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SARI

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah bahasa etnis terbesar kedua di
dunia. Menurut Ethnologue, lembaga bahasa di dunia, Indonesia memiliki 707 bahasa
daerah. Negara dengan jumlah bahasa etnis paling banyak adalah Papua Nugini, dengan
jumlah 839 bahasa etnis. Namun, tidak sedikit dari bahasa daerah di Indonesia yang
terancam, bahkan sudah punah. Beberapa diantara penyebab punahnya bahasa daerah
adalah faktor urbanisasi, perkawinan antar etnis, penggunaan bahasa daerah dalam
pendidikan, serta bahasa dominan dalam suatu wilayah multibahasa yang berdampingan.
Salah satu wadah yang memungkinkan untuk menjadi media pendekatan kepada generasi
muda saat ini adalah melalui sosial media. Hal ini disebabkan oleh maraknya penggunaan
sosial media oleh seluruh kalangan di Indonesia khususnya generasi muda. Sehingga
diperlukan suatu wadah untuk mengakses sosial media yang bisa menampilkan tulisan dari
pengguna yang ada di sosial media tersebut dan menampilkan bahasa daerah mana yang
digunakan dalam penulisan tersebut.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan data dari Twitter, salah satu sosial media
yang berbasis teks, yang mana hanya mendeteksi bahasa dari negara tertentu dan belum
bisa menentukan bahasa dari daerah-daerah yang spesifik seperti bahasa daerah di
Indonesia. Dan hasil dari penelitian ini merupakan model clasifikasi bahasa yang bisa
digunakan untuk mendeteksi bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa dan Sunda. Serta juga
hasil dari pengujian dari model yang telah dibuat, sehingga dapat ditentukan bahwa model
sudah cukup layak untuk digunakan.
Kata kunci: Twitter, klasifikasi, sosial media, bahasa daerah, model.
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GLOSARIUM

Pre-processing

Perlakuan awal terhadap data untuk dijadikan bahan training.

Training

Mengolah data untuk dijadikan model.

Model

Hasil dari training yang digunakan untuk mengklasifikasikan bahasa.

Dataset

Data yang digunakan dalam pembentukan model.
Word vector Matriks kata yang menandakan kata tertentu terdapat
dalam dokumen dengan membandingkan dokumen dengan seluruh
kata dari seluruh dokumen.

Klasifikasi

Penentuan kelas secara otomatis menggunakan model.

Miss classify

Kesalahan dalam menentukan kelas.

Tweet

Teks yang di posting oleh pengguna Twitter.

Posting

Mengirimkan sesuatu ke beranda.

Variabel

Suatu

wadah

menyimpan nilai

dalam

pemrogramman

yang

digunakan

untuk
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Bahasa menurut (Departemen Pendidikan Nasional; Pusat Bahasa (Indonesia), 2008)
adalah sistem lambang bunyi berartikulasi yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional
yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran. Bahasa juga
bisa diartikan perkataan-perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa (suku bangsa, negara,
daerah, dan sebagainya). Kata tersebut terkadang digunakan untuk mengacu pada kode, sandi
dan bentuk lain dari sistem komunikasi yang dibentuk secara artifisial seperti yang digunakan
pada pemrograman komputer. Makna bahasa dalam hal ini adalah suatu sistem isyarat untuk
menyandikan dan menerjemahkan informasi. Dalam konteks Indonesia, Indonesia merupakan
negara yang memiliki jumlah bahasa etnis terbesar kedua di dunia. Menurut ethnologue
(lembaga bahasa di dunia), Indonesia memiliki 707 bahasa daerah. Negara dengan jumlah
bahasa etnis paling banyak adalah Papua Nugini, dengan jumlah 839 bahasa etnis (Patji,
2016).
Bahasa biasanya digunakan dalam bentuk oral (lisan) dan/atau tekstual (tulisan).
Bahasa dalam bentuk oral biasanya digunakan dalam percakapan, satu arah dan/atau dua
arah. Bahasa dalam bentuk tekstual biasanya berupa susunan-susunan kata yang ditulis dalam
suatu media tertentu, salah satunya media sosial Twitter. Melalui Twitter, siapapun
dimungkinkan untuk membagi apapun, salah satunya unggahan dalam bentuk teks. Juga
dimungkinkan untuk menggunakan satu macam bahasa saja, atau percampuran dari beberapa
bahasa. Namun, karena banyaknya jenis bahasa yang ada di Indonesia, seringkali terjadi
kesalahpahaman dalam artikulasi dari sebuah kalimat yang digunakan dalam bahasa daerah.
Ini disebabkan karena adanya percampuran penggunaan bahasa, misalnya bahasa Jawa
dicampur dengan bahasa Indonesia.
Kondisi seperti ini di level tertentu ditambah dengan tidak adanya pengetahuan pada
teknologi yang digunakan oleh Twitter dalam mengetahui bahasa daerah di Indonesia, dapat
menjadi pemicu atau alasan terjadinya distorsi pengetahuan tentang bahasa dan serta merta
mengancam kelestariannya, yang mana perlu dihindari dengan upaya-upaya tertentu. Salah
satu upaya untuk mempertahankan kelestarian bahasa adalah dengan membuat suatu aplikasi
yang bertujuan untuk mengedukasi atau memberikan pengetahuan tentang bahasa.
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Kemungkinan percampuran bahasa dan kesalahan penafsiran bisa dijembatani dengan suatu
aplikasi yang memungkinkan penggunanya untuk mengetahui kategori dari bahasa-bahasa
yang digunakan.
Pengolahan Bahasa Alami (PBA) atau Natural Language Processing (NLP) adalah
salah satu cabang dalam Artificial Intelligence (AI) yang memungkinkan komputer seolaholah mengetahui bahasa manusia. Text Classification (TC) adalah salah satu cabang dalam
NLP, selain Speech Regocnition, Named Entity, dan sebagainya. Sebagaimana sebutannya,
TC dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi teks, biasanya dengan indikator atau aturanaturan tertentu untuk masing-masing kelasnya.
Dalam dunia pengolahan teks, ada banyak pendekatan yang bisa digunakan dalam
mengolah suatu teks mentah menjadi keluaran sesuai yang diinginkan. TC dapat
dikombinasikan dengan beberapa pendekatan lain seperti berikut : tokenisasi, n-gram, word
vector, naive bayes classification, performance evaluation measure (PEM), dan pendekatan
lain. Pendekatan yang tersebut sebelumnya adalah termasuk pendekatan dalam hal preprocessing dan pengukuran performa.
Berdasarkan paparan mengenai fakta, masalah, metode dalam pengolahan teks, serta
solusi yang diajukan dalam menjembatani masalah, peneliti berusaha membuat suatu sistem
untuk deteksi bahasa (dalam hal ini bahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda) menggunakan
gabungan dari pendekatan yang dipaparkan sebelumnya, serta sumber data yang berasal dari
media sosial Twitter.

