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ABSTRAK 

AGUM ADITAMA. Pengembangan Sistem Komunikasi Publik pada Twitter 

menggunakan Metode Klasifikasi Naïve Bayes. Dibimbing oleh YANI 

NURHADRYANI. 

 

Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mendorong adanya perubahan 

manajemen organisasi secara keseluruhan termasuk komunikasi publik. Bentuk 

komunikasi publik tidak hanya dilakukan secara tatap muka, tetapi juga banyak 

dilakukan melalui media sosial seperti Twitter. Beberapa topik pembicaraan di 

Twitter dapat digolongkan menjadi kategori tertentu. Penggolongan tweet ke dalam 

kategori tertentu tersebut dapat dilakukan menggunakan metode Naïve Bayes. 

Manfaat mengelompokkan tweet ini untuk memudahkan penyebaran informasi 

kepada publik ke dalam topik tertentu. Penelitian ini mengklasifikasikan tweet dari 

akun Twitter Walikota Bogor Bima Arya. Twitter tersebut digunakan sebagai media 

komunikasi publik dengan masyarakat Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan 5 

kategori, yaitu event, infrastruktur, pendidikan, berita, dan uncategorized. Tweet 

dikelompokkan berdasarkan kemiripan antar tweet dalam setiap kategori. Tingkat 

akurasi dari hasil klasifikasi sebesar 64% dari 81 tweet yang diuji. Meskipun akurasi 

yang didapatkan belum cukup baik namun sistem sudah dapat menampilkan hasil 

dari tweet beserta kategorinya. 

 

Kata kunci: klasifikasi naïve Bayes, komunikasi publik, Twitter. 

 

ABSTRACT 

 
AGUM ADITAMA. Development of Public Communication System on Twitter 

Using Naïve Bayes Classification Method. Supervised by YANI 

NURHADRYANI. 

 

The presence of information and communication technologies encourage a 

change in the overall management of the organization including in public 

communication. Practically, public communication is not only done by face to face, 

but also by public through the social media such as Twitter. Some topics of 

conversation on Twitter can be classified into specific categories. Tweet 

classification into a particular category can be done using the naïve Bayes method. 

The benefit from classifying tweet is for spreading information to the public easily 

into a particular topic. This research was conducted by using Twitter account the 

mayor of Bogor. This Twitter account is used as a public communication media in 

the city. This research used five categories: event, infrastructure, education, news, 

and uncategorized. These tweet were grouped based on the similarity between 

tweets into the categories. Acurracy level of the classification result was 64% that 

is obtained from 81 tested tweets. Although the accuracy was below the expected 

value, but the system could show the result of the tweet category. 

 

Keywords: naïve Bayes classification, public communication, Twitter. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Kehadiran teknologi informasi dan komunikasi mendorong adanya perubahan 

manajemen organisasi secara keseluruhan dan mengubah pendekatan organisasi 

dalam berkomunikasi dengan masyarakat, hal ini juga tampak dalam berbagai 

ragam komunikasi publik. Menurut DeVito (1997) komunikasi publik adalah 

komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak luas atau semua orang yang 

membaca dan menonton. Secara singkat komunikasi publik merupakan 

penyampaian pesan berupa ide atau gagasan, informasi, ajakan, dan sebagainya 

kepada orang banyak (DeVito 1997). 

 Komunikasi publik tidak hanya dilakukan secara tatap muka, namun saat ini 

komunikasi publik juga banyak dilakukan melalui media sosial Twitter, salah 

satunya yang telah dilakukan oleh Dr. Bima Arya Sugiarto sebagai Walikota Bogor. 

Bogor merupakan sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota Bogor 

periode 2014-2019 dipimpin oleh Dr. Bima Arya Sugiarto, beliau lahir di Bogor 17 

Desember 1972 (Sugiarto 2013). Beliau merupakan walikota yang cukup aktif di 

Jejaring Sosial terutama Twitter, akun resmi beliau di Twitter yaitu @BimaAryaS 

dan sudah aktif sejak Januari 2010. Hingga Februari 2016 sudah lebih dari 4600 

tweet yang terdapat di akun @BimaAryaS dengan jumlah followers 198 ribu. 

 Menurut Nurhadryani (2009) secara umum penggunaan teknologi informasi 

dan komunikasi (ICTs) adalah penggunaan aplikasi Internet seperti website, e-mail, 

mailing list yang dapat digunakan untuk menyebarkan informasi kepada sektor-

sektor yang terlibat, menyelenggarakan pelayanan publik kepada sektor yang terkait 

dan berkomunikasi antar sektor secara elektronik. Masyarakat dapat menerima 

banyak informasi lebih cepat dan efisien serta dapat berinteraksi dengan 

pemerintahan maupun sektor lainnya yang tidak terbatas oleh waktu dan jarak 

dibanding dengan sebelumnya. 

 Dengan berkembangnya fungsi Internet saat ini mendorong pemerintahan 

untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti yang telah 

dilakukan oleh Bima Arya melalui akun Twitter @BimaAryaS. Akan tetapi, 

banyaknya tweet yang ada pada akun @BimaAryaS membuat followers yang ingin 

mencari informasi tertentu menjadi kesulitan karena tweet yang berisi informasi 

yang diinginkan sering kali sudah tergeser oleh tweet yang baru. Penulis ingin 

mengklasifikasikan tweet yang ada menjadi kategori yang lebih umum agar 

pengguna menjadi mudah dalam melakukan pencarian tweet yang diinginkan serta 

melakukan pencarian tweet sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. 

 Pengolahan tweet tersebut membutuhkan teknik untuk pengklasifikasian teks, 

seperti: Naïve Bayes, K-Nearest Neighbor, Decission Tree, dan Vector Space 

Model. Setiap teknik memiliki karakteristik masing-masing yang unik. Dalam 

penelitian ini dikembangkan aplikasi dengan menggunakan teknik klasifikasi Naïve 

Bayes Classifier. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengacu pada 

teorema Bayes yang merupakan prinsip peluang statistika untuk mengombinasikan 

pengetahuan sebelumnya (data latih) dan pengetahuan baru (data uji) (Tan et al. 

2006). Pendekatan algoritme ini dinilai sesuai karena Naïve Bayes Classifier 
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merupakan algoritme klasifikasi yang sederhana namun memiliki kemampuan dan 

akurasi tinggi (Rish 2006). 

Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana membuat sistem berdasarkan klasifikasi dari tweet 

pada akun @BimaAryaS. Tweet tersebut berisi komunikasi publik dengan kategori 

yang telah ditentukan menggunakan metode Naïve Bayes. 

Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sistem yang dapat melakukan 

pengklasifikasian tweet @BimaAryaS berdasarkan kategori yang telah ditentukan. 

Sistem juga dapat melakukan pencarian tweet secara spesifik sesuai dengan kata 

kunci yang diinginkan. 

Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah membantu pengguna 

Twitter khususnya followers dari Bima Arya (@BimaAryaS) dalam mencari 

informasi tertentu seputar Kota Bogor, berdasarkan kategori yang telah ditentukan. 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah: 

1 Penelitian ini digunakan data tweet dari akun resmi Bima Arya Sugiarto 

(@BimaAryaS) dengan 3 kali sampel pengambilan, sehingga didapatkan tweet 

dari tanggal 5 November 2014 sampai 16 Januari 2016. 

2 Tweet tersebut dilabelkan berdasarkan kategori yang telah ditentukan oleh 

penulis secara manual. Pembuatan kategori dilakukan pengambilan dari data 

latih sebanyak 316 tweet, hingga saat ini dapat digolongkan menjadi 4 kategori 

umum yaitu event, infrastruktur, pendidikan, dan berita serta 1 kelompok tweet 

yang tidak termasuk 4 kategori tersebut dikelompokkan menjadi uncategorized. 

Penggolongan tweet tersebut didapatkan dari kemiripin antara tweet yang 

diambil. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Knowledge Discovery in Database 

 Knowledge discovery in database (KDD) adalah salah satu teknik yang 

digunakan dalam data mining. KDD didefinisikan sebagai ekstraksi informasi 

potensial, implisit dan tidak dikenal dari sekumpulan data. Proses knowledge 

disovery melibatkan hasil dari proses data mining (proses mengekstrak 

kecenderungan pola suatu data), kemudian mengubah hasilnya secara akurat 

menjadi informasi yang mudah dipahami (Andayani 2007). Tahapan KDD dapat 

dilihat pada Gambar 1. 
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Tahapan proses dalam Data Mining: 

1 Seleksi Data 

 Pemilihan (seleksi) data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan 

sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi 

yang digunakan untuk proses data mining, disimpan dalam suatu berkas, terpisah 

dari basis data operasional. 

