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ABSTRAK 

 
Penelitian ini dilatar belakangi dari hasil pengamatan peneliti bahwa dalam penyusunan 

konten berita surat kabar harian di suatu perusahaan penerbitan surat kabar masih dilakukan secara 

manual. Sehingga memerlukan waktu yang kurang efisien jika surat kabar harus diterbitkan setiap 

harinya. Dampak dari hal tersebut yaitu kinerja redaksi menjadi kurang efektif karena terkendalanya 

sistem yang masih dilakukan dengan manual tersebut. 

Permasalahan peneliti adalah bagaimana merancang sistem yang dapat mengklasifikasikan 

konten berita surat kabar dan bagaimana implementasi penggunaan metode text mining dan algoritma 

naive bayes classifier dalam proses klasifikasi konten berita surat kabar. Penelitian ini menggunakan 

text mining dengan metode pengklasifikasian yaitu naive bayes classifier. Mula-mula judul dan 

headline berita diproses melalui tahapan text mining dan kemudian hasilnya di klasifikasikan dengan 

metode naive bayes. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah membantu mempermudah user dalam memilih dan 

mengkategorikan konten berita sehingga meminimalkan waktu dan sumber daya manusia dalam 

pengklasifikasian dan pencarian konten berita serta membantu user dalam penyusunan surat kabar 

harian. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, direkomendasikan tujuan pokok penggunaan 

sistem pengklasifikasian ini adalah mengklasifikasikan berita secara otomatis sehingga penyusunan 

surat kabar harian bisa terselesaikan tepat waktu. 

 

 

KATA KUNCI  : konten berita, surat kabar, text mining, naive bayes. 
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I. LATAR BELAKANG 

Informasi telah menjadi kebutuhan 

utama dalam kehidupan manusia. Informasi 

bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang 

didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, 

atau instruksi. Dalam beberapa hal 

pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa 

tertentu atau situasi yang telah dikumpulkan 

atau diterima melalui proses komunikasi, 

pengumpulan intelejen, ataupun didapatkan 

dari berita juga dinamakan informasi. Di era 

modern seperti ini, kecepatan serta keakuratan 

dalam memperoleh informasi atau berita 

sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Surat 

kabar atau koran menjadi salah satu alternatif 

pilihan mendapatkan informasi yang cepat dan 

akurat. 

Surat kabar atau koran adalah barang 

cetakan yang berisi berita, informasi dan 

pendidikan yang terbit secara kontinu yang 

biasanya dicetak harian. Surat kabar 

merupakan salah satu bentuk media cetak 

yang tidak dijilid, dalam ukuran normal 

dan tiap halaman terdiri 9 kolom. Ada 

yang terbit 8 halaman, 12 halaman, 16 

halaman dan ada yang lebih dari jumlah 

itu. Surat kabar merupakan salah satu 

ragam dari ruang lingkup jurnalisme cetak. 

Surat kabar adalah lembaran tercetak yang 

memuat laporan yang terjadi di masyarakat 

dengan ciri-ciri terbit secara periodik, 

bersifat umum, isinya termasa dan aktual 

mengenai apa saja dan dimana saja di 

seluruh dunia untuk diketahui pembaca  

(Effendy,  2005: 241).  Surat  kabar 

dikembangkan   untuk bidang-bidang 

tertentu, misalnya berita untuk industri 

tertentu, penggemar olahraga tertentu, 

penggemar seni atau partisipan kegiatan 

tertentu. Selain itu, juga terdapat surat 

kabar mingguan yang biasanya lebih kecil 

dan kurang prestisius dibandingkan dengan 

surat kabar harian dan isinya biasanya 

lebih bersifat hiburan. 

Radar Kediri adalah sebuah surat 

kabar harian yang terbit di Kediri, Jawa 

Timur. Surat kabar ini termasuk dalam 

grup Jawa Pos. Berdasarkan kunjungan 

yang telah saya lakukan di Radar Kediri 

dalam pengelolaan konten berita surat 

kabar yang terbit setiap hari masih banyak 

dijumpai berbagai kendala. Karena belum 

adanya sistem yang mendukung 

pengelolaan konten berita tersebut dan 

dalam penyusunan surat kabar tersebut 

masih menggunakan sistem yang manual. 