1.2 Rumusan Masalah
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengetahui bahasa daerah apa
yang digunakan dalam penulisan tweet.

1.3 Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sebuah sistem pendeteksi bahasa daerah
secara otomatis dalam Twitter menggunakan metode pengolahan bahasa alami.

1.4 Manfaat
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dilihat dari beberapa sudut pandang,
antara lain :
Pengguna
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a. Menambah wawasan tentang bahasa daerah.
b. Mengetahui bahasa daerah yang sering digunakan di sosial media.
c. Mengenalkan bahasa daerah kepada generasi muda secara tidak langsung
melestarikan bahasa daerah.
Peneliti
a. Menambah wawasan tentang bahasa daerah.
b. Menambah wawasan tentang pendekatan-pendekatan dalam pemrosesan teks
melalui studi literatur yang dilakukan.
c. Memiliki pengalaman mengimplementasikan beberapa pendekatan terkait
pemrosesan teks.
d. Dalam hal teknologi, melalui penelitian ini dapat menambah daftar kemampuan
teknis peneliti dalam penggunaan bahasa pemrograman, serta memiliki
pengalaman dalam implementasi.
Twitter
a. Menambah detail informasi yang diberikan kepada pengguna, bukan hanya
bahasa dari suatu negara namun lebih mendetail hingga bahasa daerah.

1.5 Metodologi
Metodologi penelitian merupakan tahapan yang dilakukan pada penelitian agar dalam
pelaksanaannya dapat terarah sesuai rencana dan mendapatkan hasil yang diharapkan.
Metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Studi literatur
Tahapan ini merupakan hal pertama yang harus dilakukan sebelum memulai
pembuatan sistem. Studi literatur yaitu mencari referensi tentang penelitian yang serupa
yang pernah dilakukan sebelumnya. Pencarian referensi bisa dilakukan di buku, jurnal,
maupun situs internet.

2.

Analisis kebutuhan
Pada tahapan ini peneliti menganalisis hasil dari studi literatur dan kemudian
mendefinisikan apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam pembuatan sistem. Kebutuhan
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dalam pembuatan sistem meliputi kebutuhan sistem dan kebutuhan data (meliputi
kebutuhan input, proses bisnis, output, serta perangkat lunak dan keras).
3.

Pengumpulan data
Data dikumpulkan dengan mencari sumber-sumber data melalui internet, karena data
terkait adalah data dalam bentuk digital. Data berupa teks yang berisikan tweet dari
pengguna Twitter. Pengumpulan data digunakan sebagai membentukan model dalam
metode pengolahan bahasa alami.

4.

Perancangan dan pembuatan model
Perancangan Sistem, perancangan sistem dilakukan untuk memberi kemudahan dan
mengetahui detail yang harus dilakukan untuk membangun suatu sistem yang utuh dan
sesuai dengan analisis kebutuhan dan tujuan utama dibangunnya sistem tersebut.

5.

Pengujian dan evaluasi sistem
Pengujian Sistem, pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan
sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Pengujian juga dilakukan untuk mengetahui
kelemahan dan kekurangan sistem secara logika maupun secara bahasa pemrograman.
Kemudian kekurangan yang masih belum memenuhi kriteria yang diinginkan diawal,
dievaluasi dan dibenahi agar mendapatkan hasil yang lebih baik.

1.6 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ditujukan kepada pembaca agar lebih mudah dalam memahami
isi laporan penelitian. Secara garis besar sistematika penulisan laporan ini terdiri dari :
BAB I PENDAHULUAN
Bagian ini membahas antara lain : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bagian ini membahas hal-hal yang mendasari adanya penelitian ini, bagian ini juga
memuat penjelasan mengenai istilah-istilah dan konsep di antaranya : Pengolahan Bahasa
Alami,

Text

Classification,

Language Detection, Naive Bayes

Classification,

Performance Evaluation Measure, dan Application Programming Instruction (API). Pada
bagian ini juga akan dibahas beberapa penelitian serupa yang pernah dilakukan.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
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Bagian ini membahas tentang sumber data dan tahapan yang dilakukan dalam pembuatan
penelitian serta gambaran umum sistem yang akan dikerjakan.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian ini menjelaskan tentang hasil pengolahan data, pengujian, serta menjelaskan
kelebihan dan kekurangan dari hasil olahan data.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Berisi kesimpulan yang merupakan rangkuman dari hasil penelitian ini dan berisi saransaran yang membangun untuk pengembangan yang lebih baik di masa depan.

