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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian dalam tugas akhir ini digambarkan dalam suatu diagram 

alir seperti berikut: 

START

STUDI PUSTAKA

PENGUMPULAN DATA

RANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI MODEL 

KLASIFIKASI

RANCANGAN DAN 

IMPLEMENTASI SISTEM

PENGUJIAN

END

 

Gambar 3. 1 Tahapan Metodologi Penelitian 

3.1 Studi Pustaka 

Studi Pustaka dilakukan dengan mencari bahan referensi yang berhubungan 

dengan penelitian yang akan dilakukan, seperti jurnal dan buku–buku yang terkait, 

kegiatan ini dilakukan dengan mempelajari dan memahami teknik–teknik 

permodelan dan algoritma Naïve Bayes yang akan digunakan dalam penelitian 

klasikasi bot. 
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3.2 Pengumpulan Data 

 Pada tahapan ini, pengumpulan data mengimplementasikan Application 

Programming Interface (API) Twitter untuk membangun sistem crawling data dari 

Twitter secara otomatis dengan menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan basis 

data MySQL. Data yang diunduh berupa data tweet beserta fitur–fitur yang dapat 

di ekstraksi dari indeks yang ada di Twitter.   

API Twitter berfungsi sebagai penghubung antara sistem yang dibangun 

dengan Twitter. API Twitter membutuhkan consumer key, consumer access, access 

token dan access secret token yang didapatkan dengan cara mendaftarkan aplikasi 

API Twitter di http://dev.twitter.com. Sistem yang dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman PHP dengan metode pencarian berdasarkan keyword, sesuai dengan 

hashtag trending topic yang dipilih. Pencarian dilakukan dengan melakukan dua 

tahapan crawling, yang pertama GET search/tweets pada aplikasi API Twitter, data 

crawling hasil pencarian kemudian disimpan dalam database. Pengumpulan data 

dilanjutkan dengan mengambil data user berdasarkan nama user pada database, 

untuk kemudian di crawling kembali data recent tweet user dengan menggunakan 

GET statuses/user_timeline pada aplikasi API Twitter, hasil crawling data timeline 

user lalu disimpan dalam database mysql. 

Dalam tahapan ini, data yang di crawling dengan Twitter API adalah data 

dengan keyword/hashtag #PilkadaDKI, yang di crawling pada rentang waktu 2-24 

April sebanyak 687 data. Data yang telah disimpan akan dilakukan proses pelabelan 

kelas data pada tahapan selanjutnya. 

3.3 Rancangan dan Implementasi Model Klasifikasi 

Pada bagian ini dilakukan rancangan dan implementasi terhadap tahapan 

berdasarkan Knowledge Discovery in Database (KDD) untuk klasifikasi bot 

berdasarkan perilaku pengguna Twitter menggunakan metode Naive Bayes 

Classifier. Untuk rincian tahapannya antara lain: 
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3.3.1. Data Selection 

 Merupakan tahapan awal dalam proses data mining, pada tahapan ini 

ditentukan data dan atribut yang akan digunakan dalam perancangan model 

klasifikasi, dimana dari banyaknya atribut yang ada pada proses crawling, hanya 

akan dipilih beberapa nya saja, diantaranya jumlah follower, jumlah following, 

waktu akun pengguna dibuat, source tweet, nilai rataan selang waktu antar tweet, 

jumlah mention, jumlah hashtag, dan jumlah URL. 

Data selection bertujuan untuk menyeleksi data karena tidak semuanya akan 

digunakan, oleh karenanya hanya data yang diperlukan saja yang akan dianalisis 

untuk dibuat model klasifikasinya. 

3.3.2. Data Cleaning 

Pada tahap ini dilakukan tahap pra processing data pada data minng, dimana 

data yang akan digunakan pada penelitian ini dilakukan pembersihan. Pembersihan 

dilakukan dengan menghapus data dan atribut yang tidak perlu dalam proses 

klasifikasi nantinya, dimana dalam tahap ini akan dibersihkan data akun pengguna 

yang jumlah tweet nya kurang dari 20, dan penghapusan atribut waktu jam pada 

atribut waktu akun dibuat. 

3.3.3. Data Transformation 

Dimana dalam tahap ini dilakukan beberapa perubahan data untuk 

memudahkan proses pemodelan klasifikasi. Dalam penelitian ini dilakukan dua kali 

tahap transformasi, diantaranya : 

1. Transformasi perubahan nilai, yakni transformasi data yang dilakukan 

untuk menghitung nilai dari data agar dapat digunakan dalam 

pemodelan klasifikasi, diantaranya menghitung ratio dari nilai jumlah 

follower dan following, menghitung usia akun pengguna (hari) dari 

atribut waktu akun dibuat, menghitung nilai selang waktu tweet, jumlah 

dari mention, dan menghitung nilai ratio dari hashtag dan URL. 

2. Transformasi perubahan bentuk, yakni mengubah data input yang 

berupa tipe numerik menjadi kedalam bentuk diskrit, dengan 
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pengelompokan sesuai kriteria dan interval dari nilai atribut yang ada,  

beberapa atribut yang di dikelompokkan dalam interval tertentu 

diantaranya account reputation, yang memiliki nilai diskrit High > 0.5 

dan Low ≤ 0.5, source tweet yang dikelompokkan dalam kelas Media 

dan Non Media, usia akun yang dikelompokkan dengan nilai old>925 

hari dan young≤925 hari, selang waktu tweet yang bernilai active> 205 

menit dan nonactive≤ 205 menit, jumlah hashtag yang >10 dan ≤10  dan 

ratio mention dan URL yang dalam rentang >0.5 dan ≤0.5. Nilai 

pengelompokan interval data ini diambil berdasarkan aturan (rule) yang 

ada pada penelitian terkait sebelumnya. 

