menyanyi

21 VBI Intransitive verbs Bermain, terdiam, berputar-putar

22 MD Modal auxiliaries verbs Sudah, boleh, harus, mesti, perlu

23 JJ Adjectives Mahal, kaya, besar, malas

24 CDP Primari cardinal numerals Satu, juta, milyar

25 CDO Ordinal cardinal numerals Pertama, kedua, ketiga

26 CDI Irregular cardinal numerals Beberapa, segala, semua

27 CDC Collective cardinal numerals Bertiga, bertujuh, berempat

28 NEG Negations Bukan, tidak, belum, jangan

29 IN Prepositions Di, ke, dari, pada, dengan

30 CC Coordinate conjunction Dan, atau, tetapi

31 SC Subordinate conjunction Yang, ketika, setelah

32 RB Adverbs Sekarang, nanti, sementara, sebab, sehingga

33 UH Interjections Wah, aduh, astaga, oh, hai

34 DT Determiners Para, ini, masing-masing, itu

35 WDT WH-determiners Apa, siapa, barangsiapa

36 RP Particles Kan, kah, lah, pun

37 FW Foreign words Absurd, deadline, list, science
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nantinya dibutuuhkan pada tahap Text Chunking. Pada beberapa penelitian IOB 

Tagging ini digabungkan kedalam proses Text Chunking.  

Teknik ini diperkenalkan pertama kali oleh Ramshaw dan Marcus, 1995,  

pada riset mereka menggunakan metode Machine Learning untuk melengkapi 

penelitian Abney pada penelitian Text Chunking di tahun 1991. IOB Tagging ini 

dikembangkan untuk memperbaiki error yang sering terjadi pada representasi 

Noun Phrase dengan kurung kurawal. Pada penelitianya, Ramshaw dan Marcus 

(1995), melakukan encode pada chunk dengan memberikan tiga buah tags yaitu I, 

O, dan B. 

1. I - Tags,  untuk kata - kata yang berada di dalam (inside) noun chunk. 

2. O - Tags,  untuk kata - kata yang berada di luar (outside) noun chunk. 

3. B - Tags, untuk kata pertama pada frasa kata benda/nomina (noun 

phrase) yang selanjutnya diikuti oleh rangkaian frasa lainya. 

Menurut Tjong Kim Sang (2002), Dengan menggunakan ketiga tags 

tersebut, I - tags, O - tags, dan B - tags, setiap struktur chunk yang menjadi input 

dapat di-encode. Representasi IOB Tags ini  sendiri memiliki dua manfaat. Yang 

pertama, hal ini memungkinkan sebuah tools PoS Tagger yang trainable dapat 

diguakan sebagai chunkers hanya dengan mengganti training data-nya. Manfaat 

kedua adalah hal ini meminimalisasi konsistensi error yang muncul dengan 

representasi tanda kurung kurawal, dimana setiap kurung kurawal buka maupun 

kurung kurawal tutup dihasilkan oleh learner yang mungkin tidak seimbang. (Eric 

F. Tjong Kim Sang, 2002) 

Dibawah ini merupakan contoh sebuah kalimat yang terdapat frasa 

nomina (noun phrase) didalamnya dengan contoh pertama menggunakan 

sepasang kurung kurawal lalu dengan perbaikan yang dilakukan Ramshaw dan 

Marcus menggunakan representasi IOB pada contoh kedua.	


!
!
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!
Dalam pengembangan kedepannya terdapat beberapa variasi dari IOB 

Tagging ini seperti yang dikenalkan oleh Tjong Kim Sang dan Veenstra (1999). 

Mereka mengenalkan 3 varian dari Ramshaw dan Marcus tersebut yaitu IOB2 

Tagging, IOE1 Tagging dan IOE2 Tagging. IOB1 Tagging sendiri adalah nama 

dari representasi IOB Tagging Ramshaw dan Marcus. 

1. IOB2 Tagging. Sama dengan IOB1 Tagging, akan tetapi pada IOB2 

Tagging ini setiap awalan chunk diberian tag B (Ratnaparkhi, 1998). 

2. IOE1 Tagging. Berbeda dari IOB1 Tagging, dalam hal dari pada 

memberi Tag B pada awal Noun Chunk. IOE1 Memberikan Tag E pada 

kata yang berada paling akhir di Noun Chunk jika selanjutnya di ikuti 

oleh Noun Chunk yang berbeda. 

3. IOE2 Tagging. Adalah varian dari IOE1 Tagging, dimana setiap kata 

terakir dari Noun Phrase selalu diberi tag E. 

Untuk metode yang digunakan dalam memberikan tag IOB pada suatu 

chunk sendiri sangat beragam. Diantaranya adalah menggunkanan machine 

learning seperti Memory Based (Tjong Kim Sang, 1999), Hidden Markov Model 

(Molina & Pla, 2001), menggunakan Hand-Crafted Rule Based (Seong-Bae Park 

& Byoung-Tak Zhang, 2003) atau bahkan kombinasi dari beberapa teknik 

tersebut. Untuk implementasi pada Bahasa Indonesia pemberian tag IOB ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan Hand-Crafted Rule Based karena Bahasa 

Indonesia memiliki pola khusus pada Frasa yang akan dijelaskan pada bagian 

teori Bahasa Indonesia, khususnya Frasa. 

Berikut adalah contoh dari Hand-Crafted Rule Base yang digunakan oleh 

Seong-Bae Park dan Byoung-Tak Zhang, (2003) dalam penelitian mereka yang 

Pair of Brackets : In ( early trading ) in ( Hong Kong ) ( Monday ) , ( gold ) was 
quoted at ( $ 366.50 ) ( an ounce ) .

IOB Representation : InO earlyI
quotedO
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berjudul “Text Chunking by Combining Hand-Crafted Rules and Memory-Based 

Learning”. Rule Based IOB Tagging ini diimplementasikan untuk Bahasa Korea 

1. Noun Phrase Chunking. Jika PoS Tag pada kata adalah salah satu dari 

determiner, noun, atau pronoun, maka digunakan rule sebagai berikut. 
I. If POS(wi−1) = determiner and wi−1 does not have a postposition Then yi = I-NP. 
II. Else If P OS(wi−1 ) = pronoun and wi−1 doesn’t have a postposition Then yi = I-NP. 
III. Else If POS(wi−1) = noun and wi−1 does not have a postposition Then yi = I-NP. 
IV. Else If POS(wi−1) = noun and wi−1 has a possessive postposition Then yi = I-NP. 
V. Else If POS(wi−1) = noun and wi−1 has a relative post-fix Then yi = I-NP. 
VI. Else If POS(wi−1) = adjective and wi−1 has a relative ending Then yi = I-NP. 
VII. Else yi =B-NP. 

2. Verb Phrase Chunking. Supaya konsisten Seong-Bae Park dan Byoung-Tak 

Zhang menggunakan Rule Based seperti yang digunakan oleh Tjong Kim 

Sang (1995). 

3. Adverb Phrase Chunking. Jika PoS Tag pada kata adalah adjective, maka 

digunakan rule sebagai berikut. 
I. If POS(wi−1) = adverb Then yi = I-ADVP.  
II. Else yi = B-ADVP. 

!
2.2.3.2.1 Rule Based Algorithm 

Dalam Natural Language Processing (NLP), Rule-Based Algorithm atau 

biasa disebut juga dengan Transformation-Based Algorithm adalah salah satu 

metode yang digunakan pada penelitian ini dalam melakukan parsing dan tagging 

kalimat. 

Transformation-Based Algorithm diperkenalkan oleh Eric Brill yang 

menunjukkan bahwa metode ini dapat melakukan Part-of-Speech Tagging (PoS 

Tagging) dengan akurasi yang cukup tinggi. Lalu dengan pengapliasian metode 

yang sama dapat memperoleh level interpretasi tekstual yang lebih tinggi untuk 

mencari chunk pada teks yang telah diberi tag termasuk non-recursive “Base-NP” 

chunk (Lance Ramshaw, 1995). 
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Ide utama dari Rule-Based Algorithm atau Transformation-Based 

Algorithm adalah menentukan nilai dari suatu fitur lingusitik dengan 

menggunakan kaidah template yang telah memiliki nilai sebelumnya. Metode 

Rule-Based dalam penelitian ini digunakan dalam kedua proses tagging yaitu 

Part-of-Speech (PoS) Tagging dan IOB Tagging untuk text chunking.  

Proses Transformation-Based Learning sendiri diawali dengan sebuah 

training corpus yang menentukan nilai kebenaran untuk sebuah fitur linguistik.  

Lalu dilanjutkan pada tahap pencarian dasar untuk memprediksi nilai awal dari 

suatu fitur, dan sebuah set berisi kaidah template rule yang menentukan ruang 

kemungkinan dari transformational rule (Lance Ramshaw, 1995). Pola dari 

learned rule cocok dengan kombinasi tertentu dari fitur di sekitar kata, lalu sistem 

akan menebak untuk memberikan nilai untuk kata tersebut (Lance Ramshaw, 

1995). 

