
 

 

 

 

BAB IV 

ANALISA DAN PERANCANGAN 

 Bab ini menjelaskan analisa data dan bagaimana proses pengolahan data 

yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, bab ini menjelaskan bagaimana 

proses pengunduhan dengan Application Programming Interface (API) Twitter, 

bagaimana proses preprocessing dan  bagaimana proses klasifikasi menggunakan 

metode SVM.  

4.1 Analisa Masalah 

 Ada bermacam percakapan yang berhubungan dengan agama Islam di 

Twitter. Percakapan tersebut terjadi melalui tweet-tweet. Para pengguna 

memperbincangkan berbagai hal salah satunya menghina agama Islam. 

 Tweet-tweet tersebut merupakan sumber data yang dapat digunakan untuk 

mengetahui berbagai hal mengenai penghinaan agama Islam. Untuk itu perlu 

dilakukan klasifikasi karena tidak semua tweet tentang agama Islam merupakan 

tweet penghinaan dan teks di media sosial adalah teks yang tidak terstruktur. 

 Dalam melakukan klasifikasi tweet yang berisi kata-kata tersebut perlu 

diketahui fitur-fitur pembeda antara tweet menghina dengan tweet yang tidak 

menghina. Selain itu, perlu diketahui pula banyak kata yang tidak baku yang 

digunakan pengguna, yang menjadi tantangan dalam melakukan klasifikasi. 
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4.2 Deskripsi Umum 

Deskripsi program yang digambarkan secara umum: 

Input

Data Latih

Data Uji

Proses

Ekstraksi Feature

Proses SVM

Validasi dan 

Pelatihan

Model

Pengujian

Output

Klasifikasi 

Kategori dan 

Akurasi

Gambar 4.1 Deskripsi Umum  

Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat ada 3 tahapan, yaitu: 

1. Input 

Pada bagian input terdiri atas keseluruhan dataset (tweet yang dilabel 

manual) yang dibuat menjadi dua bagian, 80% (800 tweet) diambil sebagai 

data latih dan 20% (200 tweet) diambil sebagai data uji. Data latih dan data 

uji sebagai input program telah melalui proses preprocessing. Bagian ini 

dapat diuraikan dengan Gambar 4.2: 

Input

MULAI

Unduh tweet via Twitter 

API.

Preprocess tweet yang 

telah diunduh

Pelabelan Kategori tweet pada 

data training dan testing

 

Gambar 4.2 Deskripsi Umum (Input) 

2. Proses 

Pada bagian ini, proses membangun program untuk ekstraksi dan 

pembobotan feature. Program yang melibatkan SVM pada proses training 

yang akan menghasilkan model pembelajaran, dan proses testing untuk 
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mengklasifikasikan data uji. Model terbaik adalah model dengan akurasi 

tertinggi. Bagian proses pada gambar 4.3: 

Proses

Ekstraksi fitur

Proses SVM

Training

Validating

Buat grid of parameters, 

lakukan grid search dan 

cross-validation

Pasangkan parameter 

dengan rata-rata akuraasi 

terbaik

Pembangkit model

Temukan Parameter (C 

dan gamma) untuk 

training kategori

Buat file training 

(train.data)

Lakukan train kategori 

(model.svm)

model.svm

Testing

Lakukan testing kategori

Tampilkan hasil testing

 

Gambar 4.3 Deskripsi Umum (Proses) 

3. Output 

Output yang dihasilkan adalah kategori dan akurasi data uji yang 

diklasifikasikan. Klasifikasi kategori adalah menghina agama Islam (1) 

atau tidak menghina agama Islam (-1). Dan akurasi yang didapat dari hasil 

klasifikasi. Bagian output pada Gambar 4.4: 

Output

Klasifikasi kategori 

penghinaan agama 

islam

 

Gambar 4.4 Deskripsi Umum (Output) 

Deskripsi umum secara keseluruhan dapat dilihat pada Gambar 4.5 dibawah ini: 
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Input

MULAI

Unduh tweet via Twitter 

API.

