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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Pengambilan data dan Membuat Akun Twitter Developer 

Untuk mendapatkan data dari Twitter, dibutuhkan beberapa proses yang perlu 

dilakukan supaya aplikasi yang digunakan untuk mengambil data tersebut bisa terhubung 

dengan Twitter. Proses tersebut antara lain seperti yang dijelaskan berikut. 

 

4.1.1 Membuat Akun Twitter Developer 

Membuat akun Twitter Developer sangat diperlukan dalam proses ini karena dalam 

penelitian akan mengambil data dari Twitter. Untuk bisa melakukan hal itu maka perlu 

membuat akun Twitter Developer supaya bisa mendapatkan Access Token dan API Key yang 

berfungsi sebagai kode akses untuk mengambil data tweet pengguna Twitter. Untuk membuat 

akun tersebut diharuskan login terlebih dahulu akun Twitter yang sudah disiapkan, setelah itu 

menuju link https://developer.twitter.com/ kemudian diharuskan mengisi form untuk 

membuat akun dan juga beberapa pertanyaan mengenai  alasan ingin membuat akun Twitter 

Developer, dan juga diharuskan menunggu konfirmasi maksimal 24 jam untuk bisa masuk ke 

dashboard, setelah disetujui maka selanjutnya bisa membuat akun Twitter Developer dan 

diharuskan mengisi form lagi seperti gambar 4.1 berikut, lalu menunggu konfirmasi lagi 

melalui email. 

https://developer.twitter.com/apps/new
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Gambar 4.1 Form membuat Twitter Developer 

 

Setelah mendapatkan email konfirmasi, pihak Twitter kembali menanyakan perihal 

alasan dan tujuan ingin membuat akun Twitter Developer melalui email tersebut dan penulis 

kembali menerangkan alasan dan tujuannya baru kemudian dikirim kembali ke pihak Twitter, 

setelah itu baru penulis kembali mendapat email konfirmasi bahwa akun Twitter Developer 

sudah bisa digunakan, selanjutnya masuk ke menu apps untuk generate access token dan API 

key yang akan digunakan sebagai akses untuk mengambil data twitter seperti gambar 4.2. 
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Gambar 4.2 Access token dan API key  

 

4.1.2 Menentukan Keyword dan Membuat Script 

Menentukan keyword disini dimaksudkan untuk memberikan batasan pada mesin 

pencari sehingga bisa mengambil data yang sesuai dengan yang diinginkan. Dalam kasus ini, 

karena memiliki tema mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, maka keyword yang 

dipilih adalah Jokowi, Prabowo, Sandiaga, dan Marufamin. Setelah menentukan keyword, 

selanjutnya membuat script yang berfungsi untuk menjalankan Logstash supaya bisa 

mengambil data. Karena penelitian ini akan menggunakan Twitter sebagai sosial media yang 

akan diambil datanya, maka dibutuhkan access token dan API key sebagai kode akses supaya 

bisa tersambung ke Twitter, script yang akan dibuat tersebut berisi consumer_key, 

consumer_secret, oauth_token, oauth_token_secret, yang didapat dari Twitter Developer 

yang sudah dibuat sebelumnya, lalu juga ada keyword yang tadi juga sudah ditentukan, dan 

languages yang menggunakan nama “in” karena kita akan mengambil tulisan yang berbahasa 

Indonesia saja, kemudian untuk output diberikan index dengan nama twitter_sample3, 

selanjutnya disimpan dengan nama twitter.conf di dalam folder /bin yang berada di dalam 

folder /logstash seperti gambar 4.3. 
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Gambar 4.3 Script untuk mengambil data menggunakan API 

 

4.1.3 Pengambilan Data 

Setelah membuat script dan menentukan keyword selanjutnya adalah menjalankan 

ketiga aplikasi tersebut dengan menggunakan command prompt dan ketiga aplikasi tersebut 

harus dijalankan satu persatu dengan cara masuk ke folder bin yang terdapat di masing-

masing aplikasi lalu tinggal mengetikkan nama aplikasinya untuk menjalankannya seperti 

gambar 4.4. 

  

 

 

Gambar 4.4 Menjalankan ketiga aplikasi 

 

Khusus untuk logstash, setelah mengetikkan nama aplikasinya, selanjutnya juga perlu 

menambahkan perintah -f dan nama file script yang sudah dibuat sebelumnya yaitu 

twitter.conf karena disana terdapat kode yang berfungsi untuk mengambil data twitter. 