Dalam implementasinya, pola atau template pada metode Rule-Based 

bermacam - macam bergantung pada bidang apa metode ini digunakan. Berikut 

ini adalah skema alur dari implementasi metode Rule-Based yang digunakan oleh 

Lance Ramshaw di tahun 1995 dalam memberikan tag pada suatu corpus. 

!

!  

Gambar 2.8 Skema implementasi metode Rule-Based. 

!
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2.2.3.2.2 Memory Based Algorithm 

Selain menggunakan Rule-Based Algorithm atau Transformation-Based 

Algorithm, pada penelitian ini juga menggunakan metode Memory-Based 

Algorithm untuk meningkatkan akurasi dalam melakukan teknik Shallow-Parsing. 

Sebuah Memory-Based Learners mengklasifikasikan suatu data 

berdasarkan kemiripannya dengan suatu data yang pernah dilihat sebelumnya 

(Tjong Kim Sang, 2002). Metode pembelajaran ini telah digunakan dalam 

berbagai penelitian mengenai Natural Language Processing dengan hasil yang 

memuaskan, sebagai contoh untuk grapheme-to-phoneme conversion (Hoste et 

al., 2000), stress assignment (Daelemans et al., 1994) dan word class tagging (Van 

Halteren et al., 2001). Pada penelitian mengenai Natural Language Processing 

tersebut, untuk melakukan klasifikasi dimana task tersebut memerlukan 

penugasan kelas untuk masing - masing karakter di setiap kata. Akan tetapi untuk 

task Shallow-Parsing sendiri, seperti yang dilakukan pada penelitian ini, 

membutuhkan sekuensi dari kata untuk dikelompokkan dan diklasifikasikan. 

Seluruh tugas Natural Language Processing dapat menggunakan 

Memory Based Learner dengan hasil yang memuaskan (Tjong Kim Sang, 2002). 

Ide utama dari Memory-Based Learning adalah sebuah konsep yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan kemiripan dengan konsep yang pernah dilihat 

sebelumnya (Tjong Kim Sang, 2002). 

Didalam sebuah sistem Memory-Based, suatu learning amounts berguna 

untuk menyimpan training data. Kemampuan sistem Memory-Based bergantung 

pada kapabilitas sistem untuk menghitung nilai kemiripan sebuah data baru 

dengan training data yang telah ada. Teknik perhitungan kemiripan yang paling 

sederhana adalah overlap metric (Daelemans et al., 2000). Teknik Overlap Metric 

membandingkan kesuaian fitur dari suatu data item dan menambahkan 1 poin 

kemiripan ketika keduanya berbeda. Nilai kemiripan antara dua data item 

direpresentasikan dengan sebuah angka antara nol dan angka dari feature, n, 
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dimana angka nol menunjukan bahwa kedua data sama persis dan n sesuai dengan 

dua item yang berbagi nilai fitur. Dengan contoh sebagai berikut. 

!
Tabel 2.4 Contoh analogi tagging menggunakan memory-based.	  

!
Pada contoh di atas terdapat dua buah training item dari Part-of-Speech 

(PoS) Tagger dan terdapat sebuah test item yang akan dicari PoS Tag-nya. Setiap 

item mengandung tiga buah fitur, kata yang perlu diberi tag (saw), sebuah 

preceding dan kata yang selanjutnya. Untuk memperoleh PoS Tag yang paling 

tepat untuk test item, akan dilakukan komparasi fitur pada test item dengan fitur 

pada training set yang pertama dan yang kedua. Nilai kemiripan dari test data 

item dengan training set yang pertama adalah training data item pertama lebih 

kecil dari pada training data set kedua, oleh karena itu, Overlap Metric akan 

memilih training data set yang pertama (Tjong Kim Sang, 2002). 

Kelemahan dari Overlap Metric adalah Overlap Metric menganggap 

semua fitur sama - sama berharga untuk menghitung nilai - nilai kemiripan, 

padahal secara umum beberapa fitur lebih penting daripada fitur yang lain. Oleh 

karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dilakukanya pemberian 

bobot. Setiap fitur diberikan bobot dimana pada contoh fitur kedua memiliki 

bobot yang lebih besar daripada dua fitur yang lainnya (Tjong Kim Sang, 2002). 

Metode yang dilakukan ini biasa disebut dengan Gain Ratio, sebuah varian dari 

normalisasi pertumbuhan informasi (Daelemans et al., 2000). Formula ini 

melakukan estimasi bobot pada fitur dengan menguji training data dan 

menentukan untuk setiap fitur seberapa banyak informasinya berkontribusi pada 

knowledge training data items, berikut ini adalah formula dari Gain Ratio. 

TRAIN 1 man saw the V

TRAIN 2 the saw - N

TEST 1 boy saw the ?
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Gambar 2.9 Formula Gain Ratio untuk memperoleh bobot dari fitur pada 

MBL. 

!
Dimana wi adalah bobot dari fitur i, C adalah set dari nilai class, dan V 

adalah set dari nilai pada fitur yang dapat diperoleh i. H(C) dan H(Vi) adalah 

entropi dari masing - masing set C dan Vi dan H ( C | v ) adalah entropi dari subset 

dari elemen yang berasosiasi dengan nilai v dari fitur i. 

Setelah diperoleh bobot dari setiap fitur, maka masing - masing training 

set dan data item dapat dibandingkan dengan test data item. Setelah diperoleh 

kemiripan maka dapat ditentukan tag yang sesuai dari test data ini. Sebuah 

algoritma Memory-Based Learning ini membangun sebuah proses pengklasifikasi 

untuk sebuah task dengan menyimpan training set atau set yang digunakan 

sebagai contoh. Setiap contoh terasosiasi sebuah fitur vector dengan salah satu 

finite number dari kelas (Walter Daelemans, 2000).	


!
2.2.3.3 Text Chunking 

Text Chunking merupakan tujuan akhir dari IOB Tagging. Pada bagian 

ini, output yang dihasilkan dari IOB Tagging sebelumnya digunakan untuk 

memisahkan dan melakukan ekstrasi frasa yang terdapat didalam suatu text, baik 

Noun Phrase (NP), Verb Phrase (VP), atau Adverb Phrase (ADVP). Berbeda 

dengan IOB Tagging, Text Chunking telah diperkenalkan terlebih dahulu sebelum 

IOB Tagging. Text Chunking diperkenalkan pertama kali oleh Abney, 1991, yang 
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terinspirasi dari penelitian psychological, Gee dan Grosjean (1983). Lalu 

penelitian Abney (1991) ini di sempurnakan oleh Ramshaw dan Marcus, 1995, 

dimana pada risetnya, mereka menggunakan metode Machine Learning untuk 

melakukan chunking pada sebuah teks. 

Text chunking terdiri atas sebuah task yang membagi teks menjadi frasa 

atau rangkaian kata, dimana kata yang berkaitan menjadi anggota kelompok frasa 

yang sama dan dituliskan secara sintaksis. Frasa - frasa ini tidak saling overlap 

yang berarti sebuah kata hanya dapat berada di dalam anggota dari sebuah chunk.  

Dengan contoh sebagai berikut. (Erik F. Tjong Kim Sang & Sabinke Buchholz, 

2000) 

!
[NP He] [VP reckons] [NP the current account deficit] [VP will narrow] 

[PP to] [NP only $ 1.8 billion] [PP in] [NP September] . 

!
Pada awalnya, chunk direpresentasikan sebagai sekelompok dari 

rangkaian kata yang diawali dan diakhiri oleh brackets. Tag yang berada setelah 

bracket pembuka menunjukkan tipe dari chunk. Tipe dari chunk sendiri dibedakan 

berdasarkan kategori sintaksis dari label bracket yang terdapat pada TreeBank 

(Bies, 1995). Tipe tipe chunk yang terdaftar di dalam TreeBank antara lain NP 

(Noun Phrase) chunk, VP (Verb Phrase) chunk, ADVP (Adverb Phrase) chunk, 

ADJP (Adjective Phrase) chunk, PP (Preposition) chunk, SBAR chunk, CONJP, 

PRT chunk, INTRJ chunk, LST chunk, UCP chunk dan terakhir Token Outside 

chunk. Namun, dalam implementasi pada Shallow-Parsing, Question Answering 

System, hanya membutuhkan 2 chunk utama yaitu NP (Noun Phrase) chunk dan 

VP (Verb Phrase) chunk. 

Di dalam chunking, sebuah kalimat dapat dibagi menjadi beberapa 

segmen yang tidak overlap sesuai dengan analisis yang cenderung sederhana. Text 

Chunking adalah proses yang melakukan pencarian frasa yang tersusun oleh Part-
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of-Speech tags dalam sebuah kalimat. (Dongqing Zhu). Contoh text chunking 

adalah sebagai berikut, dengan sebuah text yang menjadi input sebagai berikut. 

!
Saya memakai baju berwarna biru. 

