PENCARIAN BUKU PERPUSTAKAAN SMA MUHAMMADIYAH 2 GENTENG
MENGGUNAKAN NAÏVE BAYES CLASSIFIER
1

Febri Eko Waluyo (1110651132)
Bagus Setya Rintyarna,S.T.M.Kom
3
Deni Arifianto, S. Kom
Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember
Email : Febriekow18@gmail.com
2

ABSTRAK
Perpustakaan tempat yang sering di kunjungi. Hampir setiap instansi mempunyai
perpustakaan, maka dari itu diperlukan peningkatan pelayanan untuk kenyamanan
pengunjung. Pencarian buku pada aplikasi di setiap perpustakaan harus dapat mencakup
kebutuhan perpustakaan tersebut, dengan kemudahan melakukan pencarian buku maka akan
menambah kenyamanan pengunjung dalam mencari buku yang diinginkan. Dengan metode
pencarian dokumen sinopsis atau teks maka hal itu dapat dilakukan. Dengan metode Naïve
Bayes Classifier untuk pencarian beberapa judul dan ketegori yang terdapat pada database
perpustakaan tersebut. Tahapan dalam metodologi penelitian terdiri dari: pengumpulan
dokumen (dataset), proses text mining, Hasil Naive Bayes Classifier, dan Analisa Hasil.
Metode Naive Bayes Classifier merupakan metode yang digunakan untuk mengklasifikasi.
Dengan menggunakan metode ini maka pencarian akan dilakukan dengan melibatkan
deskripsi atau sinopsis dari setiap buku, sehingga ada lebih banyak referensi yang di
tampilkan dalam pencarian. Tentunya referensi tersebut berkaitan dengan kata yang di
masukkan oleh pengunjung pada mesin pencarian di aplikasi perpustakaan tersebut. Dengan
demikian diharapkan dapat membantu pengunjung dalam melakukan pencarian buku yang
diinginkan. Hasil perhitungan dataset yang diuji dengan metode Naive Bayes Classifier yaitu
ada dua uji coba pertama hasil judul Biologi 0,0048 dan kimia 0.0006 dan kedua hasil judul
Sejarah 0,0012. Dari hasil kedua tersebut nilai paling tinggi merupakan judul yang sesuai
dengan dokumen pada waktu di proses pencarian dengan menginputkan dokumen dan
hasilnya yaitu menunjukkan uji coba pertama dengan judul buku Biologi dan uji coba kedua
judul buku Sejarah.
Kata kunci : metode Naïve Bayes Classifier, pencarian, perpustakaan, sinopsis, kimia,
biologi.

1

2

LIBRARY BOOK SEARCH SMA MUHAMMADIYAH 2 GENTENG USING NAÏVE
BAYES CLASSIFIER
1

Febri Eko Waluyo (1110651132)
Bagus Setya Rintyarna,S.T.M.Kom
3
Deni Arifianto, S. Kom
Informatics Engineering Program Faculty of Engineering, University of Muhammadiyah
Jember
Email : Febriekow18@gmail.com
2

ABSTRACT
Libraries are places often visited. Almost every agency has a library, therefore it is
necessary to increase service for the convenience of visitors. Search books in each library
applications must be able to cover the needs of the library, with the ease of searching, the
book will add to the comfort of visitors in finding the desired book. With search methods
synopsis or text document then it can be done. With the method of Naïve Bayes classifier to
search multiple titles and categories contained in the library database. Stages in research
methodology consisted of: the collection of documents (dataset), the process of text mining,
Naive Bayes classifier Results and Analysis Results. Naive Bayes classifier method is the
method used to classify. By using this method, the search will be carried out with the
involvement of the description or synopsis of each book, so there are more references in the
show in the search. The reference of course related to the words entered by visitors in search
engines in the library application. It is expected to assist visitors in searching the desired
book. The calculation result dataset tested by the method of Naive Bayes classifier that there
are two first test results of a title Biology 0.0048 and chemistry of 0.0006 and the results of
the title History of 0.0012. From the results of the second highest value is the title that
corresponds to the document at a time in the search process with input documents and the
results are showing the first test with the title of the book Biology and the second trial title
history books.
Keywords: method Naïve Bayes classifier, search, libraries, synopsis, chemical, biology.
Pendahuluan

lebih cepat mengetahui daftar judul buku

1.1 Latar Belakang

yang sesuai dengan inti/sinopsis buku serta

1

Perpustakaan merupakan tempat yang

tempat penyimpanan buku yang ada pada

cukup sering dikunjungi baik hanya sekedar

perpustakaan

membaca ataupun untuk mencari referensi.

dibutuhkan metode Naïve Bayes Classfier

Fasilitas dan kenyamanan bagi pengunjung

untuk pencarian judul

merupakan hal

dokumen berupa data sinopsis yang ada di

ditingkatkan

yang senantiasa perlu

diantaranya

tersebut.