Kendala yang dihadapi di dalam 

pengelolaan konten berita surat kabar 

meliputi : katalogisasi, klasifikasi, 

penentuan tajuk subjek, dan penjajaran.  

Dari beberapa kendala di atas, masalah 

klasifikasi menjadi penting karena 

menyangkut pada proses pencarian konten 

berita itu sendiri yang dilakukan oleh staff 

redaksi surat kabar. Kemudahan dalam 
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pencarian konten berita sangat ditentukan 

oleh bagaimana klasifikasi konten berita 

dari surat kabar tersebut diatur dengan 

baik. Jika pengklasifikasian itu tersusun 

dengan baik, maka akan didapatkan 

kecepatan dan keoptimalan dalam 

menyusun sebuah surat kabar yang terbit 

setiap hari. Untuk menyelesaikan masalah 

tersebut, maka dalam penelitian ini 

digunakan metode text mining. 

Text mining merupakan penerapan 

konsep dan teknik data mining untuk 

mencari pola dalam teks (Dharmawan, 

2014). Sumber data biasanya di dapatkan 

dari dokumen,  dan tujuannya adalah 

mencari kata-kata yang dapat mewakili isi 

dari dokumen sehingga dapat dilakukan 

analisa keterhubungan antar dokumen. 

Jadi, sumber data yang digunakan pada 

text mining adalah kumpulan teks yang 

memiliki format yang tidak terstruktur atau 

minimal semi terstruktur. Selain metode 

text mining, peneliti juga menggunakan 

algoritma Naïve Bayes Classifier (NBC) 

dengan pertimbangan bahwa aturan dalam 

NBC lebih mudah dipahami, proses 

pengkodean yang sederhana apabila 

diimplementasikan dan lebih cepat dalam 

proses perhitungan. 

 

II. METODE 

Text mining adalah bidang ilmu 

multidisipliner, melibatkan information 

retrieval (IR), text analysis, information 

extraction (IE), clustering, categorization, 

visualization, database technology, natural 

language processing (NLP), 

machinelearning, dan data mining. Dapat 

pula dikatakan bahwa text mining 

merupakan salah satu bentuk aplikasi 

kecerdasan buatan  (artificial  intelligence / 

AI) (Eko, 2011). Pada penelitian ini 

digunakan judul dan dokumen berita 

sebagai inputan untuk mengklasifikasikan 

konten berita, dalam hal ini digunakan 

Algoritma confix-stripping stemmer. 

Algoritma confix-stripping stemmer adalah 

algoritma yang digunakan untuk 

melakukan proses stemming terhadap kata-

kata berimbuhan. 

Algoritma Naive Bayes Classifier 

merupakan algoritma yang digunakan 

untuk mencari nilai probabilitas tertinggi 

untuk mengklasifikasi data uji pada 

kategori yang paling tepat. Ada dua tahap 

pada klasifikasi dokumen. Tahap pertama 

adalah pelatihan terhadap dokumen yang 

sudah diketahui kategorinya (Indriyono, 

2015). 

Pada tahap ini diuraikan langkah text 

mining dengan metode naive bayes 

classifier dalam mengklasifikasi konten 

berita surat kabar yang dijalankan oleh 

sistem. Berikut ini logika penerapan text 

mining dapat dilihat pada gambar 1 

dibawah ini. 
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Gambar 1. Logika Text Mining 
 

Mula-mula sistem akan menerima inputan 

berupa teks (judul dan headline berita surat 

kabar). Tahap awal dari proses ini adalah 

tahap teks preprocessing. Dalam tahap 

preprocessing ini terdapat beberapa proses 

awal yaitu case folding, tokenizing, 

filtering, dan stemming. Proses case 

folding yaitu proses penyaman case dalam 

sebuah dokumen serta mengkonversi 

keseluruhan teks dalam dokumen menjadi 

suatu bentuk standar (dalam hal ini huruf 

kecil atau lowercase). 

