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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pesatnya perkembangan media sosial kini dikarenakan semua orang 

seperti bisa memiliki media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional 

seperti televisi, radio, atau koran dibutuhkan modal yang besar dan tenaga 

kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media. Seorang pengguna 

media sosial bisa mengakses menggunakan media sosial dengan jaringan 

internet bahkan yang aksesnya lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa 

alat mahal dan dilakukan sendiri tanpa karyawan. Pengguna media sosial 

dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, memodifikasi baik tulisan, 

gambar, video,  grafis, dan berbagai model content lainnya.  

 Media sosial adalah sebuah media online, dengan para penggunanya 

bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi 

blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial 

dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan 

oleh masyarakat di seluruh dunia. Aplikasi yang mengizinkan user untuk 

dapat terhubung dengan cara membuat informasi pribadi sehingga dapat 

terhubung dengan orang lain. Informasi pribadi itu bisa seperti foto – foto. 

contoh Twitter. 

 Twitter adalah sebuah layanan jejaring sosial dan layanan 

microbloging yang memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan 

membaca pesan berbasis teks hingga 140 karakter , yang dikenal 

sebagai "tweets".  Pengguna dapat menyertakan link ke konten lain dalam 

tweets mereka, dari hasil tweets mereka dapat di lihat, di retweet atau di 

mention oleh anggota pengikut mereka (follower). 

 Klasifikasi adalah fungsi pembelajaran yang memetakan 

(mengklasifikasi) sebuah unsur (item) data ke dalam salah satu dari 

beberapa kelas yang sudah didefinisikan. Setelah mendefinisikan setiap 

sub kelas keaktifan dari author tersebut baru dapat di hitung seberapa aktif 

sang penulis yang aktif tweets di dalam media sosial twitter. Klasifikasi 

jenis author berdasarkan qualitas keaktifan apakah author aktif dalam 
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melakukan tweet perharinya.dan bagaimana author dapat menghitung 

keaktifan dari setiap author melalui tweets yang ada pada timeline 

kemudian dari jumlah tweets itu akan di retweet dan di mention oleh 

author lain. 

 Penentuan pengklasifikasian keaktifan author di twitter kami 

menggunakan data dari library twitter API merupakan aplikasi yang di 

gunakan untuk mempermudah pengembangan untuk mengakses twitter 

API. Namun penelitian ini, ditekankan hanya untuk  Mengklasifikasi 

author dapat mengetahui tingkat qualitas dari sebuah tweets melalui 

aktivitas dari author. Maka  tujuan dari penelitian yakni melakukan 

filterasi untuk memilah antara author yang dapat di katakan aktif dengan 

meng update tweets perharinya dan membantu untuk account lain dapat 

mempromosikan produk. Oleh karena itu untuk mendapatkan klasifikasi 

tersebut tahap awal yang di lakukan yakni dapat melakukan pengambilan 

data yang bersifat acak menggunakan data latih dari hasil pengambilan 

data tersebut kemudian dapat menganalisa aktivitas author tersebut dan 

dapat melakukan klasifikasi. Fitur dari keaktifan yakni fitur dilihat dari 

update tweet author per waktu, kata-kata yang  di retweet orang lain, kata-

kata yang di mention orang lain dan fitur tweet berupa teks. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengklasifikasi author berdasarkan tingkat aktivitasnya?  

2. Bagaimana hasil klasifikasi jenis author yang dapat dikatakan author 

tersebut aktif dan tidak aktif ? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah seperti di atas yakni menganalisa dan mengetahui cara serta jenis 

klasifikasi author berdasarkan aktifitasnya dari setiap tweet yang di update 

dan apakah tweet tersebut di retweet atau mention oleh orang lain.  

 

 



3 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada tugas akhir yang akan di kerjakan 

adalah: 

1. Data diambil dari tweets yang diterima oleh satu account saja, 

sedangkan authornya bisa banyak. 