 

4.1.4 Membuat Index Pattern di Kibana 

Selanjutnya membuka aplikasi kibana dengan menggunakan browser google chrome 

atau yang sejenis, setelah itu tuliskan link untuk masuk ke halaman Kibana yaitu 

http://localhost:5601, jika berhasil akan masuk ke menu utama dari kibana seperti pada 

gambar 4.5. 

http://localhost:5601/
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Gambar 4.5 Halaman utama Kibana 

 

Kemudian masuk ke halaman utama Kibana, dan masuk ke halaman management 

dengan cara klik pada menu yang ada dibagian kiri pada tampilan layar, kemudian masuk lagi 

ke halaman index patterns dengan cara klik pada menu index pattern yang dilingkari merah 

pada halaman tersebut seperti pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Halaman management 

 

Selanjutnya klik create index pattern untuk membuat file yang nantinya akan berisi data 

yang akan diambil, dan mengisi nama index pattern sesuai dengan yang daftar yang muncul 

pada tampilan tersebut lalu klik next, kemudian akan muncul configuration setting  dan isikan 

kolom yang diminta dengan tulisan @timestamp lalu klik create index pattern, dan index 

pattern selesai dibuat seperti gambar 4.7. 
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Gambar 4.7 Membuat index pattern 

 

4.1.5 Mengekspor Hasil Pengambilan Data 

Setelah data berhasil didapatkan maka langkah yang terakhir adalah mengekspor data 

yang sudah didapatkan tersebut dari Elasticsearch menjadi bentuk file excel supaya bisa 

diunggah ke sistem. 

 

4.2 Implementasi 

Tahap ini merupakan proses pembuatan sistem untuk mengolah data dari Twitter yang 

sudah diambil sebelumnya yang akan menghasilkan data berupa pemodelan LDA dan 

perhitungan Coefficient of Variation (CV).  

4.2.1 Preprocessing 

Preprocessing memiliki beberapa proses yang perlu dilakukan, ini dikarenakan data 

yang akan diproses berasal dari percakapan sosial media yang tentunya terdapat kata-kata 

yang tidak baku dan tidak memiliki arti, tahap preprocessing ini dilakukan dengan 3 tahap 

secara urut, diantaranya: 
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1. Menghapus kalimat 

Proses ini dilakukan untuk mengecek kalimat yang terdapat dalam data, jika ditemukan 

kalimat yang hanya terdiri dari 1 kata saja dalam 1 baris, maka kalimat tersebut akan dihapus. 

Berikut ini merupakan kode program untuk tahap ini seperti pada gambar 4.8. 

def removeSentence(string): 

 string = str(string) 

 word = string.split() 

 wordCount = len(word) 

 if(wordCount<=1): 

  string = '' 

 return string 

Gambar 4.8 Kode program untuk menghapus kalimat 

  

2. Cleaning 

Proses cleaning ini dilakukan untuk menghilangkan data dari kata-kata yang tidak 

berhubungan atau diperlukan dalam penelitian ini. Proses ini dilakukan dengan menggunakan 

regular expression (regex) dan memanfaatkan modul re dari Python. Terdapat enam tahap 

yang dilakukan dalam proses cleaning supaya data yang dihasilkan bisa benar-benar bersih 

dari symbol dan kata-kata yang tidak berhubungan dengan penelitian, adapun proses 

melakukan cleaning seperti berikut: 

 

a. Menghapus non-ascii 

Dari data yang sudah diambil terkadang muncul sebuah simbol atau huruf yang tidak 

sesuai dengan aturan standar internasional dalam penulisan huruf dan simbol sehingga huruf 

atau simbol tersebut tidak memiliki arti di dalam data, untuk menghapus huruf atau simbol 

tersebut menggunakan kode program seperti pada gambar 4.9. 

str = unicodedata.normalize('NFKD', str).encode('ascii', 

'ignore').decode('utf-8', 'ignore') 

Gambar 4.9 Kode program untuk menghapus non-ascii 

 

Dari penerapan kode program pada gambar 4.9 di atas, didapatkan hasil yang bisa 

dilihat pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Contoh hasil proses menghapus non-ascii 

Sebelum Sesudah 

RT @sandiuno: Di bawah kendali Prabowo-

Sandi, kita akan pastikan negara yang kaya 

RT @sandiuno: Di bawah kendali Prabowo-

Sandi, kita akan pastikan negara yang kaya 
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raya ini digunakan sebesar-besarnya untuk 

