
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kepribadian adalah suatu pola watak yang relatif permanen dan sebuah 

karakter unik yang memberikan konsistensi sekaligus individualitas bagi perilaku 

seseorang. Kepribadian ini sendiri didefinisikan sebagai pola-pola perilaku, tata 

krama, pemikiran, motif dan emosi yang khas yang memberikan karakter kepada 

individu sepanjang waktu dan pada berbagai situasi yang berbeda (Wade dan 

Tavris, 2007). Kepribadian merupakan bagian hal yang penting dari seorang 

pekerja, karena kepribadian dapat merefleksikan bagaimana seseorang bertingkah 

laku dalam keseharian (Nasyroh dan Wikansari, 2017). Masing-masing pribadi 

meskipun mirip dengan yang lain dalam satu dua hal tetap memiliki sebuah 

kepribadian yang unik (Feist dan Feist , 2008). 

Ada beberapa pendekatan atau paradigma yang di kemukakan oleh para ahli 

untuk memahami kepribadian. Salah satu pendekatan atau paradigma yang 

digunakan adalah sifat. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan 

kepribadian big five  factor of personality untuk melihat hubungan kepribadian. 

Saat ini banyak ahli psikologi berkeyakinan bahwa gambaran yang paling baik 

mengenai struktur sifat dimiliki oleh five factor model. Lima besar faktor 

kepribadian atau juga dikenal dengan sebutan big five factor of personality adalah 

pendekatan model kepribadian yang dikembangkan oleh Paul T. Costa, Jr. dan 

Robert R. McCrae. Model ini menggunakan lima dimensi kepribadian yaitu 

kestabilan emosi (neuroticism), kenyamanan (extraversi), keterbukaan (openness), 

kebaikan (agreeableness), dan sifat berhati-hati (conscientiousness) (Santrok, 

2011). Sifat kepribadian ini dapat dianalisa melalui kata-kata yang digunakan oleh 

seorang, yang tidak hanya dimengerti oleh para psikolog, namun dapat dimengerti 

oleh orang biasa (Febrianto dan Wijaya, 2015). Dengan demikian kata-kata yang di 

ungkapkan oleh pemilik akun sosial media dapat diketahui kepribadiannya.  
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Salah satu layanan sosial media yang paling populer saat ini adalah Twitter. 

Twitter memiliki lebih dari 200 juta pengguna dan menghasilkan 110 juta tweet 

(yaitu, 140- pesan teks karakter) setiap hari (Pamungkas, Setiyanto, dan Dolphina, 

2015). Data tersebut membuat minat para peneliti untuk memanfaatkan data 

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

dalam Mujilahwati dkk. 2016). Twitter sering digunakan oleh penggunanya sebagai 

media untuk mempublikasikan kegiatan sehari-hari atau tempat untuk mencurahkan 

apa yang dirasakan oleh pengguna. Banyak pengguna Twitter yang secara tidak 

sadar memberikan informasi tentang kepribadiannya melalui tweet atau posting 

yang mereka buat dengan bahasa yang alami (Qiu dkk. 2012).  

Untuk mengetahui kepribadian seseorang dapat melalui tes psikologi. Tes 

psikologi yang dilakukan saat ini kebanyakan melalui tes tulis ataupun tes 

wawancara yang memakan banyak waktu serta tempat (Sarwani & Mahmudy, 

2015). Tes kepribadian bisa berupa wawancara atau observasi yang dilakukan oleh 

psikolog. Tetapi metode tersebut mahal dan kurang praktis. Meskipun hal ini bisa 

sangat praktis, seseorang tetap harus mengambil tindakan dalam menjawab 

berbagai pertanyaan. (Goldberg dkk, 2006). 

Beberapa contoh kebutuhan dalam kepribadian seperti pada dunia kerja 

informasi kepribadian seseorang dapat diolah dan digunakan untuk membantu 

dalam pengambilan keputusan dalam merekrut karyawan. Selain itu mengetahui 

kepribadian itu penting  agar seseorang tersebut bisa memperbaiki diri, agar bisa 

menjadi pribadi yang lebih baik. (Febrianto dan Wijaya, 2015) 

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kepribadian berkorelasi 

dengan banyak aspek kehidupan, termasuk keberhasilan pekerjaan, daya tarik, 

kebahagian dan kegiatan fasilitas online seperti dukungan pelanggan dan 

rekomendasi dari layanan dan produk (Agarwal, 2014). Menurut (Supjarerndee, 

2002) menunjukkan bahwa kepribadian merupakan faktor penting untuk proses dan 

kepuasan pengusaha dan karyawan, dengan demikian harus dipertimbangkan dalam 

proses kerja. Pengusaha kemudian mendapatkan karyawan yang sesuai tidak hanya 

persyaratan dasar tetapi juga memiliki posisi yang tepat untuk pekerjaan itu. jika 
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kedua belah pihak puas dengan pekerjaan, maka akan muncul sebagai peningkatan 

kinerjanya sehingga mengurangi pergantian karyawan, stres, ketegangan, konflik 

dan keuntungan yang lebih tinggi bagi pengusaha. 

