
  

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1    Artikel 

Artikel adalah tulisan lengkap yang dimuat dalam surat kabar atau majalah 

yang mempunyai judul, pembahasan dan penutup (Semi, 1995). Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka (2008) 

mendefinisikan artikel yaitu karya tulis lengkap di majalah dan surat kabar. 

Artikel biasanya berisi nasihat tentang cara memelihara kesehatan, lingkungan, 

cara mengerjakan sesuatu, cara menghadapi masalah, hasil penemuan, hasil 

bacaan, dan berbagai pengalaman (Semi, 1995). 

Artikel adalah sebagai karya tulis semi ilmiah. Artikel semi ilmiah adalah 

tulisan hasil ekspresi dan kreativitas penulis dalam melahirkan pendapat atau 

pandangan tentang sesuatu yang dia pikirkan atau dia imajinasikan yang 

dipublikasikan dalam surat kabar ataupun majalah umum (Semi, 1995) dikutip 

oleh (Pratama, 2014). 

2.2    Ide Pokok 

Ide adalah rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan cita-cita. 

Pokok adalah yang terutama, yang sangat penting. Dari pendapat di atas dapat 

disimpulkan bahwa 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 kita dapat memahami dengan jelas 

bacaan yang kita baca (Saragih, 2011). Menurut Sutarni (2008:113) ada beberapa 

jenis paragraf berdasarkan letak ide pokoknya yaitu: 
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1. Pada awal paragraf (deduktif) Ide pokok yang terletak di awal paragraf 

disebut dengan paragraf deduktif. Pengertian awal paragraf dapat 

merupakan kalimat pertama. Cara inilah yang paling banyak digunakan.  

2. Pada akhir paragraf (induktif) Ide pokok dapat pula ditempatkan pada 

bagian akhir pada paragraf. Mula-mula dikemukakan fakta-fakta ataupun 

uraian-uraian, kemudian dari fakta-fakta itu penulis menggeneralisasikannya 

ke dalam sebuah kalimat inti. 

3. Pada tengah paragraf (ineratif) Ide pokok dapat pula ditempatkan pada 

bagian tengah paragraf. Kalimat inti diletakkan di tengah dalam paragraf.  

4. Pada awal dan akhir paragraf (campuran) Paragraf ini disusun dengan 

mengemukakan hal umum, diikuti mengemukakan hal-hal khusus dan 

diakhiri dengan mengetengahkan hal-hal umum lagi. Hal umum yang 

dikemukan pada awal paragraf mempunyai maksud yang sama dengan hal 

umum yang diketengahkan pada akhir paragraf. Dalam paragraf ini terdapat 

dua kalimat utama. Paragraf campuran dimulai dengan mengemukakan 

sebuah kalimat utama, kalimat utama itu dijelaskan dengan beberapa 

kalimat penjelas, kemudian diakhiri dengan mengemukakan kembali 

kalimat utama terdahulu. 

Cara Menentukan Ide Pokok biasanya ditulis secara eksplisit dalam kalimat 

utama. Jika kalimat utama tidak dihadirkan secara eksplisit karena paragraf tidak 

mempunyai kalimat utama maka ide pokok dapat disimpulkan sendiri oleh 

pembaca berdasarkan kalimat-kalimat dalam paragraf.  

Selain itu, menurut bapak Riky Hermanda, S.Pd guru Bahasa Indonesia di 

SMA Muhammadiyah Pekanbaru menyatakan bahwa jika artikel memiliki banyak 

paragraf maka ide pokoknya terdapat pada satu kalimat yang terfokus pada inti 

artikel tersebut.  

Berdasarkan penjelasasan ide pokok diatas maka dari hasil pencarian ide 

pokok dalam sebuah artikel dapat menjadi informasi. Informasi adalah data yang 

diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang 

menerimanya (Jogiyanto, 1990). 
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2.3    Information Retrieval 

