
  

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang 

Membaca adalah aktivitas manusia untuk memahami apa yang dituturkan 

pihak lain melalui sarana tulisan yang biasanya untuk mengetahui isi dan ide 

pokok.  Ide pokok merupakan bagian terpenting dari sebuah paragraf yang dapat 

megetahui suatu informasi sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Manusia 

selalu ingin mengetahui informasi yang terbaru baik dari membaca buku, majalah, 

berita dan artikel. Artikel adalah salah satu informasi berupa tulisan yang 

berisikan informasi, gagasan pikiran, atau pendapat penulis yang berguna bagi 

pembaca.  

Masalah yang sering dihadapi oleh pembaca adalah ketika menemui teks 

atau artikel yang akan dibaca panjang dan sangat banyak sehingga menimbulkan 

rasa malas untuk membaca artikel tersebut dikarenakan membutuhkan waktu yang 

cukup lama untuk memahami inti dari isi artikel tersebut. Salah satu cara agar 

pembaca dapat memahami inti dari isi artikel dengan cepat adalah dengan cara 

mecari kalimat ide pokoknya sehingga pembaca paham dengan informasi yang 

terkandung di dalam artikel tersebut. Dalam mencari inti artikel maka dilakukan 

pencarian kalimat ide pokok sehingga hasil dari ide pokok tersebut akan menjadi 

sebuah informasi.  

Ide pokok adalah gagasan utama yang lebih penting dari yang lain yang 

diwujudkan dalam sebuah kalimat. Uraian atau kalimat pengembang harus selalu 

terfokus pada ide pokok agar dapat memahami dengan jelas bacaan yang kita baca 

(Saragih, 2010).   

Pencarian kalimat ide pokok merupakan proses yang sangat penting untuk 

mengetahui informasi yang terkandung dalam artikel. Cara untuk mendapatkan 

pencarian kalimat yang mengandung ide pokok pada artikel yaitu bisa dengan cara 
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mencari ide pokoknya secara manual ataupun menggunakan aplikasi pencarian 

kalimat yang mengandung ide pokok.  

Aplikasi pencarian kalimat yang mengandung ide pokok otomatis adalah 

aplikasi untuk mencari kalimat yang mengandung ide pokok secara cepat dan 

akurat untuk mendapatkan informasi dari artikel tersebut. Aplikasi ini berfungsi 

untuk mempermudah pengguna mendapatkan inti dari artikel. 

Pembobotan kalimat dalam pencarian kalimat yang mengandung ide 

pokok dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, penelitian yang pernah 

dilakukan diantaranya yaitu Pratama (2014) dan Wisnu (2015). Pratama (2014) 

melakukan penelitian tentang Rancang Bangun Aplikasi Peringkas Teks Otomatis 

Artikel Berbahasa Indonesia Menggunakan Metode Term Frequency Inverse 

Document Frequency (TF-IDF) dan K-Mean Clustering. Dengan penerapan 

metode TF-IDF bertujuan untuk menghitung bobot tiap kalimat dan pada metode 

K-Mean Clustering bertujuan untuk meminimalisasikan variasi kalimat di dalam 

suatu cluster dan memaksimalisasikan variasi kalimat antar cluster. Pemilihan 

kalimat penting berdasarkan bobot kalimat paling besar pada tiap cluster dengan 

mengambil compression sebesar 25% dan 40%. Pengujian hasil ringkasan sistem 

pada compression 40% menghasilkan rata-rata recall 60%, precision 62%, dan f-

measure 61%. Sedangkan untuk compresion 25% menghasilkan rata-rata recall 

37%, precision 44%, dan f-meansure 40%. Wisnu (2015) melakukan penelitian 

Perancangan Information Retrieval (IR) Untuk Pencarian Ide Pokok Teks Artikel 

Berbahasa Inggris Dengan Pembobotan Vector Space Model. Memanfaatkan 

Information Retrieval pada teks mining untuk menemukan ide pokok dalam teks 

pada artikel berbahasa Inggris, dapat membantu pembaca untuk lebih mudah 

memahami isi artikel dan menghemat waktu yang dibutukan untuk membaca 

secara garis besar dengan memberikan sebuah konten yang lebih ringkas dari 

artikel awal. Basis pertama yang digunakan adalah Term Frequency Inverse 

Document Frequency (TF-IDF) untuk memberikan nilai dan menggunakan 

pembobotan Vector Space Model untuk menarik hasil dari pencarian ide pokok. 

Kata kunci yang digunakan dalam  proses peringkasan adalah judul dari artikel. 
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Hasil yang didapatkan dari sistem pencarian ide pokok otomatis ini memberikan 

nilai recall 66,68%, precision 72,29%, dan f-measure sebesar 70,38%.  

