
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 
   Microblog adalah suatu bentuk blog yang memungkinkan penggunanya 

untuk menulis teks pembaharuan singkat yang biasanya kurang dari 200 karakter 

dan mempublikasikannya, baik untuk dilihat semua orang atau kelompok terbatas 

yang dipilih oleh pengguna tersebut. Microblog sudah mengalami perkembangan 

dan menyediakan banyak fasilitas yang bisa di manfaatkan oleh pengguna, 

microblog memiliki banyak layanan bermacam-macam, salah tatu layanan 

microblog yang sangat terkenal saat ini yaitu Twitter. 

Twitter adalah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh 

“www.Twitter.com”, yang menawarkan jejaring sosial berupa mikroblog sehingga 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan yang disebut 

kicauan (tweets). Kicauan adalah teks tulisan hingga 140 karakter yang 

ditampilkan pada halaman profil pengguna. Kicauan bisa dilihat secara luar, 

namun pengirim dapat membatasi pengiriman pesan ke daftar teman-teman 

mereka saja. Pengguna dapat melihat kicauan penulis lain yang dikenal dengan 

sebutan pengikut (follower). 

Penamaan label (labelisasi) merupakan proses dimana sekelompok data 

dilakukan pengelompokkan untuk membentuk beberapa kelompok berdasarkan 

hubungan kedekatan tiap data, untuk dapat dilakukan penamaan label pada setiap 

kelompok tweet yang  sudah di klusterisasi. 

Pendekatan untuk penamaan label tweet-tweet pada Twitter digunakan data 

library Twitter API yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk 

mempermudah pengembang untuk mengakses Twitter API. Penamaan label pada 

teks pendek  (tweet) di Twitter merupakan salah satu proses penentuan maksud 

dari beberapa kelompok tweet, dengan melihat hubungan kedekatan kata pada 

setiap tweet yang saling terhubung dan untuk mengetahui termasuk apa nama 

label yang di berikan pada setiap tweet-tweet yang sudah dilakukan 

pengelompokkan. Dalam penelitian ini, diusulkan  metode Jaccard’s Coeficient 

yaitu salah satu metode yang dipakai untuk menghitung kedekatan atau similaritas 
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antara kata-kata dari setiap tweet yang sudah di klusterisasi atau di kelompokkan 

untuk menentukan penamaan label pada tweet di Twitter. 

 
1.2    Rumusan Masalah 

1. Bagaimana melakukan proses penamaan label teks pendek atau tweet di 

Twitter dengan metode Jaccard Coeficient ? 

2. Bagaimana hasil penamaan label pada tweet-tweet menggunakan 

similaritas atau kedekatan kata pada teks pendek atau tweet di Twitter ? 

 

1.3   Tujuan 

Tujuan dari tugas akhir ini berdasarkan latar belakang dan rumusan 

masalah seperti di atas yaitu mengetahui proses penamaan label pada teks pendek 

(tweet) di Twitter dengan mencari keterkaitan kata pokok pada teks  Twitter yang 

sudah dikelompokkan dan di ekstraksi datanya, kemudian dilakukan perhitungan 

dengan metode jaccard coeficient untuk mentukan penamaan label teks pendek 

(tweet) di Twitter. 

 

1.4 Batasan Masalah   
Adapun batasan masalah pada tugas akhir kami adalah: 

1. Pada penelitian ini, dilakukan proses penamaan label pada teks pendek 

(tweet) pada Twitter. 

2. Pada penelitian ini, digunakan metode Jaccard Coeficient untuk menghitung 

kedekatan atau similaritas kata pada teks pendek (tweet) di Twitter. 

3. Dalam penelitian ini analaisa data menggunakan 200 sampel data untuk 

kan untuk mengklusterisasi semua 

pokkan menjadi 

 indonesia saja. 

training dan 20 sampel data testing. 

4. Proses pengelompokkan tweet-tweet dilaku

data tweet sebelum di lakukan proses penamaan label. 

5. Kategori yang digunakan untuk proses analisa awal di kelom

5 kategori saja pada data training dan data testing. 

6. Tweet yang di proses hanya tweet dalam teks bahasa

7. Tidak memproses kata alay (kata tidak sesuai EYD). 
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1.5 
pulan Data 

ang akan di teliti, digunakan  library pada Twitter 

1.5.2 Membangun Sistem 

maan label pesan singkat atau tweet di Twitter 

1.5.3 Alur Perancangan Sistem 

elitian ini sebagai berikut: 

akukan perancangan data yang merupakan komponen 

b. 
ngan proses, dilakukan perancangan implementasi 

penamaan label tweet. 

