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 Latar Belakang 

Twitter merupakan salah satu layanan microblogging, dimana penggunanya 

lebih dari 41 juta pengguna sejak tahun 2009 dan terus bertambah dengan 

cepat(Kwak et al. 2010). Twitter memiliki fitur following dan followed untuk saling 

berhubungan. Yang dimaksud dengan following pada twitter adalah ketika kita telah 

mem-follow pengguna lain, sedangkan yang dimaksud dengan followed adalah 

untuk pengguna lain yang telah kita follow. Pengguna twitter yang telah mem-

follow dapat menerima informasi dari pengguna twitter yang telah mereka follow 

tanpa harus menerima balasan follow. Di twitter, informasi yang ditulis para 

penggunanya disebut tweet. 

Tidak semua tweet yang ditulis oleh pengguna berisi informasi mengenai 

berita atau ilmu pengetahuan. Terkadang tweet tersebut berisi tanggapan atau 

pendapat mengenai sesuatu yang ramai dibicarakan. Pada umumnya setiap kita 

berpendapat atau memberi tanggapan mengenai sesuatu pasti mengandung sebuah 

emosi di dalam kata-kata yang kita sampaikan sesuai dengan apa yang sedang kita 

rasakan. Sama halnya dengan pengguna twitter, di dalam tweet yang mereka tulis 

mengandung sebuah emosi yang sedang mereka rasakan saat itu. Untuk mengetahui 

emosi dari  para pengguna twitter tersebut kita dapat menganalisa tweet yang ditulis 

pengguna secara langsung, tetapi dalam prosesnya dibutuhkan waktu yang cukup 

lama karena kita harus melakukan analisa satu-persatu tweet yang ada di twitter. 

Untuk itu dibutuhkan klasifikasi emosi secara komputasi untuk mempermudah 

proses pengklasifikasian emosi. 

Selama ini banyak peneliti yang memanfaatkan tweet dari pengguna twitter 

untuk mengetahui pendapat mereka mengenai suatu topik tertentu, dengan 

mengklasifikasikan atau mengelompokkan tweet mereka. Apakah pengguna twitter 

memberi tanggapan positif atau negatif terhadap topik tersebut. Dari penelitian 

tersebut hanya diketahui apakah pendapat mereka adalah pendapat negatif atau 
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positif dan tidak diketahui emosi yang terkandung di dalam tweet tersebut. Pada 

kesempatan ini penelitian dilakukan untuk mengelompokkan tweet para pengguna 

berdasarkan emosi yang terkandung di dalamnya. 

Beberapa dari peneliti memanfaatkan metode yang berbeda-beda dalam 

mengelompokkan suatu data seperti K-NN, Naïve Bayes, dll. Menurut penelitian 

yang ditulis oleh Lizhi Peng dengan judul “A Novel Classification Method Base on 

Data Gravitation” dijelaskan bahwa kebanyakan metode pengelompokkan hanya 

dipengaruhi oleh jarak dari kedua elemen(Peng and Chen 2005). Jadi, semakin 

pendek jarak antara kedua elemen maka semakin besar kesamaan dari kedua elemen 

tersebut(Peng and Chen 2005)(Peng et al. 2009). Kebanyakan metode analisa 

pengelompokkan memiliki kelemahan karena mereka hanya fokus pada hubungan 

antar elemen dari satu sudut pandang, dan tidak memperhatikan hubungan antar 

elemen secara keseluruhan(Peng and Chen 2005). Sebagai contoh algoritma K-NN 

yang menentukan nilai jarak pada pengujian data testing dengan data training 

berdasarkan nilai terkecil dari nilai ketetanggaan terdekat(Krisandi, Prihandono, 

and Bayes 2013). Dengan nilai presentase keakurasian mencapai 71.26% dalam 

mengklasifikasikan emosi pada teks berbahasa Indonesia(Purnama 2012). 

Untuk mengatasi hal tersebut, pada penelitian ini digunakan metode Data 

Gravitation based Classification (DGC) yang merupakan metode baru dalam 

pengklasifikasian. Dimana hasil klasifikasi dipengaruhi oleh jarak, banyak data 

pelatihan dan gravitasi data(Hidayat n.d.). Sehingga dari penelitian ini diharapkan 

mampu meningkatkan keakurasian. 