!
Maka dengan menggunakan tools Text Chunking setiap frasa yang ada di 

analisis dan dilakukan anotasi baru sehingga diperoleh representasi output sebagai 

berikut 

!
{Saya|PRPI}NP {memakai|VBTO}VP {baju|NNB berwarna|NNPI biru|

JJI}NP 

!
Pembagian frasa dalam kalimat tersebut adalah dengan melakukan 

analsis IOB tag yang telah dianotasikan pada kalimat. Dimana kata yang berlabel 

I-tag merupakan bagian dari frasa dan frasa tersebut diawali oleh kata yang 

berlabel B-tag. Sedangkan kata - kata yang berlabel O-tag bukanlah merupakan 

bagian dari frasa. Di dalam kalimat contoh tersebut terdapat tiga buah frasa, dua 

frasa nomina (Noun Phrase/NP) dan sebuah frasa verba (Verb Phrase). Verb 

phrase tersebut adalah ‘memakai’. Dua Noun phrase tersebut adalah ‘saya’ dan 

‘baju berwarna biru’. Kata ‘baju’, ‘berwarna’ dan ‘biru’ tidak berdiri sendiri 

karena merupakan sebuah kesatuan yang memiliki makna sendiri dan akan 

berbeda maknanya jika berdiri sendiri. 

NP Chunking adalah pembagian sebuah kalimat yang biasa disebut 

dengan Base-NPs. Base-NPs adalah sebuah sebuah frasa nomina yang tidak 

rekursif. (Jorn Veenstra & Sabine Buchholz, 1998). Informasi mengenai NP chunk 

yang terdapat di dalam sebuah kalimat dapat dimanfaatkan untuk Information 

Retrieval atau aplikasi text mining yang lainnya. Bahkan kedepanya NP chunking 

terkadang digunakan sebagai fase pre-processing dari sebuah teknik parsing 

(Collins, 1996: Ratnaparhi, 1996). Dalam teknik parsing, NP chunking dapat 
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dilihat sebagai sebuah langkah dalam rangkaian proses klasifikasi (Jorn Veenstra 

& Sabine Buchholz, 1998). 

Selain itu, output representasi text chunk ini selanjutnya dapat 

dimanfaatkan untuk berbagai bidang seperti Keyword Extraction, Entity 

Recognition, Relation Extraction dan lain sebagainya. 

Penelitian mengenai text chunk menjadi trend yang cukup populer di area 

Natural Language Processing (NLP). Berbagai penelitian sebelumnya telah 

berhasil dilakukan dengan berbagai macam teknik yang digunakan seperti metode 

grammar-based (Bourigault, 1992), kombinasi lexical data dengan finite state atau 

konstrain grammar lain (Voutilainen, 1993), induksi model statistik dari kata atau 

kelas Part-of-Speech (Kupiec, 1993 & Ramshaw, 1995). Namun, untuk penelitian 

modern yang paling populer sekarang ini adalah menggunakan analisis Part-of-

Speech dan IOB tagging milik Lance A. Ramshaw dan Mitchell P. Marcus, 1995. 

!
2.2.3.4 Relation Finding 

Ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian proses Shallow-Parsing. 

Pada bagian ini seluruh output yang diperoleh dari masing - masing langkah 

dikumpulkan dan dianalisis hubungannya antar entitas. Ekstraksi yang dilakukan 

pada tahap ini bermacam - macam tergantung kebutuhanya untuk implementasi 

kedepan. Salah satu implementasi lanjut yang digunakan pada penelitian ini 

adalah untuk Predictive Annotation pada Question Answering System (QAS). 

Pada penelitian mengenai Predictive Annotation, Question Answering 

System, ada beberapa informasi penting yang dibutuhkan yang merupakan output 

dari proses Shallow-Parsing. Diantaranya adalah Named Entities dan Entities 

Relationship. Named Entities adalah frasa - frasa yang mengandung nama orang, 

organisasi, atau lokasi. Dengan contoh sebagai berikut. (Tjong Kim Sang & Fien 

De Meulder, 2003) 

!
[ORG$ U.N.] official [PERSON$ Ekeus] heads for [LOCATION$ Baghdad] 
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Pada kalimat tersebut terkandung 3 buah Named Entities: Ekeus adalah 

nama orang, U.N adalah organisasi, dan Baghdad adalah sebuah lokasi. Selain 

Named Entities, hubungan antar entities juga dianalisis. Informasi - informasi 

tersebut merupakan komponen penting pada proses Information Extraction. 

Bagian relation finding ini lah yang nantinya dikembangkan menjadi Predictive 

Annotation pada bagian selanjutnya di penelitian ini. 

Berbagai macam penelitian mengenai relation findings ini telah 

dilakukan. Berbagai metode pun dapat dimanfaatkan untuk melakukan analisis 

dari relasi entitas pada proses ini. Namun, metode yang cukup populer adalah 

menggunakan Machine Learning seperti Support Vector Machine (SVM), 

Memory Based (MB), Hidden Markov Model (HMM), dan Nearest Neighbours 

Machine Learning. Oleh karena itu, pada tahap ini dibutuhkan sebuah data seperti 

corpus dan lain lain yang cukup banyak untuk digunakan sebagai acuan atau 

referensi analisis. 

!
2.3 Predictive Annotation 

Predictive Annotation merupakan modifikasi tambahan pada metode 

Shallow-Parsing. Tidak ada aturan atau metode khusus yang digunakan pada 

implementasi teknik Predictive Annotation ini. Implementasinya sendiri 

tergantung pada banyak faktor seperti domain bahasa yang dianalisis, field natural 

language, tujuan output NLP dan lain sebagainya. Oleh karena itu, teknik ini 

cukup fleksibel. Predictive Annotation sendiri biasanya diimplementasikan pada 

Question Answering (QA) system yang berguna untuk menyederhanakan, mem-

filter atau indexing dari pencarian jawaban. 

Teknik ini sendiri dikenalkan oleh John Prager, Dragomir Radev, Eric 

Brown dan Anni Coden dengan nama Predictive Annotation pada riset mereka 

untuk TREC8 dengan judul “The Use of Predictive Annotation for Question 

Answering in TREC8” pada tahun 2000. Mereka mendefinisikan teknik ini 

sebagai metodologi dalam melakukan indexing teks untuk menemukan jawaban 
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yang dicari dari sebuah kalimat tanya. Dalam penelitiannya, mereka melakukan 

klasifikasi dan memberikan token, yang disebut dengan QA Token, kalimat tanya 

menjadi beberapa kategori.	  Berikut adalah contoh tabel Bahasa Inggris pada paper 

“The Use of Predictive Annotation for Question Answering in TREC8” 2000. 

!
Tabel 2.5 Daftar token Predictive pada paper “The Use of Predictive Annotation 

for Question Answering in TREC8” 2000. 

!

QA Token Question Type Example
PLACE$ Where In the Rocky Mountain

COUNTRY$ Where/What country United Kingdom

STATE$ Where/What stae Massachusetts

PERSON$ Who Albert Einstein

ROLE$ Who Doctor

NAME$ Who/What/Which Shakespeare Festival

ORG$ Who/What The US Post Office

DURATION$ How long For 5 centuries

AGE$ How old 30 years old

YEAR$ When/What year 1999

TIME$ When In the afternoon

DATE$ When/What date July 4th, 1776

VOLUME$ How big 3 gallons

AREA$ How big 4 square inches

LENGHT$ How big/long/high 5 miles

WEIGHT$ How big/heavy 25 tons

NUMBER$ How many 1,234.5

METHOD$ How By rubbing

RATE$ How much 50 per cent

MONEY$ How much $4 milion
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Dengan konsep yang sama, tetapi nama yang berbeda Ayu Purwarianti, 

Masatoshi Tsuchiya dan Seiichi Nakagawa (2006) mengimplementasikan teknik 

ini kedalam riset mereka yang berjudul “Machine Learning Approach for 

Indonesia Question Answering System”. Mereka menggunakan nama EAT, 

singkatan dari  Expected Answer Type, untuk teknik klasifikasi pertanyaan ini lalu 

menganalisisnya kedalam WordNet. Sebagai contoh, pada kalimat tanya “Di kota 

manakah, lokasi Bandara Supadio?”, ‘kota’ dinyatakan sebagi kata utama (main 

word), lalu dicocokan dengan WordNet. Pada WordNet kata kota 

direpresentasikan menjadi tiga synset. Hypernim untuk dua hasil yang pertama 

dikategorikan sebagai ‘location’ dan kategori ketiga adalah ‘group’. Dari data 

tersebut ditentukan bahwa bobot kata ‘kota’ sebagai ‘location’ adalah 0,67 dan 

‘kota’ sebagai ‘group’ adalah 0,33. Sehingga label EAT, atau kemungkinan 

jawaban yang dimiliki kalimat tanya tersebut adalah ‘LOCATION’ dengan bobot 

0,67 dan ‘GROUP’ dengan bobot 0,33. Penentuan label EAT itu sendiri 

menggunakan rule sebagai berikut. 

!
Tabel 2.6 Daftar table token EAT pada paper “Machine Learning Approach for 

Indonesia Question Answering System” (2006). 