Information Retrieval merupakan sistem yang menerima kueri dari 

pengguna, kemudian dilakukan ranking terhadap dokumen berdasar kesesuian 

terhadap kueri. Hasil ranking yang diberikan pada pengguna merupakan dokumen 

yang menurut sistem memiliki relevansi terhadap kueri, tetapi tingkat relevansi itu 

sendiri merupakan hal yang subjektif tergantung dari pengguna yang dipengaruhii 

oleh berbagai macam faktor seperti topik, pewaktuan, sumber informasi maupun 

tujuan pengguna. Model sistem temu kembali menentukan detail sistem temu 

yaitu meliputi representasi dokumen maupun kueri, fungsi pencarian (retrieval 

function), dan notasi kesesuaian (relevance notation) dokumen terhadap kueri 

(Wisnu dan Hetami, 2015). Information Retrieval terbagi dari beberapa bagian 

yang  dijabarkan sebagai berikut: 

1. Text Operations, meliputi pemilihan katakata dalam kueri maupun 

dokumen (term selection) dalam proses transformasi dokumen atau kueri 

menjadi term index (indeks kata-kata). 

2. Kueri formulation, memberi bobot pada indeks kata-kata kueri. 

3. Ranking, mencari dokumen-dokumen yang relevan terhadap kueri dan 

mengurungkan dokumen tersebut berdasarkan kesesuaiannya dengan 

kueri. 

4. Indexing, membangung basis data indeks dari koleksi dokumen Dilakukan 

terlebih dahulu sebelum pencarian dokumen dilakukan.    

2.4     Penginputan Kueri 

Artikel yang digunakan dalam penelitian adalah artikel pendek yang 

memiliki judul artikel. Pengguna melakukan pencarian kalimat yang mengandung 

ide pokok dengan memformulasikan suatu kueri pencarian. Kueri yang diinputkan 

yaitu judul dari artikel. Proses dimulai ketika user menginputkann artikel kedalam 

sistem, dimana user hanya menginputkan artikel yang berformat .txt yang ingin 
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dicari kalimat ide pokoknya. Sistem akan memproses artikel tersebut dengan 

melakukan indexing dan diproses menggunakan metode TF-IDF dan VSM.   

2.5    Pemprosesan Teks 

Text preprocessing adalah tahapan untuk mempersiapkan teks menjadi 

data yang akan diolah di tahapan berikutnya. Inputan awal pada proses ini adalah 

berupa dokumen. Text preprocessing pada penelitian ini terdiri dari beberapa 

tahapan, yaitu: proses pemecahan kalimat, proses case folding, proses filtering 

kalimat, proses tokenizing kata, dan proses stemming 

 

         Gambar 2.1 Proses Text Preprocessing 

2.5.1 Pemecahan Kalimat 

Memecah dokumen menjadi kalimat-kalimat merupakan langkah awal 

tahapan text preprocessing. Pemecahan kalimat yaitu proses memecah string teks 

dokumen yang panjang menjadi kumpulan kalimat- kalimat. Dalam memecah 

dokumen menjadi kalimat-kalimat menggunakan fungsi split(), dengan tanda titik 

“.” tanda tanya ”?” dan tanda seru “!” sebagai delimiter untuk memotong string 

dokumen. Dengan menghilangkan tanda-tanda tersebut dokumen akan terpotong 

menjadi kalimat. Contoh hasil pemecahan dokumen menjadi kalimat dapat dilihat 

pada tabel 2.1 (Anggreni, 2014). 
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Tabel 2.1. Contoh pemecahan kalimat 

 

2.5.2 Case Folding 

Case folding adalah tahapan proses mengubah semua huruf dalam teks 

dokumen menjadi huruf kecil semua, serta menghilangkan karakter selain a-z dan 

dianggap sebagai delimiter (Anggreni, 2014). 

Tabel 2.2. Contoh case folding  

Pemecahan Kalimat  Case folding 

- Taman kanak-kanak merupakan 

pendidikan formal 

- Kegiatan TK dilakukan melalui 

belajar sambil bermain 

- taman kanak-kanak merupakan 

pendidikan formal 

- kegiatan tk dilakukan melalui 

belajar sambil bermain 

 

2.5.3 Tokenizing Kata 

Tokenizing adalah proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata 

yang menyusunnya. Pemecahan kalimat menjadi kata-kata tunggal dilakukan 

dengan men-scan kalimat dengan pemisah (delimiter) white space (spasi, tab, dan 

newline) (Anggreni, 2014). 

Tabel 2.3 Contoh Tokenizing kata 

 

2.5.4 Filtering  

Filtering merupakan proses penghilangan stopword. Stopword adalah kata 

kata yang sering kali muncul dalam dokumen namun artinya tidak deskriptif  dan 

tidak memiliki keterkaitan dengan tema tertentu. Didalam bahasa Indonesia 

Kalimat  Pemecahan Kalimat 

Taman kanak-kanak merupakan pendidikan 

formal. Kegiatan TK dilakukan melalui 

belajar sambil bermain.  

