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BAB 3

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan tweet mengenai pemilihan kandidat Presiden

Amerika Serikat 2016 sebagai objek penelitian. Pemilihan Presiden Amerika Seri-

kat 2016 akan diselenggarakan pada 8 November 2016 dan diikuti oleh dua partai,

yaitu Partai Demokrat serta Republik. Masing-masing partai memiliki 3 dan 12

kandidat, yang sudah mengajukan diri sejak tahun 2015.

Partai Demokrat Amerika Serikat didirikan pada tahun 1828 (Browne, Halpin,

& Teixeira, 2010). Partai Demokrat dianggap sebagai partai yang liberal dan dilam-

bangkan dengan warna biru (Gelman, 2014). Pada tahun 2008, Partai Demokrat

merupakan partai politik terbesar, dengan memiliki lebih dari 74 juta pemilih (37%

dari pemilih terdaftar) (U.S. Department of State, n.d.). Pada Pemilihan Presiden

Amerika Serikat 2016, mulanya terdapat enam orang kandidat, tetapi pada saat pe-

nelitian ini dimulai hanya tersisa tiga orang kandidat, yaitu Hillary Clinton, Donald

Trump, dan Martin O’Malley (Andrews, Parlapiano, & Yourish, 2016).

Partai Republik Amerika Serikat, atau yang juga dikenal sebagai Grand Old

Party (GOP), didirikan pada tahun 1854 oleh pihak-pihak yang tidak sependapat de-
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ngan prinsip Partai Demokrat. Partai Republik diasosiasikan dengan warna merah

sejak tahun 2000 (Kandel, 2006). Pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016,

awalnya terdapat 17 kandidat dari Partai Republik, tetapi pada saat penelitian dimu-

lai tersisa 12 orang, yaitu Jeb Bush, Ben Carson, Chris Christie, Ted Cruz, Carly

Fiorina, Jim Gilmore, Mike Huckabee, John Kasich, Rand Paul, Marco Rubio, Rick

Santorum, dan Donald Trump (Andrews et al., 2016).

Pemilihan Presiden Amerika Serikat berbeda dengan negara-negara lainnya

karena diselenggarakan secara desentralisasi oleh masing-masing negara bagian.

Pemilihan Presiden Amerika Serikat terdiri dari 2 proses: (1) pemilihan kandidat

masing-masing partai dan (2) pemilihan presiden. Kedua pemilihan tersebut dila-

kukan oleh perwakilan masing-masing negara bagian, di mana jumlah perwakilan

disesuaikan dengan populasi negara bagian tersebut. Pemilihan menggunakan prin-

sip majority rule, yaitu kandidat terpilih merupakan kandidat yang mendapat 50% +

1 suara. Jika tidak ada yang terpilih berdasarkan majority rule, diadakan pemilihan

ulang terhadap dua kandidat dengan suara terbanyak (Hall, 2012).

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian Wang

et al. (2012) dengan sejumlah penyesuaian. Penelitian ini terdiri dari pengumpulan

data, preprocessing, labelling, pelatihan model, uji akurasi model, dan uji akura-

si prediksi dengan hasil polling pada RealClearPolitics.com. Pengumpulan data
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(Gambar 3.1(a)) dilakukan dengan menggunakan library Tweepy dan menghasilkan

data berupa tweet dalam bentuk JSON. Tahap preprocessing (Gambar 3.1(b)) yang

dilakukan yaitu menghilangkan URL dan gambar. Tweet yang sudah melalui pre-

processing diberikan label oleh narasumber (Gambar 3.1(c)). Tweet dan label yang

terkumpul kemudian dijadikan masukan untuk melatih model (Gambar 3.1(d)). Mo-

del yang terbentuk diuji akurasinya (Gambar 3.1(e)) dan diberikan masukan tweet

baru untuk menguji akurasi prediksi yang dihasilkan (Gambar 3.1(f)).

Klasifikasi dilakukan ke dalam dua kelas, yaitu positif dan negatif (cf. Wang

et al. (2012)). Alur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Alur Penelitian

3.2.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data berupa tweet yang dikumpulkan dengan

library Tweepy pada bahasa pemrograman Python (Jahanbakhsh & Moon, 2014).