!
Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Manish R. Joshi dan 

Rajendra Akerkar, mereka melakukan prediksi kemungkinan jawaban dari suatu 

Kata tanya Preposisis Frasa Kandidat EAT

Kapan - - date

Berapa - - date, quantity, name

Siapa - - person, location, organisation, name

Mana di, ke dari PN location, organisation

Apa (not blank) NP location, organisation, name, date

Apa/mana (blank) NP organisation, location, name , person
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kalimat tanya dengan menggunakan pola dari kalimat tanya itu sendiri, Mereka 

memberikan tag kelas kata pada setiap kata, seperti PoS Tagging. Akan tetapi, 

khusus pada kata tanya mereka menggantinya dengan tag X dengan contoh 

sebagai berikut. 

Setiap string kalimat tanya yang masuk di-parsing dan dianalisa masing - 

masing katanya. Sebagai contoh ketika terdapat input string “Siapa yang menjabat 

Rektor?”. Kalimat tanya ‘siapa' yang terdeteksi dinotasikan sebagai X, ‘menjabat’ 

merupakan kata kerja aktif yang dinotasikan sebagai V, dan ‘rektor’ dianggap 

sebagai objek yang dinotasikan sebagai O. Maka bentuk pertanyaan tersebut 

adalah XVO, dimana V berada sebelum O yang menandakan kalimat tersebut 

adalah kaliat aktif. 

Lalu X merupakan notasi untuk sebuah kata tanya. Ada beberapa kata 

tanya pada Bahasa Indonesia yang masing - masing mengacu pada sebuah 

jawaban khusus. Contohnya kata tanya ‘siapa’ yang mengacu pada jawaban 

‘orang’. Contoh kata tanya lainnya adalah ‘berapa' yang mengacu pada jawaban 

‘jumlah’. Lalu kata tanya ‘bagaimana’ dengan jawaban ‘cara’, dan lain 

sebagainya. Karena terdapat pola tersebut, untuk memudahkan maka kata tanya 

tersebut di-index dan diberi notasi sesuai dengan acuan jawaban dari kata tanya 

tersebut. 

Teknik yang digunakan Manish R. Joshi dan Rajendra Akerkar pada 

penelitian mereka yang berjudul “Shallow Parsing Based Algorithm to improve 

precision in Question Answering System” ini cukup efektif dalam mengatasi 

ambiguitas pada kalimat tanya dalam Bahasa Inggris, dengan contoh sebagai 

berikut. 

Tabel 2.7 Contoh tagging dan parsing oleh Manish dan Rejndra. 

Question 1 : Who killed Militants? XVO

Question 2 : To Whom Militants killed? SVX - XSV

Question 3 : By whom Militants were killed? XOV*
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Pada tabel diatas terdapat tiga jenis pertanyaan yang ambigu dengan 

tujuan jawaban yang berbeda. Namun, dengan teknik ini ketiga kalimat tanya 

tersebut diberi tag yang berbeda sesuai dengan pola kalimat tanyanya. Sehingga 

untuk petanyaan pertama diproses sebagai berikut. 

!
Tabel 2.8 Contoh hasil analisis oleh Manis dan Rajendra. 

!
Lalu setelah didapatkan tag dan pola kalimat tanya, maka dilakukan 

filterisasi dari jawaban yang diperoleh pada knowledge base sebagai berikut. 

!
Tabel 2.9 Tabel answer filter oleh Manish R. Joshi dan Rajendra Akerkar. 

!

Question - Who killed Militants?

POS (Killed) - VBD (Past tense)

Candidate Answer Sequence POS Exact Answer?

National army jawans killed 6 millitans!
POS (Killed) - VBD (Past Tense) Same Match YES

Militants killed 13 bus passenger!
POS (Killed) - VBD (Past Tense) Not Same Match NO

Militants killed 4 policeman!
POS (Killed) - VBD (Past Tense) Not Same Match NO

BSF jawans  in an encounter killed 3 
militant in Rajauri district!
POS (Killed) - VBD (Past Tense)

Same Match YES

In bomb attack in Srinagar militant killed 7 
peoples, 25 injured!
POS (Killed) - VBD (Past Tense)

Not Same Match NO

3 militants were killed by kashmir Police in 
bombing operation!
POS (Killed) - VBD (Past Part.)

Not Same No Match YES

5 innocent peoples were killed by militants!
POS (Killed) - VBD (Past Part.) Same No Match NO
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Dengan filter seperti tabel diatas maka diperolehlah beberapa kandidat 

jawaban yang tepat dengan pertanyaan yang pertama “Who killed militans?”. 

Perbedaan tata bahasa antara Bahasa Indonesia dengan Bahasa Inggris 

menyebabkan perbedaan dalam pengelompokan kata tanya yang ada. Oleh karena 

itu pada penelitian ini dengan cara yang sama, metode Shallow-Parsing dengan 

Predictive Annotation ini akan diimplementasikan untuk tata bahasa dalam 

Bahasa Indonesia. 

Input kalimat tanya yang sudah di-parsing dan di-index tersebut nantinya 

akan dicocok kan dengan database jawaban yang sudah ada sebelumnya. Jawaban 

yang berkaitan akan di-ranking untuk menemukan jawaban yang paling sesuai 

dengan pertanyaan yang diajukan. 

!
2.4 Algoritma Stemming Nazief dan Andriani 

Stemming merupakan sebuah proses bagian dari Information Retrieval  

(IR) System. Proses ini melakukan transformasi kata dan eliminasi pada imbuhan 

yang terdapat pada suatu kata hingga kata tersebut menjadi kata dasarnya dengan 

menggunakan aturan - aturan tertentu. 

Dalam suatu Information Retrieval (IR) System, sebuah kalimat yang 

memiliki makna yang sama dalam dokumen bisa saja memiliki form yang 

berbeda. Sebagai contoh, kedua kalimat dibawah ini memiliki form yang berbeda.  

!
“Kapan Universitas Multimedia Nusantara berdiri ?” 

“Kapan Universitas Multimedia Nusantara didirikan ?” 

!
Kedua kalimat tersebut menggunakan 2 buah kata yang berbeda pada 

key-nya, ‘diri’. Kalimat pertama menggunakan bentuk aktif dengan imbuhan 

‘ber-’  dan yang kedua menggunakan bentuk pasif dengan imbuhan ‘di- … -kan’. 

Namun,  keduanya memiliki makna atau jawaban yang dibutuhkan oleh keduanya 
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adalah sama. Dari masalah inilah, sistem stemming dibutuhkan untuk 

meningkatkan efisiensi dan akurasi pada Information Retrieval (IR) System. 

Algoritma stemming untuk bahasa yang satu berbeda dengan algoritma 

stemming untuk bahasa lainnya. Sebagai contoh Bahasa Inggris memiliki 

morfologi yang berbeda dengan Bahasa Indonesia sehingga algoritma stemming 

untuk kedua bahasa tersebut juga berbeda (Dyan, 2012). Proses stemming pada 

teks berbahasa Indonesia lebih rumit/kompleks karena terdapat variasi imbuhan 

yang harus dibuang untuk mendapatkan root word (kata dasar) dari sebuah kata.  

Pada umumnya, kata dasar pada Bahasa Indonesia terdiri dari kombinasi 

sebagai berikut. 

!
Prefiks 1 + Prefiks 2 + Kata dasar + Sufiks 3 + Sufiks 2 + Sufiks 1 

!
Karena kaidah imbuhan yang ada pada setiap bahasa berbeda - beda, oleh 

karena itu algoritma yang dapat diimplementasi terhadap suatu bahasa pun 

berbeda - beda. Untuk Bahasa Indonesia sendiri, algoritma yang cukup populer 

untuk melakukan stemming kata antara lain Algoritma Porter dan Algoritma 

Nazief dan Andriani. Dalam penelitian ini penulis menggunakan algoritma Nazief 

dan Andriani. 

!
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!  

Gambar 2.10 Flowchat dari Algoritma Stemming dengan Algoritma Nazief 

Andriani. 

!
Algoritma Nazief dan Andriani sendiri adalah algoritma stemming 

Bahasas Indonesia yang merupakan penyempurnaan dari Algoritma Porter. 

Penyempurnaan yang dilakukan adalah pengkhususan hanya untuk stemming pada 

Bahasa Indonesia. Algoritma Nazief dan Andriani merupakan sebuah Rule-Based 

Algorithm dimana terdiri dari langkah - langkah yang berisi kaidah pemrosesan 

suatu input untuk dilakukan stemming menjadi kata dasarnya.  
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Berikut ini adalah langkah-langkah dan kaidah dari algoritma Nazief dan 

Andriani. 

1. Pertama cari kata yang akan dilakukan stemming dalam kamus kata 

dasar. Jika ditemukan maka diasumsikan kata adalah root word. Maka 

algoritma berhenti. 

2. Lalu Inflection Suffixes (“-lah”, “-kah”, “-ku”, “-mu”, atau “-nya”) 

dibuang. Jika berupa partikel (“-lah”, “-kah”, “-tah” atau “-pun”) maka 

langkah ini diulangi lagi untuk menghapus Possessive Pronouns (“-ku”, 

“-mu”, atau “-nya”), jika ada. 

3. Lalu hapus Derivation Suffixes (“-i”, “-an” atau “-kan”). Jika kata 

ditemukan di kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak maka ke 

langkah 3A. 

