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ABSTRAK 

Jejaring sosial Twitter memiliki ringkasan topik yang disebut trending topic, merupakan akumulasi yang 

berdasarkan pada frekuensi topik pembicaraan yang sama pada kurun waktu tertentu secara real time. 

Beragam topik pembicaraan yang kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompok yang lebih umum 

dimana beberapa topik pembicaraan dapat digolongkan sebagai topik pembicaraan yang sama atau 

kategori tertentu. Penggolongan trend ke dalam kategori tertentu tersebut menerapkan metode Naïve 

Bayes. Untuk itu penelitian digunakan 5 kategori yang masing-masing memiliki 20 fitur. Metode Naïve 

Bayes menggunakan klasifikasi kata dari topik pembicaraan yang sama dengan membandingkan setiap 

fitur yang dimiliki oleh tiap kategori. Hasil yang diperoleh dari klasifikasi trending topic menggunakan 

Metode Naïve Bayes pada 30 data uji sederhana dapat menunjukkan pengklasifikasian trending topic. 

Hasil dari data uji coba menunjukkan hasil  kategori Religi 16,67%, Olahraga 36,7%, Berita 6,7%, 

Televisi & Film 6,7%  dan Musik 33,3%. 

Kata kunci: Twitter, Trending Topic, Naïve Bayes 

 

                                                                    ABSTRACT 

Social networking Twitter has trending topic summary called the topic, is accumulated based on the 

frequency of the same subject at a particular period in real time. Various topics of conversation that are 

then classified based on the more common group where some topics of conversation can be classified as 

the same topic of conversation or a specific category. Trend classifications into certain categories that 

apply the methods of Naïve Bayes. For that research used 5 categories, each of which has 20 features. 

Naïve Bayes method using the classification of words from the same subject by comparing every single 

feature that belongs to each category. The results obtained from trending topic classification method 

using Naïve Bayes at 30 simple test data can indicate which particular trending topic. The results of the 

training data showed the category Religion 16.67%, 36.7%, Sports News 6,7%, 6.7% Film & Television 

and music 33.3%. 
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I. PENDAHHULUAN 

Twitter merupakan salah satu layanan jejaring sosial 

atau mikroblog yang sedang menjadi trend. Twitter 

memungkinkan penggunanya untuk mengirim dan 

membaca pesan yang disebut kicauan (tweets) yang 

berisi 140 karakter. Di dalam Twitter terdapat satu fitur 

bernama Trending Topic, merupakan salah satu fitur 

yang berisi rangkuman topik yang masih hangat 

diperbicarakan di linimasa. Tren dapat didefinisikan 

sebagai kecenderungan arah pergerakan pada suatu 

pasar. Dengan menggunakan data-data dari trending 

topic dari jejaring sosial Twitter peneliti melakukan 

penelitian dengan metode Naïve Bayes. 

 

II. METODE PENELITIAN 

A. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan membaca literatur 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Objek 

data dalam  penelitian ini adalah data-data trending 

topic dari pengguna Twitter yang diambil dari API 

Twitter. 

 

B. Metode Pengembangan Sistem 

- Analisis 

Merupakan tahap untuk mengetahui bagaimana 

sistem dibangun serta mengetahui kelemahan-

kelemahan yang ada pada sistem sehingga 

kemudian dapat dijadikan sebagai masukan dan 

pertimbangan dalam penyusunan sistem yang 

baru. Pada tahap ini meliputi bagaimana 

penerapan dari referensi-referensi yang didapat 

mengenai Candlestick Diagram didalam 

pengimplementasian pada Trending Topic 

World Wide. 

- Desain 

Tahap berikut ini merupakan bagian 

perancangan sistem. Flowchart digunakan 

sebagai desain dari aliran algoritma atau proses. 

- Kode 

Merupakan tahap dimana rancangan desain 

sistem yang sudah dibuat diterjemahkan 

kedalam bahasa pemrograman PHP (Hypertext 

Preprocessor). 

- Pengujian 

Tahap ini merupakan pengujian dari program 

yang sudah dibangun untuk mendapatkan hasil 

yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh 

sistem. Dan ketika penerapan sistem sudah 

berjalan sesuai kebutuhan maka sistem dapat 

diimplementasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Flowchart 

 

 

C. Perancangan Sistem 

Perancangan sistem ini seperti yang 

tampak pada gambar-gambar berikut; 
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Pengklasifikasian dengan  

Naïve Bayes 

Perhitungan probabilitas 

kemunculan kategori trend 
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Perhitungan probabilitas 

setiap fitur disetiap kategori 

Get trending 

topic   

 



Flowchart diagram digunakan untuk 

menggambarkan bagaimana sistem akan 

dibangun. Dan aplikasi ini digunakan 

untuk 1 orang user / technicalist. 

Dengan rancangan aplikasi tersebut, 

dibuat database untuk menampung data-

data yang diperoleh dari twitter. Database 

terdiri dari tiga buah table yang 

difungsikan untuk menyimpan data serta  

mengelompokan kategori tweet. Gambar  

t_trend

PK id

 trend
 qty
 datetimes
 post

kategori

PK id_k

 kategori

t_fitur

PK id_f

 id_k
 fitur

memiliki

mempunyai

1…* 1

1..*

1

t_tweet

PK id_tw

 id_tr
 tweet
 Id

menyimpan1 1..*

kategoritrend

PK id

 id_k
 tren

mendapatkan

1..*

1

 

Gambar 2. Entity Relationship Diagram 

 

III. PEMBAHASAN 

 

A. Uji Coba 

 

Tabel 1. Trend dan kategori Manual 

 

Data trending topic yang telah didapat tersebut 

dikategorikan tersebut dijadikan sebagai acuan kategori 

yang akan dipakai dalam penelitian.  

