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ABSTRAK 

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi, dimana 

pemilihan umum (Pemilu) dilaksanakan setiap lima tahun dan 

terdapat 192.38 juta masyarakat berpartisipasi pada Pemilu 

2019. Setiap calon legislatif (caleg) yang terdaftar pada Pemilu 

2019 wajib melengkapi berbagai data seperti daerah 

pemilihan, nama, tempat dan tanggal lahir, partai, pekerjaan, 

status, motivasi, target, dan sebagainya. Topik motivasi dan 

target yang memiliki kemungkinan tertinggi dibahas oleh caleg 

juga perlu untuk diketahui karena topik motivasi dan target 

dapat membantu masyarakat dalam menentukan dan 

mempertimbangkan calon legislatif yang hendak dipilih. 

Penelitian ini dilakukan karena belum ada pembahasan 

mengenai topik motivasi dan target calon legislatif secara 

umum. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, pada 

penelitian ini dilakukan analisis dan visualisasi motivasi dan 

target oleh setiap calon legislatif dengan metode permodelan 

topik.  Permodelan topik motivasi dan target caleg membantu 

masyarakat mengetahui topik apa saja yang dibahas oleh 

berbagai partai. Permodelan topik merupakan sebuah teknik 

untuk menemukan topik dari sekumpulan dokumen atau data 

secara otomatis. Dokumen atau data diamati, sementara 

struktur topik (topik, distribusi topik per-dokumen, dan korpus 

topik) adalah struktur yang belum terlihat motifnya atau 

tersembunyi. Metode yang digunakan pada penelitian ini 
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adalah permodelan topik dengan Author-Topic Model dan 

pengelompokkan kemiripan dengan Node2vec. Author-Topic 

Model (ATM) merupakan metode yang dapat mempelajari 

representasi topik di dalam sebuah dokoumen; dimana penulis 

dapat menuliskan beberapa dokumen yang sama. Metode ini 

dapat mengklasifikasikan data yang sudah didapatkan untuk 

diolah menjadi beberapa topik yang diinginkan. Jumlah topik 

terbaik pada permodelan menggunakan ATM pada motivasi 

dan target adalah 3 topik. Pada topik motivasi menggunakan 

ATM, terdapat beberapa kategori topik yang dihasilkan yaitu 

‘Isu Pendidikan’, ‘Perekonomian Masyarakat’ dan 

‘Kesejahteraan Rakyat’. Sementara itu, topik yang dihasilkan 

pada pembahasan target menggunakan ATM adalah ‘Peran 

Anggota Legislatif’, ‘Pembangunan Daerah’, dan ‘Pergerakan 

Nasional’. Kategori yang memiliki probabilitas tertinggi pada 

topik motivasi adalah ‘Pembangunan Daerah’ dan pada topik 

target adalah ‘Isu Pendidikan’. Setelah topik dihasilkan, 

pengelompokkan similarity menggunakan Node2vec dilakukan. 

Node2vec digunakan untuk mengetahui kemiripan antar topik 

dari setiap partai dengan memetakan nodes ada ruang 

berdimensi rendah dan menjalankan perjalanan secara acak. 

Partai yang memiliki nilai kemiripan motivasi tertinggi adalah 

Partai Golkar dan Partai PSI. Lalu, partai yang memiliki nilai 

kemiripan target tertinggi adalah Partai Hanura dan Partai 

Garuda. Terakhir, partai yang memiliki kemiripan tertinggi 

pada gabungan motivasi dan target adalah Partai PSI dan 

PDIP.  

Kata Kunci: Latent Dirichlet Allocation, Author-Topic Model, 

Node2vec, Calon Legislatif, Partai Politik, Pemilu 2019. 
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ABSTRACT 

Indonesia is a democratic country, where general elections held 

every five years and involved around 192.38 million people in 

the 2019 general elections. Therefore, every legislative 

candidate attended in the 2019 general elections required to fill 

in some data, for instance,  election region, full name, home 

address, date of birth, supporting party, current job, marriage 

status, motivation, target, and so forth. The topics of motivation 

and target that have the highest probability discussed by 

candidates also need to be known because it can help the 

community in determining and considering the right legislative 

candidates to be elected. This research was conducted because 

there was no discussion on the topic of motivation and targets 

of legislative candidates before. To solve these problems, in this 

study analysis and visualization of the motivations and targets 

by each legislative candidate by using the topic modeling 

method. Topic-modeling using motivation and target by 

legislative candidates help the public know some topics are 

being discussed by various parties. Topic modeling is a 

technique for finding topics from a collection of documents or 

data automatically. The documents are observed where the 

topic structure (topics, topics distribution, and corpus) has an 

invisible or hidden motive. The method used in this research is 

topic modeling using the Author-Topic Model (ATM) and 

similarity grouping using Node2vec. The Author-Topic Model 
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is a method that can present the topic within a document; where 

several authors can write the same document. This method can 

classify the data that has been obtained to be processed into 

several desired topics. The best number of topics resulted from 

modeling using ATM is 3 topics. For motivation topics, several 

categories of topics are 'Educational Issues', 'Community 

Economy', and 'Social Welfare'. Meanwhile, for target topics, 

several categories of topics are the 'Role of Legislative 

Members', 'Regional Development', and 'National Movement'. 