A. Jika “-an” telah dihapus dan huruf terakhir dari kata tersebut 

adalah “-k”, maka “-k” juga ikut dihapus. Jika kata tersebut 

ditemukan dalam kamus maka algoritma berhenti. Jika tidak 

ditemukan maka lakukan langkah 3B. 

B. Akhiran yang dihapus (“-i”, “-an” atau “-kan”) dikembalikan, 

lanjut ke langkah 4. 

4. Hilangkan derivation prefixes DP (“di-”,“ke-”,“se-”,“me-”,“be-”,“pe”, 

“te-”) dengan iterasi maksimum adalah tiga kali: 

A. Langkah 4 berhenti jika: 

• Terjadi kombinasi awalan dan akhiran yang terlarang seperti 

pada Tabel 2.10. 

• Awalan yang dideteksi saat ini sama dengan awalan yang 

dihilangkan sebelumnya. 

• Tiga awalan telah dihilangkan. 

!
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Tabel 2.10 Tabel daftar kombinasi awalan akhiran yang tidak 

diizinkan. 

!
B. Identifikasikan tipe awalan dan hilangkan awalan jika ada tipe: 

• Standar: “di-”, “ke-”, “se-” yang dapat langsung dihilangkan 

dari kata. 

• Kompleks: “me-”, “be-”, “pe”, “te-” adalah tipe - tipe awalan 

yang dapat bermorfologi sesuai kata dasar yang 

mengikutinya. Oleh karena itu, gunakan aturan pada Tabel 2 

untuk mendapatkan pemenggalan yang tepat. 

!
Tabel 2.11 Cara menentukan tipe awalan untuk awalan “me-”, 

“pe-”, “be-” dan “te-”. 

!

Awalan Akhiran yang salah

be- -i

di- -an

ke- -i, -kan

me- -an

se- -i, -kan

te- -an

No. Format Kata Pemenggalan

1 berV … ber-V … | be-rV ..

2 berCAP … ber-CAP … dimana C != ‘r’ & P != ‘r’

3 BerCAerV … ber-CaerV … dimana C != ‘r’

4 belajar bel-ajar

5 berC be-C1

6 terV … ter-V … | te-rV …
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Tabel 2.11 Cara menentukan tipe awalan untuk awalan “me-”, 

“pe-”, “be-” dan “te-”. (lanjutan I) 

No. Format Kata Pemenggalan

7 terCAerV … ter-CerV … dimana C != ‘r’

8 terCP … ter-CP … dimana C != ‘r’ dan P != ‘er’

9 teC1 te-C1

10 me { l | r | w | y } V … me- { l | r | w | y } V …

11 mem { b | f | v } … me-m { b | f | v } …

12 mempe { r | l } … mem-pe …

13 mem { rV | V } … me-m { rV | V } … | me-p { rV | V } …

14 men { c | d | j | z } … men- { c | d | j | z } …

15 menV … me-nV … \ men-tV

16 meng { g | h | q } … meng-{ g | h | q } …

17 mengV … meng-V … | meng-kV …

18 menyV … meny-sV …

19 mempV … mem-pV … dimana V != ‘e’

20 pe { w | y } V … pe- { w | y } V …

21 perV … per-V … | pe-rV …

22 perCAP … per-CAP … dimana C != ‘r’ dan P != ‘er’

23 perCAerV … per-CAerV … dimana C!= ‘er’

24 pem { b | f | V } … pem- { b | f | V } …

25 pem { rV | V } … pe-m { rV | V } … | pe-p { rV | V } …

26 pen { c | d | j | z } … pen- { c | d | j | z } …

27 penV … pe-nV … | pe-tV …

28 peng { g | h | q } … peng- { g | h | q } …

29 pengV … peng-V … | peng-kV …

30 penyV … peny-sV …

31 pelV … pe-lV … kecuali “pelajar” menjadi “ajar”

32 peCerV … per-erV … dimana C != { r | w | y | l | m | 
n }

33 peCP pe=CP … dimana C != { r | w | y | l | m | n } 
dan P != ‘er’
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C. Cari kata yang telah dihilangkan awalannya ini di dalam kamus. 

Apabila tidak ditemukan, maka langkah 4 diulangi kembali. 

Apabila ditemukan, maka keseluruhan proses dihentikan. 

5. Apabila setelah langkah 4 kata dasar masih belum ditemukan, maka 

proses recoding dilakukan dengan mengacu pada aturan pada Tabel 2. 

Recoding dilakukan dengan menambahkan karakter recoding di awal 

kata yang dipenggal. Pada Tabel 2, karakter recoding adalah huruf kecil 

setelah tanda hubung (‘-’) dan terkadang berada sebelum tanda kurung. 

Sebagai contoh, kata “menangkap” (aturan 15), setelah dipenggal 

menjadi “nangkap”. Karena tidak valid, maka recoding dilakukan dan 

menghasilkan kata “tangkap”. 

6. Jika semua langkah telah selesai tetapi tidak juga berhasil maka kata 

awal diasumsikan sebagai root word. Proses selesai. 

Berikut ini adalah langkah - langkah dan kaidah dari algoritma Nazief 

dan Andriani. 

1. Jika awalannya adalah: “di-”, “ke-”, atau “se-” maka tipe awalannya 

secara berturut-turut adalah “di-”, “ke-”, atau “se-”. 

2. Jika awalannya adalah “te-”, “me-”, “be-”, atau “pe-” maka dibutuhkan 

sebuah proses tambahan untuk menentukan tipe awalannya. 

3. Jika dua karakter pertama bukan “di-”, “ke-”, “se-”, “te-”, “be-”, “me-”, 

atau “pe-” maka berhenti. 

4. Jika tipe awalan adalah “none” maka berhenti. Jika tipe awalan adalah 

bukan “none” maka awalan dapat dilihat pada Tabel 3. Hapus awalan 

jika ditemukan. 
!
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Tabel 2.12 Cara menentukan tipe awalan untuk awalan “te-”. 

!
Tabel 2.13 Daftar jenis awalan berdasarkan tipe awalannya. 

!
Kunci yang membedakan Algoritma Nazief dan Andriani dengan 

algortima lainya adalah pada algoritma ini setiap akan melakukan langkah - 

langkahya dilakukan pengecekan kedalam kamus yang ada apakah terdapat dalam 

kamus atau tidak, jika ya, maka kata tersebut sudah merupakan root atau kata 

dasar. Oleh karena itu, algoritma ini bergantung penuh pada kelengkapan kata 

yang ada di dalam kamus, semakin lengkap kamus yang ada, maka semakin 

akurat stemming yang dihasilkan. 

!

Following Characters Tipe Awalan

Set 1 Set 2 Set 3 Set 4

“-r-“ “-r-“ - - none

“-r-“ - - - ter-luluh

“-r-“ not (vowel / “-r-”) “-er-“ vowel ter

“-r-“ not (vowel / “-r-”) “-er-“ not vowel ter-

“-r-“ not (vowel / “-r-”) not “-er-“ - ter

not (vowel / “-r-”) “-er-“ vowel - none

not (vowel / “-r-”) “-er-“ not vowel - nonr

Tipe Awalan Awalan yang harus dihapus

di- di-

ke- ke-

se- se-

te- te-

ter- ter-

ter-luluh ter-
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Berikut ini di jelaskan kelebihan dari algoritma Nazief dan Andriani yang 

ditulis oleh Dylan, 2012. 

1. Memperhatikan kemungkinan adanya partikel - partikel yang 

mungkin mengikuti suatu kata berimbuhan. 

2. Proses stemming dokumen teks berbahasa Indonesia menggunakan 

Algoritma Nazief dan Adriani memiliki persentase keakuratan 

(presisi) lebih besar dibandingkan dengan stemming menggunakan 

Algoritma Porter. 

Selain kelebihan, Dylan (2012) juga menjabarkan beberapa kekurangan 

dari algoritma Nazief dan Andriani antara lain sebagai berikut. 

1. Penyamarataan makna variasi kata. 

2. Jumlah database kata dan kata dasarnya harus besar. Kesalahan 

terjadi bila kata tidak ditemukan di database dan kemudian dianggap 

kata dasar, padahal bukan. 

3. Lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pencarian kata di 

dalam kamus. 

!
2.5 Human Computer Interaction (HCI) 

Sebuah bidang pembelajaran tentang hubungan antara manusia dengan 

komputer atau informasi yang dimediasi dengan komputer (Erika Rogers, 

Introduction to Human-Computer Interaction (HCI), 2004). HCI ini juga meliputi 

sebuah desain pengembangan, dan evaluasi model, sistem, teknik dan aplikasi dari 

prespektif Human-Computer Interaction (Erika Rogers, Introduction to Human-

Computer Interaction (HCI), 2004). 

Interaksi yang dilakukan bisa dengan beberapa metode antara lain 

melalui perangkat keras, percakapan dengan bahasa sehari hari (Natural 

language), sense, motion atau gerakan dan lain sebagainya. (Erika Rogers, 

Introduction to Human-Computer Interaction (HCI), 2004). 