kesejâ€¦ https://t.co/71QQOpVV3p  

raya ini digunakan sebesar-besarnya untuk 

keseja https://t.co/71QQOpVV3p  

RT @andreOPA: Pak @jokowi blusukan 

menemui nelayan di Tambak Korok, 

Semarang. Untuk mencari info langsung ke 

masyarakat, Jokowi dâ€¦ 

https://t.co/6OFOH9rc81  

RT @andreOPA: Pak @jokowi blusukan 

menemui nelayan di Tambak Korok, 

Semarang. Untuk mencari info langsung ke 

masyarakat, Jokowi da 

https://t.co/6OFOH9rc81  

RT @permadiaktivis: sebenarnya bisa 

disimpulkan dari #DebatKeduaPilpres2019 

ini adalah intinya sampai 3x pak @prabowo 

mengatakan saya aâ€¦ 

https://t.co/nUbwZQSUO8  

RT @permadiaktivis: sebenarnya bisa 

disimpulkan dari #DebatKeduaPilpres2019 

ini adalah intinya sampai 3x pak @prabowo 

mengatakan saya aa 

https://t.co/nUbwZQSUO8  

RT @Dahnilanzar: Malam ini Pak 

@prabowo menunjukkan kualitas 

kenegarawaan yg tinggi. Sementara rivalnya, 

dengan percaya diri mempertâ€¦ 

https://t.co/MwJfU7Z12Q  

RT @Dahnilanzar: Malam ini Pak 

@prabowo menunjukkan kualitas 

kenegarawaan yg tinggi. Sementara rivalnya, 

dengan percaya diri memperta 

https://t.co/MwJfU7Z12Q  

dari debat2 yang telah saya tonton pak 

jokowi cenderung sering tertekan hingga 

keluar dari etika debat yaitu menyerâ€¦ 

https://t.co/ahemw9hrKX  

dari debat2 yang telah saya tonton pak 

jokowi cenderung sering tertekan hingga 

keluar dari etika debat yaitu menyera 

https://t.co/ahemw9hrKX  

 

b. Menghapus URL 

Data yang diambil juga sering terdapat URL yang sebenarnya tidak berhubungan dan 

tidak memiliki arti dalam kalimat tersebut sehingga URL tersebut perlu dihilangkan,  untuk 

melakukan proses tersebut maka dibuat kode program seperti pada gambar 4.10. 

str = re.sub(r'(?i)\b((?:https?://|www\d{0,3}[.]|[a-z0-9.\-]+[.][a-

z]{2,4}/)(?:[^\s()<>]+|\(([^\s()<>]+|(\([^\s()<>]+\)))*\))+(?:\(([^\s()<>]+

|(\([^\s()<>]+\)))*\)|[^\s`!()\[\]{};:\'".,<>?«»“”„‟]))', '', str) 

Gambar 4.10 Kode program untuk menghapus URL 

 

Dari penerapan kode program pada gambar 4.10 di atas, didapatkan hasil yang bisa 

dilihat pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Contoh hasil proses menghapus URL 

https://t.co/71QQOpVV3p
https://t.co/71QQOpVV3p
https://t.co/6OFOH9rc81
https://t.co/6OFOH9rc81
https://t.co/nUbwZQSUO8
https://t.co/nUbwZQSUO8
https://t.co/MwJfU7Z12Q
https://t.co/MwJfU7Z12Q
https://t.co/ahemw9hrKX
https://t.co/ahemw9hrKX


29 

 

Sebelum Sesudah 

RT @Gerindra: Bukan enggak tahu unicorn, 

tapi pak Prabowo ingin memastikan kata-

katanya, karena pelafalan kata unicorn nya 

kuranga https://t.co/adPFxLmeK2  

RT @Gerindra: Bukan enggak tahu unicorn, 

tapi pak Prabowo ingin memastikan kata-

katanya, karena pelafalan kata unicorn nya 

kuranga  

RT @FerdinandHaean_: Kecewa sy yg 

kedua, Prabowo ternyata terlalu baik. Dia 

tidak mau menyerang meski dia diserang. 

 

Prabowo juga menolaa 

https://t.co/oBnRQpeJ7k  

RT @FerdinandHaean_: Kecewa sy yg 

kedua, Prabowo ternyata terlalu baik. Dia 

tidak mau menyerang meski dia diserang. 

 

Prabowo juga menolaa  

RT @jokowi: Sebelum pukul delapan pagi 

ini, saya terbang dengan helikopter dari 

Bogor, dan mendarat di Pandeglang.  

 

Di Banten,a https://t.co/O6UFvll2Vx  

RT @jokowi: Sebelum pukul delapan pagi 

ini, saya terbang dengan helikopter dari 

Bogor, dan mendarat di Pandeglang.  

 

Di Banten,a  

RT @ILCtv1: #PollingILC 

#DebatPilpres2019 | Setelah menyaksikan 

tayangan DebatCapres tadi malam, menurut 

anda siapa yang lebiha 

https://t.co/OjvL3VmPBa  

RT @ILCtv1: #PollingILC 

#DebatPilpres2019 | Setelah menyaksikan 

tayangan DebatCapres tadi malam, menurut 

anda siapa yang lebiha  

 

RT @geloraco: Jokowi 'Bohong' soal Sanksi 

18,3 T ke Perusahaan Pembakar Hutan, 

Ternyata Belum Dibayar Sepeser puna 

https://t.co/wZYAlgyuXs  

RT @geloraco: Jokowi 'Bohong' soal Sanksi 

18,3 T ke Perusahaan Pembakar Hutan, 

Ternyata Belum Dibayar Sepeser puna  

 