2. Dalam penelitian ini sistem pakar akan mengambil 200 sample 

training dan 20 sample testing. 

3. Pengumpulan data ini di lihat dari account yang ada di twitter yang 

melakukan update “tweets” perharinya. 

4. Melihat Model penulisan dari author berupa teks maka author 

tersebut di nyatakan aktif dan tidak aktif. 

5. Fitur keaktifan dilihat dari update tweet author per waktu, fitur kata-

kata yang  di retweet orang lain, fitur kata-kata yang di mention orang 

lain dan fitur tweet berupa teks. 

6. Fitur tweet berupa teks, teks bukan berupa link, tweet bukan 

penggabungan antara teks dan link. 

7. Untuk mengetahui kualitas tweets tidak di bahas. 

8. Hanya memperhitungkan author, bukan dari isi text. 

9. Pengambilan data dilakukan pada saat hari kerja ( tanggal 24 Februari 

2013– 2 Maret 2013 ). 

 

1.5 Metodologi Penulisan 

1. Pengumpulan data 

 Untuk memperoleh data yang akan di teliti,  maka harus melihat berapa kali 

dalam seminggu sang penulis menulis sebuah pesan pendek dalam bentuk  teks 

secara rutin perhari, jika ruting meng “tweet” perharinya maka author di 

nyatakan sebagai author aktif jika tidak maka sebaliknya. 

 

2. Membangun sistem 

Pada pengerjaan ini akan mengklasifikasi jenis author berdasarkan 

aktifitasnya menggunakan metode Decision tree. C4,5, membangun 

pohon keputusan (decision tree) dari satu set data pelatihan dalam cara 

yang sama seperti algoritma  ID3 , satu data set terdapat data training 
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4 

 

dang data testing dalam membangun pohon keputusan. Dan rumus – 

rumus yang dapat membantu dalam pembuatan pohon keputusan. 

 

3. Alur rancangan sistem 

  Tahapan rancangan sistem yang dapat di lakukan yakni : 

1. Pengumpulan data 

- Membangun Web Crawler rmenggunakan API Twitter 

- Menjalankan Web Crawler selama 1 minggu untuk 

mengumpulkan data 

2. Analisa berdasarkan Author 

- Frekuensi tweet setiap Author 

- Frekuensi retweet setiap Author dan setiap tweet 

- Frekuensi mention 

- Pola retweet dan mention 

3. Klasifikasi yang di gunakan menggunakan data statistic. 

 

4. Analisa karakteristik 

Pada penelitian ini, kami menganalisa bahwa pengklasifikasian 

pesan pendek pada twitter mengarah kepada frekuensi dari penulis 

mengupdates “tweets” dalam seharinya. Melalui analisa atribut-atribut 

yang diperhatikan yakni Frekuensi Tweets, Frekuensi Retweet, 

Frekuensi Mention. 

 

5. Pengujian  

Pengujian yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tugas akhir ini 

adalah meliputi pengujian fungsi yakni untuk melihat bahwa system 

telah dapat mengklasifikasi sesuai dengan data training dan data testing 

yang sudah disiapkan. Pengujian juga dilihat dari tingkat efisiensi waktu 

dalam pemrosesan klasifikasi data yang telah dikumpulkan. 
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6. Penyusunan Laporan 

 Tahapan terakhir dari pelakasanaan penelitian ini adalah 

pembuatan dan penyusunan laporan tugas akhir sebagai bagian yang 

menggambarkan keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan 

akhir dibuat dalam bentuk tulisan dimana aturan penulisannya mengikuti 

format dan ketentuan yang telah dibuat. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

  Sistematika yang penulis lakukan dalam tugas akhir ini, terbagi menjadi: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

maksud dan tujuan, batasan masalah, metodelogi penelitian, dan 

sistematika penulisan yang di gunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori-teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem 

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL UJI COBA 

Bab ini memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap sistem 

yang telah di buat. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 