2 Praproses/Pembersihan Data 

 Proses pembersihan data mencakup membuang duplikasi data, memeriksa data 

inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan data. Seperti menghapus karakter selain 

a-z pada tweet. 

3 Transformasi Data 

 Pada tahap itu dipergunakan untuk mengubah kata-kata ke dalam bentuk dasar, 

sekaligus untuk mengurangi jumlah kata-kata tersebut. Pendekatan yang dapat 

dilakukan yaitu dengan mencari kata kunci dari setiap tweet sehingga menjadi 

efisiensi dan kompresi file. 

4 Data Mining/Penemuan Pola 

 Tahap penemuan pola adalah tahap terpenting dari keseluruhan proses data 

mining. Merupakan penemuan pola atau pengetahuan dari keseluruhan teks. 

Metode atau algoritme yang digunakan adalah Naïve Bayes Classifier. 

5 Interpretasi/Evaluasi 

 Pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam 

bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. 

Gambar 1  Tahapan data mining (Fayyad et al. 1996) 

Praproses / 

Pembersihan Data 

Data 

Seleksi  

Data 

Transformasi 

Data 

Data Mining / 

Penemuan Pola 

Interpretasi / 

Evaluasi 
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Application Programming Interface 

 Menurut Rokhman (2015) terdapat dua metode menurut cara pengambilan 

data pada setiap variabel dalam masing-masing parameter, yaitu otomatis dan non-

otomatis. Pengambilan data secara otomatis dalam penelitian ini melibatkan 

application programming interface (API) yang disediakan oleh Twitter. API 

merupakan sekumpulan aturan ataupun fungsi tertentu yang memungkinkan 

terjadinya komunikasi perangkat lunak sehingga dapat mengakses dan 

memanfaatkan sumber daya yang disediakan oleh perangkat lunak lainnya (Wagner 

et al. 2013). 

Pengambilan data dilakukan secara non-otomatis karena data yang 

diperlukan tidak dapat diambil dengan pemrograman, seperti ada atau tidaknya 

keberadaan informasi terkait visi misi dalam website yang dimilikinya. Begitu juga 

dalam media sosial, tidak semua data dalam media sosial dapat diambil melalui API, 

karena media sosial tidak selalu menyediakan API pada setiap konten yang dimiliki. 

Apabila data yang dibutuhkan pada media sosial tidak dapat diambil secara otomatis, 

maka pengambilan datanya dilakukan secara manual pula. 

 API tersebut menyajikan datanya dalam format JavaScript Object Notation 

(JSON). JSON berasal dari bahasa pemrograman JavaScript untuk mewakili 

struktur data dan array asosiatif yang berfungsi sebagai parser (Cha et al. 2013). 

Parser adalah salah satu komponen dalam sebuah interpreter atau compiler yang 

memeriksa sintaks yang benar dan membangun struktur data yang tersirat dalam 

token masukan. 

 Data tweet dari Twitter dapat diambil menggunakan API REST dan API 

STREAM. REST API memperbolehkan untuk mengakses inti dari Twitter seperti 

informasi user dan timeline. STREAM API memungkinkan user dapat mengambil 

tweet secara real time.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tweet 

dari Twitter Bima Arya (@BimaAryaS) yang diambil menggunakan Twitter API 

REST, sehingga data tidak dapat diambil secara real time. 

 

Algoritme stemming Nazief dan Adriani 

Algoritme Nazief dan Adriani merupakan algoritme stemming untuk teks 

berbahasa Indonesia yang dibuat oleh Nazief dan Adriani (1996). Cara kerja dari 

algoritme ini yaitu dengan menggabungkan metode pemotongan imbuhan dan 

sebuah kamus tambahan dari kata dasar yang digunakan untuk memeriksa 

kesesuaian kata dengan kata dasar yang ada di dalam kamus sebelum dilakukan 

pemotongan imbuhan (Husnayain 2015). Berikut ini adalah langkah-langkah dari 

proses stemming berdasarkan algoritme Nazief dan Adriani (Asian 2007): 

1 Mencari kata yang akan di-stemming dalam kamus kata dasar. Jika ditemukan 

maka diasumsikan kata adalah kata dasar, maka algoritme berhenti. Untuk 

setiap akhir langkah di bawah, lakukan langkah 1 ini juga. 
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2 Menghapus inflectional suffix (imbuhan infleksional) dengan cara menghapus 

imbuhan -kah, -lah, -tah, -pun kemudian menghapus imbuhan -ku, -mu, -nya. 

3 Menghapus derivational suffix (imbuhan turunan) dengan cara menghapus 

imbuhan -i, -kan, -an. 

4 Membuang derivational prefix (awalan turunan) dengan cara membuang awalan 

be-, di-, ke-, me-, pe-, se- dan te-. 

a Langkah 4 ini tidak dilakukan apabila: 

- Kata dalam langkah 3, mempunyai kombinasi awalan-akhiran yang tidak 

diperbolehkan seperti pada Tabel 1.  

 

Tabel 1  Kombinasi awalan akhiran yang tidak diperbolehkan 
 

Awalan Akhiran yang tidak diperbolehkan 

be- 

di- 

ke- 

me- 

se- 

-i 

-an 

-i, -kan 

-an 

-i, -kan 

 

 

- Awalan yang akan dihapus, sama dengan awalan yang telah dihapus 

sebelumnya.  

- Awalan telah dihapus sebanyak tiga kali. 

b Mengidentifikasi tipe awalan dan disambiguitas. 

Awalan mempunyai dua tipe: 

Plain :   awalan di-, ke-, se- dapat dihilangkan secara langsung 

Complex: ambiguitas dari awalan be-, te-, me-, pe- harus dianalisis 

menggunakan tabel disambiguitas pada Tabel 2. Awalan me- bisa berubah 

mem- atau men- tergantung dari huruf awal kata dasar. 

c Melakukan langkah 1. Bila bukan merupakan kata dasar, maka mengulangi 

langkah 4 secara berulang sampai menemukan kata dasarnya atau sampai 

kondisi 4a terjadi. Bila kondisi 4a tidak terjadi, tetapi belum juga memperoleh 

kata dasar maka lanjut ke langkah 5. 

5 Jika semua langkah telah selesai tetapi tidak juga berhasil maka kata awal 

diasumsikan sebagai kata dasar dan proses dianggap selesai. 
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Tabel 2  Tabel disambiguitas 
 

Rule Construct Return 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

berV… 

berCAP… 

berCAerV… 

belajar… 

beC1erC2… 

terV… 

terCerV… 

terCP… 

teC1erC2… 

me{l|r|w|y}V… 

mem{b|f|v}… 

mempe{r|l}… 

mem{rV|V}… 

men{c|d|j|z}… 

menV… 

meng{g|h|q}… 

mengV… 

menyV… 

mempV… 

pe{w|y}V… 

perV… 

perCAP… 

perCAerV… 

pem{b|f|v}… 

pem{rV|V}… 

pen{c|d|j|z}… 

penV… 

peng{g|h|q}… 

pengV… 

penyV… 

pelV… 

peCerV… 

peCP… 

ber-V… | be-rV… 

ber-CAP… | where C!=’r’ and P!=’er’ 

ber-CAerV… | where C!=’r’ 

bel-ajar… 

be-C1erC2 … | where C1!={‘r’| ‘l’} 

ter-V… | te-rV… 

ter-CerV… | where C!=’r’ 

ter-CP… | where C!=’r’ and P!=’er’ 

te-C1erC2… | where C1!=’r’ 

me-{l|r|w|y}V… 

mem-{b|f|v}… 

mem-pe… 

me-m{rV|V}… | me-p{rV|V}… 

men-{c|d|j|z}… 

me-nV… | me-tV… 

meng-{g|h|q}… 

meng-V… | meng-kV… 

meny-sV… 

mem-pV… | where V!=’e’ 

pe-{w|y}V… 

per-V… | pe-rV… 

per-CAP… | where C!=’r’ and P!=’er’ 

per-CAerV… | where C!=’r’ 

pem-{b|f|v}… 

pe-m{rV|V}… | pe-p{rV|V}… 

pen-{c|d|j|z}… 

pe-nV… | pe-tV… 

peng-{g|h|q}… 

peng-V… | peng-kV… 

peny-sV… 

pe-lV… | Exception: for “pelajar”, return ajar 

per-erV… | where C!={r|w|y|l|m|n} 

pe-CP… | where C!={r|w|y|l|m|n} and P!=’er’ 

Keterangan: 

V = vokal C = konsonan      P = bagian kecil kata misal “er” 
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METODE 

Pada penelitian ini penulis membagi metode menjadi dua tahapan yaitu 

pengolahan data dan pengembangan sistem. Tahap pengolahan data digunakan 

untuk mengekstrak data yang digunakan menjadi informasi yang lebih mudah 

diterima. Tahap pengembangan sistem digunakan untuk membuat tampilan dalam 

bentuk website. 