Preprocess tweet yang 

telah diunduh

Pelabelan Kategori tweet pada 

data training dan testing

Proses

Ekstraksi fitur

Proses SVM

Training

Validating

Buat grid of parameters, 

lakukan grid search dan 

cross-validation

Pasangkan parameter 

dengan rata-rata akuraasi 

terbaik

Pembangkin model

Temukan Parameter (C 

dan gamma) untuk 

training kategori

Buat file training 

(train.data)

Lakukan train kategori 

(model.svm)

Model.svm

Testing

Lakukan testing kategori

Tampilkan hasil testing

Output

Klasifikasi kategori 

penghinaan agama 

islam

 

Gambar 4.5 Deskripsi umum secara kesuluruhan 

4.3 Analisis Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data berupa tweet dari para pengguna Twitter. 

Untuk mendapatkannya maka digunakan API Twitter yang diberikan oleh pihak 

Twitter bagi para pengembang teknologi informasi. API Twitter ini nantinya akan 

disiapkan dalam script PHP agar didapat data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. 

Jumlah tweet yang digunakan berjumlah 1000 tweet dengan rincian 70:30, 

80:20, 90:10 dengan pembagian data latih dan data uji. Twitter tersebut kemudian 

dibagi menjadi dua kategori.  

Tabel 4.1 Kategori klasifikasi tweet penghinaan agama Islam 

Tweet 

Menghina agama Islam (1) 

Tidak menghina agama Islam (-1) 
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4.4 Pengunduhan Data 

Pengunduhan Data menggunakan API Twitter, tahapan pertama kali 

dilakukan adalah dengan mendaftarkan aplikasi di situs apps.Twitter.com. 

Pendaftaran dapat dilakukan apabila memiliki akun Twitter yang sudah 

terverifikasi nomor ponsel dan email dari pemilik akun. Data akan diunduh 

sebanyak 1000 tweet. Data yang telah diunduh nantinya akan dilakukan pelabelan 

sesuai kategori.  

Proses yang pertama dilakukan yaitu pengunduhan data menggunakan 

Twitter API, dengan mengisi form pendaftaran aplikasi yang diberikan oleh pihak 

Twitter. Selanjutnya akan muncul halaman application management yang 

didalamnya terdapat serial token yang akan digunakan untuk proses pengunduhan 

data dengan mengunjungi alamat URL https://apps.Twitter.com/ untuk 

pendaftaran Twitter Apps.  

 

Gambar 4.6 Tampilan setelah mengisi form Twitter 

 Pada Gambar 4.6 tampilan dimana setelah melakukan pengisian form 

untuk mendaftarkan API pada Twitter. Selanjutnya akan mencari token yang 

nantinya akan digunakan dengan memilih menu key and access tokens. 

 Pengunduhan data dilakukan dengan Twitter API dengan teknik search 

account. Teknik ini menggunakan beberapa akun Twitter untuk mengumpulkan 

data. Proses ini  dilakukan dengan membangun program dari skrip PHP dengan 

https://apps.twitter.com/
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menyisipkan informasi aplikasi dari API Twitter dalam skrip tersebut. Program 

akan mengambil data tweet yang berasal dari basis data Twitter melalui API 

Twitter. Flowchart proses pengunduhan data diperlihatkan pada Gambar 4.7. 

Mulai

Crawling 

dengan metode 

search

Selesai

Simpan data 

tweet

Baca Username 

dan Twitter API

Cetak data 

tweet

 

Gambar 4.7 Flowchart pengunduhan data 

Untuk dapat mengunduh data maka dirancang aplikasi berbasis web yang 

terkoneksi dengan Twitter. Data tweet yang telah diunduh akan langsung 

tersimpan ke database yang diberi nama "Twitter" dan tersimpan pada folder yang 

diberi nama "ta". Berikut adalah tampilan web untuk mengunduh data Twitter. 
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Gambar 4.8 Tampilan web untuk mengunduh data 

Adapun beberapa username akun Twitter yang diambil sebagai berikut: 

1. @reminder.islami 

2. @qurandansunnah 

3. @sejutakataislam 

4. @sabdarosul 

5. @teladanrosul 

6. @ApolDarmawan 

7. @broetus 

4.5 Pelabelan Data 

 Proses pelabelan tweet pada dataset dilakukan secara manual dengan cara 

memberikan label pada database twitter dengan komposisi berimbang untuk 

masing-masing kategori sebanyak 500 label tweet menghina diberi label dengan 

(1) , dan 500 label tweet tidak menghina diberi label (-1).  