 

c. Menghapus simbol 

Tahap ini dilakukan untuk menghilangkan tanda baca dan simbol seperti “?!:().,#@^&” 

dan masih banyak lagi, untuk melakukan proses tersebut maka dibuat kode program seperti 

pada gambar 4.11. 

str = re.sub(r'[^\w]|_',' ',str) 

Gambar 4.11 Kode program untuk menghapus simbol 

 

https://t.co/adPFxLmeK2
https://t.co/oBnRQpeJ7k
https://t.co/O6UFvll2Vx
https://t.co/OjvL3VmPBa
https://t.co/wZYAlgyuXs
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Dari penerapan kode program pada gambar 4.11 di atas, didapatkan hasil yang bisa 

dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Contoh hasil proses menghapus simbol  

Sebelum Sesudah 

RT @pecimu: Unicornnya ngajak ngobrol 

nih pak @prabowo :D #02GagapUnicorn  

RT  pecimu  Unicornnya ngajak ngobrol nih 

pak  prabowo  D  02GagapUnicorn  

@RajaPurwa @prabowo Lihat reaksi ketua 

@KPU_ID  

KiraA2 kaget karena apa? 

RajaPurwa  prabowo Lihat reaksi ketua  KPU 

ID  KiraA2 kaget karena apa  

 

RT @kandargalang: Simak 

pelaaann..pelaaan...ya bong TKN dan 

Simpatisan2 Pak Jokowi.. pelan2 ya 

simaknyaaa...jgn2 ngamuk2 dulu...pelana  

RT  kandargalang  Simak pelaaann  pelaaan   

ya bong TKN dan Simpatisan2 Pak Jokowi   

pelan2 ya simaknyaaa   jgn2 ngamuk2 dulu   

pelana  

@Oladalah @TheArieAir Orangnya 

Prabowo yg mana yg berani gak manggut2 

kalau Prabowo pidato.? 

Pingin dilempar hape tuh kepala.? YY 

Oladalah  TheArieAir Orangnya Prabowo yg 

mana yg berani gak manggut2 kalau Prabowo 

pidato   Pingin dilempar hape tuh kepala   

YY 

RT @geloraco: Jokowi 'Bohong' soal Sanksi 

18,3 T ke Perusahaan Pembakar Hutan, 

Ternyata Belum Dibayar Sepeser puna  

RT  geloraco  Jokowi  Bohong  soal Sanksi 

18 3 T ke Perusahaan Pembakar Hutan  

Ternyata Belum Dibayar Sepeser puna  

 

d. Menghapus angka atau nomor 

Proses ini dilakukan untuk menghilangkan angka atau nomor yang terdapat didalam 

kalimat yang dipisahkan oleh spasi, sedangkan yang tidak terpisah oleh spasi tidak dihapus, 

untuk melakukan proses tersebut maka dibuat kode program seperti pada gambar 4.12. 

str = re.sub(r"\b\d+\b", " ", str) 

Gambar 4.12 Kode program untuk menghapus angka atau nomor 

 

Dari penerapan kode program pada gambar 4.12 di atas, didapatkan hasil yang bisa 

dilihat pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Contoh hasil proses menghapus angka atau nomor  

Sebelum Sesudah 

RT  saididu  Data kebohongan presiden  RT  saididu  Data kebohongan presiden  
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jokowi dlm debat    1  impor jagung 2018  

180 000 ton   Fakta 700 000 ton 2  produksi 

sawa  

jokowi dlm debat       impor jagung        ton   

Fakta     ton    produksi sawa 

RT  permadiaktivis  sebenarnya bisa 

disimpulkan dari  DebatKeduaPilpres2019 ini 

adalah intinya sampai 3x pak  prabowo 

mengatakan saya aa  

RT  permadiaktivis  sebenarnya bisa 

disimpulkan dari  DebatKeduaPilpres2019 ini 

adalah intinya sampai 3x pak  prabowo 

mengatakan saya aa 

RT  Gerindra  Kebakaran Lahan di Riau 

Meluas   Berita 15 Februari 2019  Sudah 497 

hektare nih  pak  jokowi   

PrabowoMenangDebat 

RT  Gerindra  Kebakaran Lahan di Riau 

Meluas   Berita   Februari    Sudah   hektare 

nih  pak  jokowi   PrabowoMenangDebat 

RT  Dahnilanzar  Jokowi klaim Membangun 

jalan desa 191000 km Ini sama dengan 4 8 

kali Keliling Bumi atau 15 kali Diameter 

Bumi Itu ma 

RT  Dahnilanzar  Jokowi klaim Membangun 

jalan desa   km Ini sama dengan     kali 

Keliling Bumi atau   kali Diameter Bumi Itu 

ma 

RT  rocky garing  2019   2024 Tetap  jokowi  

JOKO WIDODO  JOKO Jujur tur ora neko 

neko  WIDODO Wajib dipilih mergo 

mbangun deso lan na 

RT  rocky garing        Tetap  jokowi  JOKO 

WIDODO  JOKO Jujur tur ora neko neko  

WIDODO Wajib dipilih mergo mbangun 

deso lan na 

 

e. Case folding 

Case folding dilakukan untuk mengubah semua kata yang ada di dalam teks menjadi 

huruf kecil supaya memiliki keseragaman bentuk tulisan, untuk melakukan proses tersebut 

maka dibuat kode program seperti pada gambar 4.13. 

