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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Hasil Pengolahan Dataset 

Sesuai dengan tahapan penelitian yang dibahas di bab sebelumnya, hal yang dilakukan 

pertama kali adalah pengambilan data untuk dijadikan dataset. Dataset diambil dari Twitter 

menggunakan Twitter API menggunakan key yang disediakan oleh Twitter. 

 

 

 

Gambar 4.1 API Key Twitter 

Dengan menggunakan API key tersebut, maka dapat dilakukan pengambilan data tweet. 

Pengambilan data tweet pada penelitian ini menggunakan nama akun sebagai pemicu. Data 

yang dihasilkan berbentuk JSON. Data ini adalah data mentah yang berisi seluruh informasi 

mengenai aktivitas suatu akun Twitter, antara lain: tweet, tanggal tweet dibuat, ada 
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retweet/reply atau tidak dan berapa jumlah serta apa isi reply tersebut, serta informasi-

informasi lain yang di-generate oleh generator API Twitter  

 

class listener(StreamListener): 

 

    def on_data(self, data): 

        print(data) 

        json_load = json.loads(data) 

        texts = json_load['text'] 

        coded = texts.encode('utf-8') 

        coded = coded.decode('unicode_escape').encode('ascii', 

'ignore') 

        s = str(coded) 

        teks = '\"'+s[2:-1]+'\"'+'\n' 

        print(s[2:-1]) 

 

 

        return True 

 

    def on_error(self, status): 

        print(status) 

 

def write(namaFile, bahasa, data): 

    text_file = open(namaFile+".txt", "a+") 

    text_file.write(data + "/" + bahasa+"\n") 

 

 

auth = tweepy.OAuthHandler('xxxxxxx', 'xxxxxxxxxx') 

auth.set_access_token('xxxx-xxxxxxx', 'xxxxxxxxxxxxxx') 

client = tweepy.API(auth) 

 

testing = client.user_timeline(screen_name = "TheKakek",count = 

10000) 

 

teks = [] 

for status in testing: 

    print(status.text) 

    data = pre_process.tokenize1(pre_process.tokenize2(status.text)) 

    write('indonesia', 'indonesia', str(data)) 
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 Gambar 4.2 Contoh code pengambilan data 

 

Pada gambar di atas dapat dilihat program yang digunakan dalam pengambilan data 

Twitter, sehingga menghasilkan data JSON seperti gambar berikut: 

 

Gambar 4.3 Data JSON 

 

Dari data JSON yang didapat, hanya diambil teks tweet dari pengguna. Tweet tersebut 

kemudian langsung disesuaikan dengan bahasa mayoritas yang digunakan dalam tweet 

tersebut: label Indonesia untuk tweet Bahasa Indonesia, Jawa untuk tweet Bahasa Jawa, 

begitu pula untuk Bahasa Sunda. Selain mengambil teks tweet saja dari rangkaian data JSON 

serta melabelinya sesuai bahasa, dilakukan juga beberapa aktivitas antara lain: 

1. mengubah teks menjadi bentuk lowercase-nya, kemudian  

2. menghilangkan url dan tanda baca 

3. menyimpan file ke ekstensi txt 

def tokenize1(teks): 

 teks.decode('unicode_escape').encode('ascii','ignore') 

    kata = teks.lower() 

    kata = re.sub(r'[^\x00-\x7F]+',' ', kata) 

    kata = re.sub(r'\d+', "", kata) 

    kata = kata.replace("rt", "") 

    kata = kata.replace(".", "") 

    kata = kata.replace(",", "") 

    kata = kata.replace(":", "") 

    kata = kata.replace(";", "") 

    kata = kata.replace("|", "") 
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    kata = kata.replace("%", "") 

    kata = kata.replace("!", "") 

    kata = kata.replace("/", " ") 

    kata = kata.replace("?", "") 

    kata = kata.replace("'", "") 

    kata = kata.replace("&", "") 

    kata = kata.replace("\"", "") 

    kata = kata.replace("(", " ") 

    kata = kata.replace(")", "") 

    kata = kata.replace("\\", " ") 

    kata = kata.replace("[", "") 

    kata = kata.replace("]", "") 

    kata = kata.replace("=", "") 

    kata = kata.replace("_", "") 

    kata = kata.replace("-__-", "") 

    kata = kata.replace("--", "") 

    kata = kata.replace(" -", "") 

    kata = kata.replace("*", "") 

    kata = kata.replace("  ", " ") 

    kata = kata.replace("@", "") 

 

    kalimat = kata.strip() 

 

    return kalimat 

 

def tokenize2(teks): 

    new_string = '' 

    for i in teks.split(): 

        s, n, p, pa, q, f = urlparse(i) 

        if s and n: 

            pass 

        elif i[:1] == '@': 

            pass 

        elif i[:1] == '#': 

            new_string = new_string.strip() + ' ' + i[1:] 

        else: 

            new_string = new_string.strip() + ' ' + i 

    return new_string 

  Gambar 4.4 Code menghilangkan tanda baca dan akun 
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Sebab menggunakan 3 bahasa, sampai pada tahap ini adalah 3 buah file .txt yang 

merepresentasikan dokumen-dokumen teks sesuai bahasanya (Indonesia, Sunda, Jawa). 