4.6 Analisa Text Preprocessing 

 Proses preprocessing ini dilakukan untuk mendapatkan token yang akan 

dijadikan fitur pada proses selanjutnya. Adapun tahapan preprocessing yang 

dilakukan pada penelitian ini adalah: 

1. Case folding  

https://twitter.com/broetus
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2. Tokenizing 

3. Filtering /  Stopword removal 

4. Convert word / Normalisasi 

5. Negation Handling 

6. Stemming  

4.6.1 Case folding 

 Case folding adalah proses mengubah semua huruf dalam dokumen 

menjadi bentuk yang standar. Disini menggunakan lowercase convertion untuk 

mengubah semua huruf menjadi huruf kecil. Berikut contoh data tweet yang akan 

dilakukan proses case folding. 

Tabel 4.2 Tweet sebelum dan sesudah di case folding 

Tweet sebelum di case folding Tweet setelah di case folding 

Biarkan orang lain menghina diri kita | 

tentu dgn kesabaran kita akan bisa 

melewatinya. 

biarkan orang lain menghina diri kita | 

tentu dgn kesabaran kita akan bisa 

melewatinya. 

â˜… Karena saya tahu.. Saya tidak 

cantik pada pandangan manusia.. Maka 

saya akan berusaha agar kelihatan 

cantik pada ALLAH.. 

â˜… karena saya tahu.. saya tidak 

cantik pada pandangan manusia.. maka 

saya akan berusaha agar kelihatan 

cantik pada allah.. 

Memperjelas BUKTI, Islam bukan 

agama melainkan ajaran sesat yg 

menempatkan umatnya dlm penjara 

Allah SWT diawasi MUI 

memperjelas bukti, islam bukan agama 

melainkan ajaran sesat yg 

menempatkan umatnya dlm penjara 

allah swt diawasi mui 

Kuncinya apakah Muhammad orang 

mulia atau manusia BIADAB, sampai 

Goenawan Mohamad dkk berhenti solat 

https://t.co/hSJVXBlBTy 

kuncinya apakah muhammad orang 

mulia atau manusia biadab, sampai 

goenawan mohamad dkk berhenti solat 

https://t.co/hsjvxb1bty 
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Pemuda Muslim lebih baik ambil 

langkah mendasar, berhenti nyembah2 

Allah SWT benci kafir & menabikan 

Muhammad BIADAB 

https://t.co/3xJipkcf1e 

pemuda muslim lebih baik ambil 

langkah mendasar, berhenti nyembah2 

allah swt benci kafir & menabikan 

muhammad biadab 

https://t.co/3xJipkcf1e 

 

4.6.2 Filtering 

 Tahap filtering adalah tahap mendapatkan kata-kata yang diperlukan 

dengan menghapus atau menghilangkan entitas yang tidak diperlukan berupa 

mention, hastagh, emoticon dan link/url dan karakter yang tidak diperlukan terdiri 

dari karakter numerik dan tanda baca (pungtuatuion).  

 Filtering dilakukan  dengan terlebih dahulu mengidentifikasi entitas dan 

karkater yang diperlukan. Untuk itu karakter dan entitas yang tidak diperlukan 

dikenali dengan ciri sebagai berikut: 

1. Mention (@username), merupakan entitas yang terdiri karakter-karakter yang 

diawali dengan simbol ‘@’ yang menunjukkan sebuah akun. 

2. Punctuation, emoticon dan karakter numerik. Ketiganya diidentifikasi sebagai 

karakter non alfabet (bukan huruf), karakter itu berupa simbol dan angka 

(@#$%^&*()_+”:{}<>.,?!~/[]|â`) , (0-9).  

3. Link/Url (http://link.com), entitas yang terdiri karakter-karakter yang diawali 

kata ‘http’,’https’,’ftp’ dan ’file’ yang menunjukkan sebuah laman website. 

4. Hashtagh, terdiri karakter-karakter yang didahului simbol ‘#’. 

Berikut contoh tweet yang akan dilakukan proses filtering: 

Tabel 4.3 Tweet sesudah di filtering 

Tweet sebelum di filtering Tweet setelah di filtering 

Biarkan orang lain menghina diri kita | 

tentu dgn kesabaran kita akan bisa 

melewatinya. 

biarkan orang lain menghina diri kita 

tentu dgn kesabaran kita akan bisa 

melewatinya 
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â˜… Karena saya tahu.. Saya tidak 

cantik pada pandangan manusia.. Maka 

saya akan berusaha agar kelihatan 

cantik pada ALLAH.. 