str = str.lower() 

Gambar 4.13 Kode program untuk case folding 

 

Dari penerapan kode program pada gambar 4.13 di atas, didapatkan hasil yang bisa 

dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Contoh hasil proses case folding  

Sebelum Sesudah 

RT    POLLING TERBUKA NETIJEN  

MALAM INI DEBAT HANYA DIIKUTI 

rt    polling terbuka netijen  malam ini debat 

hanya diikuti oleh calon presiden   siapakah 
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OLEH CALON PRESIDEN   SIAPAKAH 

CAPRES PILIHAN NETIJEN    HEAa 

capres pilihan netijen    heaa 

RT  MichelaniaAdam  KESIMPULAN 

DEBAT PILPRES KEDUA   PRABOWO ga 

bisa bohong  JOLOWI ga bisa jujur    

GorontaloCoblosPrabowoSandia 

rt  michelaniaadam  kesimpulan debat pilpres 

kedua   prabowo ga bisa bohong  jolowi ga 

bisa jujur    gorontalocoblosprabowosandia 

 

temponewsroom BUKAN nya untuk 

RAKYAT KECIL  justru di UNTAL sendiri                                      

ORANG ASIa 

temponewsroom bukan nya untuk rakyat 

kecil  justru di untal sendiri                                      

orang asia 

RT  KontraS     TIDAK ADA KONFLIK 

SOSIAL YHAAA    ai  Pemantauan KontraS   

konflik agraria     hektare lahan dikorbankaa 

rt  kontras     tidak ada konflik sosial yhaaa    

ai  pemantauan kontras   konflik agraria     

hektare lahan dikorbankaa 

RT  VIVAcoid  CEK FAKTA  Kata Jokowi 

Tak Ada Kebakaran Hutan  Tahun Ini  

Benarkah 

rt  vivacoid  cek fakta  kata jokowi tak ada 

kebakaran hutan  tahun ini  benarkah 

 

 

f. Menghapus kelebihan spasi 

Tahap ini dilakukan untuk menghilangkan kelebihan spasi akibat dari penghapusan 

beberapa kata dalam proses cleaning sebelumnya, untuk melakukan proses ini maka dibuat 

kode program seperti pada gambar 4.14. 

str = re.sub('[\s]+', ' ', str) 

Gambar 4.14 Kode program untuk menghapus kelebihan spasi 

 

Dari penerapan kode program pada gambar 4.14 di atas, didapatkan hasil yang bisa 

dilihat pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Contoh hasil proses menghapus kelebihan spasi 

Sebelum Sesudah 

rt  saididu  data kebohongan presiden  jokowi 

dlm debat      impor jagung     ton   fakta   ton   

produksi sawa 

rt saididu data kebohongan presiden jokowi 

dlm debat impor jagung ton fakta ton 

produksi sawa 

temponewsroom bukan nya untuk rakyat 

kecil  justru di untal sendiri                                      

temponewsroom bukan nya untuk rakyat 

kecil justru di untal sendiri orang asia 
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orang asia  

rt    data kebakaran hutan               ha        ha   

sumber  kementerian lk dan kompa 

rt data kebakaran hutan ha ha sumber 

kementerian lk dan kompa 

rt  saididu  data kebohongan presiden  jokowi 

dlm debat      impor jagung     ton   fakta   ton   

produksi sawa 

rt saididu data kebohongan presiden jokowi 

dlm debat impor jagung ton fakta ton 

produksi sawa 

rt     debatpintarjokowi     membangun dari 

pinggiran  jokowi ayo lanjutkan 

rt debatpintarjokowi membangun dari 

pinggiran jokowi ayo lanjutkan 

 

3. Menghapus Stopword 

Proses menghapus stopword ini dilakukan untuk menghilangkan kata-kata yang tidak 

memiliki arti atau makna, dalam proses ini diperlukan sebuah daftar kata-kata stopword 

seperti “dan”, “atau”, “rt”, “di”, dan masih banyak lagi, yang sudah ditentukan sebelumnya 

dan disimpan di dalam sebuah file text, tahap ini dilakukan dengan menggunakan library dari 

Python yang bernama nltk. Berikut ini merupakan kode program untuk tahap ini seperti pada 

gambar 4.15. 