!
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2.6 Automatic Speech Recognizer (ASR) 

Melalui pengenalan ucapan diharapkan manusia dapat berkomunikasi 

dengan komputer dengan menggunakan suara (Safrina Amini dkk, 2012). Speech 

recognition dalam bentuk umum adalah konversi dari bentuk gelombang akustik 

menjadi sepadan dengan suatu pesan informasi yang tertulis (Stenly R. Pungus 

dkk., 2012). 

Sumber sinyal yang berasal dari ucapan seseorang, dinyatakan sebagai 

Speech Waveform. Sumber sinyal ini kemudian dianalisa ciri – cirinya agar dapat 

dibedakan antara satu sinyal dengan sinyal lain. Pengungkapan ciri dilakukan 

dengan pengolahan sinyal. Hasil dari pengolahan dan analisis sinyal adalah 

deretan vektor ciri ucapan, dinyatakan sebagai spectral feature vector. Vektor - 

vektor ini dilatih menggunakan jaringan syaraf tiruan. Pelatihan dimaksudkan 

agar pemrosesan vektor dapat dilakukan dengan cepat. Hasil dari pelatihan berupa 

deretan fonem - fonem yang membentuk data ucapan. (Stenly R. Pungus dkk., 

2012). 

Namun, pada penelitian ini penulis tidak menitik beratkan pada proses 

pengubahan gelombang akustik menjadi sebuah text. Pada proses ini penulis 

menggunakan Google Speech Recognition Library milik Google pada Android 

untuk menggantikanya. Output yang dikembalikan oleh API tersebut sudah berupa 

string. 

!
2.6.1 Google Speech Recognition Library 

Google Speech Recognition Library adalah sebuah library milik Google 

yang bekerja untuk platform Android dengan basis bahasa pemrograman Java. 

Library ini memudahkan untuk menambahkan speech recognition dan synthesized 

speech / Text-to-Speech ke aplikasi mobile di Android. Google Speech 

Recognition memerlukan internet dalam pengaplikasianya. Seluruh pemrosesan 

gelombang suara menjadi text dilakukan secara cloud. Dimana programer hanya 

cukup mengimplementasikan library tersebut.  Dan Google yang akan memroses 
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gelombang suara yang di-input-kan menjadi sebuah string. Library ini tersedia 

dalam berbagai ragam bahasa termasuk Bahasa Inggris, Bahsa Indonesia, Bahasa 

Mandarin, Bahasa Spanyol dan lain sebagainya. 

Penulis menggunakan library ini untuk membantu penelitian pada step 

pengubahan speech / gelombang akustik menjadi teks yang sepadan yang nantinya 

akan diolah dengan metode Shallow-Parsing Natural Language Processing. 

!
2.7 Teori Bahasa Indonesia 

Teknologi Natural Language Processing berkaitan sangat erat dengan 

teori suatu bahasa, karena teknologi ini diimplementasikan terhadap domain 

bahasa tertentu dan setiap bahasa cenderung memiliki kaidah - kaidahnya sendiri 

yang berbeda - beda di setiap ragam bahasa.  

Indonesian, atau orang biasa menyebutnya dengan Bahasa Indonesia, 

adalah bahasa resmi dari Indonesia. Bahasa ini digunakan kurang lebih 230 juta 

masyarakat Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia dengan 23 juta native 

speaker. Secara tipologis, bahasa ini dapat diklasifikasikan sebagian isolatif dan 

sebagian aglutinatif. (Septina Dian Larasati,  2011) 

Dalam penelitian ini, Question Answering System diimplementasikan 

kedalam domain Bahasa Indonesia. Sama seperti bahasa yang lainnya, Bahasa 

Indonesia juga memiliki kaidah penggunaannya sendiri seperti tata bahasa formal, 

frasa, kelas kata, partikel, stopwords, dan lain sebagainya. 

!
2.7.1 Frasa 

Frasa merupakan rangkaian atau kesatuan dari beberapa kata. Ada 

beberapa definisi frasa menurut para ahli antara lain adalah sebagai berikut. Frasa 

adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata yang bersifat nonpredikatif, 

atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di 

dalam kalimat (Chaer, 1994:22). Menurut Ramlan (1987:151) frasa adalah satuan 

gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih yang tidak melebihi batas unsur 
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klausa. Adapun Verhaar (1999:292) mendefinisikan frasa sebagai kelompok kata 

yang merupakan bagian fungsional dari tuturan yang lebih panjang. Sementara itu, 

menurut Koentjoro (dalam Baehaqie, 2008: 14), frasa adalah satuan gramatikal 

yang terdiri atas dua kata atau lebih dari dua kata yang tidak berciri klausa dan 

pada umumnya menjadi pembentuk klausa. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa frasa adalah gabungan dua kata atau 

lebih yang bersifat non-predikatif, maksudnya di antara kedua kata itu tidak ada 

yang berkedudukan sebagai predikat dan hanya memiliki satu makna gramatikal, 

contohnya adalah nenekku, selamat pagi, baju biru. Kata ‘Selamat pagi’, kedua 

kata penyusun tersebut memiliki arti yang berbeda ketika berdiri terpisah. 

Sedangkan, ketika menjadi sebuah frasa, gabungan kata tersebut memiliki arti 

sebagai sebuah sapaan.  

Sebuah frasa memiliki beberapa ciri yang dapat diketahui, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Terbentuk atas dua kata atau lebih dalam pembentukannya. 

2. Menduduki fungsi gramatikal dalam kalimat. 

3. Mengandung satu kesatuan makna gramatikal. 

4. Bersifat Non-predikatif. 

Cakupan mengenai frasa sangat luas. Terdapat beberapa cara untuk 

melakukan identifikasi jenis frasa dalam Bahasa Indonesia yang berdasarkan 

beberapa hal sebagai berikut. 

Berdasarkan kelas kata. Suatu frasa dapat dikelompokkan berdasarkan 

kelas kata dari penyusunnya. Frasa berdasarkan kelas kata dapat dibedakan 

menjadi 9 dengan penjelasan sebagai berikut.  

1. Frasa Nomina. Frasa Nomina adalah kelompok kata benda yang 

dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nominal dapat 

dibedakan lagi menjadi tiga jenis yaitu Frasa Nomina Modifikatif 

(mewatasi), Frasa Nomina Koordinatif (tidak saling menerangkan), 

Frasa Nomina Apositif. Dengan contoh sebagai berikut. 
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Tabel 2.14 Daftar variasi frasa nomina.	  

!
2. Frasa Verbal. Frasa Verbal adalah kelompok kata yang terbentuk dari 

kata - kata kerja. Kelompok kata ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu 

Frasa Verbal Modifikatif (pewatas) yang terdiri atas pewatas belakang 

atau pewatas depan, Frasa Verbal Koordinatif dimana dua verba yang 

digabungkan menjadi satu dengan adanya penambahan kata hubung 

'dan' atau ‘atau’ dan terakhur Frasa Verbal Apositif yaitu sebagai 

keterangan yang ditambahkan atau diselipkan. Dengan contoh sebagai 

berikut. 

Tabel 2.15 Daftar variasi frasa verbal.	  

!

Frasa Nomina Modifikatif!
rumah mungil, hari senin, buku dua buah, bulan pertama, dll.

Frasa Nomina Koordinatif!
“hak dan kewajiban”, “sandang pangan”, “sayur mayur", “lahir batin", dll.

Frasa Nomina Apositif!
• “Jakarta, Ibukota Negara Indonesia, sudah berumur 485 tahun.”!
• "Melati, jenis tanaman perdu, sudah menjadi simbol bangsa Indonesia 

sejak lama.”!
• “Banjarmasin,Kota Seribu Sungai, memiliki banyak sajian kuliner yang 

enak.njadi tempat.”

Frasa Verbal Modifikatif!
• “Ia bekerja keras sepanjang hari.”  (Pewatas belakang)!
• “Kami membaca buku itu sekali lagi. (Pewatas belakang)!
• “Kami yakin mendapatkan pekerjaan itu. (Pewatas depan)!
• “Mereka pasti membuat karya yang lebih baik lagi pada tahun 

mendatang. (Pewatas depan)

Frasa Verbal Koordinatif!
• “Orang itu merusak dan menghancurkan tempat tinggalnya sendiri.”!
• “Kita pergi ke toko buku atau ke perpustakaan.”

Frasa Verbal Apositif!
• “Pekerjaan Orang itu, berdagang kain, kini semakin maju.”!
• “Jorong, tempat tinggalku dulu, kini menjadi daerah pertambangan 

batubara.”
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3. Frasa Adjektifa. Frasa adjektifa ialah kelompok kata yang dibentuk 

oleh kata sifat atau keadaan sebagai inti (diterangkan) dengan 

menambahkan kata lain yang berfungsi menerangkan, seperti ‘agak', 

‘dapat’, ‘harus', ‘lebih’, ‘paling’ dan 'sangat. Kelompok kata ini terdiri 

dari tiga jenis, yaitu Frasa Adjektifa Modifikatif (membatasi), Frasa 

Adjektifa Koordinatif (menggabungkan), Frasa Adjektifa Apositif. 

Dengan contoh sebagai berikut. 

Tabel 2.16 Daftar variasi frasa adjektifa.	  