 

Di dalam 10 data trend awal yang diambil, disertakan 

juga tweet-tweet yang membicarakan trend tersebut. 

Dari tweet tersebut penulis mengambil 20 kata untuk 

setiap kategori yang akan dijadikan fitur atau 

karakteristik sampel untuk menentukan ciri dari 

masing-masing kategori.  

Misalkan : 

 

Tabel 2. Fitur Kategori 

 

Ketika data trend, kategori, dan fitur sudah 

dikumpulkan dan ditentukan, maka dilakukan 

perhitungan menggunakan metode Naïve Bayes. 

Sebelum itu, banyaknya fitur-fitur yang saling beririsan 

akan membuat jumlah kesalahan klasifikasi pada 

kategori yang memiliki fitur yang sama sangat besar.  

 

Berikut rumus persamaan probabilitas : 
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     |    +  

     + | |
 

 

 

 

No Trending Topic Kategori (manual) 

1 #PeduliSinabung Berita 

2 #IndonesiaJaya Olah Raga 

3 Vokalis Musik 

4 Radio Galau FM Televisi & Film 

5 Gitar Musik 

6 Pray for manado Berita 

7 Angel Lelga Televisi & Film 

8 Boyband Favorite Musik 

9 Android Teknologi 

10 YKS Televisi & Film 

NO 
FITUR 

BERITA MUSIK OLAHRAGA 

TELEVISI 

&FILM TEKNOLOGI 

1 Banjir Musik Pemain Nonton Komputer 

2 Meletus Boyband Bola  Drama Aplikasi 

3 Siaga Girlband Lapangan Film Phone 

4 Bencana Band Wasit Akting Mobil 

5 Korban Penyanyi Gol Aktor Televisi 

6 Tewas Lagu Tendangan Artis Google 

7 Longsor Album Menang Horor Microsoft 

8 Gempa Jazz Kalah Romantis Game 

9 Pemerintah Pop Pertandingan Tayang Linux 

10 Keamanan Rock Olahraga Pemain Windows 

11 Polisi Dangdut Raket Figuran Android 

12 Aparat Vokalis Tenis Peran Iphone 

13 Evakuasi Gitaris  Sepak Sinetron Ipad 

14 Presiden Nyanyi Unggul FTV Mac 

15 Bupati  Karya Skor Sinema Internet 

16 Gubernur Konser Pelatih Kartun Gadget 

17 KPK Drummer Gawang Channel Yahoo 

18 Ekonomi Metal Laga Televisi Modern 

19 Kementrian Lirik Piala Siaran Ios 

20 Pendidikan Nada Final Iklan Teknologi 



Dimana, 

 

     |     adalah nilai kemunculan fitur     pada 

kategori   ; 

    adalah nilai dari kemunculan fitur di satu 

kategori; 

   adalah kategori; 

      adalah jumlah keseluruhan fitur yang muncul 

pada kategori    ; 

| | adalah jumlah keseluruhan kata / fitur yang 

digunakan; 

 

Dan 

 

      =
       

| |
   

      adalah nilai kemunculan kategori trend 

       adalah jumlah trend yang memiliki kategori 

   
| | adalah jumlah seluruh training trend. 

 

Tahap ini dilakukan guna mendapatkan 

pengklasifikasian dari trend selanjutnya. Berikut rumus 

yang digunakan: 

      
 ∈ 

       |   ×     

 

 

Hasil pencarian probabilitas setiap fitur dan kategori 

sudah didapat dijadikan acuan untuk mencari kategori 

dari trend berikutnya dengan fitur yang sudah diketahui. 

 

B. Hasil dari Uji Coba 

 

Tabel 3 Hasil uji coba 

 

 

Jadi, tabel di atas merupakan hasil dari perhitungan 

metode Naïve Bayes, dengan menghitung 

banyaknya kemungkinan dari fitur yang terdapat 

pada tren dengan kategori yang sudah ditetapkan. 

 

 

IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitan 

klasifikasi trendingtopic ini adalah dari 10 data yang 

dijadikan acuan, diperoleh hasil klasifikasi secara 

otomatis yang didapat sesuai dengan perhitungan 

menggunakan Metode Naïve Bayes, yaitu mengambil 

nilai maksimal dari 5 kategori yang sudah ditentukan. 

Hasil yang diperoleh untuk klasifikasi trending topic 

Twitter dari 30 data uji menunjukan kategori Religi 

16,67%, Olahraga 36,7%, Berita 6,7%, Televisi & Film 

6,7% dan Musik 33,3%.  

Hal ini sama berpengaruhnya pada setiap kategori, data 

analisa yang diperoleh dapat digunakan untuk 

memprediksi profit yang didapat untuk pihak-pihak 

tertentu.  

Ada beberapa saran yang perlu disampaikan dalam 

penelitian ini, dengan harapan akan menjadi saran yang 

bermanfaat, yaitu : 

1. Pada sistem ini diharapkan kategori yang diangkat 

bisa diperbanyak lagi tidak hanya 5 kategori 

dengan 20 fitur untuk masing-masing kategori, 

karena semakin banyak kategori dan fitur maka 

semakin banyak pula peluang untuk trend memiliki 

kategori yang akurat. 

 

2. Penelitian pengklasifikasian trend masih sangat 

mungkin dikembangkan dengan metode 

pengklasifikasian yang lainnya, misalnya:K-

Nearest Neighbor, Support Vector Machine, dan 

yang lainnya. 
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