 

 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Rumusan masalah yang akan 

dikaji adalah: 

a. Bagaimana cara mengumpulkan data menggunakan API twitter? 

b. Bagaimana  cara  menerapkan  preprocessing  text  mining  pada  teks  bahasa 

Indonesia? 

c. Bagaimana cara mendapatkan nilai bobot dari tiap kata? 

d. Bagaimana mengklasifikasikan isi twitter sesuai dengan emosi yang sedang 

dirasakan penggunanya menggunakan metode DGC? 
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e. Bagaimana menguji keakurasian dari hasil klasifikasi? 

 

 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan tugas akhir ini adalah mengklasifikasi tweet 

berbahasa Indonesia berdasarkan emosi dengan menggunakan algoritma gravitasi 

data. 

 

 Batasan Masalah 

Batasan permasalahan dalam pembuatan tugas akhir ini: 

a. Hanya 5 jenis emosi pengguna twitter yang dapat dideteksi yaitu senang, sedih, 

takut, jijik dan marah. 

b. Data yang digunakan merupakan tweet berbahasa Indonesia. 

c. Data tweet yang digunakan menggunakan domain yang sama. 

 

 Metodologi 

Metodologi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Studi pustaka 

Pada tahap ini penulis memahami konsep dari pengklasifikasian emosi dan 

memahami penerapan metode gravitasi data untuk klasifikasi tweet. Penulis 

memahami metode tersebut dengan melakukan pembelajaran dari beberapa jurnal 

dan artikel-artikel mengenai gravitasi data dan klasifikasi emosi. 

b. Pengumpulan data 

Dalam tahap ini penulis mengungpulkan data dengan memanfaatkan API 

twitter untuk digunakan dalam pengklasifikasian tweet berdasarkan emosi. Data 

tweet yang digunakan merupakan tweet berbahasa Indonesia yang diambil dari 

twitter berdasarkan keyword tertentu. Selanjutnya, data tweet tersebut 

diklasifikasikan secara manual sesuai dengan lima kelas emosi yang sudah 

disediakan. 
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c. Rancangan Sistem 

Dalam tahap ini penulis menganalisa proses sistem dalam 

mengklasifikasikan tweet yang digambarkan dengan diagram untuk menjelaskan 

alur kerja dari sistem. 

 

Sebagai contoh implementasi dari metode gravitasi data, misal c1 dan c2 

adalah dua kelas data training dan P adalah kelas data uji. Hitung jarak antara P 

dengan c1 dan jarak antara P dengan c2 menggunakan Euclidian distance. Setelah 

didapat jarak antara data uji P dengan data training ci, maka kita hitung gaya 

gravitasi datanya menggunakan =
𝑚1𝑚2

𝑑2
 . Dimana F adalah gaya gravitasi antara 

kelas training dan kelas uji, m1 adalah massa partikel pada kelas training, m2 adalah 

masa partikel dari kelas uji dan d adalah jarak antara kelas training dan kelas uji. 

Misalkan dari gravitasi antara P dengan c1 adalah F1 dan gravitasi antara P dengan 

c2 adalah F2 didapat F1< F2 maka akan diperoleh hasil P merupakan bagian dari c2. 

d. Implementasi 

Pada tahap ini, penulis mengimplementasikan algoritma Gravitasi Data 

kedalam sistem dengan mengetikkan beberapa baris code. 

e. Evaluasi Sistem 

Dalam tahap ini, dilakukan uji coba sistem yang telah dibuat berdasarkan 

hasil klasifikasi dari sistem tersebut dengan menggunakan algoritma pembobotan 

Gambar 1.1 Perancangan Sistem 
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yang berbeda. Apakah tweet berhasil diklasifikasi dengan benar sesuai dengan 

emosi yang sedang dirasakan. 

f. Pembuatan Laporan Tugas Akhir 

Dengan tujuan dokumentasi, pada tahap ini penulis membuat sebuah 

laporan yang berisi tentang pengerjaan dari sistem ini. 

 

 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika yang terbagi ke dalam beberapa 

bab seperti berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, metodologi yang digunakan dan sistematika penulisan 

yang digunakan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai twitter, pengklasifikasian data berupa teks 

dan algoritma gravitasi data yang mendukung penulisan tugas akhir ini. 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini menjelaskan mengenai kebutuhan dan desain dari system yang 

akan dibuat. 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab ini menjelaskan tentang implementasi sistem yang dibuat secara 

keseluruhan, serta pengujian yang dilakukan terhadap sistem tersebut 

apakah hasil yang didapat sudah sesuai dengan harapan yang didapat. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta 

saran untuk pengembangan selanjutnya. 

 