 

Tahapan Pengolahan Data 

 Pada pengolahan data menggunakan metode knowledge discovery in 

database (KDD). Tahapan metode KDD dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan data 

 Berdasarkan Gambar 2, penelitian diawali dengan melakukan pengambilan 

data.  Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa tweet dari akun 

Twitter resmi milik Bima Arya Sugiarto (@BimaAryaS). Tweet tersebut diambil 

dari tanggal 5 November 2014 sampai 16 Januari 2016. 

Pelabelan data 

 Pelabelan pada data latih digunakan untuk mendapatkan model probabilitas 

yang nantinya model tersebut digunakan untuk prediksi data uji. Pelabelan pada 

data uji digunakan untuk menentukan tingkat akurasi. Pelabelan data berdasarkan 

kemiripan antar tweet sehingga dapat dikelompokan menjadi kelompok yang lebih 

umum dan pengelompokannya bersifat subjektif karena didasarkan pada pendapat 

penulis. 

Pembagian data 

 Setelah seluruh data memiliki label, kemudian dilakukan pemisahan menjadi 

dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Data latih digunakan oleh algoritme 

klasifikasi Naïve Bayes untuk membentuk sebuah model classifier. Model ini 

merupakan representasi pengetahuan yang digunakan untuk prediksi label data baru. 

Data uji digunakan untuk mengukur sejauh mana classifier berhasil melakukan 

klasifikasi dengan benar. 

Pengambilan data Pelabelan data Pembagian data 

Praproses Stemming 

Klasifikasi 

menggunakan 

Naïve Bayes 

Evaluasi hasil 

klasifikasi 

Timeline tweet 

berkategori 

Gambar 2  Tahapan metode knowledge discovery in database (KDD) 
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Praproses 

 Pada tahap ini baik data latih maupun data uji dilakukan pembersihan data. 

Pembersihan data pada dokumen tweet berbeda dengan dokumen berita. Pada 

dokumen tweet dilakukan pembersihan data seperti penghapusan url, penghapusan 

username, mengganti titik dan koma menjadi spasi, menghapus simbol dan angka, 

konversi menjadi huruf kecil, dan menghilangkan stopwords. 

Stemming 

 Setelah data latih dan data uji bersih, kemudian dilakukan proses stemming. 

Stemming merupakan suatu proses untuk menemukan kata dasar dari sebuah kata. 

Caranya adalah dengan menghilangkan semua imbuhan yang terdiri dari awalan, 

sisipan, dan akhiran. Proses stemming pada penelitian ini menggunakan algoritme 

Nazief dan Adriani (1996). Algoritme ini digunakan karena memiliki akurasi yang 

lebih baik dari algoritme stemming Bahasa Indonesia yang lain. 

Klasifikasi menggunakan Naïve Bayes 

 Model statistik merupakan salah satu model yang terpercaya sangat handal 

sebagai pendukung pengambilan keputusan. Konsep probabilistik merupakan salah 

satu bentuk model statistik. Teorema Bayes merupakan teorema yang mengacu 

pada konsep probabilitas bersyarat (Tan et al. 2006). Bayes Optimal Classifier 

menghitung peluang dari satu kelas dari masing-masing atribut yang ada, dan 

menentukan kelas mana yang paling optimal. Persamaan 1 merupakan persamaan 

untuk teorema Bayes. 

 

𝑃(A|B)=
P(B|A) × P(A)

P(B)
 

 

 

Keterangan: 

A  = kategori tweet 

B  = isi tweet berupa term teks 

P(A|B) = peluang hipotesis kelas A berdasarkan kondisi B (posterior 

probability) 

P(B|A)  = peluang B berdasarkan kondisi pada hipotesis A 

P(A)  = peluang kategori A (prior probability) 

P(B)  = peluang dari B 

 

 Metode Naïve Bayes atau Naïve Bayes Classifier (NBC) adalah salah satu 

metode yang digunakan untuk klasifikasi teks. NBC menggunakan teori 

probabilitas sebagai dasar teori. Kelebihan NBC adalah sederhana tetapi memiliki 

akurasi yang tinggi (Rish 2006). 

 Pada NBC setiap tweet direpresentasikan dalam pasangan atribut 

〈a1,a2,a3,….,an〉  dengan a1  adalah kata pertama, a2  adalah kata kedua dan 

seterusnya, V adalah himpunan kelas. Metode ini akan menghasilkan kategori atau 

kelas yang paling tinggi probabilitasnya (VMAP)  dengan memasukkan atribut 
(a1,a2,a3,…,an) (Rodriyansyah et al. 2013):  
 

 

(1) 
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VMAP =    P(vj|a1,a2,a3,…,an)vj∈V

argmax
 

 

Keterangan: 

argmax  = nilai-nilai yang menyebabkan fungsi tersebut maksimum 

𝑣𝑗    = anggota himpunan kelas, dalam kasus ini yaitu Event, 

Infrastruktur, Pendidikan, Berita dan Uncategorized 

 

 Dengan menggunakan teorema Bayes, maka persamaan diatas dapat 

dituliskan menjadi:  

 

VMAP=   
 P(a1,a2,a3,…,an|vj) × 𝑃(vj)

𝑃(a1,a2,a3,…,an)vj∈V

argmax
 

 

 P(a1,a2,a3,…,an) nilainya konstan untuk semua vj . Persamaan diatas dapat 

dinyatakan menjadi:  
 

VMAP =    P(a1,a2,a3,…,an|vj)vj∈V

argmax
× 𝑃(vj) 

 

 Naïve Bayes Classifier menyederhanakan hal ini dengan mengasumsikan 

bahwa didalam setiap kategori, setiap atribut bebas bersyarat satu sama lain (Tan et 

al. 2006). Dengan kata lain P (a1,a2,a3,…,an)  sulit untuk dihitung, maka 

diasumsikan bahwa setiap kata pada dokumen tidak memiliki keterkaitan sehingga 

menjadi:  
 

VMAP =    vj∈V

argmax
𝑃(vj) × ∏ P(ai|vj)

𝑖
 

 

 Laplace smoothing sangat sering digunakan di naïve bayes untuk klasifikasi 

teks. Untuk menghindari terjadinya keraguan atau peluang bernilai 0, maka 

dilakukan proses smoothing atau penambahan angka 1. P(vj) dan probabilitas kata 

ai untuk setiap kategori P(ai|vj) dihitung pada saat training.  

 

P(vj)=
|docsj|

|training|
 

 

P(ai|vj)=
ni+1

n+|kosakata|
 

 

 Nilai |docsj| adalah banyaknya anggota himpunan dokumen pada kelas j dan 

|training| adalah banyaknya anggota himpunan dokumen yang digunakan dalam 

proses training. Nilai ni  adalah kemunculan kata ai  pada kategori vj , n adalah 

jumlah kosakata yang muncul pada kategori vj dan |kosakata| adalah banyaknya 

anggota himpunan kata unik pada semua data traning. 

  

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 
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Evaluasi hasil klasifikasi 
 Pada tahap ini dilakukan evaluasi untuk mengetahui tingkat akurasi dari hasil 

klasifikasi pada data uji. Perhitungan tingkat akurasi dilakukan dengan 

membandingkan antara hasil klasifikasi sistem menggunakan Naïve Bayes dan 

klasifikasi secara manual. 

Timeline tweet berkategori 

 Hasil klasifikasi data uji digabungkan dengan data latih. Data tersebut 

ditampilkan dalam bentuk timeline sesuai dengan kategori yang sama. 

 

 

Tahapan Pengembangan Sistem 

Pada pengembangan sistem klasifikasi tweet Bima Arya menggunakan 

metode waterfall (Pressman 2010). Tahapan metode waterfall dapat dilihat pada 

Gambar 3. 
 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3  Tahapan metode waterfall (Pressman 2010) 

Communication 

 Tahap ini merupakan analisis terhadap kebutuhan software dan tahap untuk 

mengadakan pengumpulan data dengan melakukan wawancara dengan user. 

Tahapan ini menghasilkan kebutuhan user secara umum. 

 

Planning 

 Tahap ini menghasilkan dokumen user requirement sebagai hasil analisis 

kebutuhan dalam pembuatan software, termasuk rencana yang dilakukan. Tahap ini 

juga melakukan analisis terhadap sistem yang dibangun dengan cara menganalisis 

kebutuhan yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. 

Modelling 

 Proses modelling ini menerjemahkan syarat kebutuhan ke sebuah 

perancangan software yang dapat diperkirakan sebelum proses coding. Proses ini 

berfokus pada perancangan struktur data, arsitektur software, representasi interface, 

dan detail (algoritme) procedural. 

