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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Kampanye 

Kampanye sering disamakan dengan propaganda, pada kenyataanya memang 

ada beberapa kemiripan di antara kedua konsep tersebut. Yang menjadi perbedaan 

adalah istilah propaganda telah dikenal lebih dahulu dan memiliki konotasi yang 

negatif, sementara istilah kampanye baru memasyarakat pada tujuh puluh tahun 

terakhir, serta memiliki citra positif dan akademis. Kampanye didefinisikan oleh 

Rogers dan Storey sebagai “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana 

dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang 

dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu” [2]. Dengan kata lain 

kampanye didefinisikan sebagai kegiatan komunikasi yang dilakukan secara 

terlembaga. Penyelenggaraan kampanye umumnya bukanlah individu melainkan 

lembaga atau organisasi.  

2.2. Jenis-Jenis Kampanye 

1. Keputusan komisi Pemilihan Umum (KPU) No.35 tahun 2004 tentang

kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden mengatur semua

jenis atau bentuk kampanye, yaitu:

o Pertemuan terbatas

o Tatap muka dan dialog

o Penyebaran malalui media cetak dan media elektronik

o Penyiaran melalui radio dan atau televisi

o Penyebaran bahan kampanye kepada umum

o Pemasangan alat peraga di tempat umum

o Rapat umum

o Debat publik / debat terbuka antar calon

o Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Menurut sumber Charles U. Larson (1992), membagi jenis kampanye dalam

tiga kategori, yakni:

o Product-Oriented Campaigns
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Kampanye jenis ini sering dilakukan di lingkungan bisnis yang 

berorientasi pada produk, jenis kampanye ini bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan finansial. Kampanye ini dilakukan dengan cara memperkenalkan 

produk dan melipatgandakan penjualan sehingga memeperoleh keuntungan 

yang diharapakan. Contoh penggunaan kampanye ini adalah kampanye rokok 

Mustang dan Telkom Flexi.  

o Candidate-oriented campaigns 

Kampanye yang berorientasi pada kandidat yang termotivasi untuk 

meraih kekuasaan politik. Hal ini dalam istilah lain adalah political campaign 

(kampanye politik) yang bertujuan untuk memenangkan dukungan 

masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan partai politik agar 

dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diperebutkan lewat proses 

pemilihan umum. Contoh penggunaan kampanye ini adalah pemilihan 

presiden, kampanye pemilihan kepala daerah (PILKADA). 

o Ideologically or cause oriented campaigns 

Berbeda dengan dua jenis kampanye sebelumnya, kampanye ini yang 

berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali 

berdimensi perubahan sosial. Disebut juga dengan social change campaigns, 

yakni kampanye yang bertujuan untuk menangani masalah-masalah sosial 

melalui perubahan sikap dan perilaku public terkait. Adapun contoh 

penerapan dari kampanye ini antara lain pada bidang kesehatan (AIDS, 

menyusui dengan ASI, Keluarga Berencana dan donor darah), bidang 

lingkungan (Air bersih, pembuangan sampah), bidang pendidikan 

(meningkatkan minat baca), dll [2]. 

3. Jenis kampanye berdasarkan sifat menyerang (attacking campaign) 

o Kampanye Negatif 

Menyerang pihak lain melalui sejumlah data atau fakta yang bisa 

diverifikasi dan diperdebatkan. 

o Kampanye Hitam (Black Campaign) 

Kampanye yang bersumber pada rumor, gosip, bahkan yang mejurus 

pada implementasi teknik propaganda, jenis ini sulit untuk diverifikasi dan 

diperdebatkan. 
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2.3. Kampanye Hitam  

Menurut Apriatni EP, Kampanye Hitam adalah actions, such as putting 

forward dishonesty in reporting the candidates as well as politic parties, making 

blasphemy, and making bad appearance of their political opponents, are actions 

that indicate lack of moral consciousness, yang artinya segala tindakan yang 

dilakukan untuk menyakinkan pemilih yang berisi hasutan yang dapat merugikan 

kepentingan kandidat lain dalam penyelenggaraan pemilu [13]. 

Dalam pengertian lain, kampanye hitam adalah kampanye yang merusak, 

menyindir, bahkan sampai memfitnah seseorang atau organisasi tertentu, yang 

dilakukan untuk menimbulkan persepsi yang tidak etis dan tidak benar. Kampanye 

hitam dilakukan untuk menyerang lawan politik, sehingga para pemilik suara 

akhirnya terpengaruh dan menurunkan elektabilitasnya. Kampanye hitam biasanya 

dilakukan oleh mereka yang berada di posisi tertekan dan tidak populer, sehingga 

merasa perlu melakukan kampanye hitam demi meningkatkan elektabilitasnya. 