- Taman kanak-kanak merupakan 

pendidikan formal 

- Kegiatan TK dilakukan melalui 

belajar sambil bermain 

Case Folding kalimat Tokenizing kata 

 

- taman kanak-kanak merupakan 

pendidikan formal 

- kegiatan tk dilakukan melalui 

belajar sambil bermain 

taman, kanak, merupakan, pendidika, 

formal, kegiatan, tk, dilakukan, melalui, 

belajar, sambil, bermain 
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stopword dapat disebut sebagai kata tidak penting, misalnya “di”, ”oleh”, “pada”, 

”sebuah”, ”karena” dan lain sebagianya (Anggreni, 2014). 

Tabel 2.4 Contoh Filtering  

 

2.5.5 Stemming dengan Algoritma Porter Stemmer 

 Stemming merupakan suatu proses yang terdapat dalam sistem IR yang 

mentransformasikan bentuk kata-kata yang terdapat dalam suatu dokumen ke 

kata-kata akarnya (root word) dengan menggunakan aturan-aturan tertentu untuk 

meningkatkan kualitas informasi yang didapatkan. Sebagai contoh, kata makanan, 

memakan, dimakan akan distem ke root wordnya yaitu “makan”. Ada beberapa 

algoritma yang dapat digunakan untuk stemming dalam bahasa indonesia, yaitu 

algoritma Nazief dan Andriani, algoritma Porter, algoritma Arifin dan Setiono, 

algoritma Idris dan Mustofa, algoritma Vega, algoritma Ahmad, Yussof dan 

Sembok  

 Algritma Porter pada dasarnya stemming khusus bahasa Inggris yang 

ditemukan oleh Martin Porter 1980. Mekanisme algoritma dalam mencari kata 

dasar suatu kata berimbuhan dengan membuang imbuhan-imbuhan (atau lebih 

tepatnya akhiran) pada kata–kata bahasa Inggris karena dalam bahasa Inggris 

tidak mengenal awalan. Bahasa Inggris datang dari kelas yang berbeda, beberapa 

modifikasi telah dilakukan untuk membuat Algoritma Porter sehingga dapat 

digunakan sesuai dengan bahasa Indonesia (Malik, 2012). 

Pada penelitian ini menggunakan porter stemming untuk bahasa indonesia 

(Tala, 2003) dikutip oleh (Mustaqhfiri, Abidin, dan Kusumawati, 2011). Terdapat 

lima aturan pada proses stemming untuk bahasa Indonesia menggunakan porter 

stemmer, yaitu :  

Hasil tokenizing  Filtering  

taman, kanak, merupakan, pendidikan, 

formal, kegiatan, tk, dilakukan, melalui, 

belajar, sambil, bermain  

- taman  

- kanak 

- pendidikan  

- formal 

- kegiatan  

- tk  

- belajar  

- bermain 
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1. Penanganan terhadap partikel infleksional, yaitu: lah, tah, kah. Contoh: 

duduklah, makanlah.  

2. Penanganan terhadap kata ganti infleksional, yaitu: ku, mu, dan nya. 

Contoh: sepedaku, bukunya.  

3. Penanganan terhadap prefiks derivasional pertama, yaitu : meng dan 

semua variasinya, peng dan semua variasinya, di, ter, dan ke. contoh : 

membakar, pengukur, kekasih.  

4. Penanganan terhadap prefix derivasional kedua, yaitu : ber dan semua 

variasinya serta per dan semua variasinya. Contoh: berlari, belajar, 

perkata.  

5. Penanganan terhadap Sufiks derivasional, yaitu kan, am dan i. Contoh: 

ambilkan,  janjian dan dapati.  Karena struktur morfologi bahasa Indonesia 

yang rumit maka kelima tahap aturan tidak cukup untuk menangani proses 

stemming bahasa Indonesia. Kesulitan membedakan kata yang 

mengandung imbuhan baik prefiks maupun sufiks dari kata dasar yang 

salah satu suku katanya merupakan bagian imbuhan, terutama dengan kata 

dasar yang mempunyai suku kata lebih besar dari dua.  