Construction 
 Construction merupakan proses membuat code. Coding atau pengkodean 

merupakan penerjemahan desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer. 

Setelah proses coding, maka dilakukan proses testing untuk menemukan kesalahan-

kesalahan terhadap sistem tersebut untuk kemudian bisa diperbaiki. 

  

Communication 

  project initiation 

  requirement gathering 

Planning 

 estimating 

 scheduling 

 tracking 

Modelling 

 analysis 

 design 

Construction 

 code 

 test 

 

Deployment 

 delivery 

 support 

 feedback 
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Deployment 

 Tahapan ini merupakan tahap final dalam pembuatan sebuah software atau 

sistem. Setelah melakukan analisis, desain, dan pengkodean maka sistem yang 

sudah dikembangkan ditunjukkan kepada user. Hal ini untuk mendapatkan 

masukkan dari user. 

 

Lingkungan Pengembangan 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak dan perangkat 

keras sebagai berikut. 

 Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 Sistem Operasi Windows 7 

 Bahasa Pemrograman PHP 

 Web Server: Apache 

 Notepad++ sebagai text editor 

 DBMS: MySQL 

 Spesifikasi perangkat keras yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 Processor Intel Core i3 

 RAM 4 GB 

 14.0” HD LED LCD 

 280 GB HDD 

 Mouse dan Keyboard 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapan Pengolahan Data 

 Pengolahan tweet Bima Arya ini menggunakan metode knowledge discovery 

in database (KDD). Berikut ini adalah hasil tahapan pengolahan data pada Bima 

Arya Classification (BAC). 

Pengambilan data 

 Tahap pengumpulan data dengan menggunakan Google Spreadsheet TAGS 

v6.0 (Hawksey 2014). Dalam penelitian ini data maksimal yang diperoleh sebanyak 

397 tweet, setiap tweet terdiri atas 17 atribut yang dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Dari banyaknya atribut tweet yang ada, penulis hanya menggunakan isi dari tweet 

tersebut yang digunakan untuk klasifikasi. 

Pelabelan data 

 Data tweet yang telah didapatkan kemudian dilabelkan sesuai dengan kategori 

yang ditentukan oleh penulis. Pelabelan dibagi menjadi 5 kategori yang didasarkan 
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pada kemiripan antar tweet yang terdapat pada akun @BimaAryaS. Setiap kategori 

memiliki ciri masing-masing sebagai berikut: 

 Kategori ‘Event’ untuk tweet yang menginformasikan tentang pengadaan acara 

yang diselenggarakan di Bogor. 

 Kategori ‘Infrastruktur’ untuk tweet yang menginformasikan tentang perbaikan 

di bidang infrastruktur termasuk perawatan taman, pembersihan spanduk illegal, 

serta perbaikan saluran air. 

 Kategori ‘Pendidikan’ untuk tweet yang menginformasikan tentang sekolah, 

lomba dibidang pendidikan, prestasi siswa/siswi Bogor di Nasional maupun 

Internasional. 

 Kategori ‘Berita’ untuk tweet yang menginformasikan tentang tindak kejahatan 

seperti pembunuhan, perampokan, serta tweet yang berisi aksi dari pihak 

keamanan dalam menangkap para pelaku kejahatan. 

 Kategori ‘Uncategorized’ untuk tweet yang tidak termasuk ke dalam 4 kelas di 

atas dan tweet yang menjadi kosong dikarenakan mengalami praproses. 

Pembagian data 

 Data tweet sebanyak 397 tersebut dibagi menjadi dua. Tweet yang terbaru 

sebanyak 81 tweet (20%) digunakan untuk data uji dan sisanya 316 tweet (80%) 

digunakan untuk data latih. Pembagian data setiap kategori pada data latih yaitu: 

kategori Event sebanyak 161 tweet, Infrastruktur 96 tweet, Pendidikan 12 tweet, 

Berita 16 tweet, dan Uncategorized 31 tweet. 

 Pembagian data untuk data uji, yaitu: kategori Event sebanyak 46 tweet, 

Infrastruktur sebanyak 13 tweet, Pendidikan sebanyak 2 tweet, Berita sebanyak 3 

tweet, dan Uncategorized sebanyak 17 tweet. Pembagian data latih dan data uji yang 

tidak seimbang tersebut disebabkan karena tweet pada akun @BimaAryaS yang 

memiliki ciri kategori Event lebih banyak dibandingkan tweet yang memiliki ciri 

kategori yang lain. 

Praproses 

 Selanjutnya kedua bagian data tersebut kemudian dilakukan praproses teks 

dari data tersebut. Tahapan praproses tersebut adalah penghapusan url, menghapus 

username, mengganti titik dan koma menjadi spasi, menghapus simbol dan angka 

(spesial karakter), konversi menjadi huruf kecil, dan menghilangkan stopwords.  

 Pada penelitian ini digunakan stopwords diperoleh dari jurnal Tala (2003) 

yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Tahapan praproses dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3  Contoh hasil tahapan praproses 
 

Sebelum tahap praproses Setelah tahap praproses 

Saya perintahkan PDAM kota Bgr 

untuk layani warga yg dilanda 

kekeringan secara cuma2. 

perintahkan pdam kota layani warga 

dilanda kekeringan 

Bogor sedang belajar dari kota2 hebat 

lain spt Surabaya dan Bandung utk 

menata kota jadi lbh nyaman 

kota hebat surabaya bandung menata 

nyaman 

Salah satu aset berharga bogor 

adalah pohon. Kita rawat, jaga, juga 

jgn bahayakan warga @bayukr 

salah aset berharga pohon  rawat jaga 

bahayakan warga 



 

13 

 Proses penghapusan stopwords, menghapuskan kata-kata seperti ‘saya’, 

‘yang’, ‘untuk’, serta kata hubung lainnya yang tidak menunjukkan kata penting 

atau mencirikan dari suatu tweet. Sementara penelitian ini menggunakan akun dari 

Walikota Bogor, sehingga pada daftar stopwords ditambahkan kata-kata yang 

sering terdapat pada setiap tweet seperti kata ‘bogor’ termasuk singkatannya, 

dikarenakan kata tersebut tidak lagi menjadi ciri dari setiap tweet. Penelitian ini 

tidak melakukan proses normalisasi teks, sehingga kata-kata singkatan 

ditambahkan juga ke daftar stopwords. Daftar stopwords tambahan dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

 

Stemming 

 Stemming dalam Bahasa Indonesia memiliki beberapa masalah khusus. Salah 

satu masalah tersebut adalah suatu awalan dapat berubah tergantung huruf pertama 

dari kata dasar. Sebagai contoh “me-“ dapat berubah menjadi “mem-“ ketika huruf 

pertama dari kata dasar tersebut adalah “b”. Pada proses ini imbuhan kata seperti “-

ku”, “-mu”, “-kah”, “di-”, “ke-“, dst dapat dihilangkan. Tahapan stemming dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4  Contoh hasil tahapan stemming 
 

Sebelum tahap stemming Setelah tahap stemming 

perintahkan pdam kota layani warga 

dilanda kekeringan 

perintah pdam kota layan warga landa 

kering 

kota hebat surabaya bandung menata 

nyaman 

kota hebat surabaya bandung tata 

nyaman 

salah aset berharga pohon  rawat jaga 

bahayakan warga 

salah aset harga pohon  rawat jaga 

bahaya warga 

 

 Pada algoritme stemming Nazief dan Andriani setiap kata diperiksa di kamus 

kata dasar, jika kata yang diperiksa sama dengan kata di kamus kata dasar maka 

kata tersebut merupakan kata dasar. Akan tetapi, jika tidak maka dilakukan 

penghapusan imbuhan dari kata tersebut. Daftar kata dasar untuk stemming Nazief 

dan Andriani dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 Pada contoh diatas dilakukan pengambilan kata dasar dari setiap kata pada 

tweet. Kata seperti ‘perintahkan’ tidak terdapat pada database, maka dilakukan 

penghapusan imbuhan ‘-kan’, sehingga kata tersebut menjadi ‘perintah’. 
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 Sama halnya untuk kata ‘layani’ tidak terdapat pada database. Kata tersebut 

dilakukan penghapusan imbuhan ‘-i’ sehingga kata tersebut menjadi ‘layan’. 