The category that has the highest probability of motivation topic 

is 'Regional Development' and on the target topic is 

'Educational Issues'. After the topic using ATM was generated, 

similarities grouping is done using Node2vec. Node2vec is a 

method that can be used to determine the similarity between 

topics of each party by mapping the nodes in the low-

dimensional space and perform random travel procedures 

called random walk bias procedures. The parties that have the 

highest similarity value in motivation topics are the Golkar 

Party and the PSI Party. Then, the parties that have the highest 

similarity value in target topics are the Hanura Party and the 

Garuda Party. Last, the parties that have the highest similarity 

in the combination of motivation and target topics are the PSI 

and PDIP parties. 

Keywords: Latent Dirichlet Allocation, Author-Topic Model, 

Node2vec, Legislative Candidates, Political Parties, 2019 

Election 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang pendahuluan pengerjaan 

tugas akhir yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang akan 

diperoleh dari penelitian tugas akhir ini.  

 Latar Belakang 

Pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang paling terakhir 

dilaksanakan adalah Pemilu tahun 2019, dimana pemilihan 

umum presiden, wakil presiden dan pemilihan umum calon 

legislatif telah berlangsung. Jumlah masyarakat Indonesia yang 

menjadi pemilih tetap dalam Pemilu 2019 adalah sekitar 192,38 

juta jiwa [1]. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat 

Indonesia memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan 

hasil Pemilu 2019. Salah satu kegiatan yang tidak luput dari 

pemilihan umum adalah kampanye, yang dimulai sejak 23 

September 2018 hingga 13 April 2019 [2].  Melalui kampanye, 

peserta pemilu dapat mengemukakan berbagai rencana maupun 

program kerja yang akan dilaksanakan ketika menjabat nanti 

serta membangun citra positif dan kepercayaan masyarakat agar 

mereka terpilih menjadi anggota legislatif dalam Pemilu 2019. 

Pada masa kini, kampanye dapat dilakukan pada berbagai 

media seperti media elektronik, media cetak, dan media sosial. 

Media sosial kini digunakan sebagai media dalam melakukan 

kampanye dikarenakan hampir semua orang memiliki media 

sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan 

lainnya [3]. Media sosial banyak digunakan karena gratis dan 

mudah diakses oleh siapapun [4]. Banyaknya pengguna media 

sosial berpengaruh dalam berbagai hal yaitu sebagai sarana 

komunikasi dan memberikan umpan balik (feedback) secara 

terbuka terhadap berbagai hal [5]. Salah satu upaya yang 

dilakukan untuk kampanye di media sosial adalah membuat 

akun pribadi maupun akun partai untuk melakukan sosialisasi 

dan interaksi dengan masyarakat [3]. Pada saat kampanye para 
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calon legislatif mengemukakan visi, misi, dan kelebihannya. 

Motivasi dan target yang dikemukakan oleh masing-masing 

caleg beragam dan berbeda antara satu dengan yang lainnya 

sehingga masyarakat seharusnya dapat menilai dan 

membandingkan para caleg berdasarkan motivasi dan target 

tersebut. Perbedaan topik yang dicanangkan oleh masing-

masing caleg akan menggambarkan fokusan utama dari setiap 

partai. Hingga saat ini, belum ada suatu analisis yang mampu 

memberikan visualisasi mengenai topik motivasi dan target 

yang dibahas oleh caleg dari setiap partai. Dengan adanya 

pembuatan visualisasi permodelan topik akan membantu 

masyarakat mengetahui siapa caleg atau partai politik yang 

paling banyak membahas topik tersebut.  

Sebelum dilakukan visualisasi, diperlukan analisis dan proses 

untuk memodelkan setiap data motivasi dan target yang 

diusulkan oleh para caleg. Proses permodelan topik dilakukan 

dengan menggunakan Author-Topic Model (ATM) yang 

merupakan pengembangan dari metode Latent Dirichlet 

Allocation (LDA) [6]. Author Topic Model (ATM) digunakan 

pada penelitian ini karena metode ini dapat mengasosiasikan 

dan mempelajari representasi topik pada sejumlah dokumen, 

dimana setiap dokumen dapat dikaitkan dengan beberapa 

penulis (author). Selain itu, ATM juga memiliki beberapa 

kelebihan seperti dapat melakukan pelatihan dengan cepat (fast-

training), skalabilitas (scalability), dan streaming korpus 

(corpus streaming) [7].  

Selanjutnya, Node2vec digunakan untuk melihat kemiripan 

antar topik yang telah dihasilkan oleh metode ATM. Node2vec 

merupakan metode yang digunakan untuk melakukan 

pengelompokkan similarity pada penelitian ini karena 

Node2vec dapat memetakan nodes didalam ruang berdimensi 

rendah sehingga dapat memaksimalkan jaringan nodes. 

Jaringan nodes ini bersifat fleksibel dan di dalamnya terdapat 

prosedur perjalanan acak secara bias (random walk bias 

procedure) yang dapat mempelajari berbagai lingkungan. 

Kemampuan serta fleksibilitas yang dimiliki Node2vec dapat 
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menghasilkan representasi yang baik dan beraneka ragam. 

Node2vec juga merupakan algoritma semi-supervised untuk 

mempelajari representasi nodes dalam network secara 

berkelanjutan [8].  

Metode ATM digunakan untuk memodelkan topik dimana 

ATM dapat mengklasifikasikan data yang sudah didapatkan dan 

diolah menjadi beberapa topik berdasarkan author (pada 

metode ATM). Sementara metode Node2vec digunakan untuk 

melakukan klasifikasi similarity yang menghubungkan tiap 

nodes topik pada sebuah graf. Dengan adanya penelitian ini, 

diharapkan dapat membantu memetakan dan 

memvisualisasikan topik mengenai target dan motivasi yang 

diusulkan oleh masing-masing calon legislatif pada Pemilu 

2019.  