Gambar 4.5, 4.6, dan 4.7 adalah isi file .txt hasil dari beberapa aktivitas yang dijelaskan 

sebelumnya.  

 

 

Gambar 4.5 Teks Bahasa Jawa 

 

Gambar 4.6 Teks Bahasa Sunda 

 

Gambar 4.7 Teks Bahasa Indonesia 

Data yang disimpan ke ekstensi txt kemudian di cek secara manual oleh peneliti untuk 

menghilangkan data-data yang salah tag sampai data yang tidak ada teksnya karena 

kecenderungan ada campuran bahasa dan adanya kemungkinan hanya memposting url, 

sehingga teks yang disimpan tidak sesuai dengan tag bahasa yang seharusnya bahkan tidak 

ada teks sama sekali. 

 

Gambar 4.8 Data Salah Tag dan Teks Kosong 

Setelah dilakukan pembersihan secara manual, maka semua data digabungkan ke dalam 

satu file berekstensi xlsx. Data inilah yang nantinya digunakan dalam proses pembentukan 

data training. 
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Gambar 4.9 Data Excel 

 

4.2 Hasil Pembentukan Model 

Setelah terbentuknya file yang akan dijadikan dataset, maka selanjutnya data tersebut 

akan dibentuk menjadi sebuah model klasifikasi. Namun sebelum membentuk model, ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan agar terbentuknya suatu model yang baik. Yang 

pertama dilakukan adalah membaca file xlsx dan kemudian dilakukan tokenisasi terhadap 

seluruh dokumen dalam file tersebut. 

 

Gambar 4.10 Kata Setelah Melalui Proses Tokenisasi 

 

Seperti pada Gambar 4.10 dapat dilihat bahwa data yang sebelumnya berupa kalimat 

dipisah menjadi kata-kata yang nantinya akan diproses untuk menjadi word vector.Ketika 

dilakukan proses tokenisai, data label disimpan kedalam variabel yang berbeda, namun 

dengan urutan dokumen yang sama agar tidak terjadi kesalahan dalam membandingkan 

training dan test nantinya. 
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Gambar 4.11 Data Word Vector 

 

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian metodologi, setiap baris pada Gambar 4.11 

mewakili baris setiao data tweet  yang menjadi data train. Kemudian setiap kolomnya 

merupakan seluruh kata. Data yang sudah menjadi word vector kemudian dihitung 

menggunakan rumus N-Gram dan TF-IDF sehingga menghasilkan word vector dengan nilai 

yang sudah terbobot. 

 

Gambar 4.12 Data yang Sudah Terbobot dengan N-Gram dan TF-IDF 

 

Setelah terbentuknya data yang terbobot, maka kemudian data di training dengan 

Algoritma Naive Bayes, apabila tidak ada error atau kesalahan maka terbentuklah model. 

Kalimat yang akan dicoba ujikan kepada model harus dirubah terlebih dahulu ke dalam 
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bentuk word vector sesuai dengan kata yang ada di model. Kemudian baru lah dihitung 

probabilitas antara vektor data test dengan vector model. 

 

Gambar 4.13 Word vector untuk data test 

 

Dari perhitungan probabilitas antar kalimat terhadap setiap kelas, maka barulah bisa 

mendapatkan hasil jekas prediksi dari data yang dimasukkan. Setelah semua proses itu 

dilakukan, barulah bisa menghitung performa dari algoritma yang digunakan. 

 

4.3 Performa Algoritma 

Sebelum mengetahui performa dari model yang telah dibuat, perlu juga mengetahui 

spesifikasi perangkat dalam pengerjaan serta pengujian model. Berikut adalah spesifikasi 

yang digunakan: 

 Laptop Lenovo G-40 

 RAM 12 GB 

 Processor AMD A8 

 OS Windows 10 

 IDE JetBrain PyCharm 2017.1.1 

 Teks Editor Sublime 2 
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Untuk mengetahui performa dari Algoritma Naive Bayes, maka dilakukan pengujian 

evaluasi terhadap model. Pada saat dilakukannya pengujian, didapatkan nilai confusion 

matrix seperti pada Gambar 4.14. 