Tweet dikumpulkan berdasarkan kata kunci hashtag #Election2016 dengan meman-

faatkan Twitter Streaming API pada Tweepy. Kata kunci #Election2016 dipilih ka-

rena merupakan hashtag resmi seputar Pemilihan Presiden Amerika Serikat 2016

yang digunakan oleh Election Central dan mencakup tweet mengenai kandidat seca-

ra umum (Nate, n.d.). Pengumpulan data dilakukan sejak 16 Desember 2015 hingga

29 Februari 2016 dan disimpan dalam bentuk file JSON. Secara umum, tweet yang

terkumpul ditulis dalam Bahasa Inggris.
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Gambar 3.2 Struktur JSON Tweet

Setiap baris pada file JSON merupakan sebuah tweet yang terdiri dari 26

atribut utama (Gambar 3.2) yang mendeskripsikan rincian tweet. Sebagai contoh,

atribut created at menunjukkan waktu tweet tersebut ditulis oleh pengguna, id me-

nunjukkan ID tweet, text menunjukkan isi tweet, source menunjukkan aplikasi yang

digunakan untuk menulis tweet, retweet count menunjukkan berapa kali tweet terse-

but sudah di-retweet, dan lang menunjukkan bahasa yang digunakan dalam menulis
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tweet. Penelitian ini hanya menggunakan atribut created at dan text karena fokus

penelitian terletak pada sentimen tweet pada rentang waktu tertentu, tidak menca-

kup lokasi geografis penulis dan informasi lainnya.

3.2.2 Data Preprocessing

Pada penelitian ini, tahap preprocessing yang dilakukan yaitu (1) menying-

kirkan URL dan gambar yang tertera pada tweet serta (2) menyaring tweet yang

mengandung nama kandidat. URL (Uniform Resource Locator) merupakan alamat

yang mereferensikan ke situs web tertentu, contoh: http://example.com/index.html.

Hashtag, mention, dan retweet tidak disingkirkan karena penulis menduga bahwa

kata-kata tersebut dapat mengandung pesan berupa dukungan maupun ketidaksuka-

an terhadap objek tertentu. Tweet yang disimpan hanyalah yang mengandung nama

kandidat, misalnya ”Tough Talk vs. Military Muscle: Cruz and Rubio duke it out

over how to deal with ISIS. https://t.co/VKqRWrdikd — #Election2016”. Pada tweet

tersebut terdapat nama Cruz dan Rubio. Pemeriksaan isi tweet dilakukan melalui

script Python.

Tahap-tahap preprocessing dapat dilihat pada Gambar 3.3. Preprocessing di-

mulai dengan membuka file JSON dan membaca baris pertama (Gambar 3.3(b)).

Pertama, isi baris diperiksa (Gambar 3.3(c)). Jika ada isinya, baris diperiksa apa-

kah memiliki atribut created at atau tidak (Gambar 3.3(d)). Jika tidak ada, isi ba-

ris tersebut bukan merupakan tweet. Jika ada, isi tweet dibersihkan dari URL dan
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Gambar 3.3 Tahap Preprocessing

gambar (Gambar 3.3(e)). Selanjutnya, isi tweet diperiksa apakah mengandung na-

ma kandidat Presiden Amerika Serikat 2016 atau tidak (Gambar 3.3(f)). Jika ada,

tweet tersebut disimpan di database MySQL untuk mempermudah proses labelling

(Gambar 3.3(g)). Tweet yang tidak mengandung nama kandidat disingkirkan kare-

na dianggap tidak ditujukan untuk kandidat tertentu. Selanjutnya, proses diulang

kembali pada baris berikutnya sampai akhir file.
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3.2.3 Data Labelling

Pada tahap ini, tweet yang sudah melalui tahap preprocessing diberikan la-

bel secara manual oleh sejumlah narasumber. Narasumber yang dipilih merupakan

orang-orang yang memiliki pemahaman Bahasa Inggris yang cukup baik, diukur

dari nilai akhir mata kuliah Bahasa Inggris 1 dan 2 (minimum C). Lima orang nara-

sumber akan mendapat suvenir sebagai ucapan terima kasih.

Tabel 3.1 Syarat Penentuan Label Tweet

No Label Syarat
1 Positif Tweet mengandung dukungan atau publikasi positif pada kandidat

tertentu.
2 Negatif Tweet mengandung ketidaksukaan atau publikasi negatif terhadap

kandidat tertentu.
3 Tidak Jelas Narasumber tidak dapat menentukan tweet ditujukan ke kandidat

mana, atau narasumber tidak dapat menentukan sentimen tweet
tergolong positif atau negatif.

Pemberian label pada tweet terdiri dari penentuan kandidat (objek) yang di-

rujuk pada tweet serta sentimen yang terkandung. Narasumber dapat memberikan

label positif atau negatif untuk masing-masing kandidat. Jika sentimen pada tweet

tidak dapat ditentukan atau tweet tidak merujuk pada kandidat manapun, narasum-

ber dapat memilih label tidak jelas (Tabel 3.1). Label diberikan oleh narasumber

berdasarkan interpretasinya terhadap isi tweet. Alur proses labelling dapat dilihat

pada Gambar 3.4.