karena saya tahu saya tidak cantik pada 

pandangan manusia maka saya akan 

berusaha agar kelihatan cantik pada 

allah 

Memperjelas BUKTI, Islam bukan 

agama melainkan ajaran sesat yg 

menempatkan umatnya dlm penjara 

Allah SWT diawasi MUI 

memperjelas bukti islam bukan agama 

melainkan ajaran sesat yg 

menempatkan umatnya dlm penjara 

allah swt diawasi mui 

Kuncinya apakah Muhammad orang 

mulia atau manusia BIADAB, sampai 

Goenawan Mohamad dkk berhenti solat 

https://t.co/hSJVXBlBTy 

kuncinya apakah muhammad orang 

mulia atau manusia biadab sampai 

goenawan mohamad dkk berhenti solat  

Pemuda Muslim lebih baik ambil 

langkah mendasar, berhenti nyembah2 

Allah SWT benci kafir & menabikan 

Muhammad BIADAB 

https://t.co/3xJipkcf1e 

pemuda muslim lebih baik ambil 

langkah mendasar berhenti nyembah 

allah swt benci kafir menabikan 

muhammad biadab  

 

4.6.3 Tokenizing 

 Tokenisasi (tokenization) memisahkan teks menjadi kata, dikenal sebagai 

token. Tokenisasi dilakukan berdasarkan pemisah yaitu karakter angka dan huruf 

dengan tanda baca dan spasi.  

Tabel 4.4 Tweet setelah di Tokenizing 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 

biarkan  karena  memperjelas  kuncinya  pemuda  

orang  saya  bukti apakah  muslim  

lain  Tahu islam  muhammad  lebih  

menghina  saya  bukan  orang  baik  

diri  tidak  agama  mulia  ambil  

kita  cantik  melainkan  atau  langkah  

tentu  pada  ajaran  manusia  mendasar 

dgn  pandangan  sesat  Biadab berhenti  

kesabaran  manusia yg  sampai  nyembah 
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kita  maka menempatkan  goenawan  allah  

akan  saya  umatnya  mohamad  swt  

bisa  akan  dlm  dkk  benci  

melewatinya berusaha  penjara  berhenti  kafir  

 agar  allah  solat  menabikan  

 kelihatan  swt   muhammad  

 cantik  diawasi   biadab  

 pada  mui   

 allah    

4.6.4 Normalisasi / Convert word 

 Normalisasi / Convert Word adalah proses yang bertujuan untuk 

mengkonversi kata tak baku (Mujilahwati, 2016). Data pada penelitian ini yaitu 

tweet berbahasa indonesia terdapat kata yang tak sesuai ejaan (kata tak baku). 

Terdapat beberapa ciri unik kata tak baku yang terdapat dalam tweet bahasa 

indonesia (Hidayatullah, 2014), ciri tersebut antara lain: 

1. Menggunakan angka sebagai pembentuk kata seperti kata ‘orang2’ untuk 

mengungkapkan kata ‘orang-orang’ 

2. Menghilangkan huruf untuk menyingkat kata, seperti kata tidak menjadi ‘tdk’.  

3. Pengguna Twitter Indonesia terkadang memanjangkan kata dengan 

menambah huruf dalam kata ketika menujukkan sebuah ungkapan. 

Contohnya kata ‘bener’ yang ditulis ‘beneerrrrr’. 

Pada penelitian ‘Preprocessing Task in Indonesia Twitter Messages’  

menjelaskan bagaimana proses convert word (Hidayatullah, 2014). Pada 

penelitian tersebut proses untuk menangani kata tak baku dilakukan dengan 

membuat sebuah kamus konversi kata yang terdiri dari kata tak baku dan kata 

bakunya. Proses dilakukan dengan melibatkan kamus tersebut untuk mengubah 

kata tak baku. Berikut contoh tweet yang melakukan proses normalisasi: 

Tabel 4.3 Tweet di normalisasi 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 

biarkan  karena  memperjelas  kuncinya  pemuda  

orang  saya  bukti apakah  muslim  

lain  tahu islam  muhammad  lebih  

menghina  saya  bukan  orang  baik  

diri  tidak  agama  mulia  ambil  

kita  cantik  melainkan  atau  langkah  



 

 

IV-12 

 

tentu  pada  ajaran  manusia  mendasar 

dengan pandangan  sesat  biadab berhenti  

kesabaran  manusia yang sampai  nyembah 

kita  maka menempatkan  goenawan  allah  

akan  saya  umatnya  mohamad  swt  

bisa  akan  dalam dkk benci  

melewatinya berusaha  penjara  berhenti  kafir  

 agar  allah  solat  menabikan  

 kelihatan  swt   muhammad  

 cantik  diawasi   biadab  

 pada  mui   

 allah    

4.6.5 Stopword Removal 

 Terdapat sejumlah kata yang perlu dihapus untuk mengurangi dimensi 

ruang ketika diproses yang disebut sebagai stopword. Kata-kata tersebut 

merupakan preposisi, nominal dan kata-kata lainnya yang dinilai bukan sebuah 

‘kata kunci’ yang penting untuk pemrosesan. Untuk itu proses pembuangan kata-

kata stopword disebut sebagai stopword removal (Vijayarani, et al., 2015). 