Untuk

itu

buku (di sini

mempermudah

perpustakaan) yang akan diterapkan dalam

pengunjung dalam hal pencarian buku

membangun perangkat lunak pencarian

dengan memanfaatkan software yang ada

pada Aplikasi Perpustakaan. Fungsinya

sehingga dapat membantu para pengunjung

untuk mempercepat proses pencarian data
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buku pada Aplikasi Perpustakaan sehingga

untuk memproses pencarian judul buku

membantu meningkatkan pelayanan pada

yang sesuai dengan sinopsis buku sesuai

perpustakaan. Jumlah buku diperpustakaan

dengan kategori diingikan, serta prosesnya

SMA Muhammadiyah 2 Genteng sebanyak

lebih mudah dan cepat. Permasalahan yang

450 buku namun yang diujikan sebanyak 28

sering

dokumen sinopsis buku.

Muhammmadiyah 2 Genteng salah satunya

Naïve

Bayes Classifier merupakan

dihadapi

adalah

diperpustakaan

pencarian

judul

SMA

buku

masih

salah satu metode machine learning yang

menggunakan manual dan memakan waktu

menggunkan perhitungan

lebih banyak, hal ini menyebabkan siswa

Pada

proses

pencarian

probabilitas.
buku

kesulitan dalam mencari buku dalam waktu

pengunjung menginputkan kata kunci

singkat. Dengan adanya aplikasi ini bisa

terlebih dahulu untuk mencari judul buku

membantu pengujung untuk mencari judul

yang sesuai dengan inti buku/sinopsis

buku yang bisa langsung memasukan kata

sesuai dengan kategori diingikan, serta

kunci

prosesnya lebih mudah dan cepat. Dalam

pengunjung inginkan, maka dalam proses

proses pencarianbuku masih menggunakan

tersebut akan menghasilkan judul buku

manual. Disini akan menggunakan query

yang diingikan sesuai dengan data kunci

dalam proses pencarian. Query adalah

yang sudah diinputkan. Dengan demikian

standard

pengunjung perpustakaan dapat dengan

query

judul

tanguage

untuk

mendefinisikandan memanipulasi database

query

menghasilkan

yang spesifik

pencarian

yang

sesuai

dengan

kategori

mudah mencari judul buku dengan cepat.

yang didukung oleh database server.
Pemilihan

yang

Untuk memecahkan permasalahan

akan yang telah dibahas, penulis memeberikan
sesuai solusi

dengan

pencarian

judul

buku

dengan pengunjung inginkan. Pada proses berdasarkan masing-masing dari isi sebuah
pencarian

ini,

data

yang

didapat buku menggunakan metode Naïve

merupakan hasil dari proses akhir Naïve Classifier.

Oleh

karena

itu,

Bayes
penulis

Bayes Classifier. Naïve Bayes Classifier mengangkat judul tentang “Pencarian Buku
menghitung peluang dari satu kelas dari Perpustakaan SMA Muhammadiyah 2
masing-masing atribut yang ada, dan Genteng Menggunakan Metode Naïve
menentukan kelas mana yang paling Bayes Classifier”.
optimal sehingga mempermudah dalam
proses pencarian.
Pada proses pencarian judul buku
pengunjung akan memasukan kata kunci

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan
sebelumnya,

maka

terdapat

beberapa
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permasalahan yang dapat diangkat dari

judul buku berdasarkan sinopsis yang

tugas akhir ini, antara lain :

sudah diinputkan.

1. Bagaimana proses pencarian judul3.
buku agar memudahkan pengunjung 1.5 Manfaat
diperpustakaan SMA Muhammadiyah

Manfaat dari penerapan proposal tugas

2 Genteng ?

akhir ini adalah :

2. Bagaimana cara menerapkan metode
Naïve

Bayes

Classifier

1. Memudahkan

dengan

pencarian judul buku ?

2. Dapat melakukan pencarian buku-buku

permasalahan,
mempunyai

menyimpang
maka
batasan

tugas

jauh

di

perpustakaan

SMA

dari

3. Dapat melakukan proses text mining

ini

dengan perhitungan akurasi sinopsis

sebagai

buku menggunakan metode Naive

akhir

masalah

berikut :
1. Kalimat

ada

Muhammadiyah 2 Genteng.

