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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berita adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia. 

Berita bagi seseorang adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan 

manusia yang perlu baginya untuk mewujudkan falsafah hidupnya. Berita bagi suatu 

surat kabar adalah keterangan mengenai peristiwa atau isi pernyataan manusia yang 

perlu bagi pembacanya untuk mewujudkan falsafah hidupnya (A.M. Hoeta Soehoet, 

2003, h. 23). 

Berita saat ini telah menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dihilangkan 

dari kehidupan sehari-hari, karena tidak hanya melalui televisi ataupun radio, melalui 

situs-situs berita online dapat mengetahui berita-berita yang ada. Oleh karena 

semakin banyaknya berita yang dapat di terbitkan melalui situs-situs online ini tentu 

menjadi masalah tersendiri bagi para penerima berita dan penyampai berita itu 

sendiri. Terkadang berita yang disampaikan itu tidak begitu penting namun tetap 

terima, dengan begitu perlu adanya penyeleksian berita tersebut sesuai dengan 

kategorinya terlebih dahulu, sehingga berita yang tadinya kurang teratur dapat lebih 

mudah diterima oleh penerima berita sesuai dengan kategori yang diinginkan.Oleh 

karena itu diperlukannya pengklasifikasian topik berita.   

 Pada penelitian sebelumnya, (Wibisono, 2005) telah dibuat analisa mengenai 

klasifikasi berita berbahasa Indonesia dengan menggunakan metode Naïve bayes 

classifier, mampu melakukan pengklasifikasian yang efektif dengan keakuratan 

89,47%. Berdasarkan penelitian lainnya (Ramadhana Sanja, 2014) dalam jurnalnya 

Klasifikasi otomatis Dokumen Berita Kejadian Berbahasa Indonesia menggunakan 

metode Naïve bayes classifier, dengan menghasilkan akurasi pada data uji yang 
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bersumber dari situs resmi kompas menghasilkan nilai akurasi 30 dokumen data latih 

memiliki nilai akurat 20% dan dari 60 dokumen data latih memiliki nilai akurat 80%, 

dengan menggunakan metode Naïve bayes classifier (NBC) Pengelompokan data teks 

berita dan abstract akademis mampu menghasilkan akurasi yakni 91% data teks 

berita dan 82% pada data akademik (Hamzah, 2012). Berdasarkan penelitian Cahyo 

Darujati (2010), Metode Naïve Bayes dikenal dengan algoritma klasifikasi simple 

Bayesian. Algoritma ini banyak digunakan karena terbukti efektif untuk kategorisasi 

teks, sederhana, cepat dan akurasi tinggi. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan 

dilakukan klasifikasi topik berita pada situs berita nasional Kompas online yaitu 

berita  kesehatan, olah raga dan hiburan dengan menggunakan metode Naive Bayes 

berdasarkan teks dokumen.  

Tujuan dari algoritma Naive Bayes (Reggy Pasya Trinanda, dkk) adalah untuk 

mengklasifikasi objek baru berdasarkan atribut dan training samples (data latih). 

Dimana hasil dari sampel uji yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dan 

kategori pada Naive Bayes. Algoritma Naive Bayes meenggunakan ketetanggaan 

sebagai nilai prediksi akurasi yang sangat bagus dan akurat. Berdasarkan penelitian 

(Khamar, 2013) yang mencoba membandingkan tingkat akurasi dari 2 algoritma yaitu 

k-NN,  Naive Bayes, didapat bahwa metode Naive Bayes  merupakan teknik yang 

baik untuk melakukan klasifikasi pencarian yang akurat. Algoritma Naive Bayes pada 

penelitian ini akan bertindak sebagai algoritma yang akan melakukan klasifikasi topik 

berita.  

Dengan adanya penelitian “ Penerapan Metode Naive Bayes Classifier untuk 

Klasifikasi Topik Berita”, diharapkan mampu mengimbangi atau meningkatkan 

akurasi dalam menentukan topik berita pada penelitian sebelumnya. Dengan 

melakukan proses filtering pada tahap text pre-prosessing dengan harapan dapat 

meningkatkan akurasi . 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di latar belakang, maka 

rumusan masalah pada penelitian ini adalah : “Bagaimana menganalisa dan 

merancang klasifikasi topik berita dengan menggunakan metode Naive Bayes 

Classifier”. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar cakupan penelitian tidak terlalu luas, maka diperlukan batasan masalah. 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Dokumen yang digunakan hanya berbahasa Indonesia dari situs berita online 

Detik.us  

2. Kata yang digunakan hanya dari judul dan teras berita. 

3. Menggunakan algoritma stemming nazief adriani. 

4. Dataset berjumlah 150 data. Terdiri dari Berita Hiburan, Olahraga, Kesehatan.     

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : “Mengukur tingkat akurasi metode Naive Bayes dalam 

menentukan klasifikasi topik berita”. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini dibagi menjadi enam bab, 

seperti dijelaskan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan dasar-dasar penulisan tugas akhir yang terdiri dari latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan spesifikasi 

pembahasan penelitian yang akan diangkat. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam proses 

penelitian yaitu, perumusan masalah, studi pustaka, pengumpulan data dan informasi, 

serta alur penelitian. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisikan tentang analisa dari penelitian yang dilakukan dalam tugas 

akhir ini sekaligus menerangkan klasifikasi berita, analisa data, analisa proses 

menggunakan metode Naive Bayes, serta perancangan dari sistem yang akan dibuat. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah implementasi berdasarkan analisa 

yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, skenario pengujian, hasil uji dalam 

penelitian dan evaluasi hasil pengujian. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan penelitian dan 

beberapa saran sebagai hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan dan 

pengembangan lebih lanjut.  