Pembuatan kamus stopword pada penelitian ini menggunakan kamus stopword 

(stoplist) Tala yang telah dibentuk pada penelitian ‘A Study Of Stemming Effects 

On Information Retrieval in Bahasa Indonesia’ (Tala, 2003) dan menggunakan 

cara Tala mendapatkan stopword. Pada penelitian tersebut, stoplist terdiri dari 

kata-kata yang paling umum digunakan dalam berita-berita beberapa koran 

berbahasa Indonesia. Berikut contoh tweet yang melakukan proses stopword 

removal: 

Tabel 4.4 Tweet di stopword removal 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 

biarkan  tidak  memperjelas  kuncinya  pemuda  

menghina cantik  bukti muhammad muslim  

kesabaran pandangan  islam  mulia ambil  

melewatinya manusia bukan  manusia langkah  

 berusaha agama  biadab mendasar 

 kelihatan  ajaran  goenawan  berhenti  

 cantik  sesat  mohamad  nyembah 

 allah menempatkan  dkk allah  

  umatnya  berhenti  swt  

  penjara  solat  benci  

  allah   kafir  
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  swt   menabikan  

  diawasi   muhammad  

  mui  biadab  

     

4.6.6 Negation Handling 

 Negation handling atau penanganan negasi salah satu hal yang penting 

dalam proses preprocessing. Hal ini karena kata negasi dapat mengubah nilai 

positif atau negatif dari data. Jika pada tweet terdapat kata negasi, maka kata 

negasi akan digabungkan dengan kata setelahnya sehingga menjadi satu kata baru. 

Pada penelitian ini dilakukan persamaan makna yang mendekati dari dua kata dan 

memiliki arti yang berhubungan dengan kalimat pada tweet yang sebenarnya yaitu 

kata negasi dan kata setelahnya menjadi satu kata. Seperti kata "tidak cantik" 

dirubah menjadi "jelek". Kamus kata tersebut dibuat berdasarkan data yang ada 

dan disimpan pada sebuah tabel dengan nama "konversi_negasi". 

Tabel 4.5 Tweet sesudah di negation handling 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 

biarkan  jelek memperjelas  kuncinya  pemuda  

menghina pandangan  bukti muhammad muslim  

kesabaran manusia islam  mulia ambil  

melewatinya berusaha atheis manusia langkah  

 kelihatan  ajaran  biadab mendasar 

 cantik  sesat  goenawan  berhenti  

 allah menempatkan  mohamad  nyembah 

  umatnya  dkk allah  

  penjara  berhenti  swt  

  allah  solat  benci  

  swt   kafir  

  diawasi   menabikan  

  mui  muhammad  

    biadab  

4.6.7 Stemming 

 Tahapan stemming melibatkan Stemming ECS dalam prosesnya. Stemming 

ECS menganalisa setiap kata/term dengan mengikuti format penulisan bahasa 

indonesia yang mengandung imbuhan (affix). Setiap kata akan diproses dengan 

melibatkan kamus kata dasar yang berfungsi menguji kata input sudah dalam 

bentuk kata dasar atau belum. Jika bukan termasuk kata dasar, proses akan 
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menghapus imbuhan sesuai dengan aturan yang digunakan dalam Stemming ECS. 

Berikut contoh tweet yang melakukan proses stemming. 

Tabel 4.6 Tweet sesudah di stemming 

Data 1 Data 2 Data 3 Data 4 Data 5 

biar  jelek jelas  kunci muda  

hina pandang  bukti muhammad muslim  

sabar manusia islam  mulia ambil  

lewat usaha atheis manusia langkah  

 lihat  ajaran  biadab dasar 

 cantik  sesat  goenawan  henti  

 allah tempat  mohamad  nyembah 

  umat  dkk allah  

  penjara  henti  swt  

  allah  solat  benci  

  swt   kafir  

  awas   nabi  

  mui  muhammad  

    biadab  

4.7 Perangkingan Kata dan Ekstraksi Fitur 

 Perangkingan kata dan ekstraksi fitur dilakukan setelah tahapan 

preprocessing, hasil dari proses preprpcessing kemudian diberikan bobot dan 

akan membentuk feature list yang ditentukan oleh token yang akan menjadi fitur. 