Tabel 2.5 Aturan Pembentukan Prefiks Derivasional Pertama 

Prefiks Penganti 
Kondisi 

Tambahan 
Contoh 

Meng NULL NULL mengukur   ukur 

Meny S V....* menyapu  sapu 

Men NULL NULL menduga  duga 

men  T V.... menuduh   tuduh 

Mem P V.... memilah   pilah 

Mem NULL NULL membaca   baca 

Me NULL NULL merusak   rusak 

Peng NULL NULL pengukur   ukur 

Peny S V.... penyelam   selam 

Pen NULL NULL pendaki   daki 
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Pen T V.... penari   tari 

Pem P V.... pemilah  pilah 

Pem NULL NULL pembaca   baca 

Di NULL NULL diukur   ukur 

Ter NULL NULL tersipu   sipu 

Ke NULL NUL terkasih   kasih 

  

Tabel 2.6 Aturan Pembentukan Prefiks Derivasional Kedua 

Prefiks Penganti 
Kondisi 

Tambahan 
Contoh 

Ber NULL NULL berlari  lari 

Bel  NULL Ajar  belajar  ajar 

Be  NULL Kerja  bekerja  kerja  

Per  NULL NULL perjelas   jelas 

Pel  NULL Ajar  pelajar  ajar 

Pe  NULL NULL pekerja   kerja 

 

Tabel 2.7 Aturan Pembentukan Sufiks Derivasional 

Sufiks  Penganti Kondisi Tambahan Contoh 

kan  NULL Prefiks, 

₵{ke,peng} 

Tarikan  tarik 

(meng)ambilkan  

ambil 

An  NULL Prefiks ₵{di, 

meng, ter} 

Makanan  makan (per) 

janjian  janji 

I NULL Prefiks, ₵{ber, ke, 

peng} 

Tandai  tanda 

(men)dapati  dapat 

 

Contoh :   

 sekolah  sekolah (kata dasar, tidak dilakukan stemming)  

 duduklah  duduk (dilakukan proses stemming)  
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Berdasarkan urutan tahapan pada penanganan kata berimbuhan, maka 

terdapat beberapa kemungkinan dalam kesulitan membedakan suatu suku 

kata merupakan imbuhan atau bagian kata dasar : 

1. Kata dasar mempunyai suku kata terakhir (partikel infleksional) serta 

kata tersebut tidak mendapat imbuhan apapun. Contoh: istilah.  

2. Kata dasar mempunyai suku kata terakhir (partikel infleksional) dan 

mempunyai prefiks. Contoh: bersalah.   

3. Kata dasar mempunyai suku kata terakhir (kata ganti infleksional) 

serta kata dasar tersebut tidak mendapatkan imbuhan apapun. Contoh : 

bangku.  

4. Kata dasar mempunyai suku kata terakhir (kata ganti infleksional) dan 

mengandung prefiks. Contoh: bertanya.  

5. Kata dasar mempunyai suku kata pertama (prefiks derivasional 

pertama) serta kata dasar tersebut tidak mendapatkan imbuhan apapun. 

Contoh: diagram, kenang.  

6. Kata dasar mempunyai suku kata pertama (prefiks derivasional 

pertama) dan mempunyai sufiks derivasional. Contoh: disiplinkan, 

pentungan.  

7. Kata dasar mempunyai suku kata pertama (prefiks derivasional kedua) 

serta kata dasar tersebut tidak mendapatkan imbuhan apapun. Contoh : 

pelangi, perban.  

8. Kata dasar mempunyai suku kata pertama (prefiks derivasional) dan 

mempunyai sufiks derivasional. Contoh: belakangan, pejamkan.   

9. Kata dasar mempunyai suku kata terakhir (sufiks derivasional). 

Contoh: koleksi, dominan.  

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, maka dibuat kamus-kamus kecil 

untuk melengkapi proses stemming ini. Terdapat  9 kamus kecil, yaitu :  

1. Kamus partikel. Seperti: masalah 

2. Kamus partikel berprefiks. Seperti: menikah  

3. Kamus milik. Seperti: bangku. 

4. Kamus milik berprefiks. Seperti: bersuku. 
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5. Kamus prefiks 1. Seperti: median.  