def removeStopword(str): 

    stop_words = 

set(stopwords.words(APP_STATIC+'/stopword_id_artikel_islam')) 

    word_tokens = word_tokenize(str) 

    filtered_sentence = [w for w in word_tokens if not w in stop_words] 

    return ' '.join(filtered_sentence) 

Gambar 4.15 Kode program untuk menghapus stopword 

 

Dari penerapan kode program pada gambar 4.15 di atas, didapatkan hasil yang bisa 

dilihat pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Contoh hasil proses menghapus stopword 

Sebelum Sesudah 

rt sandiuno di bawah kendali prabowo sandi 

kita akan pastikan negara yang kaya raya ini 

digunakan sebesar besarnya untuk keseja 

sandiuno bawah kendali prabowo sandi 

pastikan negara kaya raya digunakan sebesar 

besarnya keseja 

rt ronavioleta aduh si emak di larang senam 

pake lagu prabowo sandi di area masjid di 

luar mesjid eh si emak malah jawab ja 

ronavioleta aduh emak larang senam pake 

lagu prabowo sandi area masjid luar mesjid 

eh emak jawab 

rt tirtoid prabowo unicorn itu yang online tirtoid prabowo unicorn online online dear 
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online itu y dear pak prabowo ini loh yang 

namanya unicorn 

pak prabowo loh namanya unicorn 

 

rt dahnilanzar untuk mengurangi beban 

rakyat miskin pak prabowo dlm debat tadi 

malam menyatakan akan menurunkan tarif 

listrik da 

dahnilanzar mengurangi beban rakyat miskin 

pak prabowo debat malam menyatakan 

menurunkan tarif listrik 

rt pollingilc setelah menyaksikan tayangan 

debatcapres tadi malam menurut anda siapa 

yang lebiha 

pollingilc menyaksikan tayangan debatcapres 

malam menurut lebiha 

 

 

Setelah semua kode program yang dibutuhkan untuk melakukan preprocessing lengkap 

maka selanjutnya adalah membuat kode yang berfungsi untuk melakukan semua tahap 

preprocessing tersebut seperti pada gambar 4.16. 

def preprocessing(str): 

 str = removeSentence(str) 

 str = cleaning(str) 

 str = removeStopword(str) 

 

 return str 

Gambar 4.16 Kode program untuk semua tahap preprocessing 

 

4.2.2 Identifikasi Frasa 

Proses ini dilakukan untuk menggabungkan kata dalam sebuah kalimat yang sudah 

dilakukan proses preprocessing ke dalam bentuk bigram dan trigram, yang kemudian hasil 

dari olahan ini akan dimasukkan kembali ke dalam kalimat tersebut. Dalam proses ini akan 

dilakukan dengan menggunakan library Gensim yang sudah disediakan oleh Python. Adapun 

kode program untuk proses ini seperti pada gambar 4.17. 

bigram = Phrases(text_list, min_count=10) 

 trigram = Phrases(bigram[text_list]) 

 

 for idx in range(len(text_list)): 

     for token in bigram[text_list[idx]]: 

         if '_' in token: 

             # Token is a bigram, add to document. 

             text_list[idx].append(token) 

     for token in trigram[text_list[idx]]: 

         if '_' in token: 

             # Token is a bigram, add to document. 

             text_list[idx].append(token) 

Gambar 4.17 Kode program untuk identifikasi frasa 
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4.2.3 Pemodelan LDA 

Pemodelan LDA ini dilakukan untuk menentukan nilai frekuensi tiap kata dan 

mengelompokkannya berdasarkan topik-topik yang saling terkait dengan setiap kata-kata 

tersebut. Untuk membuat LDA perlu dibuat sebuah dictionary dari hasil olahan 

preprocessing yang dalam penelitian ini digunakan modul corpora.Dictionary(). Adapun 

kode program membuat dictionary seperti pada gambar 4.18. 

dictionary = corpora.Dictionary(text_list) 

 

dictionary.filter_extremes(no_below=5, no_above=0.2) 

Gambar 4.18 Kode program untuk dictionary 

 

Setelah membuat dictionary, maka selanjutnya adalah membuat bag of words yang 

akan mengubah data menjadi matriks dengan cara menghitung kemunculan jumlah setiap 

katanya. Untuk kode programnya seperti gambar 4.19. 

doc_term_matrix = [dictionary.doc2bow(doc) for doc in text_list] 

Gambar 4.19 Kode program untuk bag of words 

 

Selanjutnya adalah membuat term frequency-inverse document frequency atau biasa 

disebut tf-idf, yang berfungsi untuk menghitung nilai Term Frequency (TF) dan Inverse 

Document Frequency (IDF) pada setiap kata dalam setiap dokumen. Berikut ini kode 

pemrograman untuk membuat tf-idf seperti pada gambar 4.20. 

tfidf = models.TfidfModel(doc_term_matrix) #build TF-IDF model 

corpus_tfidf = tfidf[doc_term_matrix] 

Gambar 4.20 Kode program untuk tf-idf 

 