1.3 Batasan Masalah
tidak

dalam

pencarian informasi buku.

yang

Agar

pengunjung

Bayes Classifier.
bahasa

yang

digunakan

menggunakan bahasa indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2. Dataset yang digunakan dalam metode
ini adalah sinopsis pada masing-

2.1 Text mining
Text mining adalah salah satu bidang

masing buku yang ada diperpustakaan

khusus dari data mining. Sesuai dengan

SMA Muhammadiyah 2 Genteng.

buku The Text Mining Handbook, text

3. Jumlah pencarian sinopsis yang di

mining dapat didefinisikan sebagai suatu
proses menggali informasi dimana seorang

ujikan yaitu sebanyak 28 buku.

user

berinteraksi

dengan

sekumpulan

dokumen menggunakan tools analisis yang

1.4 Tujuan
Tujuan dari tugas akhir ini antara lain :

merupakan komponen-komponen dalam

1. Menggunakan metode Naïve Bayes

data mining yang salah satunya adalah

Classifier dalam penghitungan dan

kategorisasi. Tujuan dari text mining adalah

hasil tersebut akan menunjukkan judul

untuk mendapatkan informasi yang berguna

buku yang dicari.

dari sekumpulan dokumen. Teks yang akan

2. Menerapkan

metode

Naïve

Bayes

dilakukan

proses

text

mining,

pada

Classifier akan memproses ketika sudah

umumnya memiliki beberapa karakteristik

melalui proses text mining dan pencarian

diantaranya adalah memiliki dimensi yang
tinggi, terdapat noise pada data, dan
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terdapat struktur teks yang tidak baik. Cara

Naïve

Bayes

Classifier

yang digunakan dalam mempelajari suatu

merupakan

data teks, adalah dengan terlebih dahulu

probabilitas

menentukan

mewakili

mengaplikasikan Teorema Bayes dengan

setiap kata untuk setiap fitur yang ada pada

asumsi ketidak tergantungan (independent)

dokumen. Sebelum menentukan fitur – fitur

yang tinggi. Keuntungan penggunaan NBC

yang mewakili, diperlukan tahap pre

adalah metode ini hanya membutuhkan

processing yang dilakukan secara umum

jumlah data pelatihan (training data) yang

dalam text mining pada dokumen, yaitu :

kecil untuk menentukan estimasi parameter

tokenizing, filtering,steming.

yang

fitur-fitur

yang

sebuah

(NBC)

pengklasifikasian

sederhana

diperlukan

yang

dalam

proses

pengklasifikasian. (Sayyidatur, Umi. 2014)
Banyak

2.2 Naïve Bayes Klasifikasi
Naïve

Bayes

Klasifikasi

aplikasi

menghubungkan

adalah

antara atribut set dan variable kelas yang

klasifikasi statistik yang dapat memprediksi

non deterministic. Dengan kata lain, label

kelas suatu anggota probabilitas. Algoritma

kelas test record tidak dapat diprediksi

ini memanfaatkan teori probabilitas yang

dengan peristiwa tertentu meskipun atribut

dikemukakan oleh ilmuan Inggris Thomas

set

Bayes,

probabilitas

training. Situasi ini makin meningkat

dimasa depan berdasarkan pengalaman

karena noisy data atau kehadiran factor

dimasa

kelompok

confounding tertentu yang mempengaruhi

peneliti, satu oleh Pantel dan Lin,dan yang

klasifikasi tetapi tidak termasuk didalam

lain

analisis.

yaitu memprediksi

sebelumnya.

oleh

memperkenalkan

Dua

Microsoft
metode

Research

identik

dengan

beberapa

contoh

statistic

Naïve Bayes klasifikasi adalah metode

bayesianzi. Tetapi yang membuat Naïve

yang berdasarkan probabilitas dan Teorema

Bayesian ini popular adalah pendekatan

Bayesian dengan asumsi bahwa setiap

yang dilakukan oleh Paul Graham.

variable bersifat bebas (independence) dan

Naïve Bayes berasumsi bahwa efek

mengamsusikan bahwa keberadaan sebuah

dari suatu pada kelas yang diberikan adalah

fitur (variable) tidak ada kaitanya dengan

independen terhadap nilai atirbut yang

beradaan fitur (variable) yang lain. Naïve

lainnya. Asumsi ini biasa disebut dengan

Bayes adalah model penyederhanaan dari

class conditional inedependence. Itu dibuat

metode bayes. Naïve bayes inilah yang

untuk menyederhanakan komputasi yang

digunakan di dalam

tekait dan dalam hal ini disebut sebagai

sebagai

“naïve”.

