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   BAB I

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Televisi merupakan media massa yang sangat berpengaruh dan paling 

akrab di kalangan masyarakat  (Ardianto & Erdinaya, 2005). Stasiun televisi 

menyediakan berbagai macam program acara yang biasanya memiliki ciri khas 

tersendiri dalam penyajiannya, dimana hal itu juga akan memberikan pengaruh 

yang berbeda-beda kepada penontonnya. Beragamnya stasiun televisi yang 

ditayangkan, tentunya setiap program televisi memiliki kualitas yang berbeda. 

Dimana melalui kualitas acara, stasiun televisi dapat mempertimbangkan berlanjut 

atau tidaknya penayangan suatu acara. Untuk itu, diperlukan suatu pengetahuan 

mengenai kualitas suatu acara yang ada. Salah satunya adalah melalui sentimen 

atau opini masyarakat. 

Media sosial merupakan suatu teknologi yang dapat digunakan untuk 

menuangkan sentimen atau opini masyarakat. Salah satu teknologi yang ada yaitu 

Twitter, dimana semua orang di seluruh dunia dapat berkomunikasi dan bertukar 

informasi melalui media sosial tersebut. Beberapa tahun terakhir media social 

khususnya Twitter berkembang sangat pesat. Indonesia merupakan salah satu 

Negara dengan pengguna Twitter yang terbilang aktif (Campagne, dkk., 2012).  

Twitter merupakan layanan media sosial yang biasa digunakan 

penggunanya untuk mengutarakan pendapat mengenai kegiatan atau kejadian-

kejadian yang dialami melalui tweet pada akun Twitter mereka. Twitter yang 
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biasa digunakan untuk penyampaian opini ataupun kritik mengenai suatu produk 

sekiranya dapat dijadikan sarana yang baik untuk menampung suara atau pendapat 

mengenai suatu acara televisi. Selain itu, sifat Twitter yang selalu up-to-date  juga 

memudahkan dalam penerapan  metode analisis dalam segi data.  

Analisis sentimen merupakan bidang studi yang menganalisis pendapat, 

sentimen, penilaian, evaluasi, sikap, dan emosi seseorang terkait suatu topik, 

layanan, produk, individu, organisasi, atau kegiatan tertentu (Liu, 2012). Analisis 

sentiment dilakukan untuk menentukan apakah opini atau komentar terhadap 

suatu permasalahan, memiliki kecenderunagn positif atau negatif dan dapat 

dijadikan sebagai acuan dalam meningkatkan suatu pelayanan, ataupun 

meningkatkan kualitas produk (Pang & Lee, 2008). 

K-Nearest Neighbor merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 

untuk menganalisis sentimen yang ditujukan untuk mengolah dan 

mengklasifikasikan opini sehingga akan diketahui klasifikasi dari opini tersebut 

berupa positif, negatif, maupun netral. Dalam penelitian ini stasiun televisi yang 

dinilai adalah Net Tv, RCTI, SCTV, dan Trans Tv. Penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya penilaian terhadap suatu program televisi melalui sisi kualitas yang 

diambil dari suara para penontonnya dan mampu meningkatkan hasil akurasi dan 

dapat melakukan klasifikasi dengan hasil yang tepat, sehingga hasil keluaran 

sistem mampu menjadi acuan serta pertimbangan bagi pemirsa televisi dan dalam 

memilih stasiun televisi yang banyak disukai oleh masyarakat.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana membangun sistem yang dapat melakukan klasifikasi 

sentimen terhadap stasiun televisi menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 

 

1.3 Ruang Lingkup 

Dalam melakukan implementasi agar pembahasan dalam penelitian ini 

tidak keluar dari rumusan masalah, maka ruang lingkup yang diberikan sebagai 

berikut :  

1. Penelitian ini hanya melakukan analisis terhadap tweet berbahasa Indonesia. 

2. Data yang dinilai pada penelitian ini hanya tweet dan tweet mention yang 

berhubungan dengan stasiun televisi Net Tv, RCTI, SCTV dan Trans Tv. 

3. Pengambilan data menggunakan tweepy. 

4. Presentase data latih dan data uji yang digunakan masing-masing 30% dan 

70%  

5. Hasil analisis berupa sentiment positif, negatif dan netral. 

6. Mengetahui tingkat keakurasian metode K-Nearest neighbor dalam 

mengelompokkan sentimen tweet masyarakat terhadap tayangan televisi. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan kualitas acara yang 

ditayangkan oleh stasiun televisi berdasarkan sentimen atau opini masyarakat 

menggunakan metode K-Nearest Neighbor. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat antara lain :  

1. Mendapatkan informasi mengenai kualitas stasiun televisi, dimana informasi 

tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh masyarakat 

maupun stasiun televisi itu sendiri untuk menentukan program televisi mana 

yang lebih berkualitas. 

 

1.6 Sistematika Penelitian  

Sistematika penulisan Skripsi dibuat dengan maksud untuk memberi 

gambaran yang umum tentang penelitian yang dilakukan.Sistematika penulisan  

Skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN  

Bab 1 ini yaitu berisi tentang latar belakang masalahan yang diambil, 

menjabarkan rumusan masalah yang dihadapi, menentukan ruang lingkup untuk 

membatasi dari analisis yang akan dibuat, menentukan tujuan dan manfaat dari 

penelitian, dan terakhir yaitu sistematika penulisan. 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

bab 2 ini yaitu berisi tentang tinjauan pustaka yaitu mengacu pada penelitian-

penelitian yang telah ada sebelumnya dengan meninjau fitur, teknologi dan 

kelebihan serta kekurangan dari penelitian yang akan digunakan sebagai referensi. 

Sedangkan dasar teori berisi tentang konsep dasar serta teori-teori yang berkaitan 

dengan topik dari penelitian ini yang bertujuan untuk mendukung proses dari 
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analisis permasalahan. Selain dari itu juga yaitu memberikan gambaran teknologi 

yang digunakan sebagai pendukung dari penelitian yang akan dilakukan ini. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

pada bab 3 ini yaitu berisi penjelasan tentang perancangan sistem yang akan 

dibangun. Meliputi analisis kebutuhan bahan/data, kebutuhan peralatan serta 

perancangan sistem yang meliputi arsitektur sistem, dan rancangan antarmuka.  