Token akan diberi id dan bobot ditentukannya threshold. Fitur didapat dengan 

menentukan nilai threshold minimul dari token. Nilai token dihasilkan dari 

metode DF. Pada proses metode tersebut, setiap token akan dihitung jumlah 

kemunculannya dalam tiap dokumen, dan nilai tersebut akan menjadi bobot token. 

Nilai threshold ditentukan berdasarkan nilai akurasi tertinggi akan diambil nilai 

threshold dengan akurasi tertinggi tersebut. Diantara nilai tersebut akan dilakukan 

tes dengan nilai akurasi tertinggi diambil dari nilai threshold. Kemudian akan 

tersimpan pada file feature.list . Adapun format file feature.list sebagai berikut: 

                 
 
          

                 
 
          

...                  ...                 ... 

                 
 
          

Contoh menentukan threshold dengan metode df dilakukan sebagai berikut : 
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1. Pilih metode df dengan memberikan input nilai threshold secara acak, 

kemudian perhatikan hasil ekstraksi feature berdasarkan peringkat 

kemunculan kata. 

2. Berdasarkan metode ekstraksi feature terpilih (df), perhatikan urutan 

peringkat kata berdasarkan frekuensi kemunculan kata. Dan gunakan 

threshold pada titik dimana frekuensi kemunculan kata dan jumlah feature 

mulai konstan.  

Tabel 4.7 Distribusi Fitur dengan metode DF 

Frekuensi 

kemunculan 
1-10 

11-

20 

21-

30 

31-

40 

41-

50 

51-

60 

61-

70 

71-

80 

81-

90 

91-

100 

101-

120 

12

1-

14

0 

141

-

160 

161-

180 

18

1-

20

0 

>20

0 

Jumlah 

feature 
1234 57 13 4 8 1 4 1 1 1 1 2 0 0 1 3 

Dari hasil ekstraksi feature pada sub bab ini, diperoleh 31 feature dengan nilai 

threshod 27. Rangking dan daftar kata yang terpilih sebagai feature dapat dilihat 

pada lampiran C. 

 Data text to vector atau pengubahan data teks menjadi data vektor 

dilakukan terhadap data tweet yang mengandung fitur. Hal ini disebabkan SVM 

hanya memproses data yang mengandung fitur untuk menghasilkan model dan 

proses testing. Oleh karena data tweet yang tidak mengandung fitur tidak 

digunakan dalam proses SVM. 

 Pengubahan fitur dari berbentuk teks atau string menjadi vektor dilakukan 

dengan menggunakan nilai bobot yang dihasilkan dengan metode TF-IDF. Setiap 

fitur akan dihitung jumlah kemunculannya dalam satu dokumen (TF). Kemudian 

nilai tersebut dikalikan dengan inverse document frequency (IDF) fitur tersebut :  

Tabel 4.8 Contoh Perhitungan TF-IDF 

Term (t) 
D

1 

D

2 

D

3 

D

4 

D 

n 
DF IDF 

TF.IDF 

D1 D2 D3 D4 Dn 

Atheis 1 0 1 0 0 27 Log (800/27)=1.4717 1.4717 0 1.4717 0 0 

Agama 1 2 0 1 1 26 Log (800/26)=1,4881 1,4881 2.9762 0 1,4881 1,4881 
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Bantah 1 0 0 2 0 24 Log (800/24)=1,5228 1,5228 0 0 3.0456 0 

 Nilai TFIDF tersebut digunakan untuk membentuk file train yang 

digunakan sebagai input proses SVM untuk membentuk model. File Train terdiri 

dari label dan fitur yang terdapat pada dataset. Setiap satu baris dalam file train 

terdiri dari label, id fitur dan nilai TF-IDF fitur tersebut. Untuk itu  file train 

dibentuk dengan format berikut :  

<Label>’tabulasi’                                          ...                 

4.8 Analisa SVM dan Kernel 

 Klasifikasi SVM dilakukan untuk klasifikasi kategori. Penelitian ini 

menggunakan LibSVM yang memiliki memiliki wrapper untuk bahasa PHP 

berupa PHP extension dengan nama php-svm. Kode sumbernya dapat diunduh di 

alamat https://github.com/ianbarber/php-svm dan harus dikompilasi terlebih 

dahulu sebelum dapat digunakan. 