6
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Machine Learning
Machine learning merupakan salah satu disiplin ilmu dalam kecerdasan buatan atau biasa
disebut Artificial Intelligent (AI). Machine learning bisa juga disebut sebagai AI
konvensional karena Machine learning sendiri merupakan kumpulan metode-metode yang
digunakan dalam penerapannya. Secara etimologi, machine learning berasal dari dua kata
yaitu machine yang berarti mesin dan learning yang bearti pembelajaran. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa, machine learning adalah pembelajaran terhadap mesin agar mesin bisa
mengerjakan pekerjaannya seolah-olah mesin bisa berpikir.
Machine Learning

adalah membuat mesin belajar, mengerjakan hal teknis, dan

mengembangkan model matematika yang mana bisa dilatih (sekali maupun secara berkala
atau terus menerus) dengan konteks data yang nyata atau sesuai dengan kenyataan, sehingga
dimasa yang akan datang bisa membuat keputusan tanpa ada gangguan dari pihak luar
(Bonacorso, 2017).

2.2 Pengolahan Bahasa Alami (PBA)
Pengolahan Bahasa Alami (PBA) atau Natural Language Processing (NLP) adalah
komponen penting dalam text mining dan subbidang dalam kecerdasan buatan (artificial
intelligence/AI)

dan

komputasi

linguistic.

NLP

mempelajari

tentang

bagaimana

‘memahami’ bahasa manusia alami, dengan cara mengubah gambaran bahasa manusia
(seperti dokumen teks) menjadi penyajian yang lebih formal (dalam bentuk data numeric dan
simbolik) yang lebih mudah untuk dimanipulasi oleh program komputer. Tujuan NLP adalah
untuk melangkah melebihi manipulasi teks berbasis sintaks (yang sering kali disebut dengan
‘wordcounting’) ke pemahaman yang benar dan memproses bahasa alami dengan
mempertimbangkan batasan semantik, gramatikal, dan konteks (Kumar, 2011).
NLP berarti membuat komputer seolah-olah bisa mengerti bahasa alami manusia.
Komputer memahami bahasa manusia dengan cara membuat gambaran bahasa manusia
menjadi angka-angka yang nantinya bisa diproses dan dimasukkan kedalam perhitungan
dengan metode-metode tertentu, yang kemudian menghasilkan kembalian kepada pengguna
berupa tanggapan dari masukan pengguna sehingga terlihat seperti komputer bisa memahami
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maksud dari masukan pengguna. Di tengah perkembangan teknologi sekarang ini, PBA sudah
mulai banyak diterapkan di berbagai bidang. Beberapa diantara penerapannya seperti
penjawab pesan otomatis, pemberian saran judul buku atau film, dan lain-lain.
Chowdhary (2012) melalui (Hidayatullah, 2014) mengatakan bahwa sebuah program NLP
harus cukup memiliki pengetahuan mengenai struktur bahasa termasuk : kata-kata apa saja
dan bagaimana kata-kata tersebut bergabung menjadi sebuah kalimat. Ada beberapa tingkat
pengelohan kata dalam NLP antara lain : fonetik, morfologi, sintaksis, semantik, dicsource
knowledge, dan pragmatik.

2.3 Text Classification
Text classification adalah salah satu pendekatan dalam NLP. Text classification terdiri
dari dua kata yaitu text dan classification. Text didefinisikan sebagai suatu dokumen yang
umumnya disampaikan dalam bentuk tulisan, classification adalah aktivitas penyusunan suatu
objek ke dalam kelas-kelas tertentu, biasanya didasarkan pada aturan-aturan yang sudah
dibuat sebelumnya (Departemen Pendidikan Nasional; Pusat Bahasa (Indonesia), 2008). Text
classification atau juga biasa disebut text categorization adalah suatu aktivitas pengurutan
suatu kumpulan dokumen secara otomatis ke dalam kategori/kelas/topik yang sudah
didefinisikan sebelumnya. Text classification adalah salah satu teknik standar yang digunakan
dalam teks mining, selain beberapa teknik lain seperti text clustering, ontology and taxomony
creation, document summarization, dan latent corpus analysis (Feinerer dkk, 2008) melalui
(Hidayatullah, 2014).
Dalam text classification, suatu kumpulan dokumen akan melewati fase pre-processing.
Pre-processing adalah suatu fase yang terdiri dari satu atau lebih metode, tujuannya adalah
menyiapkan kumpulan dokumen menjadi suatu data set yang siap untuk dikenai aturan
klasifikasi. Ada banyak bentuk pendekatan yang bisa diadopsi pada fase pre-processing,
antara lain:
N-Gram
N-Gram adalah suatu model yang penting dalam konteks language processing (Jurafsky
& Martin, 2014). N-Gram memungkinkan untuk mengetahui probabilitas huruf setelah huruf
sebelumnya dalam suatu kata, atau probabilitas kata setelah kata sebelumnya dalam kalimat.
N-Gram adalah rentetan dari N-huruf, bigram (2-gram) adalah rentetan dua-huruf/kata, dan
trigram (3-gram) adalah rentetan tiga-huruf/kata. Contoh:

8

Kata
2-gram

: sekolah  _s, se, ek, ko, ol, la, ah, h_

3-gram

: sekolah  _se, sek, eko, kol, ola, lah, ah_, h__

Kalimat
2-gram

: “tolong ambilkan” atau “ambilkan pisau”

3-gram

: “kemunculan suatu kata” atau “suatu kata dalam”

Gambar 2.1 Contoh Penggunaan N-Gram

Rumus dan Algoritma
𝑃(𝑋1 … 𝑋𝑛 ) = 𝑃(𝑋1 )𝑃(𝑋2|𝑋1 )𝑃(𝑋3|𝑋12 ) … 𝑃(𝑋𝑛 |𝑋1𝑛−1 )
𝑛

= ∏ 𝑃(𝑋𝑘 |𝑋1𝑘−1)

(2.1)

𝑘−1

𝑃(𝑤1𝑛 ) = 𝑃(𝑤1 )𝑃(𝑤2 |𝑤1 )𝑃(𝑤3 |𝑤12 ) … 𝑃(𝑤𝑛 |𝑤1𝑛−1 )
𝑛

= ∏ 𝑃(𝑤𝑘 |𝑤1𝑘−1 )

