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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Di era globalisasi seperti saat ini, teknologi dapat menciptakan kemajuan 

dan efiseinsi dalam berbagai hal, mulai dari komunikasi, interaksi, hingga ekspresi 

diri seseorang. Semua kegiatan tersebut saat ini tidak lepas dari perkembangan 

teknologi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet 

yang sangat pesat juga membuat arus informasi dan berita mengalir sangat cepat 

dan mudah didapatkan. Saat ini, di Indonesia hingga periode Agustus 2015, 

pengguna internet mencapai angka 88,1 juta pengguna, dimana 79 juta pengguna 

diantaranya merupakan penngguna media sosial aktif (Social, 2015). 

 Perkemabangan arus informasi yang begitu cepat yang ditimbulkan oleh 

perkemabangan teknologi informasi dapat menyebabkan informasi berupa berita 

beredar luas secara cepat. Penyebaran berita yang sangat cepat dapat menyebabkan 

penyaringan informasi sangat sulit dilakukan. Lajunya arus informasi memberikan 

dampak yang luas pada masyarakat, bahkan mampu masuk dalam hingka ke sisi 

psikologi-sosial dan berpotensi menjadi ancaman besar bagi keutuhan Bangsa. 

Informasi yang dengan mudah didapat sangat lemah dalam hal validitas dan tidak 

jarang merupakan sebuah hoax. 

Saat ini, berita hoax sedang marak tersebar di berbagai media, baik itu cetak 

maupun online. Namun, kebanyakan dari masyarakat kurang peduli dengan adanya 

hal tersebut. Masyarakat secara umum banyak yang mempercayai informasi-

informasi yang validitasnya masih kurang kuat, bahkan menyebarkan berita atau 

informasi yang belum teruji kebenarannya. Berita hoax adalah berita palsu yang 

diada-adakan atau diputarbalikkan dari realitas sesungguhnya. Banyak kasus atau 

peristiwa yang sebenarnya tidak terjadi namun diangkat menjadi sebuah berita dan 

dikemas sebaik mungkin agar khalayak tertarik untuk membacanya.
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Hoax mampu mempengaruhi banyak orang dengan menodai suatu citra dan 

kredibilitas (Chen et al, 2014). Hoax dapat bertujuan untuk mempengaruhi pembaca 

dengan informasi palsu sehingga pembaca mengambil tindakan sesuai dengan isi 

hoax. Sebagai pesan informasi palsu dan menyesatkan, hoax juga dapat menakut-

nakuti orang yang menerimanya. Dengan demikian, sebaiknya hoax itu dapat 

dijelaskan, diidentifikasi dan diklasifikasikan (Petkovic et al, 2005). Penelitian 

terkait hoax sebelumnya telah dilakukan untuk domain email hoax (Petkovic et al, 

2005; Vukovic et al, 2009; Chen et al, 2014). 

Menurut survei yang dilakukan oleh “MASTEL” bahwa 90,30% responden 

menjawab berita Hoax adalah berita bohong yang di sengaja, 61,60% berpendapat 

berita yang menghasut, 59% berpendapat berita yang akurat, 14% berpendapat 

berita ramalan dan fiksi ilmiah, 12% berpendapat berita yang menyudutkan 

pemerintahan, 3% menjawab berita yang tidak disukai, dan 0.60% berpendapat 

tidak tahu. 

Menteri komunikasi dan informatika mengatakan sejauh ini sudah ada 

hampir 800 ribu situs yang menyebar Hoax di internet. Dari banyaknya jumlah situs 

yang menyebar Hoax di internet maka akan sangat sulit untuk dapat 

mengelompokkan informasi Hoax dan tidak di internet. Untuk mengelompokkan 

informasi tersebut, ada banyak metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah 

dengan teknik Data Mining. Data berita dan hoax yang merupakan data teks daapt 

diklasifikasikan sebagai data yang tidak terstruktur (unstructured data). Text 

Mining memegang peran penting dalam analisis Big Data yang bersifat tidak 

terstruktur seperti data teks dan dalam jumlah yang sangat besar (Xiang et al, 2015). 

Dengan adanya teknologi Text Mining yang dapat membantu memecahkan masalah 

kompleks, didukung perangkat–perangkat teknologi yang semakin maju dan sudah 

lumrah di gunakan oleh masyarakat umum. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

memecahkan masalah yang di hadapi pengguna internet terhadap informasi palsu 

(Hoax). 

Proses klasifikasi dilakukan menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier 

(NBC) Support Vector Machine (SVM). Algoritma NBC dan SVM memiliki 

tingkat akurasi yang  tinggi dalam hal klasifikasi teks (Naradhipa, 2012) Untuk 
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proses ektraksi dan eksplorasi data teks, penulis menggunakan analisis statistik 

deskriptif untuk melihat gambaran umum data dan asosiasi antar terms (kata atau 

topik yang sering dibicarakan) yang saling berkaitan. 

Diharapkan dengan penelitian ini, pihak terkait mampu mengklasifikasikan 

teks berupa berita dengan baik sehingga nantinya informasi yang ada di dalamnya 

dapat diekstraksi dengan baik serta penyajian informasi dari data yang diamati 

dapat memberikan informasi yang berguna, serta dapat mengurangi penyebaran 

hoax yang terjadi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah yang dikaji pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagimana gambaran umum data berita dan hoax pada situs detik.com dan 

turnbackhoax.id? 

2. Bagaimana klasifikasi berita dan hoax dengan menggunakan algoritma Naive 

Bayes Classifier dan Support Vector Machine? 

3. Bagaimana informasi yang didapatkan dari hasil text mining  pada data beria 

dan hoax? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Penelitian ini menggunakan data berita yang terdapat pada portal layanan 

berita detik.com dari Januari 2008-Januari 2018 dan data hoax pada situs diskusi 

dan anti hoax turnbackhoax.id dari September 2015-Januari 2018 dengan kategori 

berita hoax. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dituliskan diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui gambaran umum data berita dan hoax pada situs detik.com dan 

turnbackhoax.id. 
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2. Mengetahui hasil klasifikasi berita dan hoax dengan menggunakan algoritma 

Naive Bayes Classifier dan Support Vector Machine. 

3. Mengetahui dan mendapatkan informasi yang didapatkan dari hasil text mining  

pada data beria dan hoax. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui gambaran umum, terutama terkait dengan hoax. 

2. Dapat menjadi peringatan awal dalam menanggulangi hoax yang beredar 

dengan sangat cepat sehingga terdapat saringan informasi yang baik. 

3. Pihak yang memiliki kepentingan dapat melihat informasi-informasi 

tersembunyi, agar dapat melakukan evaluasi dan menanggulangi penyebaran 

hoax yang sangat cepat 