Pada Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 tercantum dalam ketentuan 

pasal 84 ayat 1 huruf c yang berbunyi: Bahwa pelaksana, peserta, dan petugas 

kampanye dilarang menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon 

dan/atau Peserta Pemilu yang lain [14]. 

Adanya kampanye hitam dalam penyelenggaraan pemilu dapat menciptakan 

ketidakdilan karena pencemaran nama baik oleh kandidat lain yang dapat berakibat 

merugikan pemilih maupun calon lain, dan ini dapat memicu terjadinya ketegangan 

politik, dan dapat berakibat dengan masyarakat yang memilih untuk melakukan 

golput atau golongan putih. 

  

2.4. Twitter 

 

Gambar 2.1. Logo Twitter 
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Twitter merupakan layanan jejaring sosial dan microblogging yang didirikan 

oleh Biz Stone,Evan Williams, dan Jack Dorsey pada tahun 2006 [1]. Media sosial 

dapat memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membaca pesan berbasis 

teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan (Tweet). Berikut 

beberapa fitur yang ada pada Twitter:  

1. Retweet 

Merupakan fitur pada Twitter untuk memposting ulang sebuah tweet dari 

orang lain agar dapat dilihat oleh semua followers. Fitur Retweet biasanya 

disimbolkan dengan tanda “RT” pada bagian awal Tweet, hal ini dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu dengan cara otomatis dan manual. Cara otomatis adalah 

dengan meng-klik tombol Retweet pada bagian bawah Tweet seperti berikut: 

 

Gambar 2.2. Simbol Retweet 

Sedangkan cara manual dilakukan dengan cara meng-copy paste Tweet dan 

menambahkan simbol “RT” di depannya dan memberikan username dari akun yang 

di ambil, serta dapat menambahkan komentar untuk Tweet tersebut. 

2. Hashtag 

Merupakan kata tanpa spasi yang diawali dengan tanda “#”. Hashtag dapat 

berupa kalimat maupun akronim. Penyebutan hashtag yang terlalu sering dalam 

Tweet dapat membuat hashtag tersebut menjadi trending topic.  
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3. Mention  

Penyebutan username pengguna Twitter lain pada sebuah Tweet yang dapat 

dilihat oleh followers masing-masing. Mention biasanya diawali dengan simbol 

“@” sebelum penyebutan username, seperti berikut: 

 

Gambar 2.3. Contoh Mention 

4. Reply 

Merupakan balasan dari Tweet publik yang ditujukan pada pembuat Tweet 

tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menekan tombol “Reply” pada bagian 

bawah Tweet.  
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Gambar 2.4. Letak Simbol Reply 

5. Timeline 

Merupakan beranda dari Twitter yang berisi daftar Tweet dari akun yang telah 

di-follow. Timeline menampilkan Tweet berdasarkan urutan waktu, Tweet paling 

atas adalah Tweet yang paling baru diposting.   

6. Following dan Followers 

Following merupakan daftar akun yang diikuti oleh pengguna. Dengan 

mengikuti sebuah akun, maka pengguna akan menerima Tweet update dari akun-

akun yang diikuti. Sedangkan Followers adalah daftar akun yang mengikuti 

pengguna, serta dapat melihat profil dan menerima Tweet update dari pengguna 

tersebut. 

Hingga saat ini, jumlah pengguna aktif Twitter telah mencapai 310 juta 

pengguna [1]. Timeline pada twitter dapat menyempaikan Tweet yang berisi 

informasi, tak terkecuali informasi mengenai politik. Pada pemilihan kepala daerah 

(PILKADA) di Jakarta yang akan dilaksanakan pada tahun 2017, Twitter diprediksi 

akan menjadi wadah opini dan sarana kampanye bagi cagub dan cawagup yang 

telah mendaftarkan diri. Oleh karena itu, Twitter dapat dijadikan sumber data yang 

sangat baik untuk penelitian ini.  
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2.5. Text Mining 

Text mining juga sering disebut dengan text data mining (TDM), merupakan 

penerapan konsep dan teknik data mining yang mengacu pada proses ekstrasi 

infromasi yang menarik dan non-trivial dari dokumen teks yang tak terstruktur 

(unstructured). Proses data mining untuk data berbentuk dokumen atau teks 

memerlukan lebih banyak tahapan, mengingat data berbentuk teks memiliki 

karakteristik yang lebih kompleks daripada data biasa. Text yang akan dilakukan 

proses text mining pada umumnya memiliki struktur yang tidak beraturan dan 

banyak terdapat noise, untuk itu dilakukan tahapan preprocesing terlebih dahulu. 