(2.2)

𝑘−1

P

: probabilitas

X

: huruf ke-n

w

: kata ke-n

Tokenisasi
Mengacu pada (DBpedia, n.d.), tokenisasi adalah proses membagi teks yang dapat berupa
kalimat, paragraf atau dokumen, menjadi token-token. Kalimat “Saya sedang mengerjakan
skripsi” menghasilkan 4 token yaitu: saya, sedang, mengerjakan, skripsi. Pemisah dalam
tokenisasi umumnya adalah spasi dan/atau tanda baca.
Term Frequency – Invers Document Frequency (TF-IDF)
Term Frequency (TF) adalah frekuensi kemunculan suatu kata dalam suatu dokumen.
Sementara itu, Invers Document Frequency (IDF) adalah nilai kebalikan dari frekuensi
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kemunculan dokumen, dihitung dengan menggunakan fungsi log sebagai ratio dari seluruh
dokumen N terhadap jumlah dokumen yang mengandung suatu kata (Zhang, 2008).
Rumus IDF adalah sebagai berikut :
𝑁

IDF (this, D) = log |{𝑑∈𝐷∶𝑡∈𝑑}|

(2.3)

Untuk mendapatkan nilai TF-IDF. Hitung nilai TF-nya, yaitu jumlah dari query dalam
suatu dokumen tersebut. Kemudian, hitung nilai IDF-nya. Untuk mengetahui nilai TF-IDFnya, kalikan nilai TF dengan IDF.
TF-IDF (t,d,D) = TF (t,d) x IDF (t, D)

(2.4)

2.4 Languange Detection
Language detection atau deteksi bahasa adalah pengambilan teks sebagai masukan dan
menentukan bahasa manusia mana yang digunakan dalam teks. Sebagaimana text
classificaiton, language detection merupakan salah satu dari penerapan pengolahan bahasa
alami.
Dalam pengolahan bahasa alami, seseorang mungkin perlu bekerja dengan sekumpulan
data yang berisi dokumen dalam berbagai bahasa. Maka akan lebih efisien apabila kumpulan
data yang berbeda-beda bahasa tersebut diketahui asal bahasanya, sehingga akan
mempermudah penggunanya.
Dalam penelitian berikut, pendeteksi bahasa diaplikasikan pada bahasa daerah di
Indonesia yang mana diharapkan nantinya pengguna bisa mengetahui bahasa derah mana
yang digunakan dalam interaksi di sosial media Twitter.

2.5 Classification
Menurut Prasetyo (2012), klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data
untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Dalam
klasifikasi ada dua pekerjaan utama yang dilakukan, yaitu pembangunan model sebagai
prototype untuk disimpan sebagai memori dan penggunaan model tersebut untuk melakukan
pengenalan/klasifikasi/prediksi pada suatu objek data lain agar diketahui di kelas mana objek
data tersebut dalam model yang sudah disimpannya.
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Model dalam klasifikasi mempunyai arti yang sama dengan kotak hitam, di mana ada
suatu model yang menerima masukan, kemudian mampu melakukan pemikiran terhadap
masukan tersebut, dan memberikan jawaban sebagai keluaran dari hasil pemikirannya.
Kerangka kerja (framework) klasifikasi ditunjukkan pada Gambar 2.2. Pada gambar tersebut
disediakan sejumlah data latih (x,y) untuk digunakan sebagai data pembangun model. Model
tersebut kemudian dipakai untuk memprediksi kelas dari data uji (x,?) sehingga diketahui
kelas y yang sesungguhnya.

Gambar 2.2 Proses kerja klasifikasi

Kerangka kerja seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2 meliputi dua langkah proses,
yaitu induksi dan deduksi. Induksi merupakan langkah untuk membangun model klasifikasi
dari data latih yang diberikan, disebut juga proses pelatihan, sedangkan deduksi merupakan
langkah untuk menerapkan model tersebut pada data uji sehingga kelas yang sesungguhnya
dari data uji dapat diketahui, disebut juga proses prediksi.

2.6 Naïve Bayes Classiffication
Naïve Bayes adalah salah satu penerapan teorema Bayes yang mengasumsikan bahwa
nilai atribut saling bebas jika diberikan nilai output (Santosa, 2007). Naïve Bayes
Classification (NBC) adalah suatu metode klasifikasi yang menggunakan teorema Bayes
sebagai acuannya. Pada Naïve Bayes, ada tidaknya fitur tertentu tidak berkaitan dengan ada
tidaknya fitur yang lain (Hidayatullah, 2014).
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Rumus Bayes dalam (Muslehatin dkk, 2017) secara umum dapat diberikan sebagai
berikut:
P(H | X)=

P(H |X) P(H)
P(X)

(2.5)

Keterangan :
X = Data dengan class yang belum diketahui
H = Hipotesis data X merupakan suatu class spesifik
P(H|X) = Probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi x (posteriori prob.)
P(H) = Probabilitas hipotesis H (prior prob.)
P(X|H) = Probabilitas X berdasarkan kondisi tersebut
P(X) = Probabilitas dari X (Jananto,2013)

Aturan Bayes adalah sebagai berikut :
Jika P(h1|x) < P(h2|x), maka x diklasifikasikan sebagai h2. Pernyataan

P(h1|x)

mengindikasikan probabilitas hipotesis h1 berdasarkan kondisi x terjadi, begitu pula
dengan h2. Sehingga dapat klasifikasi dari x sesuai dengan probabilitas terbesar diantara
probabilitas x terhadap semua kelas.
Klasifikasi dengan Naïve Bayes bekerja berdasarkan teori probabilitas yang memandang
semua fitur dari data sebagai bukti dalam probabilitas. Hal ini memberikan karakteristik Naïve
Bayes sebagai berikut (Prasetyo, 2012).

1.