 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang diangkat pada tugas akhir ini  adalah:  

1. Bagaimana melakukan pengolahan data Pemilu sebelum 

melakukan permodelan topik? 

2. Bagaimana melakukan pemodelling topik data caleg pemilu 

2019 dengan algoritma ATM? 

3. Bagaimana melakukan pengelompokkan similarity hasil 

ATM menggunakan Node2vec untuk mengetahui kemiripan 

topik antar partai? 

4. Bagaimana  cara melakukan visualisasi topik yang 

dihasilkan dari permodelan topik dan pengelompokkan 

similarity? 

 Batasan Permasalahan 

Batasan permasalahan dalam tugas akhir ini adalah:  

1. Data yang digunakan merupakan data calon legislatif yang 

sudah terdaftar dan disetujui oleh KPU. 

2. Data yang akan diambil pada penelitian ini hanya data 

berupa nama, tahun lahir, daerah pemilihan, partai 

pengusung, motivasi dan target dari calon legislatif. 
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3. Data yang digunakan adalah data pemilu calon legislatif 

yaitu calon legislatif DPR dan DPRD pada tahun 2019. 

4. Pembuatan model yang dilakukan menggunakan Author-

Topic Model dilakukan sebatas untuk menghasilkan topik 

motivasi dan target yang berasal dari calon legislatif. 

5. Penggunaan Node2vec hanya sebatas untuk melakukan 

visualisasi klasifikasi kemiripan (similarity classification) 

antar topik oleh masing-masing partai. 

 Tujuan 

Tujuan utama dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Menerapkan metode crawling data Pemilu 2019 

menggunakan library Python dan melakukan pre-

processing pada data tersebut. 

2. Membuat model dengan metode Latent Dirichlet Allocation 

dan Author Topic-Model pada kumpulan data caleg Pemilu 

2019. 

3. Melakukan analisis performa model menggunakan 

perplexity.  

4. Melakukan pengelompokkan similarity menggunakan 

Node2vec pada hasil topik menggunakan Author Topic- 

Model. 

5. Melakukan visualisasi topik yang dihasilkan dari 

permodelan topik dan pengelompokkan similarity dengan 

menggunakan Plotly dan Matplotlib. 

 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dengan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Bagi penulis, membantu mendalami mengenai metode 

pemodelan topik dan menerapkannya pada penelitian tugas 

akhir. 

2. Bagi masyarakat, membantu dalam mengetahui topik 

motivasi dan target yang dikemukakan oleh para calon 

legislatif dan melakukan analisis secara umum terkait data 

caleg selama Pemilu 2019. Selain itu, penelitian ini juga 

menampilkan data yang dapat digunakan sebagai acuan 
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untuk mengetahui perkembangan politik Pemilu yang 

dilakukan selama Pemilu 2019. 

3. Membantu melakukan analisis secara umum terkait motivasi 

dan target para calon legislatif selama Pemilu 2019. 

 Relevansi 

Tugas akhir yang diusulkan berkaitan dengan beberapa mata 

kuliah yang telah dipelajari, sebagai berikut: 

1. Analitika Bisnis: berkaitan pada saat melakukan proses 

permodelan topik. 

2. Teknologi Web: berkaitan pada saat melakukan scrapping 

dan crawiling data dari website. 

3. Teknologi Basis Data: berkaitan pada saat melakukan pre-

processing data dan penyimpanan data.  

4. Pengolahan Bahasa Alami: berkaitan pada saat melakukan 

proses permodelan topik. 

5. Visualisasi Informasi: berkaitan pada saat melakukan 

visualisasi informasi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab tinjauan pustaka terdiri dari landasan-landasan yang akan 

digunakan dalam penelitian tugas akhir ini, mencakup 

penelitian-penelitian sebelumnya, kajian pustaka, dan metode 

yang digunakan selama pengerjaan. 

2.1 Penelitian Terkait 

Berikut adalah penelitian yang terkait dengan tugas akhir yang 

diusulkan: 

Tabel 2.1. Penelitian Terkait 

Judul I Visualisasi Pengelompokkan Topik Status 

Twitter Caleg Berdasarkan Kubu Pendukung 

Capres dan Cawapres Dalam Pemilu 2019 

Menggunakan Author-Topic Model [9] 

Penulis Umi Shoima 

Metode • Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

• Author-Topic Model (ATM) 

Ringkasan Penelitian ini berfokus untuk memodelkan topik 

yang berasal dari tweet para calon legislatif 

dengan menggunakan metode Author-Topic 

Model. Author-Topic Model merupakan salah 

satu pengembangan dari Latent Dirichlet 

Allocation (LDA) yang digunakan untuk memuat 

informasi mengenai penulis atau author. Kedua 

metode ini, baik ATM maupun LDA, dapat 

mengklasifikasikan tweet yang sudah didapatkan 

dan diolah menjadi beberapa topik beserta siapa 

penulis yang mungkin mengemukakan topik 

tersebut. Permodelan ini dapat memetakan dan 

memvisualisasikan topik dari masing-masing 

bahasan tweet agar dapat merepresentasikan 

topik bahasan dari masing-masing kubu 



8 

 

 

 

pasangan calon presiden dan calon wakil 

presiden. 