!
4. Frasa Adverbial. Frasa Adverbial ialah kelompok kata yang dibentuk 

dengan keterangan kata sifat. Frasa ini dibagi menjadi dua yaitu Frasa 

Adverbial yang bersifat modifikasi (mewatasi) dan Frasa Adverbial 

yang bersifat koordinatif (yang tidak menerangkan). Dengan contoh 

sebagai berikut. 

Tabel 2.17 Daftar variasi frasa adverbial.	  

Frasa Adjektifa Modifikatif!
cantik sekali, indah nian, hebat benar, dll.

Frasa Adjektifa Koordinatif!
tegap kekar, aman tentram, makmur dan sejahtera, dll

Frasa Adjektifa Apositif!
• “Srikandi cantik, ayu menawan, diperistri oleh Arjuna.”!
• “Desa Jorong, tempat tinggalku dulu, kini menjadi daerah pertambangan 

batubara.”!
Frasa Apositif bersifat memberikan keterangan tambahan. Frasa Srikandi 
cantik dan Desa Jorong merupakan unsur utama kalimat, sedangkan frasa 
ayu menawan, dan tempat tinggalku dulu, merupakan keterangan 
tambahan.

Frasa Adverbial Modifikatif!
• “Sangat baik.”  Kata baik merupakan inti dan kata sangat merupakan 

pewatas!
• Contoh lainya adalah “agak besar”, “kurang pandai”, “hampir baik", 

“begitu kuat", “pandai sekali", “lebih kuat", “dengan bangga", “dengan 
gelisah”.

Frasa Adverbial Koordinatif!
• “lebih kurang”. kata lebih tidak menerangkan kurang dan kurang tidak 

menerangkan lebih.
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5. Frasa Pronominal. Frasa Pronominal ialah frasa yang dibentuk dengan 

kata ganti. Frasa ini juga terdiri atas tiga jenis yaitu Frasa Pronominal 

Modifikatif (membatasi), Pronominal Koordinatif (menggabungkan), 

Pronominal Apositif. Dengan contoh sebagai berikut. 

Tabel 2.18 Daftar variasi frasa pronominal.	  

!
6. Frasa Numeralia. Frasa Numeralia ialah kelompok kata yang dibentuk 

dengan kata bilangan. Frasa ini terdiri atas Frasa Numeralia Modifikatif 

dan Frasa Numeralia Koordinatif. Dengan contoh sebagai berikut. 

!
Tabel 2.19 Daftar variasi frasa numeralia.	  

!
7. Frasa Interogatif Koordinatif. Frasa Interogatif Koordinatif ialah frasa 

yang berintikan pada kata tanya. Dengan contoh kalimat sebagai 

berikut.  

Frasa Pronominal Modifikatif!
“Kalian semua", “anda semua", “mereka semua", “mereka itu”, “mereka 
berdua".

Frasa Pronominal Koordinatif!
“Engkau dan aku”, “kami dan mereka", “saya dan dia”.

Frasa Pronominal Apositif!
“Kami, putra-putri Indonesia, menyatakan perang melawan narkotika.”

Frasa Numeralia Modifikatif!
• “Mereka memotong dua puluh ekor sapi kurban.” !
• “Kami membeli setengah lusin buku tulis.”

Frasa Numeralia Koordinatif!
• “Entah dua atau tiga sapi yang telah dikurbankan.” !
• “Dua atau tiga orang telah menyetujui kesepakatan itu.”

“Jawaban dari apa atau siapa ciri dari subjek kalimat.”

“Jawaban dari mengapa atau bagaimana merupakan pertanda dari 

jawaban predikat.”
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8. Frasa Demonstratif Koordinatif. Frasa Demonstratif Koordinatif ialah 

frasa yang dibentuk oleh dua kata yang tidak saling menerangkan. 

Dengan contoh kalimat sebagai berikut.  

!
9. Frasa Preposisional Koordinatif. Frasa Preposisional Koordinatif ialah 

frasa yang dibentuk oleh kata depan yang tidak saling menerangkan. 

Dengan contoh kalimat sebagai berikut. 

!
Berdasarkan fungsi pembentuknya. Frasa juga dapat dibedakan 

berdasarkan fungsi unsur pembentuknya. Frasa yang dibedakan berdasarkan 

fungsi dari unsur pembentuknya terdiri dari dua macam, yaitu Frasa Endosentris 

dan Frasa Eksosentris. Yang pertama adalah Frasa Endosentris yaitu frasa yang 

unsur-unsurnya berfungsi untuk diterangkan dan menerangkan (DM) atau 

menerangkan dan diterangkan (MD). Dengan contoh kalimat sebagai berikut.   

Tabel 2.20 Variasi frasa berdasar fungsi pembentuknya. 

!
Frasa Endosentris sendiri dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu : 

1. Frasa Atributif, yaitu frasa yang pola pembentuknya menggunakan pola 

DM atau MD. Dengan contoh sebagai berikut. 

Tabel 2.21 Daftar variasi frasa atributif.	  

“Saya tinggal di sana atau di sini sama saja.”

“Kami pergi kemari atau kesana tidak ada masalah.”

“Petualangan kami dari dan ke Jawa memerlukan waktu satu bulan.”

“Perpustakaan ini dari, oleh, dan untuk masyarakat umum.”

Diterangkan - Menerangkan (DM) - “Kuda hitam"

Menerangkan - Diterangkan (MB) - “Dua orang”

Diterangkan - Menerangkan (DM) - “Ibu kandung"

Menerangkan - Diterangkan (MD) - “Tiga Ekor”
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2. Frasa Apositif, yaitu frasa yang salah satu unsurnya (pola 

menerangkan) dapat menggantikan kedudukan unsur intinya (pola 

diterangkan). Dengan contoh sebagai berikut.  

!
3. Frasa koordinatif, yaitu frasa yang unsur-unsur pembentuknya 

menduduki fungsi inti atau kedua kata setara. Dengan contoh sebagai 

berikut. 

!
Lalu yang kedua adalah Frasa Eksosentris yaitu frasa yang salah satu unsur 

pembentuknya menggunakan kata tugas. Dengan contoh kalimat sebagai berikut. : 

dari Bandung, kepada teman, di kelurahan, dll. 

!
Berdasarkan satuan makna.	   Frasa juga dapat dikelompokkan 

berdasarkan satuan makna yang dikandung/dimiliki unsur-unsur pembentuknya. 

Untuk kategori frasa berdasarkan satuan makna yang dikandung atau yang 

dimiliki unsur-unsur pembentuknya, dapat dibagi menjadi dua yaitu Frasa Biasa 

dan Frasa Idiomatik. Yang pertama adalah Frasa Biasa yaitu frasa yang hasil 

pembentukannya memiliki makna yang sebenarnya (denotasi). Dengan contoh 

kalimat sebagai berikut. 

“Ayah membeli kambing hitam.” !

“Meja hijau itu milik ayah.“!!

“Farah si penari ular sangat cantik.”

Kata Farah posisinya sebagai diterangkan (D), sedangkan si 
penari ular sebagai menerangkan (M).

“Ayah ibu" “Kakak adik"

“Warta berita” “Kompas Gramedia”

“Dari Bandung” “Di kelurahan”

“Kepada teman" “Di kampus ini"
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Lalu yang kedua adalah Frasa Idiomatik yaitu frasa yang hasil pembentukannya 

menimbulkan/memiliki makna baru atau makna yang bukan sebenarnya 

(konotasi). Dengan contoh kalimat sebagai berikut. 

!
“Orang tua Lintang baru kembali dari Jakarta.”!!

Dalam penelitian ini frasa Bahasa Indonesia dimanfaatkan dalam metode 

Shallow-Parsing dimana setiap input yang masuk dianalisis kata kuncinya yang 

berbentuk sebuah frasa dan nantinya digunakan untuk melakukan pencarian 

jawaban pada fase Information Retrieval. Untuk itu, analisis pencarian frasa 

dalam kalimat yang dapat dilakukan menggunakan analisis kelas kata 

menggunakan PoS Tagging sesuai Bahasa Indonesia. Berikut adalah contoh daftar 

beberapa frasa yang berkaitan di dalam penelitian ini. 

!
Tabel 2.22 Daftar daftar frasa yang banyak digunakan dalam penelitian ini. 

!
2.7.2 Kelas Kata 

Komponen dasar yang menyusun suatu bahasa adalah kata. Rangkaian 

kata dapat membentuh sebuah frasa atau kalimat. Dan rangkaian kalimat dapat 

membentuk sebuah paragraf dan seterusnya. Dalam sebuah bahasa terdapat lebih 

dari puluhan ribu kata. Untuk berdiri dalam sebuah kalimat kata tersebut memiliki 

Selamat pagi Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Katak

Selamat siang Pendaftaran online Kompas Gramedia

Selamat sore Calon mahasiswa Kalender akademis

Selamat malam Formulir pendaftaran Wakil Rektor

Universita Multimedia Nusantara Teknik Informatika Ketua progam studi

Fakultas Ekonomi Sistem Komputer Biaya pendaftaran

Fakultas Komunikasi Sistem Informasi Function Hall

Fakultas Seni & Desain Ilmu Komunikasi Laboratorium computer

Fakultas ICT Sumber daya manusia Staff IT
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kedudukan dan peran serndiri yang disebut dengan kelas kata. Sehingga masing 

masing kata pada sebuah bahasa dikelompokkan berdasarkan perannya didalam 

sebuah kalimat ke dalam kelas-kelas tertentu dan menjadi posisi penting dalam 

deskripsi dan studi gramatika.  