 Penelitian ini akan menggunakan kernel gaussian RBF dengan 

melewatkan parameter (C, γ). Untuk mendapatkan parameter (C, γ) terbaik, maka 

penelitian akan melakukan grid search dan 10-fold cross validation. Parameter 

(C, γ) terbaik adalah parameter (C, γ) yang memiliki akurasi tertinggi dari model 

terbaik yang didapat dari hasil 10- fold cross validation. 

4.9 Pembelajaran dan Model 

 Model SVM didapatkan dengan melakukan pembelajaran dan training 

yang menggunakan data latih. Proses pembelajaran ini telah dideskripsikan secara 

umum pada Gambar 4.5. Pembelajaran pada metode SVM melibatkan fungs 

kernel yang berfungsi memetakan atau mentransformasi, kernal yang digunakan 

yaitu kernel RBF. Pada Kernel RBF dibutuhkan parameter (C, γ) , mendapatkan 

nilai pasangan parameter (C, γ) terbaik dilakukan metode grid seacrh dan 10-fold 

cross validation. Grid search bertujuan membuat grid parameter, diawali dengan 

menentukan sejumlah nilai untuk parameter (C, γ) berdasarkan nilai begin, end, 

dan stepnya yang ditentukan manual. Memasangkan setiap nilai parameter C 

dengan setiap nilai parameter γ. Kemudian melakukan pencarian grid untuk setiap 

https://github.com/ianbarber/php-svm
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pasangan C dan γ. Menerapkan 10-fold cross validation, dan menghitung rataan 

akurasi. Memilih paramete terbaik berdasarkan rataan akurasi paling tinggi. 

 10-fold cross validation dilakukan menggunakan data latih yang akan 

dibagi menjadi 10 segmen sama banyak. Akan dilakukan 10 iterasi proses training 

dan testing, dengan 9/10 segmen sebagai data latih dan 1/10 segmen sebagai data 

uji secara bergantian. Sehingga untuk setiap subset (segmen) berkesempatan 

menjadi data uji. 

 Berikut analisa grid search dan 10-fold cross validation, pada gambar 

dibawah ini: 

Segmen1 

80 dataset

(40 mengina, 40 tidak menghina)

Segmen2

80 dataset

(40 mengina, 40 tidak menghina)

Segmen10 

80 dataset

(40 mengina, 40 tidak menghina)

dibagi menjadi 10 segmen

Fold 1 

S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9 S.10 S.1

testing

model.svm

training

menghasilkan

digunakan untuk

akurasi
diperoleh

Fold 2 

S.1 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9 S.10 S.2

testing

model.svm

training

menghasilkan

digunakan untuk

akurasi
diperoleh

menimpa cval_model.txt pada Fold 1

Fold 3 

S.1 S.2 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9 S.10 S.3

testing

model.svm

training

menghasilkan

digunakan untuk

akurasi
diperoleh

menimpa cval_model.txt pada Fold 2

Fold 10

S.1 S.2 S.3 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9 S.10

testing

model.svm

training

menghasilkan

digunakan untuk

akurasi
diperoleh

menimpa cval_model.txt pada Fold 9

Rata-rata Akurasi

800 dataset 

(400 menghina agama islam, 400 tidak menghina)

(C, γ) Sepasang nilai c dan gamma yang akan 

digunakan pada 10fold crossvalidation

Gambar 4.9 Cross validation 

 Proses pencarian nilai parameter terbaik menggunakan metode grid search 

dengan k-fold cross validation. Dilakukan pemberian beberapa pasangan nilai 
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secara manual yang nilai tersebut ditentukan dengan rentang tertentu. Adapun 

rentang yang ditentukan dalam penelitian ini adalah : 

1. 0.1≥ C ≥1 dan 0.1≥ γ ≥1 

2. 1≥ C ≥ 10 dan 0.1≥ γ ≥1 

3. 0.1≥ C ≥1 dan  1≥ γ ≥ 10 

4. 1≥ C ≥ 10 dan  1≥ γ ≥ 10 

 Nilai akan diuji dalam skema 10-fold cross validation untuk menghasilkan 

model dan akurasi masing-masing fold. Kemudian dihitung rataan akurasi dari 

seluruh akurasi yang didapat disetiap pasangan parameter dalam k-fold cross 

validation. Pasangan parameter yang menghasilkan nilai rataan akurasi ditetapkan 

sebagai pasangan parameter terbaik. Sedangkan model terbaik dari 10 fold cross 

validation dijadikan model yang digunakan dalam proses testing. 