Keterkaitan 

penelitian  

Penelitian sebelumnya mengelompokkan topik 

dengan menganalisis tweet yang diunggah oleh 

calon legislatif di Twitter terkait dengan Pemilu 

2019 menggunakan metode Author-Topic Model 

sementara tugas akhir yang diusulkan akan 

mengelompokkan topik dengan melakukan 

analisis pada setiap data mengenai motivasi dan 

target yang dimiliki oleh calon legislatif pada 

Pemilu 2019 menggunakan Node2vec. 

Judul II Author-Topic Modelling for Reviewer 

Assignment of Scientific Papers in Bahasa 

Indonesia [10] 

Penulis Renny Pradina Kusumawardani dan Siti Oryza 

Khairunnisa 

Metode Author-Topic Model (ATM) 

Ringkasan Penelitian ini mengimplementasikan Author-

Topic Modelling pada corpus yang berisikan 

makalah ilmiah dalam Bahasa Indonesia  dengan 

pengulas sesuai dengan makalah yang dituliskan. 

POS-tagging digunakan untuk memetakan 

permasalahan yang muncul dari sifat aglunatif 

secara morfologis pada Bahasa Indonesia. 

Bigram juga digunakan untuk memperoleh istilah 

yang memiliki banyak arti, dimana sering 

ditemukan kata dalam Bahasa Indonesia yang 

menggunakan konsep semantik atomik. Topic 

Modelling merupakan metode populer yang 

digunakan untuk melakukan ekstraksi topik pada 

suatu dokumen secara otomatis. Topik 

merupakan distribusi probabilitas pada kata-kata. 

Metode Topic Modelling dapat digunakan untuk 

mendeskripsikan isi dari suatu makalah. 

Keterkaitan 

penelitian 

Penelitian ini mempelajari bagaimana cara untuk 

melakukan permodelan topik yang bersumber 
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dari makalah ilmiah yang menggunakan Bahasa 

Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan 

pengulas dalam mengulas makalah. Sementara 

pada pengerjaan tugas akhir, topic modelling 

dilakukan untuk melakukan permodelan topik 

pada data Pemilu 2019 yang bersumber dari data-

data pada website KPU.  

Judul III Node2vec Representation for Clustering 

Journals and as A Possible Measure of Diversity 

[11] 

Penulis Zhesi Shen, Fuyou Chen, Liying Yang, dan 

Jinshan Wu 

Metode • Node2vec 

• Word2vec 

• Clustering Journal 

Ringkasan Penelitian ini menjelaskan efektifitas Node2vec 

dalam membentuk visualisasi sederhana untuk 

menampilkan sejumlah informasi yang dalam 

bentuk kluster. Beberapa jurnal akan diukur 

kemiripannya berdasarkan konten kata-kata di 

dalamnya menggunakan suatu algoritma. Dari 

sejumlah algoritma clustering yang ada, 

Node2vec/Word2vec menjadi pertimbangan 

dimana Word2vec dapat membuat representasi 

vektor pada setiap kata berdasarkan asumsi saat 

kata-kata tersebut muncul saling berdekatan satu 

sama lain yang memiliki pengertian serupa atau 

mirip. Sementara itu, Node2vec mengubah 

network menjadi sebuah corpus yang terdiri dari 

beberapa nodes dari network dan 

mengaplikasikan word2vec untuk membentuk 

sebuah vektor pada setiap node dari network. 

Keterkaitan 

penelitian 

Penelitian sebelumnya berfokus pada diversity 

measure yang dilakukan dengan cara clustering 

pada beberapa jurnal sehingga dapat ditemukan 

kemiripannya menggunakan Node2vec. 
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Node2vec dapat digunakan untuk membentuk 

vektor yang berasal dari beberapa nodes dari 

network sementara tugas akhir yang diusulkan 

akan melakukan visualisasi dalam bentuk cluster, 

dimana nodes berasal dari data-data Pemilu 

2019. 

Judul IV Improved Spectral Clustering Collaborative 

Filtering with Node2vec Technology [12] 

Penulis Jinyin Chen, Yangyang Wu, Lu Fan, Xiang Lin, 

Haibin Zheng, Shanqing Yu, dan Qi Xuan 

Metode • Node2vec 

• Spectral Clustering 

Ringkasan Sistem rekomendasi telah mencapai masa 

kesuksesan sejalan dengan berkembangnya 

aplikasi daring secara pesat, dimana dapat 

menghindarkan kelebihan informasi (information 

overload) secara efisien. Sistem rekomendasi 

dapat melakukan prediksi pada preferensi 

pengguna dan membantu mereka untuk membuat 

keputusan tanpa harus mengetahui keinginan 

mereka secara eksplisit. Namun, metode 

rekomendasi secara konvensional menyebabkan 

skalabilitas dan membutuhkan waktu yang 

banyak. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

dilakukan ekstraksi vektor berdimensi rendah 

untuk menampilkan hubungan antar nodes pada 

setiap proyeksi network menggunakan algoritma 

Node2vec. Vektor ini dapat menampilkan 

rekomendasi yang bermanfaat bagi pelanggan. 

Keterkaitan 

penelitian 

Penelitian ini mengimplementasikan Node2vec 

untuk membuat vektor yang menghubungkan 

nodes pada network sehingga dapat ditampilkan 

rekomendasi kepada pelanggan menggunakan 

vektor tersebut. Pada tugas akhir yang akan 

dikerjakan, implementasi Node2vec juga akan 

membuat vektor yang menghubungkan nodes 



11 

 

 

 

pada network menggunakan data Pemilu 2019 

yang menampilkan keterkaitan motivasi dan 

target para calon legislatif. 