Metode Naïve Bayes teguh (robust) terhadap data-data yang terisolasi yang
biasanya merupakan data dengan karakteristik berbeda (outlier). Naïve Bayes juga
bisa menangani nilai atribut yang salah dengan mengabaikan data latih selama
proses pembangunan model dan prediksi.

2.

Tangguh menghadapi atribut yang tidak relevan.

3.

Atribut yang mempunyai korelasi bisa mendegradasi kinerja klasifikasi Naïve
Bayes karena asumsi independensi atribut tersebut sudah tidak ada.

2.7 Performance Evaluation Measure
Performance Evaluation Measure (PEM) atau dalam Bahasa Indonesia bisa disebut
pengukuran evaluasi performa adalah satu bundel tahapan yang digunakan untuk mengukur
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performa suatu sistem. PEM dalam banyak kasus digunakan dalam training data, tujuannya
untuk mengevaluasi model yang sudah dibuat. Ada banyak perhitungan untuk mendapatkan
nilai PEM, biasanya diterapkan sebagai kombinasi atau juga secara parsial. Beberapa
perhitungan dalam PEM antara lain :


Precision.
Precision adalah tingkat ketepatan antara request pengguna dengan jawaban
sistem;



Accuration.
Accuration adalah penbandingan antara informasi yang dijawab oleh sistem
dengan benar dengan keseluruhan informasi; dan



Recall.
Recall adalah ukuran ketepatan antara informasi yang sama dengan informasi
yang sudah pernah dipanggil sebelumnya.

Rumus precision (pre) :
𝑇𝑃
𝐹𝑃 + 𝑇𝑃

(2.6)

𝑇𝑁 + 𝑇𝑃
𝐹𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝑇𝑃

(2.7)

𝑇𝑃
𝐹𝑁 + 𝑇𝑃

(2.8)

𝑝𝑟𝑒 =

Rumus accuration (acc) :
𝑎𝑐𝑐 =

Rumus recall (rec) :
𝑟𝑒𝑐 =

PEM biasanya digambarkan dalam confusion matrix, yaitu berupa tabel yang berisi hasil
pengujian model yang telah dibandingkan dengan dataset, terdiri dari kelas true dan false.
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Tabel 2.1Confusion Matrix
Predicted Class
True Class

Positive

Negative

Positive

TP

FN

Negative

FP

TN

Keterangan :
TP (true positive)

: contoh data bernilai positif yang diprediksi benar sebagai positif

TN (true negative) : contoh data bernilai negatif yang diprediksi benar sebagai negatif
FP (false positive)

: contoh data bernilai negatif yang diprediksi salah sebagai positif

FN (false negative) : contoh data bernilai positif yang diprediksi salah sebagai negatif

Gambar 2.3 Gambaran akurasi dan presisi data

Dari gambar di atas bisa dilihat gambaran persebaran data dengan accuracy dan
precision. Atau dapat juga dijelaskan dengan permisalan sebagai berikut:
Misalkan kita ingin mengukur kinerja dari sebuah mesin pemisah ikan yang bertugas
memisahkan ikan-ikan salmon dari semua ikan yang telah didapat. Untuk mengujinya kita
akan memasukkan 100 ikan salmon dan 900 ikan lain (bukan ikan salmon). Hasilnya mesin
tersebut memisahkan 110 yang dideteksi sebagai ikan salmon. Ke 110 ikan tersebut
kemudian dicek kembali oleh manusia, ternyata dari 110 ikan tersebut hanya 90 ekor yang
merupakan ikan salmon, sedangkan 20 lainnya merupakan ikan lain.
Dari kasus tersebut maka kita dapat simpulkan bahwa mesin tersebut memiliki precision
sebesar 82%, recall sebesar 90% dan accuracy sebesar 97% yang didapatkan dari
perhitungan berikut:
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Tabel 2.2 Contoh soal accuracy, precision dan recall
Nilai sebenarna

Nilai prediksi

True

False

True

90

20

False

10

880

Dari tabel di atas bisa dihitung :
𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =

𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =

𝑎𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =

90
= 0.82 = 82%
90 + 20

90
= 0.9 = 90%
90 + 10

90 + 880
= 0.97 = 97%
90 + 880 + 20 + 10

Sehingga bisa mendapat kesimpulan gambaran seperti pada Gambar 2.4 apabila
membandingkan nilai dari ketiga hal tadi:
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Gambar 2.4 gambaran data perbandingan accuracy, precision dan recall

2.8 Application Programming Instruction (API), Twitter, dan Twitter API
Twitter adalah layanan online jaringan sosial dan layanan microblogging yang
memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan membalas pesan berbasis teks hingga 140
karakter yang dikenal sebagai “tweet”. Kata twitter secara harfiah berarti “berkicau” sangat
cocok dengan logo dari Twitter sendiri yang berupa burung. Twitter didirikan pada bulan
Maret tahun 2006 oleh Jack Dorsey. Pada bulan Juli situs jejaring sosial Twitter diluncurkan
dan dioperasikan oleh perusahaan Twitter Inc. yang berbasis di San Francisco.
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Gambar 2.5 Logo Twitter

Situs yang menggunakan konsep microblogging ini cukup digemari di Indonesia.
Mengacu ke (KOMINFO, 2013), pengguna twitter di Indonesia per tahun 2013 adalah 19.5
juta pengguna. Jumlah ini merupakan ke-5 terbesar di seluruh dunia setelah USA, Brazil,
Jepang, dan Inggris. Sedangkan berdasarkan situs statistik www.statista.com, pengguna aktif
twitter di Indonesia cenderung naik dari tahun ke tahun. Gambar 2.6 menunjukkan
pertumbuhan pengguna aktif twitter di Indonesia dari 2014 sampai 2018, serta prediksi
jumlah pengguna aktif pada 2019, tumbuh sampai 22.8 juta pengguna pada tahun tersebut.
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Gambar 2.6 Jumlah Pengguna Aktif Twitter di Indonesia (dalam juta)