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan dapat   

berhasil membangun aplikasi pencarian secara otomatis. Namun hasil yang 

diperoleh belum mencapai akurasi yang tinggi. Pada penelitian Wisnu (2015) 

pencarian ide pokok teks artikel dalam berbahasa Inggris memiliki akurasi yang 

cukup tinggi sehingga berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk 

menggunakan artikel berbahasa Indonesia dengan mengambil judul 

“Implementasi Vector Space Model Untuk Mencari Kalimat yang Mengandung 

Ide Pokok Teks Artikel Berbahasa Indonesia”. Untuk meningkatkan akurasi 

sistem pencarian, peneliti mencoba dalam proses stemming untuk bahasa 

indonesia menggunakan porter stemmer serta menggabungkan metode TF-IDF 

dan VSM. Dalam pemprosesan teks (Text Prepocessing) dilakukan tahap-

tahapannya yaitu salah satunya tahapan proses stemming yang merupakan suatu 

proses dalam IR mengubah berbagai bentuk kata kembali menjadi kata dasarnya 

yang menggunakan porter stemmer yang telah dimodifikasi dan dapat digunakan 

untuk artikel bahasa indonesia. Metode Term Frequency - Inverse Document 

Frequency (TF-IDF) merupakan suatu cara untuk memperoleh pembobotan 

berdasarkan jumlah kemunculan suatu kata (term) dalam sebuah dokumen term 

frequency (tf) dan jumlah kemuncululan  term dalam koleksi dokumen inverse 

document frequency (idf) (Mustaqhfiri, 2011) dikutip dari (Pratama, 2014). 

Selanjutnya dilakukan proses Vector Space Model (VSM) sebagai metode yang 

mengukur kemiripan antara suatu dokumen dengan kueri dengan cara 

merepresentasikan dokumen dan kueri masing-masing kedalam bentuk vektor 

dimana tiap kata yang ditemukan pada dokumen dan kueri diberi bobot dan 

disimpan sebagai salah satu elemen vektor. 

Dengan adanya penelitan implementasi Vector Space Model untuk 

mencari kalimat yang mengandung ide pokok teks artikel berbahasa Indonesia 

maka diharapkan mampu mencari ide pokok per artikel yang sebagai inti dari teks 

sehingga menjadi sebuah informasi yang akurat  sesuai dengan isi artikel aslinya 

sehingga dapat meningkatkan akurasi dari sistem pencarian.     
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1.2   Rumusan Masalah  

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis merumuskan 

masalah yang akan dibahas yaitu, bagaimana mengimplementasikan Vector Space 

Model untuk mencari kalimat yang mengandung ide pokok teks artikel berbahasa 

Indonesia serta dapat mengukur kemampuan sistem dengan pengujian nilai 

akurasi.  

1.3   Batasan Masalah 

 Agar fokus penelitian ini terjaga maka batasan masalah pada penelitian 

tugas akhir ini adalah:  

1. Artikel yang digunakan yaitu artikel yang memiliki judul artikel dan judul 

tersebut digunakan sebagai kueri.   

2. Artikel yang diolah dalam format *.txt. 

3. Artikel yang diolah adalah artikel yang hanya memiliki ide pokok pada 

awal paragraf (deduktif), akhir paragraf (induktif) dan tengah paragraf 

(ineratif).  

1.4   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian dan penyusunan 

tugas akhir ini adalah untuk mengimplementasikan Vector Space Model untuk 

mencari kalimat yang mengandung ide pokok teks artikel berbahasa Indonesia dan 

dapat mengukur kemampuan sistem dengan pengujian nilai akurasi menggunakan 

stemming algoritma porter serta menggabungkan 2 metode yaitu metode Term 

Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF) dan Vector Space Model 

(VSM).  
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1.5   Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir ini terdiri dari tujuh bab 

pokok-pokok permasalahan yang dibahas pada masing-masing yang diuraikan 

menjadi beberapa bagian: 

Bab I.  Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang gambaran umum isi tugas akhir yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan sistematika penulisan. 

Bab II.  Landasan Teori 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai Porter Stemmer, 

metode TF-IDF dan Vector Space Model. 

Bab III.  Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian yaitu identifikasi masalah, perumusan masalah, pengumpulan 

data, analisa, implementasi dan pengujian. 

Bab IV.  Analisa Dan Perancangan Sistem 

Berisi pembahasan mengenai analisa sistem meliputi analisa sistem dan 

perancangan pada aplikasi pencarian kalimat ide pokok.  

Bab V.  Implementasi 

Dalam bab ini membahas tentang implementasi aplikasi pencarian 

kalimat ide pokok, serta pengujian dan evaluasi. 

Bab VI.  Penutup 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa kesimpulan yang 

didapatkan dari pembahasan pencarian kalimat ide pokok teks artikel 

berbahasa indonesia secara otomatis disertai beberapa saran sebagai 

hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. 