Metodologi 

1.5.1 Pengum

Untuk memperoleh data y

API untuk mendapatkan teks pendek  atau tweet sebanyak 200 sampel data 

untuk training dan 20 sampel testing yang dikumpulkan dalam jangka waktu 

1 minggu. 

Dalam penelitian ini, pena

menggunakan metode Jaccard Coeficient yaitu salah satu metode yang 

dipakai untuk menghitung kedekatan atau similaritas kata di tweet-tweet yang 

sudah dikelompokkan. Pada penelitian ini, digunakan modifikasi rumus 

Jaccard Coeficient sehingga perhitungan similaritas antara kedua term atau 

kata pada tweet-tweet bisa dilakukan untuk penamaan label pesan singkat atau 

tweet di Twitter yang mana sistem ini berbasis dekstop menggunakan bahasa 

Java dan menggunakan koneksi database MySQL. 

 

Alur Rancangan sistem dalam pen

a. Perancangan data 

Pada tahap ini dil

yang akan diolah dalam proses pembuatan sistem. Data yang digunakan 

merupakan data berupa tweet-tweet dari semua tweet yang muncul di home 

timeline menggunakan account Twitter kita yang dikumpulkan selama 1 

minggu. 

Perancangan proses 
Pada tahap peranca

metode Jaccard Coefficient untuk proses perhitungan similaritas kata dari 

kata pokok yang ada pada semua tweet untuk menampilkan hasil 
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c. Perancangan antarmuka 

Pada tahap ini dilakukan perancangan antarmuka untuk memudahkan 

 perangkat lunak yang dibangun.  

d. 

p sebelumnya 

buah bahasa pemrograman. Karena konsep 

e. 

an hasil pengujian yang telah dilakukan.  

Pada penelitian ini, kami menganalis amaan label pesan pendek 

da pencarian topik apa yang akandi bahas dan 

Pengujian stem yang akan dilakukan dalam pelaksanaan tugas akhir ini 

n fungsi yakni untuk melihat bahwa system telah 

pengoperasian sistem atau

Implementasi desain sistem 

Pada tahap ini, desain sistem yang telah dibuat pada taha

diimplementasikan dalam se

yang digunakan adalah object oriented programming, maka Java di pilih 

sebagai bahasa pemrogramannya, dan basis data yang digunakan adalah 

MySQL. 

Sedangkan penyusunan laporan digunakan sebagai dokumentasi 

berdasark

  
1.5.4 Analisa karakteristik 

a bahwa pen

pada Twitter mengarah kepa

mengelompokkan tweet-tweet untuk diketahui topik-topik apa saja yang 

dibahas dalam kaitan Melalui analisa atribut-atribut yang diperhatikan yakni 

Frekuensi Tweets, Frekuensi Retweet, Frekuensi Mention, untuk memberikan 

penamaan label pada Twitter yang telah dikelompokkan. 

 

1.5.5 Pengujian Sistem 
sy

adalah meliputi pengujia

dapat bekerja sesuai dengan fungsi dan alur yang telah dirancang sebelumnya. 

Pengujian juga dilihat dari pengelompokkan data tweet yang telah dilakukan 

clusterisasi sebelumnya berdasarkan kesamaan kata untuk memeperoleh 

penamaan label tweet. 
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1.5.6 Penyusunan Laporan 
ahapan terakhir dari pelakasanaan penelitian ini adalah pembuatan dan 

akhir sebagai bagian yang menggambarkan 

keselu

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

 maksud 

ah, metodelogi penelitian, dan sistematika penulisan 

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

ab ini membahas tentang proses analisa dan perancangan sistem. 

ab ini memuat hasil pengujian aplikasi dan pembahasan terhadap system yang 

TUP 

ab ini memuat kesimpulan dan saran-saran. 

 

 

T

penyusunan laporan tugas 

ruhan kegiatan yang telah dilakukan. Laporan akhir dibuat dalam 

bentuk tulisan dimana aturan penulisannya mengikuti format dan ketentuan 

yang telah dibuat. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah,

dan tujuan, batasan masal

yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 
BAB II LANDASAN TEORI 

B
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

B

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN HASIL UJI COBA 

B

telah di buat. 

 
BAB V PENU

B