API (Application Programming Interface) adalah sekumpulan perintah, fungsi, dan
protokol yang dapat digunakan oleh programmer saat membangun perangkat lunak untuk
sistem operasi tertentu. API memungkinkan programmer untuk menggunakan fungsi standar
untuk berinteraksi dengan sistem operasi lain.
Dalam contoh sederhana, dibutuhkan setidaknya ribuan system calls per detik. Oleh
karena itu kebanyakan programmer membuat aplikasi dengan menggunakan Application
Programming Interface (API). Dalam API terdapat fungsi-fungsi/perintah-perintah untuk
menggantikan bahasa yang digunakan system calls dengan bahasa yang lebih terstruktur dan
mudah dimengerti oleh programmer. Fungsi yang dibuat dengan menggunakan API tersebut
kemudian akan memanggil system calls sesuai dengan sistem operasinya. Tidak tertutup
kemungkinan nama dari system calls sama dengan nama di API.
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Gambar 2.7 Gambaran kerja API

Keuntungan memprogram dengan menggunakan API antara lain :


Portabilitas. Programmer yang menggunakan API dapat menjalankan programnya
dalam sistem operasi mana saja asalkan sudah ter-install API tersebut. Sedangkan
system call berbeda antar sistem operasi, dengan catatan dalam implementasinya
mungkin saja berbeda.



Lebih mudah dimengerti. API menggunakan bahasa yang lebih terstruktur dan mudah
dimengerti daripada bahasa system call. Hal ini sangat penting dalam hal editing dan
pengembangan
Sebagaimana situs website pada umumnya, Twitter juga memungkinkan pihak ketiga

untuk menggunakan data-datanya melalui API. Twitter API adalah sekumpulan program
yang disediakan oleh Twitter untuk kebutuhan pengembangan dari pihak-pihak lain. Sebelum
menggunakan Twitter API, aplikasi yang akan dibangun sudah harus terdaftar di Twitter
melalui Twitter Developer (apps.twitter.com) dan kemudian akan mendapatkan beberapa
kode untuk dapat mengakses perintah-perintah yang sudah disediakan oleh Twitter. Beberapa
contoh perintah yang dapat digunakan menggunakan Twitter API sebagai berikut:


Authentication, yaitu perintah untuk mendapat akses terhadap data twitter. Untuk
menggunakannya diharuskan mendaftarkan akun dan aplikasi yang akan dibangun.



Streaming, yaitu proses pengambilan tweet secara realtime. Dalam proses
pengambilannya diharuskan ada parameter yang menggambarkan tweet yang akan
diambil seperti lokasi ataupun kata kunci yang terkandung di dalam tweet.



Search, yaitu pengambilan tweet yang tidak realtime. Proses pengambilannya hampir
sama dengan streaming, namun parameternya bisa berupa nama akun twitter tertentu
dan bahkan tweet dalam rentang waktu tertentu.

Penggunaan Twitter API tidak memerlukan autentikasi, tetapi ada sebagian juga yang
memerlukan, biasanya dalam bentuk username, password, dan/atau Oauth (Hidayatullah,
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2014). Sebagian besar API Twitter menggunakan REST kecuali untuk streaming. Sedangkan
data diperoleh dalam format XML dan/atau JSON.

2.9 Penelitian Serupa
Dalam pembuatan penelitian ini ada penelitian-penelitan sebelumnya yang sudah pernah
dilakukan oleh orang lain yang mirip dan bahkan menjadi acuan daripada penelitian ini.
Beberapa penelitan yang serupa bisa dilihat sebagai berikut:
1.

Hidayatullah (2014) dalam tesisnya melakukan suatu klasifikasi sentimen dan
kategori tweet menggunakan data yang didapat melalui Twitter. Data tersebut
dikenakan suatu metode pre-processing dan processing antara lain : NBC,
negation detection, laplace smoothing, dan TF-IDF.

2.

Groot (2012) melalukan suatu penelitian mengklasifikasikan tweet, menggunakan
data Twitter, yang dikenai suatu rangkaian metode antara lain :support vector
machine, dan naïve bayes. Sedangkan Romelta (2012) dengan sumber data dan
metode yang sama melakukan suatu penelitian untuk mendapat opini pengguna
smartphone. Adapun Saraswati (2011) melakukan suatu teks mining dan sentimen
terhadap data dari review film serta menggunakan metode yang sama dengan
Groot (2012) dan Romelta (2012).

3.

Go (2009) melakukan penelitian dengan mengklasifikasikan tweet dalam hal
sentimen dengan judul . Dalam penelitian ini menggunakan NBC yang
dikombinasikan dengan metode lain, yaitu Support Vector Machine dan
Maximum Entropy. Kemudian dalam pengujian atau evaluasis modelnya
menggunakan Experimental Set-up.

4.

Zulfa (2017) melakukan penelitian tentang analisis sentimen pada data Twitter
dengan mengguanakn Deep Belief Network. Penelitian ini berjudul “Sentimen
Analisis Tweet Berbahasa Indonesia dengan Deep Belief Network”.

5.

Agarwal, dkk (2011) melakukan pengujian sentiment analysis terhadap data pada
Twitter sebagaimana juga telah dilakukan Horn (2010). Penelitian ini mencoba
membangun sebuah model untuk melakukan klasifikasi tweet menjadi sentimen
positif, negatif, dan netral seperti yang telah dilakukan oleh Groot (2012). Pada
penelitian ini dibangun suatu model untuk dua tugas klasifikasi yaitubinary task
yang mengelompokkan sentimen positif dan kelas negatif. Kemudian dibangun
juga model 3-way task yang mengklasifikasi sentimen menjadi positif, negatif,
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dan netral. Penelitian ini bereksperimen menggunakan tiga buah model yaitu
unigram model, feature based model, dan tree kernel based model. Pada tree
kernel based model dilakukan suatu rancangan pohon baru sebagai representasi
dari tweet. Di sisi lain, feature based model yang menggunakan 100 buah fitur
dan unigram model menggunakan lebih dari 100.000 fitur. Penelitian
menyimpulkan bahwa fitur yang menggabungkan polaritas kata-kata sebelumnya
dengan tag.
6.