Judul V Knowledge Graph Embeddings with Node2vec 

for Item Recommendation [13] 

Penulis Enrico Palumbo, Giuseppe Rizzo, Raphael 

Troncy, Elena Baralis, Michele Osella dan 

Enrico Ferro 

Metode • Node2vec 

• Graph Embedding 

Ringkasan Pembelajaran mengenai graf telah terbukti sangat 

menguntungkan bagi sistem pembuat 

rekomendasi seperti inovasi produk baru dan 

persebaran data. Algoritma graf tertanam (graph 

embedding) menunjukkan bahwa vektor 

berkualitas tinggi dapat dipelajari secara otomatis 

yang berasal dari struktur graf. Pada penelitian 

ini, Node2vec dapat digunakan untuk 

menghasilkan rekomendasi produk dengan 

mempelajari graph embedding. Node2vec dapat 

melakukan penyaringan kolaboratif pada array 

secara konsisten. Pada penelitian ini, Node2vec 

dapat menghasilkan rekomendasi menggunakan 

keterkaitan antar pengguna dan produk dalam 

bentuk vektor.   

Keterkaitan 

penelitian  

Pada penelitian ini penggunaan Node2vec 

difokuskan untuk menghasilkan rekomendasi 

barang berdasarkan data pengguna dan produk. 

Rekomendasi akan divisualisasikan dalam bentuk 

vektor yang mengaitkan nodes produk dengan 

pengguna, sementara tugas akhir yang diusulkan 

lebih mengarah kepada visualisasi yang 

mengaitkan data motivasi dan target dari calon 

legislatif dengan data pemenang Pemilu 2019. 
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2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Website KPU 

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan suatu proses dimana 

para pemilih (masyarakat) memilih orang-orang untuk mengisi 

jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan disini beraneka 

ragam, mulai dari Presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat 

pemerintahan hingga kepala desa. Pada konteks yang lebih luas, 

sistem Pemilu yang dilakukan di Indonesia adalah Pemilu 

dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia (luber), serta jujur 

dan adil (jurdil). Para pemilih dalam Pemilu juga disebut 

konstituen, dan kepada merekalah para peserta Pemilu 

menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa 

kampanye. Kampanye dilakukan selama waktu yang telah 

ditentukan, menjelang hari pemungutan suara. Setelah 

pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. 

Pemenang Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem 

penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan 

disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. 

Sistem Pemilu dilaksanakan dengan memberikan wewenang 

kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengatur 

tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilu, (electoral process), dan 

mengawasi serta menegakkan peraturan pelaksanaan Pemilu 

(electoral law enforcement). Berdasarkan wewenang yang 

dimiliki oleh KPU, maka KPU memiliki peran penting dalam 

Pemilu. KPU tidak hanya berperan dalam tahap awal tetapi juga 

pada keseluruhan tahapan Pemilu, seperti perumusan dan 

penetapan regulasi, pendaftaran dan penetapan pemilih, 

pendaftaran dan penetapan calon, pelaksanaan kampanye, 

penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih [14]. 

Sementara itu, pengertian website adalah kumpulan halaman 

atau objek analitik yang dapat menghubungkan satu atau lebih 

browser windows, yang berdasarkan interrelasi semantik, 

formal, dan fisikal dengan menggunakan koneksi internet dan 

lingkungan tekstual [15]. KPU memiliki sebuah website dengan 

alamat https://kpu.go.id. Website KPU memiliki informasi 

https://kpu.go.id/
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mengenai berita terkini, opini, surat edaran, pengumuman, 

sosialisasi, publikasi, hasil Pemilu dan sebagainya. Informasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Pemilu yang 

terdapat pada alamat https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov 

/penetapan-calon/ dan https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/ 

penetapan-calon/. Data-data yang ada pada website ini akan 

dicrawling untuk diolah lebih lanjut menjadi bentuk visualisasi 

permodelan topik. 

2.2.2 Pemilihan Umum 2019 

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 mengenai 

pemilihan umum (Pemilu), Pemilu adalah sarana kedaulatan 

rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden 

dan Wakil Presiden. Untuk memilih anggota legislatif Pemilu 

harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, 

jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 [16]. Setiap penyelenggaraan 

Pemilu akan diramaikan dengan hadirnya partai-partai politik 

yang bertarung mendapatkan suara rakyat. Partai politik 

(parties), yaitu kumpulan individu dengan pemikiran yang 

sama, yang memiliki pemahaman organisasi dan struktur 

ideologi yang telah disepakati, untuk mencapai tujuan yang 

sama. Bagi partai politik, salah satu hal yang menjadi fokus 

utama agar dapat mencapai tujuan tersebut bergantung pada 

kemampuan-kemampuan mereka untuk berkomunikasi dengan 

mereka yang akan memilih dan melegitimasi mereka. 

Pada penyelenggaraan Pemilu 2019, total terdapat 16 partai 

politik nasional, dan 4 partai politik lokal di Aceh yang menjadi 

peserta Pemilu 2019. Jumlah ini bertambah jika dibandingkan 

dengan Pemilu Legislatif 2014 yang diikuti sebanyak 12 partai 

politik nasional dan 3 partai politik lokal [17]. Partai politik 

nasional yang berpartisipasi dalam Pemilu 2019 antara lain: 

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/penetapan-calon/
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/penetapan-calon/
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/
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3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 

4. Partai Golongan Karya (Golkar) 

5. Partai Nasdem 

6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 

7. Partai Berkarya 

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

9. Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 

10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

12. Partai Amanat Nasional (PAN) 

13. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 

14. Partai Demokrat 

15. Partai Bulan Bintang (PBB) 

16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) 

Data seluruh calon legislatif yang berasal dari setiap partai 

nasional akan digunakan pada penelitian ini dengan tujuan 

untuk mengetahui motivasi dan target yang direpresentasikan 

oleh setiap partai pada Pemilu 2019. 