metode

macine learning

untuk

mendapatkan
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hipotesis untuk suatu keputusan. (Basuki,

bersyarat untuk Xi tidak berdampak

2006)

pada keseluruhan perhitungan peluang

Salah satu penerapan Teorema Bayes
adalah dalam klasifikasi Naïve Bayes
sebagai berikut. (Kusumadewi, 2003)

posterior.
c. Atribut

yang

dihubungkan

dapat

menurunkan performa Naïve Bayes
Classifier karena asumsi independen

𝑝 𝐸 𝐻𝑖 ∗ (𝑝 𝐻𝑖 )
𝐸 𝐻𝑥 ∗ (𝑝 𝐻𝑥 )

𝑝 𝐻𝑖 𝐸 =

𝑛
𝑥=1 𝑝

P(Hi | E) = Probabilitas hipotesis Hi benar
jika diberikan evidence (fakta)

bersyarat tidal lagi menangani atribut
tersebut.

3 Metodologi Penelitian
3.1 Diagram desain sistem

E.
P(E | Hi)= Probabilitas munculnya evidence
(fakta)

E

jika

diketahui

hipotesis Hi benar
P(Hi)

= Probabilitas hipotesis Hi (menurut
hasil

sebelumnya)

memandang

evidence

tanpa
(fakta)

apapun.
n

= jumlah hipotesis yang mungkin

Naïve Bayes Classifier umumnya memiliki
karakteristik sebagai berikut:
a. Kokoh untuk titik noise yang diisolasi
seperti titik yang dirata – ratakan
ketika mengestimasi peluang bersyarat
data. Naïve Bayes Classifier dapat
menangani

missing

value

dengan

megabaikan contoh selama pembuatan
mdel dan klasifikasi.
b. Kokoh untuk atribut tidak relevan, jika
Xi adalah atribut yang tidak relevan,
maka p(Xi | Y) menjadi hampir
didistribusikan seragam. Peluang kelas

Gambar 3.1 Diagram desain sistem
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Implementasi Sistem
Implementasi

merupakan

tahap

dimana sistem sudah siap dijalankan,
sehingga akan diketahui apakah sistem
yang telah dibuat benar -benar sesuai
dengan

yang

direncanakan.

Pada

implementasi sistem ini akan dijelaskan
bagaimana sistem pencarian buku di
perpustakaan SMA Muhammadiyah 2
Genteng

menggunakan

metode

Naive

Bayes Classifier ini bekerja, dengan
memberikan tampilan form-form yang
telah dibuat.

Gambar 4.1 Tampilan Menu Daftar Judul
Buku

Ini merupakan tampilan awal atau

4.3 Tampilan Master Dokumen/Sinopsis

home dari Pencarian Buku Perpustakaan

Tampilan Master Dokumen atau
Sinopsis merupakan tabel dokumen
sinopsis yang sudah di inputkan sesuai
dengan judul buku dan pengarangnya.
Sedangkan tombol menu tambah dokumen
yaitu untuk menambahkan dokumen
sinopsis baru. Jika ada dokumen sisnopsis
yang
kurang
lengkap
untuk
menambahkannya pilih tombol edit,
kemudian tambahkan kata-kata yang
kurang setelah itu, pilih simpan maka
kalimat sinopsis akan tampil sesuai dengan
isi sinopsis buku.

SMA

Muhammadiyah

2

Menggunakan Metode Naïve

Genteng
Bayes

Classifier.
4.2 Tampilan Menu Daftar Judul Buku
Tampilan ini merupakan tampilan
menu daftar golongan buku, dimana
terdapat tabel judul-judul buku dan tombol
tambah untuk masukkan teks judul baru
yang akan dimasukkan. Kemudian, setelah
menambahkan judul baru klik “Simpan”
dan judul akan tampil atau tersimpan
secara otomatis.
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unsur biner yang mengambil nilai 1 jika
kata yang sesuai hadir dalam dokumen
sedangkan jika bernilai 0 kata tersebut
karena tidak hadir. Berikut tampilan
antarmuka dari proses klasifikasi dengan
Algoritma Naive Bayes Classifier tersebut:

Gambar 4.2 Tampilan Master Dokumen
atau Sinopsis

Gambar 4.3 Tampilan Menu Algoritma

4.4 Tampilan Menu Algoritma Naive
Bayes Classifier

4.5 Tampilan Menu Pencarian

Pada tampilan antarmuka ini adalah
proses klasifikasi dari algoritma Naive
Bayes Classifier yang menampilkan proses
perhitungan
model

dan

dokumen

Naive Bayes Classifier

pembobotan

dengan

Bernoulli.