3.3.4. Pelabelan Data 

 Tahapan pengumpulan data selanjutnya adalah memberikan kelas pada data 

yang terkumpul, dalam hal ini kelas yang dimaksud adalah kelas data Legitimate 

User dan kelas data Bot Spammer. Kelas data Legitimate User merupakan data yang 

berisi user dengan kriteria pengguna Twitter sebagai pengguna yang melakukan 

tweet secara manual (human). Sedangkan kelas data Bot Spammer merupakan data 

yang berisi user dengan kriteria pengguna Twitter sebagai pengguna yang 

melakukan tweet secara otomatis (bot).  

Pelabelan kelas data dilakukan oleh voter. Voter melakukan pelabelan 

berdasarkan kriteria bot untuk menyatakan kelas pelabelan kelas data Bot Spammer. 

Sedangkan untuk kelas data Legitimate User dipilih berdasarkan kriteria yang 

bukan dari kriteria bot. Setelah dilakukan pelabelan pada data yang ada, selanjutnya 

ditetapkan dataset yang selanjutnya dimanfaatkan untuk analisa dan pembelajaran 

pembuatan model klasifikasi. 

3.3.5. Klasifikasi dengan Naïve Bayes Classifier 

Tahapan ini adalah tahapan yang menerapkan metode dari data mining 

untuk mengolah data yang ada. Metode yang digunakan adalah Naive Bayes 

Classifier dengan tahapan mencari probabilitas atribut pada setiap kelas, mencari 

probabilitas kelas dan mencari probabilitas akhir. Output yang didapat adalah 
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klasifikasi hasil dari penentuan kelas data pengguna Twitter berupa kelas data 

Legitimate User atau Bot Spammer. 

3.4 Rancangan dan Implementasi Sistem 

Setelah model klasifikasi berdasarkan algoritma Naïve Bayes selesai, 

dilakukan perancangan dan implementasi sistem berdasarkan model klasifikasi 

yang telah dibuat, sistem dibangun dengan perancangan sebagai berikut: 

1. Perancangan database 

Merancang penyimpanan data dalam konseptual model. 

2. Perancangan struktur menu 

Merancang menu–menu pada aplikasi sesuai dengan fungsi 

masing-masing. 

3. Perancangan antar muka (interface) 

Merancang atau mendesain tampilan antarmuka (interface) 

sistem yang akan membuat interaksi pengguna (user) dengan sistem 

yang ada. Tampilan yang akan dibuat dapat memberikan gambaran 

umum implementasi dari aplikasi yang akan dibuat. 

3.5 Pengujian 

Setelah dilakukan implementasi dengan rancang bangun sistem, maka 

dilakukan tahapan pengujian dan evaluasi terhadap sistem yang telah dibangun, 

tahap pengujian diperlukan sebagai ukuran bahwa sistem dapat dijalankan sesuai 

dengan tujuan. Pada tahap ini ada beberapa hal yang menjadi acuan untuk tahap ini, 

yakni: 

3.5.1. Pengujian Perangkat Lunak 

Untuk tahapan pengujian perangkat lunak ini, dilakukan pengujian dengan 

pengujian blackbox testing, dimana pada tahapan blackbox testing ini berfungsi 

untuk menguji apakah perangkat lunak yang dibangun sesuai dengan rancangan dan 

keluaran yang diharapkan. 
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3.5.2. Evaluasi 

Evaluasi merupakan tahapan untuk mencari tingkat akurasi dari sistem 

dengan beberapa cara pembagian data latih dan data uji. Pengujian dilakukan 

dengan lima tahapan skenario, yakni: 

1. 90% data latih: 10% data uji, (90:10). 

90% Pembagian dataset untuk data latih dan 10% Pembagian dataset 

untuk data uji dari keseluruhan total dataset. 

2. 80% data latih: 20% data uji, (80:20). 

80% Pembagian dataset untuk data latih dan 20% Pembagian dataset 

untuk data uji dari keseluruhan total dataset.  

3. 70% data latih: 30% data uji, (70:30). 

70% Pembagian dataset untuk data latih dan 30% Pembagian dataset 

untuk data uji dari keseluruhan total dataset. 

4. 60% data latih: 40% data uji, (60:40). 

60% Pembagian dataset untuk data latih dan 40% Pembagian dataset 

untuk data uji dari keseluruhan total dataset. 

5. 50% data latih: 50% data uji, (50:50). 

50% Pembagian dataset untuk data latih dan 50% Pembagian dataset 

untuk data uji dari keseluruhan total dataset. 

Evaluasi atau pengujian juga dilakukan dengan 3 tahapan pengujian, 

tahapan pertama dilakukan dengan dataset awal, dimana data kelas bot spammer 

dan legitimate user tersebar secara acak. Tahapan kedua dilakukan dengan dataset 

kedua, dimana data tersusun dengan urutan kelas data bot spammer diawal lalu 

legitimate user diakhir. Dan tahapan ketiga dilakukan dengan dataset ketiga dimana 

data tersusun dengan urutan kelas data legitimate user diawal lalu kelas data bot 

spammer diakhir. 
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3.6 Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini berisi tentang rangkuman dari penelitian dan hasil yang 

didapatkan dalam klasifikasi bot berdasarkan perilaku pengguna. Tahap ini juga 

berisikan hal dan saran penulis bagi pembaca untuk melanjutkan tahapan penelitian 

ini dengan metode dan perilaku yang lebih kompleks agar dapat lebih memahami 

klasifikasi dari perilaku bot. 

 

 

 

 

 