Penelitian oleh Sukma dkk (2014) melakukan penelitian klasifikasi pada Bahasa
Jawa dengan menggunakan N-Gram.

21
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Analisis Kebutuhan
Dalam penelitian ini pastinya membutuhkan beberapa hal yang harus dipersiapkkan
sebelum memulai untuk meneliti. Kebutuhan dalam pembuatan penelitian ini meliputi dua
hal, yaitu kebutuhan penelitian dan kebutuhan sistem.

3.1.1

Kebutuhan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki dua hal yang dibutuhkan yaitu perangkat keras dan lunak.
Adapun kebutuhan perangkat keras seperti komputer untuk melakukan pengkodean serta
pembutan laporan penelitian, buku sebagai bahan acuan dalam pengerjaan penelitian, dan
media penyimpanan eksternal (flashdisk) untuk memudahkan mobilitas membawa data.
Kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa text editor
untuk membuka dan merubah isi file text yang dalam penelitian ini menggunakan Sublime,
Python IDE sebagai dasar untuk menjalankan perintah menggunakan bahasa pemrograman
Python, Microsoft Word digunakan dalam pembuatan laporan, aplikasi Excell digunakan
dalam pembuatan dataset.

3.1.2

Kebutuhan Sistem

Pada kebutuhan sistem, untuk pembuatan penlitian membutuhkan data tweet yang berupa
teks menggunakan bahasa yang akan diteliti pada penelitian ini. Serta dibutuhkan pula sebuah
library yang digunakan untuk mempermudah berlangsungnya penelitian.
Library yang digunakan dalam penelitian ini adalah Scikit-learn dan Pandas. Scikit-learn
merupakan sebuah library yang menyediakan fitur-fitur yang dibutuhkan untuk melakukan
perhitungan-perhitungan metode machine learning. Sedangkan Pandas adalah library yang
digunakan untuk deliveriy data yang akan digunakan pada Scikit-learn. Beberapa fitur yang
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:


Pandas read_excel(), digunakan untuk membaca file yang berekstensi .xlsx.
Dengan menggunakan fungsi ini, peneliti bisa memilih kolom mana yang akan
diambil dan memasukkan kedalam variabel.
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Scikit-learn tfidfVectorizer(), digunakan untuk membentuk word vector yang
mana word vector langsung terbentuk dengan nilai TF-IDF dan N-Gram



Scikit-learn train_test_split (), digunakan untuk membagi variabel yang sudah
dibentuk dengan library Pandas menjadi training dan test set.



Scikit-learn confusion_matrix(), digunakan untuk menampilkan tabel confusion
matrix.

3.2 Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tweet yang didapatkan dari aplikasi
Twitter. Data yang dikumpulkan berupa data teks berbahasa Indonesia, Jawa, dan Sunda.

Gambar 3.1 Halaman awal Apps Twitter
Adapun jumlah akun untuk masing-masing bahasa yaitu:
Bahasa Indonesia

: 4 akun

Bahasa Jawa

: 6 akun

Bahasa Sunda

: 4 akun
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Gambar 3.2 Contoh akun Twitter Bahasa Jawa

Dari beberapa akun yang sudah disebutkan menghasilkan beberapa data yang
digunakan sebagai data latih yang akan digunakan, yang mana jumlah data dati setiap
bahasa adalah sebagai berikut:
Bahasa Indonesia: 981 baris tweet
Bahasa Jawa: 799 baris tweet
Bahasa Sunda: 688 baris tweet
Sehingga keseluruhan data yang digunakan sebagai data latih adalah 2468 baris tweet.
Namun setelah dilakukan pre-processing, jumlah data yang siap digunakan sebagai
data latih adalah sejumlah 1305 baris tweet.
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Gambar 3.3 Contoh akun Twitter Bahasa Sunda
Akun dipilih jika terindikasi menggunakan bahasa-bahasa yang dimaksud, indikasinya
dilakukan secara manual.Terhadap akun-akun yang telah terindikasi menggunakan bahasabahasa yang dimaksud, dilakukan suatu proses pengambilan data (retrieve), prosesnya
sebagai berikut :
1. Masuk apps.twitter.com
2. Mendaftarkan akun twitter sebagai developer
3. Mendaftarkan nama aplikasi atau projek yang akan dibuat.
4. Mendapat public dan secret key
5. Menggunakan public dan secret key untuk retrievedata dari akun-akun terpilih.
Data didapat dalam bentuk JSON, yaitu suatu format data ringan yang digunakan dalam
pertukaran data, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemah dan dibuat
oleh komputer (JSON, n.d.).

3.3 Gambaran Sistem
Gambaran sistem adalah suatu perancangan yang menggambarkan proses sejak data
diambil sampai menghasilkan keluaran/output. Gambar 3.4 adalah gambaran umum sistem.
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Gambar 3.4 Gambaran Sistem

Berdasarkan Gambar 3.4, terdapat 3 subsistem yang masing-masing dijabarkan dalam
paparan berikut ini:

3.3.1

Pengambilan Data.