Model

dokumen Bernoulli ini adalah dokumen
yang diwakili oleh vektor dengan fitur

Dalam tampilan ini adalah proses
pencarian buku dengan menginputkan kata
kunci yang sesuai dengan keinginan
kemudian pilih tombol “Cari”, Setelah itu
akan tampil hasil judul buku yang dicari
sesuai dengan kata kunci yang sudah
diinputkan.
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pengguna dalam melakukan pencarian
buku.
2. Pada sistem ini yang dibangun hanya
dapat mencari judul, kategori dan
Gambar 4.4 Tampilan Menu Pencarian
Berikut ini merupakan hasil dari proses
pencarian dokumen sisnopsis, nilai
terbesar
merupakan
nilai
yang
menunjukan kesesuaian judul buku
dengan kata kunci yang waktu diinputkan.

deskripsi atau sinopsis dari buku yang
dicari, tidak meliputi isi dari seluruh
buku. Penggunaan metode Naïve Bayes
Classifier

dapat

diimplementasikan

pada pencarian di sistem ini, karena
berhasil

mencari

deskripsi

yang

berkaitan dengan kata yang dicari oleh
pengguna. Dengan menggunakan naïve
bayes

Classifier

maka

pencarian

dokumen dapat dilakukan dengan baik,
dapat dililat pada pengujian. Deskripsi
kata yang di cari oleh Pengguna akan
muncul pada hasil pencarian.
3. Hasil perhitungan dataset yang diuji
dengan metode Naive Bayes Classifier
didapatkan hasil judul kimia dengan
Gambar 4.5 Tampilan Menu Hasil Pencarian

nilai 0.0006 dan Biologi nilai 0,0048,
dari hasil kedua tersebut nilai paling

5

Kesimpulan dan Saran

tinggi merupakan judul yang sesuai

5.1 Kesimpulan

dengan dokumen pada waktu di proses

Dengan dibuatnya sistem pencarian

pencarian

dengan

untuk pemilihan kategori buku yang akan

dokumen

dan

dicari ini dengan menggunakan metode

menunjukkan judul buku Biologi. hal

Naive Bayes Classifier dan berdasarkan

ini menunjukkan bahwa dari nilai rata-

pembahasan pada setiap bab – bab

rata tersebut tingkat pencarian dari

sebelumnya,

ketepatan,

maka

dapat

diperoleh

menginputkan
hasilnya

yaitu

keberhasilan

dan

kesimpulan sebagai berikut :

penghitungan data dalam pencarian

1. Metode Naive Bayes Classifier ini

suatu

akan memudahkan dan mempercepat

dokumen

optimal,

karena

sinopsis

yang

sinopsis
terdapat

belum
kategori

terklasifikasi

atau

10

terhitung
kategori

dengan

benar

sinopsis

terklasifikasi

atau

dan

ada

yang

tidak

terhitung

pada

sinopsis tersebut.

5.2 Saran
Penulis ingin memberikan beberapa
saran yang mungkin dapat membantu
dalam mengembangkan Tugas Akhir ini,

Basuki, Akhmad. 2006.”Metode Bayes”.
Kuliah PENS-ITS.
Damanik, Ericson.2014.
Retrieval”.

“Information

http://soddis.blogspot.com/2014/02/pengert
ian-information-retrieval.html.
Diakses pada tanggal 18 April 2015.
Hiroshi
Shimodaira.
2014.”
Classification
using
Bayes”.Informatics2B

Text
Naive

saran tersebut adalah :
1. Penelitian

ini

diharapkan

mampu

memberikan refrensi tentang pencarian
judul

buku

dengan

menggunakan

metode Naïve Bayes Classifier.
2. Namun

sangat

disadari

dengan

keterbatasan penulis, penelitian ini
masih sangat dangkal untuk dianggap
sempurna terkait dengan kajian sistem
penghitungan Naïve Bayes Classifier.
Sehingga dalam penelitian selanjutnya
diharapkan bisa dikembangkan lebih
lanjut dengan menambahkan data buku
misalnya

puluhan

bahkan

jutaan

dokumen dan menambahkan fitur –
fitur lainnya yang mungkin bisa efektif
lagi.
3. Aplikasi

ini

bisa

dikembangkan

menggunakan metode Vector Space
Model.
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