Input Judul : Vonis Sentot 20 Tahun 

Penjara Setara Tuntutan JPU, Majelis 

Hakim Juga Denda Rp 200 Juta 

Input Headline : KEDIRI KOTA– Sentot 

Yunarto, 30, terdakwa kasus pembunuhan 

dan sodomi balita, tidak mendapat 

keringanan hukuman. Kemarin, majelis 

hakim memvonis pria asal Kelurahan 

Pakunden, Kecamatan Kota Kediri ini 

dengan hukuman 20 tahun penjara. Hasil 

dari proses case folding dapat dilihat pada 

tabel 1 di bawah ini. 

Tabel 1. Hasil Proses Case Folding 

Judul Headline 

 

 

vonis sentot 20 tahun 

penjara setara tuntutan jpu, 

majelis hakim juga denda rp 

200 juta 

 

kediri kota sentot yunarto, 30, 

terdakwa kasus pembunuhan dan 

sodomi balita, tidak mendapat 

keringanan  hukuman.  kemarin, 

majelis hakim memvonis pria asal 

kelurahan pakunden, kecamatan 

kota kediri ini dengan hukuman 20 

tahun penjara. 

 

Setelah didapat proses case folding, proses 

selanjutnya yaitu tokenizing. Proses ini 

berfungsi untuk membuang beberapa 

karakter tertentu yang dianggap sebagai 

tanda baca. Proses tokenizing dapat dilihat 

pada tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Hasil Proses Tokenizing 

Judul                                          Headline 

Vonis 

sentot  

20 
tahun  

penjara 

setara  

tuntutan 

 jpu 

majelis  

hakim  

juga  
denda 

 rp 

200 

juta 

kediri  

kota  

sentot 
yunarto 

30 

Terdakwa 

Kasus  

pembunuhan  

dan 

sodomi  
balita  

tidak 

mendapat  

keringanan  

hukuman  
kemarin 

 majelis  

hakim  

memvonis 

pria 

asal  

kelurahan 

Pakunden 

kecamatan  

kota  
kediri 

ini  

dengan  

hukuman  

20 

tahun  

penjara 
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Proses selanjutnya yaitu filtering. Filtering 

berfungsi  mengambil kata-kata penting 

dari hasil token. Pada proses ini  digunakan 

algoritma stoplist (membuang kata yang 

kurang  penting) atau wordlist (menyimpan 

kata yang penting). Stoplist/ stopword 

adalah kata-kata yang tidak deskriptif yang 

dapat dibuang dengan pendekatan bag-of-

word. Contoh stopword : “yang”, “dan”, 

“di”, “dari”, “ke”, dsb. Proses ini juga 

terjadi pada tahap Text Transformation. 

Poses filtering dapat dilihat pada tabel 3 

dibawah ini. 

Tabel 3. Hasil Proses Filtering 

Judul Headline 

vonis  

sentot  

tahun 

penjara 

tuntutan 

majelis 

 hakim  

 denda  

 juta 

 kediri  

 kota  

 sentot  

 yunarto  

 terdakwa  

 kasus 

pembunuhan 

 sodomi  

 balita  
 mendapat 

 keringanan  

 hukuman  

 kemarin  

 majelis  

 hakim  

 memvonis  

 pria 

 asal  

 kelurahan  
 pakunden 

 kecamatan  

 kota 

 kediri 

 ini  

 hukuman  

 tahun  

 penjara 

 

Proses terakhir dari tahap preprocessing 

yaitu proses stemming. Proses ini 

berfungsi mencari kata dasar dari setiap 

kata yang berimbuhan. Proses stemming 

dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini. 

Tabel 4. Hasil Proses Stemming 

Judul Headline 

 vonis  

 sentot  

 tahun 

 penjara 

 tuntut 

majelis  

 hakim  

 denda  

 juta 

 kediri  

 kota  

 sentot  

 yunarto  

 dakwa 

 kasus  

 bunuh  

 sodomi  

 balita  

 dapat 

 ringan  

 hukum  

 kemarin  

 majelis  

 hakim  

 vonis  

 pria  

 asal 

 kelurahan  

 pakunden 

 kecamatan 

 kota  

 kediri 

 ini  

 hukum  

 tahun  

 penjara 

 

Setelah melalui tahapan text mining, 

didapatkan daftar kata yang diperoleh dari 

konten berita diatas dapat dilihat pada tabel 

5 di bawah ini. 