Seperti yang telah dipaparkan pada subbab 3.2 tentang data dan sumber data, data
diambil melalui Twitter API menggunakan key yang telah didapatkan setelah mendaftarkan
akun dan sistem yang akan dibuat. Setelah data didapatkan dalam format JSON, dilakukan
suatu fungsi decodeatau pengubahan data yang berformat JSON menjadi sebuah objek,
sehingga isi data bisa diambil. Dari banyak atribut yang ada pada objek, maka diambil data
‘text’ yang merupakan isi dari tweet pengguna akun yang diambil datanya.
Karena penelitan ini akan membahas pendeteksian bahasa daerah yang digunakan pada
teks, maka ada beberapa hal yang harus diperlakukan terlebih dahulu kepada teks yaitudata
cleaning. Data cleaning adalah proses untuk menghilangkan nama akun, tanda baca, dan url
pada teks. Dan proses ini dilakukan menggunakan program, sehingga dilakukan secara
otomatis sebelum menyimpan hasil decode ke dalam bentuk txt.
Setelah data tersimpan kedalam format txt, maka dilakukan datacleaning lagi untuk
menghapus dokumen-dokumen yang terindikasi kosong dikarenakan sebelumnya teks hanya
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berisi url saja, namun para proses penghapusan dilakukan secara manual.Sampai pada
tahapan ini, ada tiga buah file txt yang berisi sejumlah dokumen teksyang merepresentasikan
masing-masing bahasa.
Sebelum masuk ke tahapan pre-processing, data dari 3 file digabung ke dalam format
.xlsx dengan isi setiap barisnya meruppakan perwakilan dari setiap dokumen, dan pada kolom
pertama berisi teks yang sudah dibersihkan pada proses sebelumnya, dan pada kolom kedua
berisikan label atau bahasa yang digunakan dalam teks tersebut. Label pada dokumen
tersebut diisi oleh peneliti sebagai basis untuk nantinya dilakukan pre-processing dan training. Label juga bisa disebut sebagai kelas dari teks tersebut apabila dipandang dari segi
klasifikasi.

3.3.2

Pre-processing

Pada subsistem ini, ada beberapa proses yang dilakukan secara sekuensial untuk
mendapatkan data training, yaitu tokenisasi atau membuat data yang berupa teks menjadi
kumpulan array kata, misal:

Kalimat

“saya sedang belajar”

Dirubah menjadi

[‘saya’],[‘sedang],[‘belajar’]

Setelah semua kata sudah ter-tokenisasi, maka langkah selanjutnya adalah membuat word
vector. Word vector atau dalam Bahasa Indonesia bisa disebut vektor kata, yaitu membuat
kalimat yang sudah menjadi kumpulan array menjadi suatu matriks, yang mana setiap baris
matriks tersebut mewakili baris dokumen, sedangkan kolom pada matriks mewakili seluruh
kata yang ada di seluruh teks yang ada, bisa digambarkan seperti berikut:

Kumpulan kalimat seperti berikut ([‘saya’],[‘sedang],[‘belajar’]),
([‘saya’],[‘ingin],[‘bermain]),
([‘kamu],[‘teman],[‘saya])

Akan dirubah menjadi matriks seperti ini:
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Tabel 3.1 Tabel contoh word vector
saya

sedang

belajar

Ingin

bermain

teman

kamu

1

1

1

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

1

0

0

0

0

1

1

Setelah sudah berubah menjadi vektor kata, maka selanjutnya adalah memberikan
pembobotan terhadap setiap kata pada setiap kalimat atau dokumen menggunakan Unigram
dan TF-IDF menggunakan rumus yang bisa dilihat pada bab sebelumnya, maka dataset sudah
siap untuk digunakan dalam training menggunakan perhitungan pada naive bayes.

3.3.3

Uji Model

Uji model dilakukan untuk mengetahui kinerja model. Nilainya didapat dengan
menghitung accuration, precision, dan recall (tiga pendekatan perhitungan dalam PEM).
Untuk menghitung nilai itu, maka dibutuhkan kalimat yang sudah diketahui terlebih dahulu
kelasnya. Oleh karena itu dilakukan pengecekan silang antara setiap data dalam dataset,
untuk menyilangkannya data akan dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama (data training)
sebagi data training, yaitu data yang dijadikan basis seperti yang dijelaskan sebelumnya,
sedangkan bagian kedua (data test) dianggap sebagai teks baru yang belum diketahui
kelasnya (kelasnya disembunyikan terlebih dahulu).
Setelah data test diujikan terhadap data training, maka akan menghasilkan daftar kelaskelas dari data test, sebut sata prediksi kelas. Kemudian prediksi kelas dibandingkan dengan
kelas yang sebenarnya dari data test yang disembunyikan sebelumnya. Sehingga dapat dilihat
dan dihitung nilai accuration, precision, dan recall menggunakan cara-cara yang sudah
dijelaskan pada bab sebelumnya.
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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 informasiinformasi 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.
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BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dibahas pada bab pertama pada penelitian ini,
dapat diadapatkan beberapa kesimpulan yakni:
1. Pendeteksi bisa mengetahui bahasa yang digunakan menggunakan model yang
dibuat dari dataset yang telah diolah terlebih dahulu dengan beberapa tahapan.
2. Kelebihan pada penelitian ini adalah memiliki nilai accuration, precision dan
recall yang baik, sehingga sudah cukup untuk bisa digunakan dalam sistem
maupun aplikasi pendeteksi bahasa.
3. kekurangan dalam penelitian ini adalah masih ada miss classify, yang mana ada
beberapa hal yang mungkin mempengaruhi kesalahan dalam pendeteksian. Halhal yang mungkin bisa menyebabkan miss classify adalah sebagai berikut:
a. Jumlah dataset yang terlalu sedikit.
b. Jumlah dataset yang tidak merata di setiap bahasa.
c. Penggunaan bahasa yang dicampur oleh pengguna yang dijadikan dataset.
d. Kemiripan kosa kata bahasa satu dan lainnya.

5.2 Saran
Dari penelitian yang dilakukan, terdapat beberapa saran apabila nantinya penelitian ini
ingin dikembangkan. Beberapa saran adalah sebagai berikut:
1. Menambah jumlah dataset agar menambah kekayaan kata dari setiap bahasanya.
2. Menyeimbangkan jumlah data dari setiap bahasa untuk dijadikan dataset.
3. Mengimplementasikan model ke suatu sistem maupun aplikasi.
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