6. Kamus prefiks 1 bersufiks. Seperti: terapan.  

7. Kamus prefiks 2. Seperti : percaya.  

8. Kamus prefiks 2 bersufiks. Seperti: perasaan.  

9. Kamus sufiks. Seperti: pantai.  

Kondisi ukuran adalah jumlah minimum suku kata dalam sebuah kata. 

Karena dalam bahasa Indonesia, kata dasar setidaknya mempunyai 2 suku kata. 

Maka kondisi ukuran dalam proses stemming bahasa Indonesia adalah dua. Suku 

kata didefinisikan memiliki satu vokal. 

Tabel 2.8 Contoh Stemming kalimat 

 

2.6    Inverted Index 

Menurut Manning dkk (2009), Inverted Index merupakan konversi dari 

dokumen asli yang mengandung sekumpulan kata dokumen daftar kata 

(dictionary) yang berhubungan dengan dokumen terkait dimana kata-kata tersebut 

muncul. Dictionary adalah daftar kata yang diperoleh dari hasil pengindeksan 

dokumen (Alparisi, 2015).  

2.7    TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) 

Pembobotan kata adalah setiap kata yang telah di index yang iambil dari 

daftar kata (Inverted index) akan dilakukan perhitungan bobot sesuai dengan 

skema pembobotan yang dipilih (Alparisi, 2015).  

Metode TF-IDF merupakan metode untuk menghitung nilai/bobot suatu 

kata (term) pada dokumen. Metode ini akan mengabaikan setiap kata-kata yang 

Filtering  Stemming 

- taman  

- kanak 

- pendidikan  

- formal 

- kegiatan  

- tk  

- belajar  

- bermain 

Taman 

kanak 

pendidikan 

formal 

giat 

tk 

belajar 

      main 
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tergolong tidak penting (Pradnyana dan Sanjaya, 2012). Gupta dan Lehal (2010) 

menggambarkan TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency) 

menggunakan teori bahwa istilah dalam dokumen berbanding terbalik dengan 

jumlah dokumen dalam korpus yang berisi istilah tersebut (Silvia, 2014). 

Pembobotan ini adalah suatu pengukuran statistik untuk mengukur 

seberapa penting sebuah kata dalam kumpulan dokumen. Tingkat kepentingan 

meningkat ketika sebuah kata muncul beberapa kali dalam sebuah dokumen tetapi 

diimbangi dengan frekuensi kemunculan kata tersebut dalam kumpulan dokumen. 

TF-IDF dapat dirumuskan sebagai berikut,  

      (     )     (    )            (2.1) 

Keterangan: 

dj  = Dokumen ke-j 

tk  = Term ke-k 

Dimana sebelumnya dihitung terlebih dahulu Term Frequency (TF) yaitu 

frekuensi kemunculan suatu term di tiap dokumen. Kemudian dihitung Inverse 

Document Frequency (IDF) yaitu nilai bobot suatu term dihitung dari seringnya 

suatu term muncul di beberapa dokumen. Semakin sering suatu term muncul di 

banyak dokumen, maka nilai IDF nya akan kecil. Berikut rumus-rumus TF dan 

IDF. 

   (     )    (     )  (2.2) 

Keterangan : 

TF  = Jumlah frekuensi term 

f  = Jumlah frekuensi kemunculan 

dj  = Dokumen ke-j 

tk  = Term ke-k 

Lalu untuk menghitung nilai IDF bisa menggunakan persamaan sebagai 

berikut, yaitu : 

     
 

   
   (2.3) 

Atau 

       
 

   
   (2.4) 
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Keterangan : 

IDF  = bobot term 

D  = Jumlah total dokumen (kalimat) 

df  = Jumlah kemunculan dokumen yang mengandung term 

 

Persamaan (2.3) hanya boleh digunakan apabila hanya terdapat satu buah 

dokumen saja yang diproses sedangkan persamaan (2.4) digunakan pada proses 

yang melibatkan banyak dokumen (Wisnu dan Hetami, 2015). 

2.8    Vector Space Model 

Vector space model adalah suatu model yang digunakan untuk mengukur 

kemiripan antara suatu dokumen dengan suatu kueri. Pada model ini, kueri dan 

dokumen dianggap sebagai vektor-vektor pada ruang n-dimensi, dimana n adalah 

jumlah dari seluruh term yang ada dalam leksikon. Leksikon adalah daftar semua 

term yang ada dalam indeks. Salah satu cara untuk mengatasi hal tersebut dalam 

model vector space adalah dengan cara melakukan perluasan vektor. Proses 

perluasan dapat dilakukan pada vektor kueri, vektor dokumen, atau pada kedua 

vektor tersebut (Basuma, 2013).  