Tabel 5. Daftar Kata Konten Berita 

No Kata Frekuensi No Kata Frekuensi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

 vonis  

 sentot  

 tahun  

 penjara  

 tuntut 

 majelis  

 hakim  

 denda  

 juta 

 kediri  

 kota  

 yunarto  

 dakwa 

 kasus 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

 bunuh  

 sodomi  

 balita  

 dapat 

 ringan  

 hukum  

kemarin 

 pria  

 asal 

 kelurahan    

pakunden   

kecamatan 

 ini 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Jumlah Frekuensi Kata 36 

 

Tahap terakhir yaitu pattern discovey, 

yaitu tahap penting untuk menemukan pola 

atau pengetahuan (knowledge) dari 

keseluruhan teks. Proses yang dilakukan 

pada tahap ini adalah operasi text mining, 

dan biasanya menggunakan teknik-teknik 

data mining. Pada penelitian ini teknik data 

mining yang digunakan yaitu klasifikasi 

data yang berupa teks dengan 

menggunakan algoritma naive bayes 

classifier. Berikut proses pattern discovery 

: 

a. Perhitungan (Klasifikasi dengan Naive 

Bayes). 

Karena pengetahuan masih kosong 

maka langsung dihitung probabilitasnya 

(P (xi|Vj). 

Diketahui :  

Frekuensi Hukum dan Kriminal = 36 

Frekuensi Politik dan Pemerintahan = 0 

Frekuensi Peristiwa = 0 

Jumlah kata = 27 
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1) Pada kategori hukum dan kriminal : 

P(vonis | hukum dan kriminal) = 

(2+1) / (36+27) = 0.047 

P(sentot | hukum dan kriminal ) = 

(2+1) / (36+27) =0.047, Dan hasil 

seterusnya tertera dalam Tabel 2.6. 

2) Pada kategori politik dan 

pemerintahan :  

P(vonis|edukasi) = (0+1) / 

(0+27)=0.037 

P(sentot|edukasi) = (0+1) / 

(0+27)=0.037, Dan hasil seterusnya 

tertera dalam Tabel 6. 

3) Pada kategori peristiwa : 

P(vonis |peristiwa) = (0+1) / 

(0+27)=0.037 

P(sentot|peristiwa) = (0+1) / 

(0+27)=0.037, Dan hasil seterusnya 

tertera dalam Tabel 6. 

Pengetahuan kata pada dokumen yang 

terbentuk terlihat pada Tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Daftar Pengetahuan Kata Konten 

Berita 

 

 

 

No 

 

 

 

Kata 

Frekuensi 

Hukum 

&   

Kriminal 

Frekuensi 

Politik & 

Pemerintaha

n 

Frekuens

i 

Peristiwa 

Probabilitas 

Hukum & 

Kriminal 

Probabilitas 

Politik & 

Pemerintaha

n 

Probabilitas 

Peristiwa 

1 
2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

 vonis  
 sentot 

 tahun  

 penjara  

 tuntut  

 majelis  

 hakim  

 denda  

 juta 

 kediri  

 kota  

 yunarto  
 dakwa  

 kasus  

 bunuh  

 sodomi  

 balita  

 dapat  

 ringan  

 hokum 

 kemarin  

 pria  

 asal 

kelurahan 

 pakunden 

kecamatan  

 ini 

2 
2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0.047 
0.047 

0.047 

0.047 

0.032 

0.047 

0.047 

0.032 

0.032 

0.047 

0.047 

0.032 
0.032 

0.032 

0.032 

0.032 

0.032 

0.032 

0.032 

0.047 

0.032 

0.032 

0.032 

0.032 
0.032 

0.032 

0.032 

0.037 
0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 
0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 
0.037 

