
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini media sosial sangat populer, seperti Facebook, Twitter, Instagram 

dan Path, dibuat untuk mempermudah manusia agar terhubung dengan sesamanya 

untuk melakukan komunikasi dan berbagi informasi. Media sosial memiliki 

kecepatan dalam menyebarkan informasi dan telah menggantikan peranan media 

massa konvensional. Masyarakat tidak hanya menjadi penikmat media, tetapi 

dapat menjadi penyaji media. Masyarakat juga dapat menulis apa saja yang 

diinginkan ataupun bebas mengomentari apa pun yang dituliskan oleh orang lain.  

 Permasalahan yang timbul dari adanya kebebasan menulis tanpa batas 

disertai anonimitas (penggunaan nama samaran) di internet adalah 

bermunculannya ucapan penghinaan/kebencian di media sosial. Ucapan kebencian 

(hate speech) merupakan suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu 

individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada 

individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna 

kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, dan agama. Twitter 

mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kesuksesan ataupun kehancuran citra 

seseorang. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan dalam media sosial 

khususnya Twitter yang semuanya sukses mampu mempengaruhi penggunanya 

(Buntoro, 2016). 

 Pasal-pasal yang mengatur tindakan hate speech terhadap seseorang 

terdapat di dalam Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, 

Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau 

pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok 

diatur dalam pasal-pasal khusus, yaitu penghinaan terhadap kepala negara asing 

(Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP), penghinaan terhadap segolongan 

penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP), penghinaan 

terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP), dan penghinaan terhadap kekuasaan 

yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan pasal 208 KUHP). UU ITE (Informasi dan 

Transaksi Elektronik) No 11 Tahun 2008, pasal 27 ayat 3 menyebutkan “Setiap 



 

 

I-2 

 

Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan 

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 

Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 

Sanksi pidana bagi yang melakukan pasal 27 ayat 3 diatur di Pasal 45 ayat 1. 

 Berikut adalah sejumlah kasus penghinaan agama yang ada di media sosial 

Twitter. Dikutip dari situs www.lensaindonesia.com pada Februari 2012 membuat 

kericuhan di media sosial Twitter akibat dari tweet salah seorang yang memiliki 

nama akun @tengkushopia yang kerap membuat tweet penghinaan agama Islam, 

berikut salah satu tweet yang ada diakun tersebut "To All Islam: Berhentilah Solat 

and Baca Alquran Karena itu TIDAK AKAN MENYELAMATKAN kamu di API 

NERAKA" kemudian "Alqur’an itu BUKU karangan Muhammad…. Alqur’an itu 

Buku Penghantar TIDUR/DONGENG bukan untuk dipercayai". Kasus 

selanjutnya, dikutip dari situs www.paktiga.com pada Januari 2017, dinyatakan 

tersangka seorang dosen fakultas sosial dan ilmu politik dikarenakan salah 

tweetnya yang telah menghina agama Islam. Kasus komedian Uus akibat 

cuitannya di Twitter yang menghina ulama Islam Habib Rizieq membuat ia kini 

terancam hukuman dan penuh dihujat netizen di sosial media, dikutip dari situs 

www.medan.tribunnews.com pada 23 Januari 2017. Dikutip dari situs 

www.detiknews.com pada 27 November 2016, dinyatakan bahwa salah seorang 

karyawan kontrak di PT. Adhi Karya, Pandu Wijaya yang telah menghina ulama 

besar Nahdlatul Ulama (NU) di Twitter. 

 Beberapa kasus lainnya di media sosial yang diberitakan di media massa. 

Dikutip dari situs www.merdeka.com pada bulan Oktober 2014, IW, warga Kota 

Palu, ditangkap karena statusnya di media sosial yang dinilai telah menistakan 

agama Islam. Dikutip dari www.news.liputan6.com pada bulan Maret 2015, NI, 

warga Lombok Timur, yang tinggal di Bali, membuat geger akibat postingan 

tulisan di Facebook yang menghujat perayaan Nyepi. Pada tahun 2015 juga, 

Gious Nainggolan membuat status di Facebook yang melecehkan agama Islam. 

Pada bulan September 2016, HBR warga Kota Padangsidimpuan ditangkap 

karena menyebarluaskan selebaran akun media sosial yang berisikan penghinaan  

provokasi SARA di media sosial. Dikutip dari www.tribunnews.com pada bulan 

Maret 2017, SSP, warga Kota Pekanbaru, Riau, membuat heboh akibat postingan 
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tulisan di Instagram yang menyindir cara beribadah umat Islam, menghina Nabi 

Muhammad SAW dan menghina Umat Islam ketika mengucapkan takbir.  

 Pada umumnya tweet yang disampaikan memiliki kategori tweet yang 

menghina ataupun tidak menghina agama Islam. Sejauh ini mengelompokkan 

tweet dalam kategori tersebut dilakukan oleh ustadz/ustadzah secara manual 

kedalam kategori yang tepat. Jika jumlah tweet yang diunggah semakin banyak, 

maka akan merepotkan dalam mengelompokkan kategori tweet tersebut. 

Permasalahan lain pada Twitter adanya tweet yang masih ambigu dan sulit untuk 

menentukan termasuk tweet penghinaan agama atau tidak. Hal ini membutuhkan 

ketelitian dan waktu untuk mengelompokkannya. Oleh karena itu, diharapkan 

kedepannya sistem klasifikasi tweet penghinaan agama Islam dapat 

mengklasifikasikan tweet penghinaan agama dengan baik. 