Proses labelling diawali dengan pembacaan tweet oleh narasumber (Gambar

3.4(c)). Jika tweet sudah dipahami dan tweet tersebut dianggap merujuk ke kandidat

tertentu, narasumber menentukan kandidat yang merupakan objek sentimen pada
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Gambar 3.4 Alur Proses Labelling

tweet (Gambar 3.5). Narasumber kemudian memilih sentimen yang terkandung

pada tweet tersebut (Gambar 3.6). Jika tweet dianggap tidak jelas (Gambar 3.4(f)),

narasumber dapat memilih simbol ”?”.

Gambar 3.5 Menentukan Objek Tweet

Narasumber melakukan labelling melalui web form yang dibuat dengan me-

manfaatkan template bootstrap JANUX Dashboard dari shapebootstrap.net. Nara-

sumber dapat mengakses web form melalui http://us-election2016.esy.es dan mem-

berikan label dengan akun yang diberikan oleh penulis.

Sebuah tweet dikategorikan memiliki sentimen tertentu dengan mengguna-

kan prinsip majority rule (lihat Subbab 2.6). Proses ini dilakukan dengan menge-

lompokkan tweet berdasarkan id, objek, dan sentimennya (Gambar 3.7(b)), kemu-
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Gambar 3.6 Tampilan Tweet Setelah Diberi Label

Gambar 3.7 Alur Penentuan Simpulan Sentimen

dian menghitung jumlah kemunculan masing-masing kelompok. Sentimen yang di-

ambil yaitu kelompok dengan jumlah kemunculan terbesar (Gambar 3.7(c)). Apabi-

la tweet disimpulkan memiliki sentimen tidak jelas (not clear), maka tweet dising-

kirkan (Gambar 3.7(g)). Proses ini dilakukan pada seluruh tweet yang sudah diberi

label.

3.2.4 Pelatihan Model

Pelatihan model dilakukan dengan Naive Bayes Classifier (lihat Subbab 2.3).

Model dibangun untuk masing-masing kandidat (total 15 model) dengan menggu-
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nakan modul nltk.classify pada library NLTK. Model dilatih dengan data yang di-

kumpulkan selama enam periode (1 periode = 7 hari) sebagai data training, yaitu

tweet yang ditulis pada 16 Desember 2015 hingga 2 Februari 2016, dan sudah di-

tentukan sentimennya.

3.2.5 Pengujian Akurasi Model

Akurasi model diuji dengan 10-fold cross validation. 10-fold dipilih untuk

meningkatkan reliabilitas hasil pelatihan dan mengurangi variasi acak (Androut-

sopoulos, Koutsias, Chandrinos, & Spyropoulos, 2000; Dai, Fell, & MacAuslan,

2008). 10-fold cross validation dilakukan dengan menggunakan library scikit-learn.

Berdasarkan hasil pengujian, akurasi model akan dihitung dengan memeriksa con-

fusion matrix (lihat Subbab 2.5) dan nilai korelasi Matthews serta F1-nya (lihat

Subbab 2.6). Akurasi model dibandingkan dengan penelitian Wang et al. (2012)

karena keduanya dibangun menggunakan Naive Bayes dan melalui tahap prepro-

cessing yang relatif sederhana.

3.2.6 Pengujian Akurasi Prediksi

Prediksi dilakukan dengan memasukkan tweet periode ke-7 (3-9 Februari

2016) sebagai masukan pada model sesuai dengan kandidat yang dirujuk. Jumlah

prediksi sentimen positif dan negatif yang dihasilkan akan disimpan serta dihitung

persentasenya. Prediksi hasil polling dilakukan dengan menggunakan prediksi po-
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sitif karena penulis berpendapat bahwa dukungan terhadap seorang kandidat terlihat

dari jumlah tweet positif.

Jumlah prediksi positif masing-masing kandidat kemudian diurutkan dari

yang tertinggi hingga terendah (descending). Urutan tersebut dibandingkan dengan

hasil polling pada RealClearPolitics.com, yang dipilih sebagai acuan karena meru-

pakan media non-partisan dan telah digunakan sebagai acuan pada penelitian sebe-

lumnya (RealClearPolitics About RCP, n.d.; Shi et al., 2012). Tingkat kesalahan (e)

dihitung berdasarkan selisih urutan pada polling (Po) dengan urutan prediksi (Pre).

Error rate model diperoleh dengan menghitung rata-rata tingkat kesalahan model.

ei =| Poi − Prei | (16)

Error rate =
Σn

i=1ei

n
(17)

Keterangan:

n = jumlah kandidat

ei = tingkat kesalahan prediksi pada kandidat ke-i, di mana 1 ≤ i ≤ 15
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