Kumpulan term untuk setiap kategori dapat dilihat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5  Kumpulan term untuk setiap kategori 
 

No 
Event Infrastruktur Pendidikan 

term freq term freq term freq 

1 kota 21 kota 23 nilai 5 

2 warga 18 angkot 15 peringkat 4 

3 walikota 17 warga 9 siswa 4 

4 bogohkabogor 16 pohon 9 hasilun 4 

5 hujan 14 tata 9 jawa 4 

6 selamat 13 pemkot 8 barat 4 

7 payung 12 tarif 8 smk 2 

8 pagi 11 cek 7 hasil 2 

9 tahun 11 umum 6 anak 2 

10 cinta 10 angkut 6 sekolah 2 

11 festival 9 macet 6 kota 2 

12 ulang 9 walikota 5 sma 2 

13 jam 9 rusak 5 un 2 

14 wali 7 turun 5 Salah 2 

15 malam 7 raya 5 jur 2 

No 
Berita Uncategorized 

term freq term freq 

1 begal 5 selamat 4 

2 polisi 4 kabupaten 4 

3 tangkap 4 kota 4 

4 warga 3 walikota 2 

5 kota 3 sd 2 

6 ramadhan 3 cinta 2 

7 info 2 walikotanya 2 

8 aktivitas 2 lahir 2 

9 suci 2 batin 2 

10 cek 2 xiaomi 2 

11 tembak 2 wali 2 

12 Mafia 2 anak 2 

13 ganggu 2 jalan 2 

14 Tawur 2 ujung 2 

15 Hoax 2 rabu 1 

 

 

Klasifikasi Naïve Bayes 

 Tahap pertama yaitu menghitung peluang dari setiap label atau kategori yang 

ada. Perhitungan kelas dapat dilihat pada Persamaan (6). Perhitungan ini 

menggunakan laplace smoothing sehingga rumus tersebut menjadi: 
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P(vj)=
|docsj|+1

|training|+sumkelas
 

  

 

 Sumkelas merupakan jumlah seluruh kelas unik atau tidak sama. Contohnya 

jumlah seluruh dokumen pada kategori Event adalah 3, jumlah seluruh dokumen 

yang digunakan dalam proses training adalah 5, dan jumlah seluruh kelas unik 

adalah 3, maka didapatkan peluang kelas Event adalah 
3+1

5+3
= 

1

2
 . 

 Tahap kedua yaitu menghitung peluang kata setiap data uji terhadap semua 

kelas di data latih. Peluang tiap kata dapat dihitung dengan Persamaan (7). Data 

tweet yang diuji adalah kata hujan. Setiap suku kata dihitung ke masing-masing 

kelas yang terdapat pada latih. Jika dicontohkan kemunculan kata hujan di kelas 

Event adalah 2, jumlah kosakata pada label Event adalah 15, dan jumlah kata unik 

pada semua data latih adalah 22. Peluang kata hujan di label Event adalah 
2+1

15+22
= 

3

37
 . 

 Hasil akhir peluang yang didapatkan adalah dengan mengalikan peluang label 

Event dengan peluang kata hujan jika diketahui label Event. Hasil yang didapatkan 

adalah 
1

2
 x 

3

37
 = 

3

74
 = 0.081. Peluang label Event jika kata yang diketahui adalah hujan 

sebesar 0.081. Peluang label Infrastruktur jika kata yang diketahui hujan sebesar 

0.0053, maka tweet tersebut termasuk ke dalam kelas Event. Dari 81 tweet data uji, 

tweet yang dihasilkan sistem berdasarkan label Event sebanyak 49 tweet, label 

Infrastruktur 14 tweet, label Pendidikan 1 tweet, label Berita 0 tweet, dan label 

Uncategorized 17 tweet. Hasil confusion matrix ditampilkan pada Tabel 6. 

 

Tabel 6  Tabel Confusion Matrix 
 

 Predicted 

Actual 

 Event Infrastruktur Pendidikan Berita Uncategorized 

Event 37 6 0 0 6 

Infrastruktur 3 6 0 0 3 

Pendidikan 1 0 1 0 0 

Berita 1 1 0 0 0 

Uncategorized 7 1 0 0 8 

 

 Dari tabel di atas dapat ditunjukkan bahwa tweet yang benar pada label Event 

sebanyak 37 dari 49 tweet. Tweet label Infrastruktur yang diklasifikasikan benar 

oleh sistem sebanyak 6 dari 12 tweet, tweet label Pendidikan sebanyak 1 dari 2 tweet, 

namun untuk tweet berlabel Berita tidak ada yang terklasifikasi benar dari total 2 

tweet yang dihasilkan sistem dan tweet label Uncategorized sebanyak 8 

terklasifikasi benar dari 16 tweet. 

  

  

(8) 
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 Algoritme yang digunakan untuk klasifikasi adalah Naïve Bayes. Algoritme 

Naïve Bayes dijelaskan pada pseudocode berikut (Manning et al. 2008): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluasi hasil klasifikasi 

 Evaluasi bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sistem dapat 

mengklasifikasikan dengan benar. Data terklasifikasi dengan benar jika label pada 

hasil klasifikasi sistem sama dengan label yang seharusnya. Total hasil klasifikasi 

yang benar pada data uji sebanyak 52 tweet dari 81 tweet sehingga tingkat 

akurasinya sebesar 64%. Daftar tweet yang terklasifikasi salah dapat dilihat pada 

Lampiran 5. 

Timeline tweet berkategori 

 Semua tweet pada data uji yang sudah memiliki label digabungkan dengan 

semua data latih. Tweet tersebut dikelompokkan berdasarkan label yang sama dan 

ditampilkan ke dalam bentuk timeline berkategori. 

  

TrainMultinomialNB(C,D) 

1 V ← ExtractVocabulary(D) 

2 N ← CountDocs(D) 

3 for each c ∈ C 

4 do Nc ← CountDocsInClass(D,c) 

5       prior[c] ← Nc / N 

6       textc ← ConcatenateTextOfAllDocsInClass(D,c) 

7       for each t ∈ V 

8       do 𝑇𝑐𝑡 ← CountTokensOfTerm(textc,t) 

9       for each t ∈ V 

10       do condprob[t][c] ← 
Tct+1

∑ (Tct+1)t
 

11 return V,prior,condprob 

 

ApplyMultinomialNB(C,V,prior,condprob,d) 

1 W ← ExtractTokensFromDoc(V,d) 

2 for each c ∈ C 

3 do score[c] ← log prior[c] 

4      for each t ∈ V 
5      do score[c] += log condprob[t][c] 

6 return arg max
c∈ C score[c] 
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Tahapan Pengembangan Sistem 

 Sistem Klasifikasi tweet Bima Arya ini dikembangkan dengan menggunakan 

metode waterfall (Pressman 2010). Berikut ini adalah hasil tahapan pengembangan 

sistem Bima Arya Classification (BAC). 

Communication 

 Tahap ini dilakukan dengan cara berdiskusi dengan followers dari akun 

@BimaAryaS tentang proses bisnis yang digunakan dari mulai login hingga 

mendapatkan tweet yang diinginkan. Tahap ini juga didapatkan data hasil 

wawancara berupa keinginan followers @BimaAryaS untuk mengakses tweet lebih 

menjadi lebih mudah, menghilangkan spam di Twitter, serta dapat melakukan 

pencarian tweet secara spesifik. Hasil wawancara yang dikembangkan pada 

penelitian ini adalah melakukan klasifikasi tweet dan pencarian tweet secara 

spesifik. 

Planning 

 Tahap ini dilakukan analisis terhadap proses bisnis. Proses bisnis dibagi 

menjadi dua yaitu proses bisnis yang sudah ada atau proses bisnis pencarian melalui 

Twitter (Gambar 4) dan proses bisnis yang diterapkan sistem (Gambar 5). 
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Gambar 4  Proses bisnis pencarian melalui Twitter 
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Gambar 5  Proses bisnis Bima Arya Classification 

Pada tahap ini juga dihasilkan user requirement (UR) yang 

diimplementasikan pada sistem. Tabel user requirement untuk Bima Arya 

Classification dapat dilihat pada Tabel 5. 

 
 

Tabel 7  User requirement Bima Arya Classification 
 

Kode Requirement Keterangan 

UR01 Pencarian tweet spesifik Sistem dapat menampilkan tweet secara 

spesifik dengan cara memasukkan kata 

kunci yang diinginkan. 

UR02 Tweet label Event Sistem dapat menampilkan tweet yang 

berkategori Event. 

UR03 Tweet label Infrastruktur Sistem dapat menampilkan tweet yang 

berkategori Infrastruktur. 

UR04 Tweet label Pendidikan Sistem dapat menampilkan tweet yang 

berkategori Pendidikan. 

UR05 Tweet label Berita Sistem dapat menampilkan tweet yang 

berkategori Berita. 

UR06 Tweet label Uncategorized Sistem dapat menampilkan tweet yang 

berkategori Uncategorized. 

UR07 Update tweet Sistem dapat menambahkan tweet terbaru 

sesuai dengan tweet dari timeline akun 

Bima Arya. 

