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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi antar pengguna 

adalah Twitter. Twitter adalah sebuah situs jejaring sosial yang sedang berkembang 

pesat saat ini karena pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dari 

komputer ataupun perangkat mobile mereka dari manapun dan kapanpun. Setelah 

diluncurkan pada Juli 2006, jumlah pengguna Twitter meningkat sangat pesat. Pada 

kuartal I 2010, diperkirakan jumlah pengguna Twitter yang terdaftar sekitar 30 juta 

pengguna sampai kuartal III tahun 2016 Twitter mencapai 317 juta pengguna. 

(Statistika, 2016) Jumlah pengguna yang terus meningkat menjadikan Twitter 

sebagai media informasi yang banyak digunakan oleh pengguna internet untuk 

berbagi informasi. 

 

Gambar 1.1 Grafik Pengguna Twitter. 
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Social media salah satu media informasi yang berkembang pesat, dan dapat 

berdampak baik dan buruk. Pengguna Twitter bebas untuk mengirimkan tulisan 

pada Twitter yang disebut tweet. Tweet yang dikirimkan oleh pengguna beragam. 

Berbagai informasi dan berita terbaru tentang apa saja bisa didapatkan di Twitter. 

Dengan melihat timeline atau melakukan pencarian dengan kata kunci yang 

diinginkan, maka semua hasil tweet yang menyangkut kata kunci tersebut muncul 

dilinimasa Twitter.  

Twitter sendiri tidak mempunyai penyaringan apakah tweet yang ditulis 

bersifat positif atau negatif? Pada tweet dapat berisi ujaran negatif bisa disebut 

dengan ujaran kebencian, ujaran kebencian sendiri dapat berupa penghinaan, 

pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan yang tidak menyenangkan, provokasi, 

penghasutan dan menyebarkan berita bohong. Ujaran kebencian dapat disebut 

dengan hate speech. Ujaran tersebut dapat menimbulkan terjadinya tidak 

diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial.  

Kasus diatas menghasilkan penulis membuat sistem yang dapat menyaring 

tweet negatif ataupun positif agar pengguna dapat membedakan tweet yang positif 

ataupun negatif.  Sistem akan secara otomatis akan membedakan tweet positif dan 

tweet negatif. Dalam metode pengklasifikasian terdapat beberapa metode. Dalam 

kasus ini pengembangan aplikasi klasifikasi menggunkan metode naive bayes 

classifier.  

Dinamika dan kompleksitas fenomena diatas merupakan sesuatu yang menarik 

untuk dijelajahi lebih jauh. Hal tersebut menjadikan penulis merasa perlu untuk 

melakukan penelitian ini pada tugas akhir dengan judul IMPLEMENTASI 



3 

 

 

 

ALGORITMA NAIVE BAYES CLASSIFIER PADA SOCIAL MEDIA (Twitter) 

TERHADAP UJARAN KEBENCIAN BERBAHASA INDONESIA. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut:  

1. Apakah sebuah sistem dapat memisahkan tweet menggunakan hashtag 

tertentu?  

2. Apakah sebuah sistem dapat mendeteksi tweet tersebut negatif atau positif? 

1.3 Ruang Lingkup 

Agar tercapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan suatu 

ruang lingkup dengan membatasi masalah-masalah yang akan dicoba untuk 

mendapatkan solusinya. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Tweet yang akan digunakan adalah berbahasa Indonesia. 

2. Sistem menentukan tweet positif atau negatif menggunakan metode naïve 

bayes classifier. 

3. Sistem mengklasifikasi berdasarkan kata, tidak berdasarkan simantik.  

4. Daftar istilah ujaran positif dan negatif dikutip dari Minqing, Bing (2004), 

dan Jungseng (2005). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, tujuan dari 

penelitian ini adalah penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem 
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yang dapat melakukan klasifikasi tweet yang berisi ujaran positif dan negatif 

dengan menggunakan metode naive bayes classifier. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan berhasilnya tujuan penelitian diatas maka diharapkan mendapat 

beberapa manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini. Salah satu manfaat  untuk 

umum dapat membedakan ujaran negatif (kebencian) dan ujaran positif, sehingga 

infomasi dapat berguna sebagaimana mestinya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab 1 berisi hal - hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Selain 

itu berisi rumusan masalah yang akan dibahas, ruang lingkup dari masalah yang 

akan di bahas, tujuan dari diadakannya penelitian ini, manfaat yang dihasilkan 

dengan adanya penelitian ini dan sistematika penulisan laporan penelitian.  

Bab 2 berisi tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka  merupakan 

dasar acuan untuk pelaksanaan penelitian ini. Tinjauan pustaka diambil dari jurnal 

orang lain yang sudah melakukan penelitian dengan topik yang sama. Dasar teori 

adalah teori - teori yang berkaitan dengan kegiatan penelitian ini yaitu mengenai 

teori tentang Twitter dan naive bayes classifier. 

Bab 3 berisi metode penelitian yang dilakukan untuk pelaksanaan penelitian 

yaitu data yang dibutuhkan, peralatan yang digunakan, prosedur dan pengumpulan 

data dan analisis rancangan sistem.  

Bab 4 berisi implementasi dan pembahasan dari sistem yang dibuat, apakah 

sistem sudah memenuhi tujuan dari yang diharapkan atau belum. Dalam bab ini 
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juga membahas potongan program dan penjelasan mengenai laporan yang 

dihasilkan dari sistem yang dibuat. 

Bab 5 berisi kesimpulan hasil penelitian yang sudah dilakukan dan berisi saran 

untuk mengembangkan sistem menjadi lebih baik. 

 


