
19 

BAB III 

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Data 

Data yang yang digunakan pada penelitian ini adalah data mengenai 

PILKADA DKI Jakarta 2017, yang mana saat ini para kandidat dan pendukung 

sedang gencar-gencarnya melakukan kampanye, hal ini sangat berpotensi akan 

adanya pendukung yang melakukan black campaign pada media sosial. Data yang 

digunakan pada sistem ini sebanyak 10.000 Tweet, pengambilannya dilakukan pada 

rentang waktu bulan Agustus hingga bulan Desember 2016. dengan menggunakan 

hashtag yang berkaitan tentang PILKADA DKI Jakarta 2017, seperti nama calon, 

jargon, pendukung, serta isu-isu yang tengah gencar di Jakarta. Daftar hashtag-nya 

dapat dilihat pada lampiran. Data yang telah terkumpul dipisahkan antara data 

testing dan data training dengan pembagian 70 banding 30, yaitu 7000 untuk data 

training dan 3000 data testing. 

3.2. Perancangan Sistem 

Sistem klasifikasi yang akan dibuat merupakan susunan dari beberapa tahap, 

antara lain adalah crawling data, preprocessing, pemisahan kelas secara manual, 

pembobotan TF-IDF, pemisahan data training dan data testing, pemrosesan 

Support Vector Machine, dan hasil akhir klasifikasi yang memisahan dua kelas, 

yaitu black campaign dan non black campaign. Berikut adalah alur sistem yang 

ajkan dibuat.
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Gambar.3.2. Diagram Alur Sistem
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3.3.Pengolahan Data  

3.3.1. Crawling Data  

Tahap crawling data merupakan tahapan mengambil data (Tweet) dari 

Twitter menggunakan web crawler dengan memanfaatkan Twitter API 

(Application Programming Interface). Untuk mendapatkan akses pada Twitter, 

diperlukan pendaftaran di Twitter Developer, untuk mendapatkan consumer key, 

consumer secret, dan access token dari Twitter.  

3.3.2. Preprocessing Text 

Setelah dilakukan tahap crawling data, tahap selanjutnya adalah 

preprocessing text. Pada tahapan ini, Tweet akan melalui proses case folding, 

stemming, tokenizing, serta removing stopword. Setelah proses preprocessing, 

Tweet akan dimasukan pada database baru. Berikut adalah contoh dari masing-

masing tahapan: 

Tabel 3.1. Tahapan Preprocessing 

Input  JANGAN PILIH AHOK DIA 

MANUSIA TIDAK BERADAB. 

KUFUR . - >. DUKUNG AHY LEBIH 

BAIK @ZaraZettiraZR #TolakAhok 

Case Folding jangan pilih ahok dia manusia tidak 

beradab. kufur . - >. dukung ahy lebih 

baik @zarazettirazr #tolakahok 

Stemming jangan pilih ahok dia manusia tidak 

adab kufur dukung ahy lebih baik 

Removing Stopword Jangan pilih ahok manusia tidak adab 

kufur dukung ahy lebih baik 

Tokenizing jangan 

pilih 

ahok 

dia 

manusia 

tidak  

adab 

kufur 

dukung 

ahy 

lebih  

baik 

 

https://twitter.com/ZaraZettiraZR
https://twitter.com/ZaraZettiraZR
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3.3.3. Pembobotan Kata TF-IDF 

Setelah melalui tahapan preprocessing, data akan diubah ke dalam bentuk 

numerik agar dapat dihitung menggunakan algoritma Support Vector Machine. 

Untuk itu, data berupa teks akan melalui tahapan penghitungan TF-IDF terlebih 

dahulu. Untuk memulai perhitungan, nilai TF diberikan bobot masing-masing 1, 

sedangkan IDF menggunakan persamaan (1), selanjutnya menghitung nilai Wdt 

dengan persamaan (2). Berikut adalah flowchart pembobotan kata dengan TF-IDF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Flowchart Pembobotan Kata 
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3.4. Klasifikasi Support Vector Machine  

Algoritma SVM digunakan untuk mengklasifikasikan data menjadi dua kelas, 

yaitu kelas black campaign dan non black campaign, oleh karena itu data dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing, kegunaan SVM sendiri 

adalah untuk memisahkan kedua kelas tersebut menggunakan garis pemisah 

(hyperplane) terbaik. Untuk pengklasifikasian data, maka data direpresentasikan 

sebagai vector berupa pasangan data (x, y). Nilai x merupakan hasil penghitungan 

TF-IDF (Wdt) sebelumnya dari setiap dokumen, sedangkan nilai y merupakan nilai 

dari kelas, untuk kelas black campaign diberikan label 1, sedangkan non black 

campaign diberikan label -1. Berikut adalah alur proses SVM.  
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Gambar 3.3. Alur Proses Support Vector Machine 
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3.5. Perancangan Interface sistem  

Perancangan interface sistem betujuan untuk memberikan gambaran tentang 

aplikasi yang akan dibangun, sehingga dapat memudahkan dalam tahap 

implementasinya: 

Rancangan interface pada sistem ini meliputi halaman import data, 

pembobotan dokumen, dan hasil klasifikasi. Berikut rancangan interface-nya: 
 

Gambar 3.4 Halaman Import Data  

Pada gambar 3.4 di atas menampilkan halaman awal pemrosesan sebelum 

dilakukan klasifikasi, terdapat tombol “Choose File” untuk memilih file excel pada 

komputer dan tombol “Import” untuk memproses file yang telah dipilih ke 

database, juga ada tabel yang akan menampilkan isi dari file yang telah dilakukan 

proses import. 
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Gambar 3.5. Halaman Hasil Pembobotan TF-IDF 

Pada gambar 3.5 terdapat tabel dengan tiga kolom yang berisi “Term” untuk 

kolom pertama, “TF” pada kolom kedua, “IDF” pada kolom ketiga, dan “Bobot” 

pada kolom keempat. Halaman ini akan memuat hasil perhitungan TF-IDF yang 

sebelumnya telah melalui tahapan preprocessing. 

Gambar 3.6. Halaman Hasil Klasifikasi 
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Gambar 3.6. menampilkan hasil dari klasifikasi menggunakan Support 

Vector Machine dari data training dan data testing yang telah melalui beberapa 

tahapan sebelumnya. 

 

3.6. Perancangan Skenario Pengujian 

Pengujian sistem pada penelitian ini selain menggunakan perhitungan F-

Measure, juga dirancang menggunakan dua model, yaitu:  

3.6.1. Model Normal 

Mengklasifikasikan black campaign dan non black campign sesuai dengan 

kalimat yang telah dijadikan query pada perhitungan TF-IDF. 

3.6.2. Model Negasi 

Sedangkan model negasi mengklasifikasikan black campaign atau non 

black campaign dengan kalimat yang telah dijadikan query pada perhitungan TF-

IDF, dan menambahkan kata-kata negasi. 

Pemilahan model pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah kata negasi 

berpengaruh pada hasil klasifikasi atau tidak.  