Modelling 

 Tahap ini dilakukan dengan cara memodelkan proses bisnis yang sudah ada 

menjadi sistem yang akan dibangun. Model tersebut kemudian direpresentasikan ke 

Data tweet akun 

@BimaAryaS 

 

Mencari tweet 

khusus akun 

@BimaAryaS 

Data tweet 

dengan waktu < 5 

detik 

User 

Sistem 

BAC 

Memilih kategori 

tweet 
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dalam bentuk diagram konteks/data flow diagram (DFD) level 0 seperti pada 

Gambar 6. 

 

 

 

 

 
 

Gambar 6  Diagram konteks Bima Arya Classification (BAC) 

 

 Diagram konteks pada Gambar 6 menggambarkan aktor dan proses yang 

terjadi di dalam sistem. Pada BAC terdapat 2 aktor yang terlibat, yaitu user dan 

admin. Proses yang terjadi untuk user adalah mendapatkan tweet sesuai dengan kata 

yang dimasukkan dan mendapatkan tweet sesuai dengan label yang diinginkan. 

Proses yang terjadi dari admin adalah melakukan pembaruan data tweet sesuai 

dengan tweet terbaru dari akun @BimaAryaS. 

 Diagram konteks di atas kemudian diuraikan lagi dalam bentuk DFD level 1 

seperti pada Gambar 7, sehingga didapatkan proses, aktor dan aliran data yang lebih 

rinci lagi di dalam sistem. Pemodelan pada conceptual data model untuk 

merepresentasikan pelayanan menjadi tabel dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 7  DFD level 1 Bima Arya Classification (BAC) 
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label 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8  Conceptual data model Bima Arya Classification (BAC) 

Construction 

 Proses pembuatan sistem BAC menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 

basis data yang digunakan adalah MySQL. Antar muka sistem antara user dan 

admin dipisahkan. Antarmuka digunakan untuk melakukan pencarian terhadap 

tweet yang diinginkan pada satu halaman responsif dan untuk admin melakukan 

update database dilakukan langsung di form yang disediakan. 

 Implementasi untuk setiap label yang tersedia ditampilkan ke dalam bentuk 

menu bar di bagian atas (Gambar 9). Timeline dari akun @BimaAryaS juga 

ditampilkan dalam sistem ini (Gambar 10) untuk memudahkan user sehingga tidak 

perlu untuk mengakses akun @BimaAryaS secara langsung di Twitter. Semua 

fungsi yang tersedia diletakan dalam satu halaman yang responsif. 

 

 

 
 

Gambar 9  Implementasi label dalam menu bar 
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Gambar 10  Implementasi timeline akun @BimaAryaS 

 

 Untuk mendapatkan tweet yang diinginkan, user memasukan satu kata di 

kolom pencarian pada bagian pencarian tweet (Gambar 11). Sistem akan 

menampilkan banyaknya hasil pencarian dan menampilkan tweet hasil pencarian 

dalam bentuk tabel. 

 

 
Gambar 11  Implementasi pencarian tweet spesifik (UR01) 

 

Tweet dengan label Event dapat dilihat pada bagian event (Gambar 12) dengan 

cara memilih menu bar event pada bagian atas sistem. Tweet yang ditampilkan 

merupakan gabungan tweet berlabel Event yang terdapat pada data latih dan data 

uji. Tweet dengan label Infrastruktur, label Pendidikan, label Berita, dan label 

Uncategorized juga dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil pencarian menunjukkan 

semua fungsi berhasil dijalankan. 
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Gambar 12  Implementasi tweet berlabel Event (UR02) 

 

Deployment 
 Sistem yang telah selesai dibuat kemudian dilakukan pengujian. Pengujian 

sistem dilakukan oleh tiga narasumber atau user yang sebelumnya diwawancara. 

Ketiga user tersebut menyatakan bahwa sistem yang dibuat sudah baik karena sudah 

dapat menampilkan sesuai dengan kebutuhan user.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah hasil klasifikasi sistem Bima Arya 

Classification masih menunjukan tingkat akurasi yang belum cukup baik yaitu 64%. 

Secara fungsional sistem sudah dapat menampilkan hasil pencarian tweet khusus 

akun @BimaAryaS. Sistem juga dapat menampilkan tweet sesuai dengan kategori 

yang lebih umum sehingga dapat memudahkan followers akun @BimaAryaS dalam 

mencari tweet yang diinginkan. Jika dibandingkan dengan tanpa menggunakan 

sistem maka akan membutuhkan waktu pencarian yang lebih lama. 

Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah pengambilan tweet dapat dilakukan 

secara otomatis di dalam sistem, sehingga fungsi admin hanya untuk melakukan 

pengecekan. Pada sistem ini fungsi admin sangat menentukan penambahan tweet 

baru karena pengambilan tweet masih dilakukan secara manual oleh admin. Selain 

itu, nilai setiap peluang yang didapat disimpan di database. Hal ini perlu dilakukan 

agar perhitungan nilai Bayes menjadi lebih cepat. Saran selanjutnya tweet yang 

ditampilkan sebagai timeline adalah tweet langsung dari akun @BimaAryaS 

menggunakan API stream, agar link yang terdapat di tweet tersebut dapat langsung 

di-redirect. 
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Lampiran 1  Contoh 17 atribut pada sebuah tweet 

  

No Nama atribut Isi atribut 

1 id_str 530021173279477000 

2 from_user BimaAryaS 

3 text Rebo Nyunda di Balkot Bogor 

http://t.co/WrgsSxu3hs 

4 created_at Wed Nov 05 15:37:49 +0000 2014 

5 time 12/29/2017  9:17:25 AM 

6 geo_coordinates  

7 user_lang en 

8 in_reply_to_user_id_str  

9 in_reply_to_screen_name  

10 from_user_id_str 108239955 

11 in_reply_to_status_id_str  

12 source <a 

href="http://twitter.com/download/iphone" 

rel="nofollow">Twitter for iPhone</a> 

13 profile_image_url http://pbs.twimg.com/profile_images/35020

92236/2881cf46ada35a61f819928b9720a6b

6_normal.jpeg 

14 user_followers_count 192753 

15 user_friends_count 638 

16 status_url http://twitter.com/BimaAryaS/statuses/5300

21173279477762 

17 entities_str {"hashtags":[],"symbols":[],"user_mentions

":[],"urls":[],"media":[{"id":5300211731201

02400,"id_str":"530021173120102401","ind

ices":[28,50],"media_url":"http://pbs.twimg.

com/media/B1sDcuNCcAE0TAD.jpg","me

dia_url_https":"https://pbs.twimg.com/medi

a/B1sDcuNCcAE0TAD.jpg","url":"http://t.c

o/WrgsSxu3hs","display_url":"pic.twitter.co

m/WrgsSxu3hs","expanded_url":"http://twit

ter.com/BimaAryaS/status/53002117327947

7762/photo/1","type":"photo","sizes":{"sma

ll":{"w":340,"h":191,"resize":"fit"},"thumb"

:{"w":150,"h":150,"resize":"crop"},"large":

{"w":1024,"h":576,"resize":"fit"},"medium"

:{"w":600,"h":337,"resize":"fit"}}}]} 
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Lampiran 2  Daftar stopwords Tala (2003) 

ada bahwasanya berkehendak cukupkah 

adalah baik berkeinginan cukuplah 

adanya bakal berkenaan cuma 

adapun bakalan berlainan dahulu 

agak balik berlalu dalam 

agaknya banyak berlangsung dan 

agar bapak berlebihan dapat 

akan baru bermacam dari 

akankah bawah bermacam-macam daripada 

akhir beberapa bermaksud datang 

akhiri begini bermula dekat 

akhirnya beginian bersama demi 

aku beginikah bersama-sama demikian 

akulah beginilah bersiap demikianlah 

amat begitu bersiap-siap dengan 

amatlah begitukah bertanya depan 

anda begitulah bertanya-tanya di 

andalah begitupun berturut dia 

antar bekerja berturut-turut diakhiri 

antara belakang bertutur diakhirinya 

antaranya belakangan berujar dialah 

apa belum berupa diantara 

apaan belumlah besar diantaranya 

apabila benar betul diberi 

apakah benarkah betulkah diberikan 

apalagi benarlah biasa diberikannya 

apatah berada biasanya dibuat 

artinya berakhir bila dibuatnya 

asal berakhirlah bilakah didapat 

asalkan berakhirnya bisa didatangkan 

atas berapa bisakah digunakan 

atau berapakah boleh diibaratkan 

ataukah berapalah bolehkah diibaratkannya 

ataupun berapapun bolehlah diingat 

awal berarti buat diingatkan 

awalnya berawal bukan diinginkan 

bagai berbagai bukankah dijawab 

bagaikan berdatangan bukanlah dijelaskan 

bagaimana beri bukannya dijelaskannya 

bagaimanakah berikan bulan dikarenakan 

bagaimanapun berikut bung dikatakan 

bagi berikutnya cara dikatakannya 

bagian berjumlah caranya dikerjakan 

bahkan berkali-kali cukup diketahui 
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  Lampiran 2  Lanjutan 