 Pada penelitian ini, media sosial yang digunakan adalah Twitter karena 

menurut Pamungkas, Setiyanto dan Dolphina (2015) bahwa Twitter memiliki 

lebih dari 200 juta pengguna dan menghasilkan 110 juta tweet yaitu , 140 pesan 

teks karakter setiap hari. Dikutip pada www.kompasiana.com Twitter dengan 

fasilitas 140 karakter akan dapat menyampaikan informasi lebih singkat dan 

mudah untuk dibaca. Dikutip dari www.databoks.katadata.co.id pada tahun 2016, 

jumlah pengguna Twitter yang aktif di Indonesia sebanyak 24,34 juta. Jumlah 

pengguna tersebut berada pada posisi ketiga di bawah Amerika Serikat dan India. 

Data tersebut membuat minat para peneliti untuk memanfaatkan data komentar 

(tweet) dan melakukan teknik mining terhadap data tersebut (Alexander dalam 

Mulilawati dkk, 2016) 

 Analisis teks pada tweet berbahasa Indonesia umumnya dilakukan dalam 

dua tahapan, yaitu pra-proses dan proses. Pada tahapan proses, tweet akan 

diklasifikasikan ke dalam kelas yang bersesuaian. Terdapat beberapa metode 

klasifikasi yang dapat digunakan di antaranya Naive Bayes, kNN (k Nearest 

Neighbor), Random Forest, dan SVM (Support Vector Machine). Joachims (1998) 

pada hasil penelitiannya berargumen bahwa SVM adalah metode klasifikasi 

paling tepat untuk mengklasifikasikan teks. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa SVM merupakan metode klasifikasi yang dapat diterapkan untuk 
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mengklasifikasikan teks pada tweet dengan tingkat akurasi relatif lebih baik dari 

metode lainnya.  

 Sejumlah penelitian klasifikasi teks dalam bahasa Indonesia sebagai 

berikut. Umi Rofiqoh, Rizal Setya Perdana, M. Ali Fauzi (2017) melakukan 

analisa sentimen tingkat kepuasan pengguna penyedia layanan telekomunikasi 

seluler indonesia pada Twitter dengan SVM mendapatkan akurasi 84%. 

Naradhipa dan Purwarianti (2011) melakukan klasifikasi sentimen terhadap 

produk dan layanan perusahaan dan diperoleh akurasi sebesar 86.66% dengan 

metode SVM dan 180 dataset yang diambil dari Facebook. Klasifikasi tweet 

untuk kemacetan lalu lintas di kota Bandung juga dilakukan oleh Rodiansyah dan 

Winarko (2012), dengan metode SVM diperoleh akurasi 92% dari 100 data tweet.  

 Ada beberapa penelitian terkait yang dinyatakan pada penelitian (Fikry, et 

al., 2017) bahwa Dumais dkk (1998), Rios dan Zha (2004) juga membandingkan 

SVM sama baiknya dengan Random Forest pada klasifikasi e-mail spam. Yang 

dan Liu (1999) menyatakan bahwa klasifikasi SVM dan kNN sangat baik untuk 

melakukan klasifikasi teks. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SVM 

classifies yang cocok diterapkan untuk mengklasifikasikan teks pada tweet dengan 

tingkat akurasi relatif lebih baik dari metode lainnya. 

 Dalam penelitian ini digunakan metode klasifikasi Support Vector 

Machine untuk mengklasifikasikan tweet yang mengandung penghinaan agama 

Islam. Sistem yang akan dirancang akan mengklasifikasikan tweet termasuk 

penghinaan agama Islam atau tidak penghinaan agama Islam. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana 

mengklasifikasi tweet yang melakukan tindak kejahatan penghinaan agama Islam 

berdasarkan tweet-nya, dengan menggunakan metode SVM. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang terlingkup pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Tweet yang digunakan adalah tweet berbahasa Indonesia. 
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2. Dataset yang digunakan sebanyak 1000 tweet 

3. Stemming menggunakan algoritma Enhanced Confix Stemmer (ECS) 

4. Tweet dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kategori penghinaan 

agama Islam dan tidak penghinaan agama Islam. 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Menerapkan metode klasifikasi SVM pada tweet untuk 

mengklasifikasikan tweet ke dalam dua kelas, yaitu tweet yang 

berisikan penghinaan terhadap agama Islam dan tweet yang tidak 

berisikan penghinaan terhadap agama Islam.  

2. Merancang bangun perangkat lunak yang dapat mengklasifikasikan 

tweet yang melakukan penghinaan terhadap agama Islam.  

3. Mengukur akurasi metode SVM dalam pengklasifikasian tweet. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Tugas akhir memiliki 6 bab, dengan sistematika penulisan laporan sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi deskripsi umum penelitian yang meliputi latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB  II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi dasar teori-teori yang digunakan dalam proses 

pembuatan tugas akhir. Teori yang digunakan pada tugas akhir ini 

yaitu tentang klasifikasi tweet penghinaan agama Islam pada media 

sosial Twitter menggunakan metode SVM. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi penjelasan mengenai tahapan dalam proses penelitian tugas 

akhir yang penulis lakukan. Dimulai dari identifikasi masalah, studi 

literatur, analisa penyelesaian masalah, pengumpulan data, 
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pelabelan manual, preprocessing, ekstraksi fitur dan pembobotan, 

proses SVM, dan melakukan analisa hasil klasifikasi. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN  

Berisi tentang analisa dan perancangan Klasifikasi tweet 

penghinaan agama Islam pada media sosial Twitter menggunakan 

metode Support Vector Machine (SVM) 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  

Bab ini berisi teknik implementasi dan penerapan dari sistem yang 

telah dibuat. Pengujian dilakukan untuk membuktikan perangkan 

lunak dapat berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah 

ditentukan di tahapan analisis. 

BAB VI PENUTUP 

Berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan 

dengan hasil  penelitian.