Kelas kata adalah perangkat kata yang sedikit banyak berperilaku 

sintaksis sama (Kridalaksana, 2007). Dalam menentukan kelas kata, prinsip yang 

perlu dipegang ialah kenyataan bahwa kelas kata atau kategori kata adalah bagian 

dari sintaksis, jadi ciri - ciri tiap kata harus dijelaskan dari sudut sintaksis 

(Kridalaksana, 2007). Berikut adalah pembagian 13 kelas kata pada Bahasa 

Indonesia menurut Kridalaksana. 

Tabel 2.23 13 kelas kata pada Bahasa Indonesia menurut Kridalaksana. 

No Nama Definisi Contoh

1 Verba Verba secara umum dikena sebagai kata 
kerja.

menyapu, 
memasak

2 Adjektiva Adjektiva biasa dikenal sebagai kata sifat. adil, kesakitan

3 Nomina Nomina biasa dikenal sebagai kata benda. meja, kursi

4 Pronomina Pronomina merupakan kelas kata yang untuk 
menggantikan nomina.

kami, dia, 
ibu(nya)

5 Numeralia Numeralia merupakan kelas kata untuk 
bilangan, dapat mendampingi nomina dan 
atau mendampingi numeralia lain.

1000, dua 
pertiga, 
beratus-ratus

6 Adverbia Adverbia atau kata keterangan dapat 
mendampingi preposisi, adjektiva dan atau 
numeralia dalam konstruksi sintaksis.

sebaiknya, 
boleh, jangan-
jangan

7 Interogativa Interogativa adalah kategori dalam kalimat 
interogatif yang berfungsi menggantikan 
sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara 
atau mengukuhkan apa yang telah diketahui 
oleh pembicara

apa, siapa, 
kenapa

8 Demonstrativa Demonstrativa adalah kategori yang berfungsi 
untuk menunjukkan sesuatu di dalam maupun 
di luar wacana. 

itu, begitu, 
demikian

9 Artikula Artikula dalam bahasa Indonesia adalah 
kategori yang mendampingi nomina dasar.

si, sang

10 Preposisi Preposisi dikenal dengan kata depan. di, ke, dari
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Tabel 2.23 13 kelas kata pada Bahasa Indonesia menurut Kridalaksana. 

(lanjutan) 

!
Dari teori mengenai kelas kata inilah yang nantinya akan dikembangkan 

sebagai landasan dalam proses Part-of-Speech Tagging (PoS Tagging) pada 

penelitian. Akan tetapi dalam prosesnya (Part-of-Speech Tagging) terdapat 

perbedaan dengan teori dasarnya, hal ini terjadi karena dilakukan generalisasi 

maupun spesifikasi dan beberapa modifikasi pada klasifikasi kelas kata untuk 

memperoleh hasil automatisasi yang lebih akurat. Selain itu, modifikasi yang 

dilakukan juga dibutuhkan untuk menyesuaikan kebutuhan pada tahap 

pemrosesan yang selanjutnya. 

!
2.7.3 Imbuhan Prefix, Confix dan Suffix 

Dalam análisis atau pemaknaan kalimat pada suatu bahasa terdapat 

beberapa masalah yang timbul, salah satunya adalah penggunaan prefix dan suffix 

pada sebuah kata dalam kalimat. Permasalahan ini disebabkan karena terdapat 

perbedaan penggunaan prefix dan suffix pada masing - masing bahasa. 

No Nama Definisi Contoh

11 Konjungsi Konjungsi ata'u kata hubung berfungsi untuk 
meluaskan satuan yang lain dengan 
menghubungkan dua satuan atau lebih dalam 
konstruksi kalimat.

agar, akan 
tetapi, 
bilamana

12 Kategori Fatis Kategori fatis adalah kategori yang bertugas 
memulai, mempertahankan, atau 
mengukuhkan komunikasi antara pembicara 
dan kawan bicara. Kelas kata ini biasanya 
terdapat dalam konteks dialog, atau 
wawancara bersambutan. 

ayo

13 Interjeksi Interjeksi adalah kategori yang bertugas 
mengungkapkan perasaan pembicara dan 
secara sintaksis tidak berhubungan dengan 
kata-kata lain dalam ujaran. Interjeksi bersifat 
ekstra kalimat dan selalu mendahului ujaran 
sebagai teriakan yang lepas atau berdiri 
sendiri.

wahai, aduhai, 
astaga, 
alhamdulillah.
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Permasalahan lain yang timbul adalah, makin kompleksnya dan beragamnya 

tatanan kalimat akibat penggunaan prefix dan suffix ini. Namun, disisi lain, 

penggunaan prefix dan suffix dalam bahasa ini dapat dimanfaatkan khususnya 

untuk pemaknaan kata atau keterkaitanya dengan kata lain. Informasi lain yang 

didapatkan dari penggunaan imbuhan ini antaralain  peran kata yang diberi 

imbuhan tersebut, analisis ambiguitas kalimat, kemiripan makna, synsets, maupun 

relasi lexical. 

Sebuah kata dalam Bahasa Indonesia dapat berbentuk sederhana maupun 

kompleks, Sebuah kata sederhana semata - mata hanya berupa kata dasar dimana 

kata tersebut tidak dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil lagi, Sebuah kata 

dasar mengandung makna esensial dari kata tersebut. Dalam Bahasa Indonesia 

kata kerja utama dapat berupa transitif maupun intransitif. Beberapa kata kerja 

intransitif tidak menggunakan imbuhan, contohnya ‘bangun’, ’hidup’, ’gagal’, 

’mandi’. Akan tetapi, sebuah kata juga dapat terdiri dari sebuah kata dasar yang 

disertai satu atau lebih imbuhan. Terdapat tiga jenis imbuhan dalam bahasa 

indonesia yaitu sebagai berikut. (bahasakita.com) 

1. Prefix, adalah imbuhan yang diletakkan sebelum kata dasar. Beberapa 

contoh imbuhan prefix antaralain me-, ber-, ter-, di-, pe-, se- dan ke-. 

2. Suffix, adalah imbuhan yang berada setelah kata dasar. Beberapa contoh 

imbuhan suffix antaralain -kan, -i, -an dan -nya. 

3. Circumfix atau confix. adalah imbuhan gabungan dimana berada di 

depan dan di akhir sebuah kata dasar. Beberapa contoh imbuhan confix 

antaralain ke-…-an, per-…-an, ber-…-an, ber-…-kan, me-…-kan, me-…-

i, di-…-kan dan di-…-i. 

!
2.7.4 StopWords 

Dalam penelitian mengenai teknologi Natural Language Processing 

terdapat sebuah golongan kata yang sangat umum dimana dalam pemrosesan 

Natural Language, golongan kata ini tidak di-record untuk menghemat space atau 
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mempercepat pencarian. Golongan kata ini disaring sebelum atau sesudah 

pengolahan data Natural Language. Kata - kata ini lah yang disebut dengan 

‘StopWords’.  

Tidak ada daftar khusus atau standar tentang StopWords ini, setiap tools 

pemrosesan menggunakan list yang berbeda, bahkan beberapa pemrosesan 

menghindari penghilangan StopWords ini untuk mendukung pencarian frasa. 

Selain itu, karena perbedaan bahasa, daftar StopWords ini pun berbeda -  beda di 

setiap bahasanya. Untuk penentuan daftar kata yang tergolong StopWords ini 

sendiri biasanya dideteksi dari beberapa contoh cirinya antaralain sebagai berikut. 

1. Biasanya kata tersebut intensitas kemunculanya dalam sebuah paragraf 

relatif cukup sering. 

2. Kata tersebut relatif tidak berpengaruh banyak ketika dihilangkan dalam 

kalimat tersebut. 

3. Biasanya berupa preposisi, partikel, conjunction. 

Namun, ciri tersebut bukanlah standar wajib yang digunakan untuk 

mendeteksi StopWords dalam Natural Language Processing. Rule - rule yang di 

gunakan untuk mendeteksi StopWords cukup fleksibel dan disesuaikan dengan 

kebutuhan output pemrosesan Natural Language yang sedang dijalankan. Berikut 

adalah beberapa contoh StopWords yang cukup sering digunakan dalam Bahasa 

Indonesia. 

Tabel 2.4 Daftar Stopwords yang banyak digunakan dalam Bahasa Indonesia. 

ada akhir antar artinya bagai bahwasanya

adalah akhiri antara asal bagaikan baik

adanya akhirnya antaranya asalkan bagaimana bakal

adapun aku apa atas bagaimanakah bakalan

agak akulah apaan atau bagaimanapun balik

agaknya amat apabila ataukah bagi banyak

agar amatlah apakah ataupun bagian bapak

akan anda apalagi awal bahkan baru

akankah andalah apatah awalnya bahwa dll.
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