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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

YouTube bukanlah platform yang asing lagi bagi masyarakat umum. Pada 

platform ini semua orang dapat menonton segala jenis video dan dapat 

berkomentar secara bebas pada bagian komentar yang tersedia di setiap video. 

Namun terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam berkomentar, 

dimana mereka berkomentar hoax (berita bohong) yang dapat membuat pengguna 

YouTube menjadi resah. 

Membedakan komentar yang bersifat hoax tentunya akan sulit dilakukan. 

Oleh karena itu dibutuhkannya sebuah penelitian yang dapat membantu 

mendeteksi komentar hoax. Dengan dilakukannya sebuah penelitian mengenai 

komentar yang bersifat hoax pada komentar YouTube, akan dapat membantu 

membedakan komentar YouTube yang bersifat hoax dan yang tidak. 

Natural Language Processing atau NLP dapat menjadi solusi yang dapat 

menjawab permasalahan ini, karena dengan menggunakan NLP maka komentar 

YouTube dapat diproses dan dianalisis kata per kata sehingga komentar dapat 

dikategorikan termasuk hoax atau tidak. Topik dari komentar akan dicari 

menggunakan Latent Dirichlet Allocation, kemudian metode TF-IDF akan 

digunakan untuk menentukan kata mana yang relevan dan tidak, kemudian 

komentar YouTube dengan kumpulan berita bohong yang sudah dikumpulkan 

dari situs turnbackhoax.id akan dibandingkan. Data yang dianalisis adalah 
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frekuensi kata dan kemiripan dari komentar dengan data berita bohong. Setelah 

data dianalisis, data akan dimasukkan ke dalam Naïve Bayes classifier untuk 

diolah sehingga Naïve Bayes classifier dapat menentukan komentar yang 

terindikasi hoax dan yang tidak. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana cara mendeteksi komentar hoax pada YouTube? 

2) Bagaimana cara membedakan komentar hoax dengan komentar lain? 

3) Bagaimana cara mengimplementasikan Latent Dirichlet Allocation,       

TF-IDF, cosine similarity, dan Naïve Bayes untuk mendeteksi komentar 

hoax? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang jelas 

dalam pengembangannya.   Batasan-batasan   yang   terdapat   dalam   penelitian   

adalah sebagai berikut: 

1) Teks yang akan dianalisis adalah komentar yang ada pada video 

YouTube. 

2) Data berupa komentar video YouTube akan diambil dari channel 

Youtube Najwa Shibab. 

3) Data komentar yang akan digunakan adalah data dari bulan Oktober 
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2018 hingga April 2019 (7 bulan) menjelang pemilihan presiden 2019. 

4) Data komentar diambil menggunakan YouTube Comment Scraper. 

5) Data berita bohong diambil dari situs turnbackhoax.id. 

6) Data berita bohong diambil menggunakan ParseHub. 

7) Data berita bohong yang digunakan adalah data dari 31 Juli 2015 

hingga 12 Nov 2019. 

8) Perancangan sistem akan menggunakan bahasa pemrograman Python. 

9) Metode yang digunakan adalah Latent Dirichlet Allocation, TF-IDF, 

cosine similarity, dan Naïve Bayes. 

10) Untuk prediksi komentar hoax akan menggunakan 3 macam 

perbandingan data training dan testing yaitu 80:20, 70:30, 60:40. 

11) Bahasa yang digunakan dalam komentar dan data berita bohong 

adalah bahasa Indonesia. 

12) Penelitian ini tidak melibatkan emoticon. 

13) Penelitian ini tidak melibatkan komentar reply. 

14) Penelitian ini tidak melibatkan istilah-istilah slang yang bukan 

merupakan sebuah singkatan atau bahasa Indonesia yang tidak baku. 

15) Evaluasi performa akan dilihat dengan accuracy, precision, dan 

recall. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeteksi komentar yang 

terindikasi hoax yang ada pada komentar-komentar di YouTube dengan 
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menggunakan metode Latent Dirichlet Allocation, TF-IDF, cosine similarity, dan 

Naïve Bayes. Hasil dari penelitian ini adalah analisis mengenai komentar yang 

terindikasi hoax. Manfaat yang dapat didapatkan dari penelitian ini adalah 

mengetahui komentar-komentar YouTube yang mempunyai indikasi hoax dan 

dapat membantu YouTube merancang sebuah sistem yang dapat menyaring dan 

mengurangi penyebaran konten-konten hoax.  

 

1.5  Metodologi 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan adalah: 

1) Melakukan studi pustaka untuk mempelajari ciri-ciri hoax, natural language 

processing, Latent Dirichlet Allocation, metode TF-IDF, cosine similarity, 

Naïve Bayes, dan bahasa pemrograman Python. 

2) Melakukan pengambilan data berupa komentar YouTube dengan 

menggunakan YouTube Comment Scraper. 

3) Melakukan pengambilan data berupa kumpulan berita bohong dari situs 

turnbackhoax.id menggunakan ParseHub. 

4) Melakukan cleansing terhadap data komentar YouTube yang akan diproses. 

5) Melakukan pencarian topik dengan menggunakan Latent Dirichlet 

Allocation. 

6) Menggunakan TF-IDF dan cosine similarity untuk mencari kemiripan 

komentar YouTube dengan kumpulan berita bohong. 

7) Mendeteksi komentar yang memiliki indikasi berita bohong dengan 
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menggunakan Naïve Bayes. 

8) Menampilkan hasil analisis dengan diagram. 

9) Menyimpulkan hasil akhir dari analisis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

Laporan tugas akhir ini disusun dengan menggunakan sistematika 

penulisan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang 

penelitian yang berjudul “PENDETEKSI HOAX PADA 

KOMENTAR YOUTUBE MENGGUNAKAN COSINE 

SIMILARITY DAN NAÏVE BAYES”. Kemudian dalam bab ini juga 

dibahas penentuan rumusan dan batasan masalah serta penjelasan 

tujuan penelitian dan metodologi yang digunakan pada penelitian 

ini. Pada akhir bab ini dijelaskan mengenai sistematika penulisan 

yang digunakan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan sebagai acuan 

dalam merancang dan mengembangkan tugas akhir meliputi 

natural language processing (NLP), Latent Dirichlet Allocation, 

TF-IDF, cosine similarity, dan Naïve Bayes.  
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BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan dari 

sistem pendeteksian yaitu pengumpulan data, cleansing dan 

preprocessing data, dan proses pengerjaan. 

 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisikan hasil penelitian dan analisa terhadap hasil yang 

telah dihasilkan dalam proses pembuatan aplikasi yang meliputi 

implementasi rancangan sistem, visualisasi data dan analisa hasil. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab lima ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan 

yang diperoleh dari penelitian pendeteksian hoax pada komentar 

YouTube yang telah dilakukan serta saran untuk pengembangan 

lebih lanjut. 

 

 

  