 

2.6. Preprocessing Text 

Merupakan tahapan pembersihan pada text dengan menghilangkan bagian-

bagian yang tidak diperlukan, yang bertujuan untuk mengurangi noise dan missing 

value sehingga memudahkan proses selanjutnya. Preprosessing sendiri memiliki 

beberapa tahapan, antara lain: 

1. Case folding  

Tahapan menyeragamkan semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil dan 

hanya huruf a-z yang akan dirubah, selain huruf akan dianggap sebagai delimiter. 

2. Tokenizing 

Merupakan tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang 

menyusunya. Tahap tokenizing dilakukan dengan memecah setiap kata yang 

menyusun suatu dokumen. Selain itu karakter spasi, enter, tabulasi, dan karakter 

lainnya dianggap sebagi pemisah kata. 

3. Stemming 

Proses merubah kata-kata yang ada pada dokumen menjadi kata dasar atau 

root. Stemming dilakukan menggunakan Algoritma Nazief & Adriani, berikut 

adalah tahapan-tahapan melakukan stemming menurut Nazief & Adriani: 

1. Cari kata yang akan di-stem dalam kamus kata dasar. Jika ditemukan  

maka diasumsikan kata tersebut adalah root word. Maka algoritma 

berhenti. 
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2. Inflection Suffixes (“-lah”, “-kah”, “-ku”, “-mu”, atau “-nya”) dibuang. 

Jika berupa particles. (“-lah”, “-kah”, “-tah” atau “-pun”) maka langkah 

ini diulang kembali untuk menghapus Possesive Pronouns (“-ku”, “-

mu”, atau “-nya”), jika ada. 

3. Menghapus Derivation Suffixes (“-i”, “-an” atau “-kan”). Jika kata 

ditemukan di kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak, maka ke 

langkah 3a 

a. Jika “-an” telah dihapus, dan huruf terakhir dari kata tersebut  

adalah “-k”, maka “-k” juga ikut dihapus. Jika kata tersebut 

ditemukan dalam kamus, maka algoritma berhenti. Jika tidak 

ditemukan, maka lakukan langkah 3b. 

b. Akhiran yang dihapus (“-i”, “-an” atau “-kan”) dikembalikan, 

lanjut ke langkah 4. 

4. Hapus Derivation Prefix. Jika pada langkah 3 ada sufiks yang dihapus, 

maka ke langkah 4a, jika tidak, ke langkah 4b. 

a. Periksa tabel kombinasi awalan-akhiran yang tidak diijinkan. Jika 

ditemukan, maka algoritma berhenti, jika tidak, ke langkah 4b 

b. For i = 1 to 3, tentukan tipe awalan, kemudian hapus awalan. Jika 

root word belum juga ditemukan, lakukan langkah 5, jika 

ditemukan, maka algoritma berhenti.  

Catatan: jika awalan kedua sama dengan awalan pertama, 

algoritma berhenti. 

5. Melakukan Recoding. 

6. Jika semua langkah telah selesai tetapi tidak juga berhasil, maka kata 

awal diasumsikan sebagai root word. Proses selesai. 

4. Removing Stopword 

 Merupakan kata umum yang dianggap tidak memiliki arti dan tidak begitu 

berpengaruh dalam proses klasifikasi. Stopword sendiri dalam setiap bahasa 

memiliki perbedaan, contohnya pada bahasa Indonesia antara lain: “di”, ”ke”, 

”yang”, ”dan”, ”dari”, ”adalah”. 
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2.7. Pembobotan Kata TF-IDF 

TF-IDF merupakan metode pembobotan kata berdasarkan hubungan suatu 

term terhadap dokumen, perhitungan terdiri dari dua nilai, yaitu TF (Term 

Frequency) yang merupakan frekuensi kemunculan term pada dokumen dan IDF 

(Inverse Document Frequency) yang merupakan pengurangan bobot suatu term 

apabila suatu term tersebar pada banyak dokumen yang memiliki nilai DF 

(Document Frequency) yang tinggi [10]. Untuk memulai perhitungan nilai TF 

diberikan bobot masing-masing 1, sedangkan untuk nilai IDF menggunakan 

persamaan: 

𝐼𝐷𝐹 = log
𝑁

𝑑𝑓𝑖
  ......................................................... (1) 

Wdt atau penghitungan bobot term pada suatu dokumen yang dinotasikan dengan 

persamaan:  

𝑊𝑑𝑡 = 𝑇𝐹 ∗  𝐼𝐷𝐹  ..................................................... (2) 

 

2.8. Fitur dan Model 

2.8.1. Negasi  

Negasi atau dalam bahasa latin nego yang mempunyai arti “saya menolak” 

dalam filsafat istilah ini mengacu pada penyangkalan kias atau ingkaran, dalam 

artian lain juga disebutkan bahwa negasi merupakan suatu pernyataan yang 

maknanya berlawanan dari pernyataan sebelumnya.  