 

Gambar 4.14 Confusion Matrix 

Seperti yang tertera pada Gambar 4.12, confused matrix berupa matriks dengan ukuran 

tiga kali tiga, dimana setiap kolomnya mewakuli setiap bahasa yaitu Jawa, Sunda, dan 

Indonesia. Apabila ingin mendapatkan nilai true positif, true negatif, false positif dan false 

negatif menjadi nilai untuk masing-masing bahasa. Sehingga bentuk matriks setiap bahasa 

akan menjadi seperti berikut: 

 Bahasa Jawa 

Tabel 4.1 Confusion Matrix Bahasa Jawa 

 Jawa Bukan 

Jawa 389 0 

Bukan 4 476 

 

 Bahasa Sunda 

Tabel 4.2 Confusion Matrix Bahasa Sunda 

 Sunda Bukan 

Sunda 232 2 

Bukan 0 633 

 

 Bahasa Indonesia 

Tabel 4.3 Confusion Matrix Bahasa Indonesia 

 Indonesia Bukan 

Indonesia 244 2 

Bukan 0 621 
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 Dari data tabel di atas, menghasilkan confusion matrix dati keseluruhan sebagai berikut: 

 Tabel 4.4 Confusion Matrix keseluruhan 

 Benar Salah 

Benar 865 4 

Salah 4 1730 

  

 Sehingga dari tabel di atas dapat dilihat nilai True Positive sebesar 865, True Negative 

sebesar 4, False Negative sebesar 4, dan False Positive sebesar 1730. 

Untuk nilai accuracy, model ini menghasilkan nilai 0.9953. Nilai tersebut bisa didapatkan 

dengan menggunakan metode seperti pada gambar berikut: 

 

accuracies = cross_val_score(model, features, labels, cv=CV) 

Gambar 4.15 Code penghitungan accuracy 

 

Pada metode di atas mengunakan parameter model, features, label, dan cv. Parameter 

tersebut merepresentasikan hal-hal berikut: 

1. Model, berisikan matriks hasil training yang sudah berbobot. 

2. Features, merupakan kumpulan teks tweet untuk diujikan 

3. Label, kelas-kelas asli dari label yang akan di prediksi 

4. Cv, banyaknya pengujian dilakukan. 

 

Seperti yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, perlu juga dihitung precision dan 

recall, untuk melakukan perhitungan itu dalam code menggunakan metode seperti pada 

Gambar 4.16. 

 

precision = precision_score(labels, pred, average='micro') 

recall =  recall_score(labels, pred, average='micro') 

Gambar 4.16 Code penghitungan precision dan recall 
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Seperti pada perhitungan accuracy, pada proses ini juga membutuhkan parameter berupa 

label dan pred. Label berisikan kelas asli dari data yang diujikan seperti pada penjelasan 

accuracy, sedangkan pred adalah kelas hasil prediksi kalimat menggunakan model. Sehingga 

bisa menghasilkan nilai precision 0.9953 dan recall 0.9953. 

Dari hasil di atas dapat dilihat bahwa nilai accuracy bernilai kurang lebih 0.9 dan nilai 

precision dan recall 0.99. Maka,nilai itu bisa dianggap nilai yang baik dalam pembuatan 

model.  

Adapun terkait accuration, ada beberapa hal yang menurut penulis menjadi alasan 

mengapa nilaiaccuration tidak mencapai 0.9 atau bahkan mendekati 1, yaitu: 

- Jumlah dataset kurang, jumlah dataset yang masih kurang bisa menjadi penyebab 

karena membuat word vector menjadi kurang lebar. Sehingga, kurangnya stok 

kata yang bisa diujikan. 

- Jumlah dataset tidak merata, jumlah data dari setiap bahasa masih kurang merata, 

sehingga ketika ada kemiripan kata dari dua atau lebih bahasa akan sulit ditebak. 

- Kecenderungan orang untuk mencampur antara bahasa daerah dengan Bahasa 

Indonesia juga bisa jadi penyebab salahnya prediksi bahasa yang dilakukan. 

Gambar 4.17 adalah contoh penggunaan bahasa yang bercampur 

 

 

Gambar 4.17 Contoh Penggunaan Bahasa Daerah yang Bercampur dan Mirip 

 

4.4 Percobaan Sistem Pendeteksi 

Pada bagian percobaan sistem pendeteksi, akan menampilkan sedikit alur sistem yang 

digunakan untuk menebak bahasa yang digunakan oleh akun twitter, dengan memasukkan 

nama akun yang ingin dideteksi.  

 

Gambar 4.18 Input nama akun Twitter 

 

Setelah memasukkan nama akun, sistem akan mengambil 10 tweet terbaru dari akun yang 

dimasukkan dan memberikan tebakan bahasa yang digunakan oleh akun tersebut. 
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Gambar 4.19 Input nama akun Twitter Bahasa Jawa  

 

Dari Gambar 4.19 dicontohkan pengguna memasukkan nama akun “KumahaSiaGoblog”, 

kemudian sistem akan mengambil 10 tweet dati akun tersebut dan melakukan pendeteksian 

bahasa yang akan ditampilkan di bawahnya. Pada Gambar 4.19 akun yang digunakan 

merupakan akun yang menggunakan Bahasa Sunda. 

  