0.037 

0.037 

0.037 
0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 
0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 

0.037 
0.037 

0.037 

0.037 

 

b. Perhitungan (Vj) 

Diketahui :  

Jumlah konten berita hukum dan 

kriminal = 1  

Jumlah konten berita politik dan 

pemerintahan = 0  

Jumlah konten berita peristiwa = 0 

P (hukum dan kriminal) = 1/1 = 1 

P (politik dan pemerintahan) = 0/1 = 0 P 

(peristiwa) = 0/1 = 0 

c. Perhitungan klasifikasi berita 

Setelah diketahui nilai probabilitas kata 

pada kategori berita ( P (xi|Vj))  dan 

nilai perhitungan probabilitas kategori 

berita (P (Vj)), kemudian untuk 

menentukan hasilnya dilakukan 

perhitungan P(x) = ( P (xi|Vj))* (P 

(Vj)). Sebelumnya dilakukan 

perhitungan perkalian semua 

probabilitas kata terhadap kategori 

berita ( P (xi|Vj)). Perhitungannya 

seperti dibawah ini : 

Hasil kali P(hukum dan kriminal) = 

1.385416e-39 

Hasil kali P(politik dan pemerintahan) = 

2. 195061e-39 

Hasil kali P( peristiwa) = 2. 195061e-39 

Perhitungan :   

P(x) = ( P (xi|Vj))* (P (Vj)) 

P(kata pada kategori hukum dan 

kriminal ) = 1.385416e-39 *1= 1 

P(kata pada kategori politik dan 

pemerintahan) = 2. 195061e-39 *0 = 0 
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P(kata pada kategori peristiwa) = 2. 

195061e-39 *0 = 0  

Jadi  dari  proses  klasifikasi  tersebut  

diperoleh  hasil  kategori   yaitu 

Hukum dan Kriminal. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

A. Hasil 

Pengujian sistem pada penelitian 

ini menggunakan metode black 

box.Metode black box ialah 

pengujian yang dilakukan dengan 

mengamati hasil eksekusi melalui 

data uji dan memeriksa 

fungsional dari perangkat lunak. 

Berikut skenario pengujian dapat 

dilihat pada tabel 7 : 

Tabel 7. Skenario Pengujian 

Item Uji Detail Pengujian Jenis Uji 

Login Verifikasi data login black box 

Pengolahan 

Data 

Training 

Tambah data black box 

Ubah data black box 

Cari data black box 

Hapus data black box 

Klasifikasi Pencarian pola black box 

Pengolahan 

Data Testing 
Percobaan data testing black box 

Tampil Data 
Menampilkan data 

training maupun testing 
black box 

 

Dari pengujian klasifikasi 200 

data training dan 80 data testing 

diperoleh jumlah data yang 

benar sebanyak 230 dan data 

yang salah sebanyak 50 dengan 

tingkat akurasi sebanyak 79%. 

Dari pengujian sistem yang 

dilakukan dengan menggunakan 

black box, didapatkan hasil 

bahwa sistem evaluasi yang 

dirancang bebas dari kesalahan 

sintaks dan secara fungsional 

mengeluarkan hasil yang sesuai 

dengan harapan. Namun 

kelemahan dari sistem ini adalah 

belum mampu menghasilkan 

pengkategorisasian dengan 

maksimal. Hasil pengujian dapat 

dijadikan masukan untuk 

memperbaiki sistem. 

 

B. Kesimpulan 

1. Dari data konten berita dapat 

dihasilkan sebuah dataset 

yang dapat diproses dan 

dijadikan pola untuk menjadi 

acuan melakukan testing 

untuk menentukan 

pengklasifikasian konten 

berita. 

2. Implementasi perancangan 

sistem klasifikasi konten 

berita dengan metode text 

mining menggunakan 

algoritma naive bayes 

classifier ini sudah sesuai 

dengan tujuan penelitian 

dengan menghasilkan suatu 

pengklasifikasian konten 

berita sesuai kategori yang 

telah ditentukan dengan 

tingkat akurasi mencapai 

79%. 
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