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MOTTO 

 

“Karena Sesungguhnya Bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS. Al-Insyirah : 5) 

 

“Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Mencari Ilmu itu Wajib bagi orang 

Muslim. Sungguh, para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya“ 

(H.R. IbnuAbdil Barr) 

 

“Tanpa mendaki keatas gunung, Menyelam kedalam lautan, 

Anda tidak akan melihat seisi dunia yang indah 

Tanpa masalah dalam hidup, Anda tidak akan menemukan keindahan hidup” 

(Maitreya) 
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PERSEMBAHAN 

 

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada : 

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan ridho-Nya kepada saya 

sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

2. Kedua Orang Tua saya, pembimbing pertama dalam hidup saya yang 

selalu memberikan tindakan yang terbaik untuk kesuksesan saya kelak, 

membebaskan saya dalam memilih cita-cita, memenuhi segala materi. 

Semoga rahmat Allah SWT selalu menyertai ayah dan ibu. 

3. Seluruh pengajar saya yang dengan ketulusan hati membagi seluruh 

ilmunya selama  proses saya menuntut ilmu baik dipendidikan resmi 

maupun non-resmi. Semoga kelak saya bisa memanfaatkan segala ilmu 

yang telah didapatkan dengan sebaik mungkin. Semoga rahmat dari Allah 

SWT senantiasa menyertai beliau semua. 

4. Semua keluarga saya yang selalu membantu materi maupun non-materi 

dalam perjuangan saya menuntut ilmu.  

5. Semua sahabat saya, saudara kandung yang tidak pernah diberikan Allah 

SWT kepada saya, yang juga sedang berjuang tanpa lelah dalam menuntut 

ilmu. Terimakasih atas segala bantuannya baik berupa materi maupun non-

materi, dari awal saya kuliah sampai saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir 

ini. Insha Allah, Semoga Allah membalas kebaikan kalian di dunia dan 

akhirat. 



 
 

ix 
 

6. Untuk Suami saya tercinta, Zaenal Arifin yang selalu setia mendukung dan 

memberi semangat dari mulai masuk kuliah hingga saat ini dalam 

menyelesaikan Tugas Akhir. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur Peneliti panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahuwata’ala 

dengan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat 

menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Klasifikasi Komentar Positif dan 

Negatif Sosial Media menggunakan Naïve Bayes”. 

Penyusunan laporan tugas akhir merupakan salah satu kewajiban dalam 

melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program 

Studi Teknik Informatika Universitas Islam Sultan Agung Semarang. 

Atas tersusunnya Laporan tugas akhir ini peneliti mengucapkan 

terimakasih kepada : 

1. Ayah dan Ibu, yang senantiasa mendoakan dan memberikan support demi 

kelancaran penelitian ini. 

2. Bapak Dedy Kurniadi, S.T., M.Kom selaku Dosen Pembimbing 1 yang 

telah memberikan wawasan dalam dunia coding, dan juga membagikan 

ilmu yang begitu banyak dan bermanfaat kepada peneliti. 

3. Ibu Ir. Ida Widiastuti, MT selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah 

membagikan ilmu yang tidak kalah luar biasanya kepada peneliti. 

4. Segenap Dosen FTI UNISSULA, terutama Dosen-Dosen Jurusan 

Informatika yang selama ini telah membagi ilmu yang sangat bermanfaat 

kepada peneliti. 
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5. Dan segala pihak yang membantu khususnya sahabat-sahabat informatika 

angkatan 2014, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam 

penelitian ini. 

 

Demikianlah peneliti hanya dapat mengucapkan terimakasih banyak 

kepada segenap pihak. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Akhir 

kata mohon maaf dari peneliti bila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, 

semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. 

Semarang, Agustus 2019 

 

      Tri Widyaningsih 

  