Pada sistem IR, kemiripan antar dokumen didefinisikan berdasarkan 

representasi bag of words dan dikonversi ke suatu  model ruang vektor (vector 

space model, VSM). Pada VSM, setiap dokumen di dalam database dan kueri 

pengguna direpresentasikan oleh suatu vektor multi dimensi. Dimensi sesuai 

dengan jumlah term dalam dokumen yang terlibat pada model ini:  

a. Vocabulary merupakan kumpulan semua term berbeda yang tersisa dari 

dokumen setelah preprocessing dan mengandung t term index. Term-term ini 

membentuk suatu ruang vektor. 

b. Setiap term i di dalam dokumen atau kueri j, diberikan suatu bobot (weight) 

bernilai real wij. 

c. Dokumen dan kueri diekspresikan sebagai vektor t dimensi dj = (w1, w2, ..., 

wtj) dan terdapat n dokumen di dalam koleksi, yaitu j = 1, 2, ..., n. 
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Contoh dari model ruang vektor tiga dimensi untuk dua dokumen D1 dan 

D2, satu kueri pengguna Q1, dan tiga term T1, T2 dan T3 diperlihatkan pada 

gambar 2.2 (Wisnu & Hetami, 2015).  

 

Gambar 2.2 Vector Space Model 

Konsep vektor pada information retrieval dapat ditulis dalam rumus 

sebagai berikut : 
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 ............................................................ ...........(2.5) 

Dimana: 

Wij  = bobot istilah i pada dokumen j = tfij * idfj................................................................(2.6) 

Wiq  = bobot istilah j pada kueri i = frekij * idfj................................................(2.7) 

Dalam model ruang vektor, koleksi dokumen direpresentasikan oleh 

matriks termdocument (atau matriks term-frequency). Setiap sel dalam matriks 

bersesuaian dengan bobot yang diberikan dari suatu term dalam dokumen yang 

ditentukan. Nilai nol berarti bahwa term tersebut tidak hadir di dalam dokumen. 

Contoh matrik term-document untuk database dengan n dokumen dan t term 

berikut adalah gambar matriks term document: 
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Gambar 2.3 Contoh Matriks Vector Space Model 

Dengan W adalah bobot dari kueri dan dokumen. Setelah mendapatkan nilai 

cosine tiap-tiap dokumen, maka hasil bobot dari kata kunci diurutkan. Bobot yang 

besar menjadi prioritas sebagai dokumen yang akan diambil sebagai ide 

pokoknya.  

2.9    Pengujian Hasil Akurasi 

Akurasi merupakan ukuran seberapa dekat suatu hasil pengujian yang 

benar atau diterima dari kuantitas besaran yang diukur. Tingkat pencarian dapat 

dikatakan sangat baik apabila tingkat akurasinya mencapai lebih dari 90% 

excellent (tinggi sekali), 89%-80% very good (sangat tinggi), 79%-64% 

satisfactory (tinggi), 63%-51% sufficient (cukup), 50%-0% insufficient (rendah) 

(Koerich dkk, 2003). Tujuan perlu dilakukannya pengujian terhadap sistem 

pencarian adalah untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan aplikasi dalam 

mengukur kualitas hasil pencarian. Untuk menghitung tingkat akurasi dapat 

menggunakan persamaan rumus 2.8 berikut ini: 

 

Akurasi  =  
                          

                       
      ................................................(2.8) 
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2.10   Penelitian Terkait 

Dengan studi penelitian terkait, diharapkan nantinya akan memudahkan 

penulis untuk menggarap peneltian ini nantinya. Karena dengan berpedoman pada 

penelitian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dapat 

dijadikan sebagai referensi atau pedoman oleh penulis.   

 Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, dapat 

dilihat pada Tabel 2.9 berikut:  

Tabel 2.9 Penelitian Terkait 

No Judul Nama 

Peneliti 

Metode dan 

Perbedaaan 

Hasil Tahun 

1 Perancangan 

Information 

Retrieval (IR) 

Untuk 

Pencarian Ide 

Pokok Teks 

Artikel 

Berbahasa 

Inggris Dengan 

Pembobotan 

Vector Space 

Model 

Dwija 

Wisnu B, 

Anandini 

Hetami 

- TF-IDF dan 

Vector Space 

Model 

- Artikel bahasa 

inggris 

Penelitian ini 

dilakukan pencarian 

ide pokok dalam teks 

artikel berbahasa 

Inggris. 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 

2015 
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artikel. Hasil yang 

didapatkan dari 

sistem pencarian ide 

pokok otomatis ini 

memberikan nilai 

recall 66,68%, 

precision 72,29%, 

dan f-measure 

sebesar 70,38%.  

2 Pencarian 

Alamat 

Fasilitas 

Umum 

Menggunakan 

Metode Vector 

Space Model 

Devi 

Basuma 

Vector Space 

Model 

Berdasarkan 

penelitian yang telah 

dilakukan, model 

ruang vektor yang 

digunakan 

memberikan hasil 

yang baik dan dapat 

melakukan 

perangkingan 

dokumen. 

2013 

3 Rancang 

Bangun 

Aplikasi 

Peringkas Teks 

Otomatis 

Artikel 

Berbahasa 

Indonesia 

menggunakan 

Metode Term 

Frequency – 

Inverse 

Document 

Frequency 

Fendra 

Pratama 

- TF-IDF dan K-

means 

-Stemming 

algoritma 

Nazief dan 

Andriani 

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-

meansure 61%. 

Sedangkan untuk 

compression 25% 

2014 
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(TF-IDF) dan 

K-means 

Clustering 

 

menghasilkan rata-

rata recall 37%, 

precision 44%, dan f-

meansure 40%.  

4 Peringkasan 

Teks Otomatis 

Berita 

Berbahasa 

Indonesia 

Menggunakan 

Metode 

Maximum 

Marginal 

Relevance 

Muchamm

ad 

Mustaqhfir

i, dkk 

-MMR 

-Stemming 

algoritma 

Porter Stemmer 

Metode maximum 

marginal relevance 

dapat digunakan 

untuk meringkas 

single dokumen 

secara otomatis 

dengan menggunakan 

judul artikel berita 

sebagai kueri, hasil 

dari uji coba yang 

menghasilkan rata-

rata recall 60%, 

precision 77%, dan f-

measure 66% 

berdasarkan 

perbandingan sistem 

dengan ringkasan 

manual. 

2011 

5 Sistem Temu 

Kembali Video 

Berdasarkan 

Substitle Bahasa 

Indonesia 

Berbasis Web 

Dengan 

Menggunakan 

Metode Vector 

SpaceModel 

Salman 

Alparisi 

- Vector 

SpaceModel 

- Stemming 

algoritma 

Nazief dan 

Andriani 

Sistem ini dapat 

melakukan pencarian 

video pada softsub 

yang telah 

dimasukkan kedalam 

sistem sebagai 

korpus. Selain itu, 

sistem dapat 

menampilkan hasil 

pencarian lebih baik 

dibandingkan dengan 

2015 
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pencarian 

berdasarkan judul 

dan sistem dapat 

menampilkan hasil 

pencarian dari 105 

dokumen dengan 

nilai precision = 

0,853 atau hasil 

pencarian memiliki 

kemiripan sebesar 

85,3% terhadap kata 

pencarian dengan 

batasan koleksi 

dokumen.   

6 Studi Temu 

Kembali 

Informasi 

(Information 

Retrieval) 

Dengan  Model 

Ruang Vektor 

 

Elvia 

Budianita 

-Model ruang 

vektor 

-Tidak 

menggunakan 

stemming  

Dari hasil studi ini 

diperoleh kesimpulan 

bahwa semakin 

banyak suatu istilah 

muncul dalam 

dokumen maka bobot 

suatu istilah semakin 

kecil, begitu pula 

sebaliknya.  

Dokumen yang 

berhasil ditemukan 

sistem (ruang vektor) 

bersifat partial match 

(agak relevan), dan 

frekuensi istilah kueri 

pada setiap dokumen 

mempengaruhi nilai 

similarity 

coefficience. Selain 

2008 



 

II-19 

 

 

itu, kemampuan 

sistem information 

retrieval dengan 

model ruang vektor 

rata-rata berada pada 

kelas interval 

kesesuaian sedang 

(0.34-0.66).   

 

 

 

 

 

 