2.2.3 Website Crawler 

Web crawler yang dapat disebut robot, spider, worm, walker, 

dan wanderer, dapat digunakan untuk melakukan penelusuran 

secara otomatis untuk memberikan indeks pada website. Web 

crawling melakukan pemindaian web secara otomatis untuk 

mendapatkan halaman informatif yang berguna untuk 

mendapatkan informasi secara efektif dan efisien.  Focused 

website crawler dapat melakukan proses untuk menemukan 

halaman yang diinginkan yang berkaitan dengan topik tertentu 

[18]. Web crawler ini akan digunakan pada website KPU untuk 

mendapatkan berbagai informasi mengenai calon legislatif 

seperti nama, tempat tanggal lahir, daerah pemilihan (dapil) dan 

sebagainya. Selanjutnya, data yang dihasilkan dari web crawler 

diproeses lebih lanjut. Pada gambar 2.1 terdapat mekanisme 

cara kerja web crawler, yaitu penggunaan multi-threaded 

downloader pada website sehingga data-data berupa teks dan 

metadata dapat disimpan. Data dari website KPU akan 
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dicrawling untuk mendapatkan data-data yang akan diproses 

lebih lanjut.  

 

Gambar 2.1. Cara Kerja Web Crawler [18] 

2.2.4 ParseHub 

ParseHub merupakan perangkat lunak untuk melakukan web 

scraping yang mendukung untuk melakukan ekstrasi data dari 

berbagai halaman website menggunakan AJAX, JavaScript dan 

cookies. ParseHub dilengkapi dengan teknologi machine 

learning yang dapat membaca dan melakukan analisis 

document pada web dan menghasilkan data yang relevan. Para 

pengembang dapat menggunakan ParseHub dengan berbagai 

pengaturan seperti memilih struktur elemen dan memodifikasi 

elemen yang akan digunakan sehingga penggunaan web 

inspector dan web scraper tidak diperlukan untuk melakukan 

scraping. [19] 

2.2.5 Topic Modelling 

Latent Dirichlet Allocation (LDA) adalah sebuah model 

probabilistik generatif dari koleksi data diskrit, sebagai contoh 

yaitu korpus teks. Inti dari LDA adalah dokumen 

direpresentasikan sebagai campuran acak atas topik laten (tidak 

terlihat) [20]. LDA merupakan model Bayesian hirarki tiga 

tingkat dimana setiap item koleksi dimodelkan sebagai 

campuran terbatas atas serangkaian set topik. Setiap topik 
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dimodelkan sebagai campuran tak terbatas melalui set yang 

mendasari probabilitas topik [20]. Dalam konteks pembuatan 

model teks, probabilitas topik memberikan representasi 

eksplisit dari sebuah dokumen. LDA merupakan data yang 

didapatkan dari proses generatif yang menentukan 

kemungkinan topik pada suatu korpus. Salah satu asumsi yang 

dibuat oleh LDA adalah asumsi "bag of words" atau kantung 

yang berisikan kata-kata, dimana menurut LDA, urutan kata-

kata dalam dokumen tidak berpengaruh dalam menentukan 

topik [20]. Pada gambar 2.2 terdapat model LDA yang 

menggambarkan tingkatan pada LDA. Terdapat beberapa 

piringan (plate) yang merepresentasikan replikasi. Piringan α 

dan β berada di luar kotak merepresentasikan korpus yang 

digunakan untuk pengujian korpus pada dokumen. Sementara 

itu, z dan w digunakan untuk pengujian kata (words) untuk 

pengujian setiap kata dalam dokumen [21].  

 

Gambar 2.2. Konsep Latent Dirichlet Allocation (LDA) [21] 

Topic modelling atau permodelan topik merupakan suatu cara 

untuk mengidentifikasi tema-tema pada data di dalam dokumen 

yang berukuran besar. Permodelan topik cenderung menjadikan 

suatu dokumen untuk menjadi campuran dari topik-topik laten. 

Topik dapat didefinisikan sebagai distribusi multinomial 

melalui kosa kata yang tetap (fixed vocabulary) [20]. Author-

topic model merupakan model generatif untuk dokumen-

dokumen yang mengembangkan Latent Dirichlet Allocation 

[6]. Topik yang dibuat berdasarkan LDA dapat berupa 

campuran dari kata-kata benda, kata-kata kerja, kata-kata sifat 



17 

 

 

 

maupun kata-kata pelengkap. Data-data yang ada akan melalui 

proses generatif yang menggabungkan berbagai distribusi 

probabilitas dimana variabel-variabel tersembunyi (hidden 

variables) akan ditemukan polanya. Gambar 2.3 menjelaskan 

bagaimana ATM bekerja dimana x  (author) dipetakan oleh ad 

dengan d (dokumen). Setiap kata yang memiliki hubungan 

asosiasi dengan beberapa θ (topik) dipilih dari α (dirichlet 

asimetris) sebelumnya. Bobot campuran antara x (author) dan θ 

(topik) digunakan untuk menentukan pemilihan topik z dan 

topik z akan menghasilkan w (kata) sesuai dengan φ (distribusi) 

dan β (dirichlet) sebelumnya yang simetris. Topik dan author 

dihasilkan dengan mengestimasikan parameter ϕ dan θ. 