dikira ditunjuknya jadi keinginan 

dilakukan dituturkan jadilah kelamaan 

dilalui dituturkannya jadinya kelihatan 

dilihat diucapkan jangan kelihatannya 

dimaksud diucapkannya jangankan kelima 

dimaksudkan diungkapkan janganlah keluar 

dimaksudkannya dong jauh kembali 

dimaksudnya dua jawab kemudian 

diminta dulu jawaban kemungkinan 

dimintai empat jawabnya kemungkinannya 

dimisalkan enggak jelas kenapa 

dimulai enggaknya jelaskan kepada 

dimulailah entah jelaslah kepadanya 

dimulainya entahlah jelasnya kesampaian 

dimungkinkan guna jika keseluruhan 

dini gunakan jikalau keseluruhannya 

dipastikan hal juga keterlaluan 

diperbuat hampir jumlah ketika 

diperbuatnya hanya jumlahnya khususnya 

dipergunakan hanyalah justru kini 

diperkirakan hari kala kinilah 

diperlihatkan harus kalau kira 

diperlukan haruslah kalaulah kira-kira 

diperlukannya harusnya kalaupun kiranya 

dipersoalkan hendak kalian kita 

dipertanyakan hendaklah kami kitalah 

dipunyai hendaknya kamilah kok 

diri hingga kamu kurang 

dirinya ia kamulah lagi 

disampaikan ialah kan lagian 

disebut ibarat kapan lah 

disebutkan ibaratkan kapankah lain 

disebutkannya ibaratnya kapanpun lainnya 

disini ibu karena lalu 

disinilah ikut karenanya lama 

ditambahkan ingat kasus lamanya 

ditandaskan ingat-ingat kata lanjut 

ditanya ingin katakan lanjutnya 

ditanyai inginkah katakanlah lebih 

ditanyakan inginkan katanya lewat 

ditegaskan ini ke lima 

ditujukan inikah keadaan luar 

ditunjuk inilah kebetulan macam 

ditunjuki itu kecil maka 
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  Lampiran 2  Lanjutan 

ditunjukkan itukah kedua makanya 

ditunjukkannya itulah keduanya makin 

malah menantikan merekalah pertama-tama 

malahan menanya merupakan pertanyaan 

mampu menanyai meski pertanyakan 

mampukah menanyakan meskipun pihak 

mana mendapat meyakini pihaknya 

manakala mendapatkan meyakinkan pukul 

manalagi mendatang minta pula 

masa mendatangi mirip pun 

masalah mendatangkan misal punya 

masalahnya menegaskan misalkan rasa 

masih mengakhiri misalnya rasanya 

masihkah mengapa mula rata 

masing mengatakan mulai rupanya 

masing-masing mengatakannya mulailah saat 

mau mengenai mulanya saatnya 

maupun mengerjakan mungkin saja 

melainkan mengetahui mungkinkah sajalah 

melakukan menggunakan nah saling 

melalui menghendaki naik sama 

melihat mengibaratkan namun sama-sama 

melihatnya mengibaratkannya nanti sambil 

memang mengingat nantinya sampai 

memastikan mengingatkan nyaris sampai-sampai 

memberi menginginkan nyatanya sampaikan 

memberikan mengira oleh sana 

membuat mengucapkan olehnya sangat 

memerlukan mengucapkannya pada sangatlah 

memihak mengungkapkan padahal satu 

meminta menjadi padanya saya 

memintakan menjawab pak sayalah 

memisalkan menjelaskan paling se 

memperbuat menuju panjang sebab 

mempergunakan menunjuk pantas sebabnya 

memperkirakan menunjuki para sebagai 

memperlihatkan menunjukkan pasti sebagaimana 

mempersiapkan menunjuknya pastilah sebagainya 

mempersoalkan menurut penting sebagian 

mempertanyakan menuturkan pentingnya sebaik 

mempunyai menyampaikan per sebaik-baiknya 

memulai menyangkut percuma sebaiknya 

memungkinkan menyatakan perlu sebaliknya 

menaiki menyebutkan perlukah sebanyak 
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  Lampiran 2  Lanjutan 

menambahkan menyeluruh perlunya sebegini 

menandaskan menyiapkan pernah sebegitu 

menanti merasa persoalan sebelum 

menantinya merasakan persoalannya sebelumnya 

sebenarnya selalu sesekali tapi 

seberapa selama seseorang tegas 

sebesar selama-lamanya sesuatu tegasnya 

sebetulnya selamanya sesuatunya telah 

sebisanya selanjutnya sesudah tempat 

sebuah seluruh sesudahnya tengah 

sebut seluruhnya setelah tentang 

sebutlah semacam setempat tentu 

sebutnya semakin setengah tentulah 

secara semampu seterusnya tentunya 

secukupnya semampunya setiap tepat 

sedang semasa setiba terakhir 

sedangkan semasih setibanya terasa 

sedemikian semata setidak-tidaknya terbanyak 

sedikit semata-mata setidaknya terdahulu 

sedikitnya semaunya setinggi terdapat 

seenaknya sementara seusai terdiri 

segala semisal sewaktu terhadap 

segalanya semisalnya siap terhadapnya 

segera sempat siapa teringat 

seharusnya semua siapakah teringat-ingat 

sehingga semuanya siapapun terjadi 

seingat semula sini terjadilah 

sejak sendiri sinilah terjadinya 

sejauh sendirian soal terkira 

sejenak sendirinya soalnya terlalu 

sejumlah seolah suatu terlebih 

sekadar seolah-olah sudah terlihat 

sekadarnya seorang sudahkah termasuk 

sekali sepanjang sudahlah ternyata 

sekali-kali sepantasnya supaya tersampaikan 

sekalian sepantasnyalah tadi tersebut 

sekaligus seperlunya tadinya tersebutlah 

sekalipun seperti tahu tertentu 

sekarang sepertinya tahun tertuju 

sekarang sepihak tak terus 

sekecil sering tambah terutama 

seketika seringnya tambahnya tetap 

sekiranya serta tampak tetapi 

sekitar serupa tampaknya tiap 
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  Lampiran 2  Lanjutan 

sekitarnya sesaat tandas tiba 

sekurang-

kurangnya 

sesama tandasnya tiba-tiba 

sekurangnya sesampai tanpa tidak 

sela sesegera tanya tidakkah 

tinggi ujar usai wong 

toh ujarnya waduh yaitu 

tunjuk umum wah yakin 

turut umumnya wahai yakni 

tutur ungkap waktu yang 

tuturnya ungkapnya waktunya  

 ucap untuk walau  

ucapnya usah walaupun  
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Lampiran 3  Daftar stopwords tambahan 

aa bgmn dl hr 

abdi bgr dll ht 

acra bgt dlm htt 

ah biar dn https 

aja bima doana iket 

ajar bimaayas donk in 

akang bismillah dpt jarang 

alhamdulillah bkn dr jd 

alhamdullilah blg dtg jg 

alhmdllh blm duh jgn 

ameng bnr dxd jk 

amiiinnnadrianaadie bogor eh jlskan 

amiin bon en jngn 

amin bpk engga ka 

aminnnn bro enjing kaa 

amp brsama eta kabaar 

ank bsk ex kabanda 

anu bu ga kadinya 

anyar bwh ga kang 

apel byk gaiss kanggo 

appreciated cc gak karaksa 

apt coba ganti kariksa 

aqil com gg kasep 

arya cont gimana kasi 

asik d gk kasih 

ass da gmm kayak 

atawa dad gmn kbn 

ats dah gtgtgt kedap 

atuh dayeuh gua klahiran 

aya dbeton gugel km 

ayo deui gw kmi 

bade dewi haduuh kmpung 

bae dg hatur kpada 

bareng dgn hayang kpn 

bawa dibrikan hehe krn 

bdg didoakeun hehehe kt 

bebenah dimana heug ku 

besok disinigt heulang kudu 

betuul disna hmm kunaon 

bg dkt horee lalumasalah 
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Lampiran 3  Lanjutan 