Kemudian yang terakhir adalah menyimpan hasil pemodelan LDA tersebut 

menggunakan pyLDAvis ke dalam format html pada halaman lda-gensim.html. Kode 

program untuk melakukan proses tersebut seperti pada gambar 4.21. 

import gensim 

import pyLDAvis.gensim 

 

data = pyLDAvis.gensim.prepare(model, corpus_tfidf, dictionary) 

pyLDAvis.save_html(data, 'app/templates/lda-gensim.html') 

Gambar 4.21  Kode program untuk menyimpan hasil pemodelan LDA  
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4.2.4 Menghitung Coefficient of Variation 

Setelah pemodelan LDA selesai dilakukan dan mendapatkan hasil berupa topik-topik 

beserta nilai term dari setiap kata-katanya, maka tahap selanjutnya adalah menghitung nilai 

coefficient of variation dari setiap topiknya. Untuk melakukan hal tersebut perlu dibuat 

terlebih dahulu kode program untuk menghitung rata-rata dari setiap topiknya, dan berikut ini 

merupakan kode untuk menghitung rata-ratanya seperti pada gambar 4.22. 

def rata2(dt_list): 

    count = 0 

    _sum = 0 

    for i in dt_list: 

        count += 1 

        _sum += i[2] 

    #x| 

    rata2 = _sum/count 

     

    return rata2 

Gambar 4.22 Kode program untuk menghitung rata-rata coefficient of variation  

 

Kemudian setelah membuat kode untuk menghitung rata-rata selanjutnya memulai 

perhitungan coefficient of variation dari hasil term untuk semua topik-topik yang sudah 

didapat dengan kode program seperti pada gambar 4.23. 

jumlah_topic = 10 

#HASIL CV TOPIC 

 CV_TOPIK = [] 

 #RANGE TOPIC 

 range_topik = jumlah_topic 

 for j in range(0,range_topik): 

  addList = [] 

  for i in top_words_per_topic: 

   idx = i[0] 

   if idx==j: 

    addList.append(i) 

  #rata2 per topik 

  rata2topik  = rata2(addList) 

  #Hasil Per Topik 

  hasiltopik = [] 

  #x1-x| 

  for x1 in addList: 

   #SD = (x1-X|)2 

   sd = (x1[2]-rata2topik)**2 

 

   hasiltopik.append(sd) 

  #sd2 = TOTAL PER TOPIC/9 

  sd2 = sum(hasiltopik)/9 

  #akar kuadrat 

  import math 

  sd2 = math.sqrt(sd2) 

  #CV = SD/Rata-Rata 

  CV = sd2/rata2topik 
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  CV_TOPIK.append(CV) 

Gambar 4.23 Kode program untuk menghitung coefficient of variation 

 

Selanjutnya adalah menyimpan hasil perhitungan tersebut ke dalam file text. Kode 

program untuk melakukan proses tersebut seperti pada gambar 4.24. 

with open('hasil.txt', 'w') as filehandle: 

  for listitem in CV_TOPIK: 

   filehandle.write('%s\n' % listitem) 

Gambar 4.24 Kode program untuk menyimpan hasil coefficient of variation 

 

Dan yang terakhir adalah membuat visualisasi wordcloud untuk mempermudah melihat 

hasil pengolahan LDA yang akan disimpan ke dalam file dengan format .png. Kode program 

untuk melakukan proses tersebut seperti pada gambar 4.25. 

import matplotlib.pyplot as plt 

 from wordcloud import WordCloud as wd 

 

 for t in range(model.num_topics): 

     plt.figure(figsize=(7,6)) 

     plt.imshow(wd(max_font_size=50, max_words=20, 

background_color="white", 

min_font_size=10).fit_words(dict(model.show_topic(t,200)))) 

     plt.axis("off") 

     plt.savefig("app/static/img/wordcloud/wcld-topic-"+str(t)+".png", 

facecolor='none', bbox_inches='tight') 

Gambar 4.25 Kode program untuk membuat wordcloud 

 

4.2.5 Analisis Hasil Pemodelan LDA 

Hasil dari pemodelan LDA terdapat 2 macam visualisasi yang menggambarkan diagram 

persebaran topik yaitu Intertopic Distance Map Visualization dan diagram yang 

menggambarkan 30 kata-kata yang paling banyak muncul yaitu Top-30 Most Salient Terms. 