Parameter ϕ dan θ ditunjukan oleh konten dari topik-topik yang 

tersedia. 

 

 Gambar 2.3. Konsep Author Topic Model (ATM) [6] 

2.2.6 Node2vec 

Prediksi menggunakan nodes dan edges di dalam network dapat 

dilakukan menggunakan sebuah algoritma yaitu Node2vec. 

Node2vec merupakan kerangka kerja algoritma semi-

supervised yang dapat mempelajari representasi nodes dalam 

network secara berkelanjutan. Node2vec melakukan 

pemindaian kata-kata di dalam dokumen dan pada setiap kata 

tersebut tertanam fitur kata yang dapat digunakan untuk 
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memprediksi kata yang serupa atau mirip. Representasi fitur 

kata dipelajari dengan melakukan optimasi menggunakan SGD 

(Stochastic Gradient Descent) dengan negative sampling [8]. 

 

Gambar 2.4 Konsep Node2vec [8] 

Node2vec merupakan sebuah prosedur fleksibel yang dapat 

mengeksplorasi seluruh nodes secara acak, baik dengan metode 

Breadth-First Sampling (BFS) maupun Depth-First Sampling 

(DFS). Pada gambar 2.4 terdapat nodes u dan s1 di dalam 

kelompok yang terjalin erat pada bagian kiri, sementara nodes 

u dan s6 terpisah di dua kelompok yang berbeda, kedua nodes 

tersebut berbagi peran struktur yang sama pada simpul hub. 

Nodes u menjangkau s1, s2 dan s3 dengan BFS dan juga 

menjangkau s6 dengan DFS.  

 

Gambar 2.5. Graf dari Kedua Item Berisikan Nodes A, B, C, D, B, E 

[22] 

Algoritma yang fleksibel dibutuhkan agar dapat mempelajari 

representasi node. Algoritma dijalankan dengan prinsip yaitu 

dapat mempelajari representasi node tertanam dari kelompok 
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jaringan yang sama dengan letak berdekatan dan dapat 

mepelajari representasi node tertanam dari kelompok jaringan 

berbeda. 

Untuk mengetahui bagaimana Node2vec bekerja, sebagai 

contoh, terdapat dua item dengan entitas A, B, C dan D, B, E. 

Kedua item ini menghasilkan graf pada gambar 2.5. Jika kita 

menggunakan Word2vec, Word2vec akan menghasilkan 

kalimat berisikan nodes berikut: [A, B, C] dan [D, B, E]. 

Sementara itu, jika kita menggunakan Node2vec, Node2vec 

akan menghasilkan kalimat [A, B, E]. Jika kita gunakan nodes 

di bawah ini pada proses pelatihan (training process), kita dapat 

mengetahui bahwa E dan C merupakan node yang dapat 

ditukar. Prefix [A, B] dapat melakukan prediksi pada E dan C. 

Oleh karena itu, C dan E akan menghasilkan nilai yang serupa, 

dan akan dicluster bersama-sama [22]. 

2.2.7 Perplexity 

Untuk pengujian pada algoritma digunakan konsep perplexity. 

Evaluasi kualitatif terhadap topic model dapat menggunakan 

perplexity yaitu menguji kemampuan untuk memprediksi kata-

kata pada dokumen yang belum dilihat (unseen documents).. 

Perplexity merupakan sebuah pengukuran standar untuk 

mengestimasi kemampuan probabilistic model. Perplexity dari 

sekelompok kata-kata uji coba didefinisikan sebagai eksponen 

dari prediksi normalisasi negatif seperti pada rumus (1). w𝑑 

merupakan words atau kata-kata, a𝑑 adalah author atau penulis. 

Sementara itu 𝑁𝑑  adalah jumlah pengujian yang dilakukan [6]. 

 perplexity(w𝑑|a𝑑)  =  exp [−
ln 𝑝(w𝒅|a𝒅)

𝑁𝑑
]  (1) 

Penilaian performa terhadap dokumen-dokumen ditentukan 

dari hasil perhitungan perplexity. Apabila angka yang 

dihasilkan bernilai rendah, maka hal tersebut menandakan 

performa yang baik dan sebaliknya jika angka yang dihasilkan 

bernilai tinggi, maka hal tersebut menandakan performa yang 

buruk. Selain itu, perplexity juga digunakan untuk melakukan 
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validasi pada model yang dibuat sehingga dapat ditentukan 

model yang terbaik. 

2.2.8 Accuracy 

Untuk mengevaluasi proses menggunakan Node2vec 

digunakan accuracy atau akurasi. Akurasi digunakan untuk 

mengukur tingkat kebenaran dan efektifitas dari proses yang 

telah dilakukan dilakukan. Rumus (2) merupakan rumus yang 

digunakan untuk menghitung accuracy [23]. Semakin tinggi 

nilai akurasi maka hasilnya semakin baik. Nilai TP, TN, FN dan 

FP didapatkan dari confusion matrix. TP merupakan data yang 

bersifat true positive dimana kenyataan dan hasil prediksi 

hasilnya positif. TN merupakan data yang bersifat true negative 

dimana kenyataan dan prediksi hasilnya negatif. FN merupakan 

data yang bersifat false negative dimana kenyataan bernilai 

positif dan prediksi bernilai negatif. Terakhir, FP merupakan 

data yang bersifat false positive dimana kenyataan bernilai 

negatif dan prediksi bernilai positif. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃+𝑇𝑁

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝐹𝑁+𝐹𝑃
  (2) 

2.2.9 Jaccard 

Koefisien Jaccard merupakan suatu rumus yang digunakan 

untuk mengetahui kemiripan antar dua vertex i dan j yang 

terdapat pada rumus (3). Nilai yang dihasilkan adalah di antara 

0 dengan 1. Sementara itu, 𝜁𝑖𝑗 merupakan set yang 

menghimpun seluruh vertex, dimana vertex ‘i(j)’ terhubung 

dengan sebuah edge [24]. 