Contoh kalimat yang mengandung negasi: 

d1 : Saya memilih ahok karena korupsi 

d2  : Saya tidak memilih ahok karena korupsi  

Dokumen 2 (d2) merupakan kalimat negasi dari d1. Secara manual kita dapat 

memilah mana yang negasi dan bukan, namun pada mesin learning, perlu adanya 

indentifikasi mana kata negasi dan mana yang bukan agar dapat dipisahkan menjadi 

kalimat negasi atau bukan. Dalam kata lain, negasi merupakan salah satu aspek 

yang terpenting pada analisa kata disini, karena apabila terdapat kata negasi yang 

muncul pada opini, maka makna dalam opini tersebut dapat berubah kebalikannya. 

Berikut adalah daftar dari beberapa kata negasi :  
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Tabel 2.1. Daftar Kata Negasi 

Tidak 

Bukan 

Tak 

2.8.2. Emotikon  

Merupakan simbol atau gabungan dari beberapa simbol yang 

mengambarkan ekspresi wajah yang mengandung emosi atau perasaan. Berikut 

adalah tabel emotikon yang dibagi 2 kategori negatif dan positif [8]. 

Positif 

:-) :) :o) :] :3 :c) :>  =]  8) =) :} :^) :-d :d 8-d (#^.^#) (y) ;d :* 8d 

x-d xd X-d xd =-d =d =-3 =3  b^d :-)) ^_^ (^_^)/ (^^)/ (^o^) 

>^_^< (^.^) (^_^.) (^_^)  (^^)  ;;) ^_^:") (*^0^*) ;) :') !(^^)! 

(*^^)v (^^)v (^_^)v  

 

Negatif 

>:[ :-( :( :-c :c :-< -_,- :< :-[ :[ :{ :-|| :@ qq (>_<) (>_<)> -____- 

&lt;/3.___. :]x \m/ :| (/_;) (t_t) (;_;) (;_:) (;o;)  (:_;) (tot) -___- 

(-.-) (-_-) x_x --" -__- :/ (*_*) (*_*; (+_+) (@_@) :-/ -_- (~o~) 

(~_~) :-| :'(._. 

 

Gambar 2.5. Emotikon  

 

2.9. Support Vector Machine  

Merupakan sebuah metode klasifikasi yang berakar dari teori pembelajaran 

statistik. Algoritma Support Vector Machine (SVM) dikembangkan oleh Boser, 

Guyon, dan Vladimir Vapnik. SVM menganalisis data dan mengenali pola, 

biasanya digunakan untuk klasifikasi dan analisis regresi, kelebihan SVM adalah 

dalam setiap iterasi pelatihannya tidak semua data training akan dipandang untuk 

dilibatkan, data yang dipilih untuk berkontribusi kemudian disebut dengan support 

vector [5].  
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Pembatas kelas +1  

xi. w + b = 1 
Bidang pemisah  

xi. w + b = 0 
Pembatas kelas -1  

xi. w + b = -1 

2.9.1. Konsep SVM 

 

 

 

  

 

       

 

   kelas -1  kelas +1                 kelas -1         kelas +1 

  a.decision boundary yang mungkin            b. decision boundary dengan margin maksimal 

Gambar 2.6. Alternatif Bidang Pemisah (Sumber: Data Mining Konsep dan 

Aplikasi menggunakan Matlab) 

Konsep klasifikasi SVM dapat dijelaskan secara sederhana sebagai usaha 

untuk mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah dua buah kelas 

data pada ruang input [11]. Hyperplane (garis keputusan) merupakan pemisah 

terbaik antara kedua kelas, dapat ditemukan dengan mengukur margin hyperplane 

tersebut dan mencari titik maksimalnya. Margin adalah jarak antara hyperplane 

dengan data terdekat dari masing masing kelas. Sedangkan data yang terdekat 

disebut dengan support vector. Pada gambar 2.6 memperlihatkan beberapa pola 

yang merupakan anggota dari dua buah kelas data : +1 dan – 1.  