Untuk diagram persebaran topik terlihat seperti pada gambar 4.26. 
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Gambar 4.26 Hasil Visualisasi Intertopic Distance Map  

 

Berdasarkan gambar 4.26 di atas, terdapat topik yang saling berdekatan yaitu topik 1, 4, 

7, dan 8 yang menandakan bahwa keempat topik tersebut masing-masing memiliki kesamaan 

isi dari setiap topiknya, kemudian juga ada topik yang berdiri sendiri atau saling berjauhan 

yaitu topik 2, 3, 5, 6, 9, dan 10 yang menunjukkan bahwa keenam topik tersebut masing-

masing memiliki perbedaan isi dari setiap topiknya. Untuk lebih mempermudah memahami 

topic-topik tersebut juga terdapat hasil visualisasi berupa wordcloud dari setiap topik yang 

dihasilkan menggunakan pemodelan LDA yang sudah dilakukan sebelumnya, seperti yang 

terlihat pada gambar 4.27. 
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Gambar 4.27 Hasil Visualisasi wordcloud 

 

Berdasarkan Gambar 4.27 diatas, terdapat beberapa contoh wordcloud yang dihasilkan 

dari data yang sudah diolah sebelumnya dan menghasilkan topik sebagai berikut. 

1. wordcloud pertama menggambarkan topik mengenai debat pilpres, yang 

ditunjukkan dengan adanya kata “malam_menurut”, “tayangan_debatcapres”, 

”debatpilpres2019_menyaksikan”, dan “debatpilpres2019”. 

2. wordcloud kedua menggambarkan topik mengenai kondisi suatu daerah, yang 

ditunjukkan dengan adanya kata “bumi_kali”, “diameter_bumi”, “jalan_desa”, dan 

“kali_keliling”. 

3. wordcloud ketiga menggambarkan topic mengenai produksi pertanian, yang 

ditunjukkan dengan adanya kata “impor_jagung”, “saididu_data”, “ton_produksi”, 

“ton_fakta”, dan “ton”. 
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Selanjutnya untuk melihat kata-kata yang paling banyak mucul dari keseluruhan topik 

atau dari setiap topik, juga terdapat visualisasi diagram yang menunjukkan 30 kata-kata yang 

paling banyak muncul, seperti pada gambar 4.28 

 

 Gambar 4.28 Hasil Visualisasi Top-30 Most Salient Terms 

 

Berdasarkan gambar 4.28 di atas, terdapat 30 kata-kata dari keseluruhan topik yang 

paling sering muncul. Dari ketigapuluh kata tersebut terdapat tiga kata yang paling dominan 
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dalam semua topik tersebut, ketiga kata tersebut adalah “online_online”, ”ton_produksi”, dan 

“impor_jagung”. Ini menandakan bahwa pembicaraan di Twitter lebih banyak diisi dengan 

percakapan yang berkaitan dengan sesuatu yang bersifat online, dan juga berkaitan dengan 

percakapan mengenai masalah perekonomian seperti ton_produksi dan impor_jagung. 

Kemunculan ketiga kata tersebut juga terlihat di situs pencarian Google yang ditunjukkan 

dengan banyaknya portal berita yang ikut mengunggah berita terkat dengan kata “online-

online”, seperti yang terlihat pada gambar 4.29. 

 

Gambar 4.29 Pencarian Google terkait kata “online_online” (Google, n.d.-a) 
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Kata “online_online” banyak dikomentari oleh masyarakat karena pada saat itu salah 

satu pasangan calon presiden 01 ada yang bertanya mengenai unicorn di Indonesia, dan 

karena pasangan 02 yang ditanyai tersebut kemungkinan kurang mengerti mengenai unicorn 

maka beliau kembali bertanya “maksudnya yang online-online itu pak?”, maka dengan cepat 

peristiwa tersebut menjadi viral dan heboh di dunia maya. 

Begitu juga yang terkait dengan kata-kata “ton_produksi” dan “impor_jagung” yang 

mana kedua kata tersebut saling berhubungan yang maksudnya pada debat ke-2 tersebut 

pasangan 01 menyebutkan bahwa impor jagung Indonesia sudah menurun ke angka 180 ribu 

ton namun pada kenyataannya tidak demikian. Karena tidak sesuai dengan fakta maka tidak 

sedikit portal berita yang mengunggah berita terkait dengan hal tersebut seperti yang terlihat 

pada gambar 4.30, sehingga menjadi viral dan banyak dikomentari oleh masyarakat di dunia 

maya. 

 

Gambar 4.30 Pencarian Google terkait kata “ton_produksi” dan “impor_jagung”  (Google, 

n.d.-b) 
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4.2.6 Analisis Hasil Perhitungan Coefficient of Variation 

Dengan menggunakan perhitungan coefficient of variation dari hasil pengolahan tf-idf, 

maka diperoleh hasil seperti pada gambar 4.31. 

 

Gambar 4.31 Hasil perhitungan CV  

 

Dari kesepuluh topik pada gambar 4.31 di atas, terlihat bahwa pada data tersebut 

memiliki perbedaan nilai CV untuk setiap topiknya. Nilai CV tertinggi berdasarkan hasil 

tersebut dimiliki oleh topik 7 yang menandakan bahwa terdapat tujuh topik yang dapat 

dijadikan acuan untuk melakukan pemodelan topik. 

 

 

  