 Setelah nilai parameter (C,γ) terbaik diperoleh dengan rataan akurasi 

tertinggi, selanjutnya gunakan parameter (C,γ) ini untuk proses training terhadap 

keseluruhan data uji. 

4.10 Klasifikasi 

 Klasifikasi dilakukan terhadap data testing dengan input model hasil 

training terhadap keseluruhan data train. Model dibangkitkan dengan memanggil 

fungsi SVM Train. Output yang dihasilkan adalah sebuah file model dari k-fold 

cross validation. Model dengan akurasi terbaik dari nilai pasangan parameter 

terbaik akan digunakan untuk proses testing. Proses ini klasifikasi ini secara 

umum digambarkan pada Gambar 4.5. 

4.11 Perancangan Basis Data 

Perancangan klasifikasi tweet penghinaan agama Islam berdasarkan tweet 

pada media sosial Twitter dirancang berdasarkan tahapan analisa yang telah 

dilakukan sebelumnya. Adapun bagian perancangan berisikan pembahasan 

mengenai perancangan basis data. 

Perancangan basis data Twitter terdiri dari 7 tabel yaitu kamus kata dasar 

(basicword), kata_negasi, konfersi_negasi, konfigurasi, normalisasi, stopword 

(kata henti) dan tweet(data tweet.) Berikut ini adalah tabel pada database Twitter: 
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Tabel 4.9 Nama Tabel Database Twitter 

No. Nama Tabel 

1. Basicword 

2. kata_negasi 

3. konfersi_negasi 

4. Konfigurasi 

5. Normalisasi 

6. stopword 

7. Tweet 

Berikut adalah struktur pada tabel basicword atau kamus kata dasar yang 

terdiri dari 2 field, seperti yang terlihat pada tabel 4.12: 

Tabel 4.10 Struktur Tabel Basicword  

No. Nama Field Type dan Length Primary Key 

1. nama varchar(70) NO 

2. Type varchar(25) NO 

Berikut adalah struktur pada tabel kata_negasi yang terdiri dari 1 field, seperti 

yang terlihat pada tabel 4.13: 

Tabel 4.11 Stuktur Tabel Kata_negasi 

No. Nama Field Type dan Length Primary Key 

1. Kata varchar(50) NO 

Berikut adalah struktur pada tabel konfersi_negasi yang terdiri dari 2 field, 

seperti yang terlihat pada tabel 4.14: 

Tabel 4.12 Stuktur Tabel Konfersi_negasi 

No. Nama Field Type dan Length Primary Key 

1. Nama varchar(50) YES 

2. Persamaan varchar(50) NO 

Berikut adalah struktur pada tabel konfigurasi yang terdiri dari 2 field, seperti 

yang terlihat pada tabel 4.15 

 

Tabel 4.13 Struktur Tabel Konfigurasi 

No. Nama Field Type dan Length Primary Key 

1. Id int(11) YES 

2. Threshold int(11) NO 
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Berikut adalah struktur pada tabel normalisasi yang terdiri dari 2 field, seperti 

yang terlihat pada tabel 4.16: 

Tabel 4.14 Struktur Tabel Normalisasi 

No. Nama Field Type dan Length Primary Key 

1. kata_tidak_baku varchar(50) NO 

2. kata_baku varchar(50) NO 

Berikut adalah struktur pada tabel stopword yang terdiri dari 1 field, seperti 

yang terlihat pada tabel 4.17: 

Tabel 4.15 Struktur Tabel Stopword 

No. Nama Field Type dan Length Primary Key 

1. kata varchar(50) NO 

Berikut adalah struktur pada tabel tweet yang terdiri dari 8 field, seperti yang 

terlihat pada tabel 4.18: 

Tabel 4.16 Struktur Tabel Tweet 

No. Nama Field Type dan Length Primary Key 

1. Id varchar(50) YES 

2. text varchar(500) NO 

3. preprocess varchar(500) NO 

4. kelas_manusia tinyint(1) NO 

5. kelas_komputer tinyint(1) NO 

6. keterangan varchar(50) NO 

7. keterangan70 varchar(50) NO 

8. keterangan90 varchar(20) NO 