2.9.2. SVM NonLinear 

 

 

 

 

 

  Gambar 2.7. Transformasi Data Yang Tidak Dapat Dipisahkan Secara Linear 

(Sumber: SVM bahasa Indonesia) 

Untuk mengklasifikasikan data yang tidak dapat dipisahkan secara linier, 

formula SVM harus dimodifikasi karena tidak akan ada solusi yang ditemukan. 

Oleh karena itu digunakan pendekatan kernel pada fitur data awal set data. Kernel 

dapat di definisikan sebagai suatu fungsi yang memetakan fitur data dari dimensi 

awal (rendah) ke fitur dengan dimensi lebih tinggi. Ilustrasi kernel yang digunakan 

b2 

margin 

Support vector 

b1 
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untuk memetakan dimensi awal set data ke dimensi baru menggunakan algoritma 

berikut: 

Փ : 𝐷𝑞  → 𝐷𝑟 

𝑥 →  Փ(x) .................................................. (3) 

Selanjutnya untuk memisahkan kelas menggunakan langkah-langkah fungsi 

berikut: 

𝑓(𝑥) = sign (𝑤𝑇 + 𝑏) .......................................... (4) 

𝑤 = ∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖  𝑥𝑖
𝑙
𝑖=1 .................................................. (5) 

Keterangan: 

w = bobot vektor 

l = jumlah data  

b = bias 

𝛼𝑖 = bobot data  

𝑦𝑖 = data ke -i 

𝑥𝑖 = kelas data ke- i 

Kemudian mencari primal problem (𝐿𝑃) dengan menggunakan fungsi Lagrange 

Multipliers berikut: 

min
𝑤,𝑏

𝐿𝑃 (𝑤, 𝑏, 𝛼) =  
1

2
 ||𝑤||2 .................................... (6) 

∑ 𝛼𝑖
𝑙
𝑖=1 𝑦𝑖 (𝑤 𝑥𝑖 − 𝑏) + ∑ 𝛼𝑖

𝑙
𝑖=1  ................................ (7) 

Dapat dirubah menggunakan persamaan (8) 

𝐿𝑑  (𝛼) = ∑ 𝛼𝑖
𝑙
𝑖−1  .......................................................... (8) 

1

2
 ∑ 𝛼𝑖  𝛼𝑗 𝑦𝑖  𝑦𝑗 𝑥𝑖

𝑇 𝑥𝑗
𝑙
𝑖=1  .................................................. (9) 

Setelah didapatkan nilai (𝐿𝑃), selanjutnya mencari nilai bias (b) dengan rumus berikut: 

𝑏 =  
1

𝑁𝑆𝑉
 ( ∑ (

1

𝑦𝑖
−  𝑥𝑖

𝑇 𝑤)
𝑁𝑆𝑉
𝑖=1 ) .......................................... (10) 

Tahap selanjutnya membuat fungsi keputusan dengan tujuan untuk memisahkan 

kelas menggunakan fungsi nonlinear: 

𝑓(𝑥𝑑) = 𝑠𝑖𝑔𝑛 (∑ 𝛼𝑖 𝑦𝑖  𝐾𝑛
𝑖=𝑙 ( 𝑥𝑖 , 𝑥𝑑  ) + 𝑏 ) ..................................... (11) 
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Keterangan: 

𝐾( 𝑥𝑖  , 𝑥𝑑  ) = kernel (data ke-i, data testing) 

Karena klasifikasi hanya mengelompokan antara dua kelas kernel linier dianggap 

paling sesuai untuk penelitian ini. Berikut adalah rumus kernel linear: 

𝐾(𝑥, 𝑦) = 𝑥. 𝑦 ............................................................. (12) 

 

2.10. F-Measure  

F-Measure yaitu pengukuran yang mengkombinasikan precision dan recall 

yang diterapkan ke dalam deret harmonik. Berikut adalah rumus umum untuk 

menghitung F-Measure: 

Ϝ = 2 ∙
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 ∙𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 +𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
  ............................................... (13)        

1. Precision 

Precision adalah perbandingan jumlah materi relevan yang di-retrieve 

terhadap jumlah materi yang di-retrieve. Average precision adalah suatu 

ukuran evaluasi yang diperoleh dengan menghitung rata-rata tingkat 

precision pada berbagai tingkat recall. Berikut adalah rumus umum untuk 

menghitung nilai precision: 

p =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛(𝑇𝑃)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎(𝑇𝑃+𝐹𝑃)
......................... (14) 

2. Recall 

Recall adalah perbandingan jumlah materi relevan yang di-retrieve 

terhadap jumlah materi yang relevan. Berikut adalah rumus umum untuk 

menghitung nilai recall: 

R =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑑𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛(𝑇𝑃)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑇𝑃+𝐹𝑁)
   ................... (15) 