lbh oge sih trims 

lg ok siip trs 

lho org siippp trus 

liat others silah tsedia 

lsg oya sippp ttg 

ma pa sjk tweet 

maaf pak skarang twit 

mah pakk skrg twitt 

masya pangsi skrng uni 

mhn papa sm urang 

milangkala pas smbutan utk 

mimin pd soree vgbvgyh 

mmbrkan pgn spt walaillahailallah 

mme pinggireun spy walhamdulillah 

mmg pk stuju wallahuakbar 

mncontoh plng subhanallah wilayahna 

mnrma pny sugan wilujeng 

moga pt sungguh woohoo 

mrs punten sy yaa 

msh rada sya yah 

mw rb tang yeay 

naah really taun yg 

nambihan rebo td yuk 

naro resik tdk yuu 

nas rt teh a 

neng RT terima b 

netcj sami terimakasih c 

ngacuung samisapigloria teteup d 

ngawitan sampe tgl e 

nggak sareng tgn f 

ngobrol sayaaa thanks g 

ngringan sblm thn h 

ngumbah sblmnya tlh i 

ni sblmnyasudah tlng j 

nih sdg tmasuk k 

ntr sdh tmpat l 

nu sehatkn tolong m 

nuhun sekal tp n 

nyieun siaap trhadap o 

nyunda siapin trimakasih p 
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Lampiran 3  Lanjutan 

q for out where 

r from over which 

s get re while 

t got said who 

u has same will 

v had see with 

w he should whould 

x have since you 

y her so your 

z here some  

about him still  

after himself such  

all his take  

also how than  

an if that  

and in the  

another into their  

any is them  

are it then  

as its there  

at just these  

be like they  

because make this  

been many those  

before me through  

being might to  

between more too  

both most under  

but much up  

by must use  

came my very  

can never want  

come now was  

could of way  

did on we  

do only well  

does or were  

each other what  

else our when  
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Lampiran 4  Contoh daftar kata dasar stemming Nazief dan Andriani 

abai cinta kunjung pohon 

aman coba lapor raya 

atas curi layan resmi 

bahagia depan lewat sahabat 

bahaya dunia main sama 

bajak ikut pasti sapa 

bangsa jabat pecah satu 

batas jaga pegawai saudara 

berkat kandung penduduk sekali 

binasa kuasa penting tinggi 

 

Lampiran 5  Daftar tweet yang terklasifikasi salah 

  

No Isi tweet Label manual Label sistem 

1 Hayu move on..! 

https://t.co/32fICV1RVt 
Uncategorized Event 

2 RT @tamankotabogor: Masih ada ya 

warga bogor yg kayak gini,Lampu 

&amp; kran air taman kencana dicuri. 

@KangEncep @BimaAryaS 

@SATPOLPPBogor httâ€¦ 

Berita Infrastruktur 

3 Yaa.  Akun IG bimaaryasugiarto 

folbek ya kaka.. ,:) 

https://t.co/CleaIjukJh 

Uncategorized Event 

4 RT @BogohKaBogor: Puluhan 

Komunitas di Bogor ikuti Jambore 

yang di selenggarakan oleh Kanpora 

&amp; Bogor Ngariung 

#JamboreKomunitasBogor httpsâ€¦ 

Event Uncategorized 

5 Sama2. Salam @DestyNathalia: 

Terima kasih bpk @BimaAryaS atas 

kunjungannya di GKI pengadilan.. 

Tuhan memberkati :) 

https://t.co/AnfoTuGeqSâ€• 

Event Infrastruktur 

6 Geng Muspida di pedestrian Katedral, 

pastikan Natal aman, nyaman dan 

damai. https://t.co/jzzJg8VbZJ 

Berita Event 

7 Terimakasih untuk semua doanya. 

Jabatan ada batasnya, tapi persahabatan 

&amp; persaudaraan slama hayat 

dikandung badan. 

https://t.co/h2SOo2roLC 

Event Uncategorized 
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Lampiran 5  Lanjutan 

 

  

No Isi tweet Label manual Label sistem 

8 RT @PemkotaBogor: Kang 

@BimaAryaS hari ini berkantor di 

Kelurahan Babakan sekaligus 

memberikan pembinaan kpd pengurus 

RT &amp; RW https://t.co/â€¦ 

Event Infrastruktur 

9 RT @PemkotaBogor: Bogorian, 

berikut info posko siaga di Kota Bogor 

cc @BimaAryaS @KangEncep 

https://t.co/WNF0tQgQI6 

Infrastruktur Event 

10 Abaikan juga pesan apapun dari akun 

iniÂ https://t.co/kqkoaYseUpÂ karena 

bukan punya saya. 

http://t.co/QN0Qar6yJC 

Uncategorized Event 

11 Saya sudah laporkan kepada pihak 

Facebook dan sedang dicek, terima 

kasih. 

Uncategorized Infrastruktur 

12 Selamat bekerja tmn2, mengabarkan 

akun FB pribadi sy dibajak, mohon 

abaikan apapun 

dariÂ https://t.co/OkhNyPpNpz 

http://t.co/jUCqXQVKwg 

Uncategorized Event 

13 Ini produk kebanggaan bogor 

@unchalkaosbogor: Ada Unchal di 

Taman Kencana 

http://t.co/4EUSj15kJN smg 

brkenanâ€• 

Event Infrastruktur 

14 Wilayah kabupaten @azisumarsono: 

Aduh kang arya, Sampah di cibinong 

sampe masuk detik, jadi mendunia nih.. 

di bereskan atuh pak..â€• 

Infrastruktur Uncategorized 

15 Bogor Bisa @Bisniscom: Bogor Jadi 

Kota dengan Manajemen Kepegawaian 

Terbaik di Jawa Barat 

http://t.co/08mL1zoma5" 

Infrastruktur Event 

16 Alhamdulilah @MIdotcom: 

Pengunjung Botram Membludak 

http://t.co/6UqVIuwPl0â€• 

Event Uncategorized 

17 RT @achmadsiddik: Jumat berkah 

menyapa petugas kebersihan Kota 

Bogor dg senyum &amp;sarapan pagi. 

Titip salam buat Pak Walikota 

@BimaAryaS httpâ€¦ 

Infrastruktur Event 
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Lampiran 5  Lanjutan 

 

  

No Isi tweet Label manual Label sistem 

18 RT @BogorDinkes: Rabu 26/8,mobil 

curhat hadir di GOR Pajajaran dr jam 

8-13.bisa konsultasi kes gratis.don't 

miss it! @BimaAryaS @drubaeah 

@â€¦ 

Event Uncategorized 

19 Hatur Nuhun kang @ridwankamil tos 

sumping &amp; ngadukung HUT 

PAN di Monumen Juang Bdg. 

http://t.co/8ve8hK7Vx6 

Event Uncategorized 

20 Waalaikumsalam @derika_rh: 

@BimaAryaS assalamualaikum pak 

bimaâ€• 

Uncategorized Event 

21 Siap. Twips, ini akun kepala BNN. 

Garda terdepan perjuangan brantas 

narkoba @anang_iskandar: Terima 

kasih mas @BimaAryaS 

Uncategorized Event 

22 Warga Situgede ceria, merdeka! 

http://t.co/5PS5W6Pzlx 
Uncategorized Event 

23 Diskusi "City Branding" hari Minggu 

besok jam 10-12.  di Bogor Green 

Room, Balai Kota Bogor. Terbuka 

untuk umum. 

Event Infrastruktur 

24 Diskusi "City Banding" hari Minggu 

besok jam 10-12.  di Bogor Green 

Room, Balai Kota Bogor. Terbuka 

untuk umum. 

Event Infrastruktur 

25 Selamat! PKK Kel. Tanah 

Baru,Bogor Utara Juara I Lomba KB-

Kes Tingkat Nasional 2015 

@PKKBogor http://t.co/Ecq4IgnjPq 

Pendidikan Event 

26 RT @moka_kota_bogor: 

PENDAFTARAN PASANGGIRI 

MOJANG JAJAKA KOTA BOGOR 

RESMI DIBUKA! daftar di 

http://t.co/bNaCJoDngu cc: 

@BimaAryaS http://tâ€¦ 

Event Infrastruktur 

27 Prof Sachs: Jepang pioner teknologi 

pro lingkungan &amp; negara dimana 

teknologi tinggi paralel dgn tingginya 

harapan hidup 

Infrastruktur Uncategorized 
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Lampiran 5  Lanjutan 

 

Lampiran 6  Tweet dengan label Infrastruktur, Pendidikan, Berita, Uncategorized 

 

Implementasi tweet berlabel Infrastruktur (UR03) 

 

Implementasi tweet berlabel Pendidikan (UR04) 

No Isi tweet Label manual Label sistem 

28 Pemanasan global hrs dihadapi dgn 

aksi kolektif global.Revolusi prilaku 

manusia thd lingkungan &amp; 

teknologi canggih utk efisiensi energi. 

Infrastruktur Uncategorized 

29 Alarm dari Prof Jeffrey Sachs ttg 

climate change, saat ini musim 

terpanas sepanjang sejarah. 

http://t.co/F9PfPb1KOc 

Event Uncategorized 
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Lampiran 6  Lanjutan 

 

Implementasi tweet berlabel Berita (UR05) 

 

 

Implementasi tweet berlabel Uncategorized (UR06) 
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