Sebuah penelitian yang menyebutkan bahwa pemimpin perusahaan sebaiknya 

mendorong karyawan mereka untuk memanfaatkan Twitter guna membantu 

memperluas jaringan. Secara umum, studi bertajuk Global Interviewing Practices 

and Perceptions 2009 ini dan menemukan bahwa perusahaan di Jerman dua kali 

lebih banyak dalam mempraktikkan pemantauan online berkaitan dengan proses 

pengambilan keputusan dalam masalah perekrutan. Akan tetapi di Indonesia 

menurut Winda Lubis, selaku konsultan senior PT Opus Management, mengatakan 

ada beberapa perusahaan di Indonesia yang melakukan pengecekan ke situs 

pertemanan milik calon pelamar. Ia sendiri mengaku memiliki seorang teman yang 

bekerja freelance untuk sebuah perusahaan asing sebagai reference checking, yang 

salah satu tugasnya mengamati calon karyawan melalui situs pertemanan. Namun, 

Winda menilai informasi yang didapat melalui dunia maya ini, hanya sebagai 

masukan semata bagi perusahaan dalam melakukan perekrutan dan tidak dapat 

dijadikan bahan pertimbangan. “Hanya sebagai bahan tambahan,” Adapun menurut 

Marketing Director Emporium Pluit Ellen Hidayat, perusahaan yang dikelolanya 

belum menjadikan situs pertemanan sebagai bahan masukan untuk menyeleksi 

karyawan. Alasan ketidakefektifan menjadi pemicu utama yang menjadikan 

perusahaan belum menerapkan karena tim HRD harus melihat satu persatu pelamar 

dan pelamar harus mengkonfirmasi kembali lebih dahulu sehingga HRD 

mengalami kesulitan menggunakannya, tidak efektif dan ini makan waktu. 

(Jobstreet, 2013) 

Terdapat sejumlah penelitian tentang kepribadian (Sarwani & Mahmudy, 

2015), melakukan analisis tentang tweet untuk mengetahui karakter seseorang. Data 

yang digunakan meliputi 10 pengguna Twitter sebagai data latih, dan 10 pengguna 

Twitter sebagai data uji. Penelitian tentang kepribadian juga dilakukan (Febrianto 

& Wijaya, 2015). Media sosial Twitter dipilih karena datanya berbentuk teks, 

sehingga cocok dengan penelitian ini yang menggunakan kepribadian “The Big 

Five Traits” sebagai acuan alat ukur kepribadiannya. Hasil penelitiannya saat ini 
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penelitian mengenai pembuatan sistem prediksi kepribadian “The Big Five Traits” 

dari media sosial Twitter sedang dalam tahap pengembangan dan uji. Berdasarkan 

latar belakang di atas, dapat melakukan penyelesaian dengan mengembangkan 

suatu perangkat lunak yang dapat mengklasifikasikan masing masing dari 

kepribadian tersebut untuk membantu psikolog dalam menentukan kepribadian. 

Salah satunya metode klasifikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut menggunakan metode Naïve Bayes. Naïve Bayes merupakan 

salah satu metode machine learning yang menggunakan perhitungan probabilitas, 

Naïve Bayes terbukti akurat pada permasalahan klasifikasi berbasis teks seperti 

penelitian yang telah dilakukan oleh (widodo dalam (Sarwani & Mahmudy, 2015). 

Menurut (Pamungkas, Setiyanto, dan Dolphina, 2015) akurasi dari metode Naïve 

Bayes Classifier memberikan hasil sebesar 91 % untuk 1000 data latih yang 

diberikan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Sarwani dan Mahmudy, 

2015) Hasil penelitian membuktikan bahwa Twitter dapat digunakan sebagai salah 

satu media untuk mengetahui kepribadian seseorang melakukan posting atau tweet 

mereka. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Mujilahwati dkk. 2016) 

algoritma Naïve Bayes dapat mengklasifikasikan sebanyak 419 record. Sehingga 

hasil nilai presentasi akurasi untuk klasifiasi kategori layanan adalah 93.11% 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas, tingkat 

akurasi dari algoritma Naïve Bayes termasuk tingkat akurasi yang tinggi dalam 

melakukan klasifikasi. Oleh karena itu dalam tugas akhir ini untuk membangun 

aplikasi klasifikasi kepribadian pada akun Twitter berdasarkan tweet menggunakan 

metode Naïve Bayes. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut yaitu bagaimana menerapkan Naïve 

Bayes untuk klasifikasi kepribadian big five pada akun Twitter berdasarkan tweet. 
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1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibutuhkan untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan 

suatu masalah mengingat begitu luasnya permasalahan yang ada serta keterbatasan 

pengetahuan yang dimiliki. Permasalahan yang akan dibahas pada tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Data keseluruhan yang digunakan sebagai dataset sebanyak 1500 tweet 

2. Data yang digunakan sebanyak 15 Akun Twitter 

3. Tweet  yang dipakai adalah  tweet yang berbahasa Indonesia dari akun yang 

akan digunakan 

4. Penelitian ini menggunakan akun media sosial dijurusan Teknik Informatika 

5. Penelitian ini tidak mengambil data retweet 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan dan penulisan tugas akhir ini 

adalah Penelitian ini bertujuan : 

1. Membangun aplikasi Naïve Bayes untuk klasifikasi kepribadian big five 

pada Twitter berdasarkan tweet. 

2. Menguji tingkat akurasi hasil klasifikasi 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam memahami laporan penulisan tugas akhir maka 

dibuat rencana kerangka laporan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas teori-teori singkat yang mendukung 

penelitian yang berhubungan dengan Kepribadian, dan teori terkait 

tentang metode Naïve Bayes. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab membahas langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 

proses penelitian, yaitu perumusan masalah, studi pustaka, 

pengumpulan data dan informasi, analisa, pengujian serta 

kesimpulan dan saran. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini membahas tentang analisa data, analisa proses dan 

metode Naïve Bayes serta perancangan sistem yang akan dibangun 

yang dalam Tugas Akhir. 

BAB V  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan 

yang telah dibuat sebelumnya, yaitu meliputi implementasi basis 

data, implementasi metode yang digunakan dan implementasi form-

form antarmuka aplikasi. 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah  

di implementasikan dan diuji, serta saran untuk penelitian lebih 

lanjut. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