𝜁𝑖𝑗 =  1 −
|𝑐𝑖 ∩𝑐𝑗|

|𝑐𝑖 ∪𝑐𝑗|
  ∈  [0,1]  (3) 

2.2.10 Plotly 

Hasil dari pemrosesan data akan divisualisasikan langsung 

menggunakan salah satu modul Python untuk visualisasi 

informasi yaitu Plotly. Plotly merupakan scientific library 

untuk membuat grafik. Plotly memiliki berbagai fitur seperti 



21 

 

 

 

import, copy and paste, dan data streaming yang dapat 

melakukan analisis serta visualisasi data. Untuk melakukan 

analisis dan permodelan grafik, Plotly memiliki fitur Python 

sandbox, datagrid dan GUI. Beberapa bentuk grafik yang dapat 

dibuat dengan Plotly adalah grafik line plots, scatter plot, bar 

plot dan lainnya. Plotly gratis dan open source serta dapat 

dilihat dan digunakan source code pada Github [25]. 

2.2.11 Matplotlib 

Hasil dari pemrosesan data menggunakan Node2vec akan 

divisualisasikan langsung menggunakan salah satu package 

Python untuk visualisasi informasi yaitu matplotlib. Matplotlib 

adalah 2D Graphics Environment Package yang dapat 

digunakan pada Python untuk pengembangan aplikasi, 

interactive scripting dan pubilication-quality image generation 

yang dapat digunakan pada berbagai user interfaces dan sistem 

operasi [26]. 
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Halaman sengaja dikosongkan. 
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BAB III 

METODOLOGI 

 

Pada bab ini diuraikan beberapa tahapan metodologi yang perlu 

dilakukan dalam tugas akhir ini. 

3.1 Tahapan Pelaksanaan Tugas Akhir 

Pada subbab ini terdapat penjelasan mengenai metodologi 

dalam pengerjaan tugas akhir. Pada gambar 3.1 alur pengerjaan 

tugas akhir dimulai dari studi literatur, lalu akuisisi data, data 

pre-processing, permodelan topik dengan menggunakan 

Author-Topic Model (ATM) dan terakhir melakukan 

pembuatan visualisasi dari topik yang sudah dibuat.  

 

Gambar 3.1. Metodologi Penelitian 

3.1.1 Studi Literatur 

Pada subbab studi literatur, akan dilakukan pencarian terhadap 

materi-materi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian 

tugas akhir. Materi-materi yang dicari meliputi: 

1. Konsep pengambilan data dari sebuah website 

2. Konsep topic modelling menggunakan Author-Topic Model 

dan klasifikasi kemiripan nodes menggunakan Node2vec. 

3. Konsep pembuatan visualisasi mengenai target dan motivasi 

calon legislatif pada Pemilu 2019 

Studi 
Literatur

Akuisisi 
Data

Data Pre-
Processing

Pemodelan Topik 
dengan LDA dan ATM

Similarity Classification
Menggunakan Node2vec

Pembuatan Visualisasi 
Target dan Motivasi 
Caleg Pemilu 2019
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Luaran yang dihasilkan dari proses studi literatur ini adalah 

mengetahui adanya knowledge gap dan pemahaman yang 

dibutuhkan berdasarkan literatur yang sudah dikumpulkan. 

3.1.2 Akuisisi Data 

Akuisisi data dilakukan untuk mendapatkan data pemenang 

calon legislatif dari website https://pemilu.info. Akuisisi data 

dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu: 

1. Mencari daftar calon legislatif pada website tersebut. 

Terdapat dua jenis calon legislatif yaitu calon DPR RI 2019 

dan calon DPRD Provinsi 2019. 

2. Mengumpulkan data setiap calon legislatif yang tersedia 

pada https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/ 

daftar-calon/dct. Proses pengumpulan data masing-masing 

caleg dilakukan dengan melakukan crawling pada halaman 

tersebut dan kemudian data tersebut disimpan dalam sebuah 

dokumen dengan format CSV. Gambar 3.2 menjelaskan 

bagaimana alur proses pengumpulan data dilakukan. 

3. Mengumpulkan data pemenang Pemilu 2019 dengan 

crawling pada halaman https://pemilu2019.kpu.go.id/#/ 

dprdprov/penetapan-calon/ dan https://pemilu2019 

.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/. Data ini akan 

digunakan untuk pembuatan visualisasi pemenangan Pemilu 

2019. Gambar 3.2 menjelaskan alur dari arsitektur sistem 

yang akan dibuat pada tugas akhir. Awalnya, database 

berisikan data mengenai calon legislatif akan dilakukan data 

pre-processing. Selanjutnya, pengolahan data menggunakan 

ATM. Data hasil pemenang yang terdapat pada website KPU 

akan dihubungkan dengan topik yang dihasilkan dari proses 

permodelan topik untuk mengetahui perbandingan 

jumlahnya dengan data keseluruhan. Lalu, tahap selanjutnya 

adalah melakukan pengelompokkan similarity 

menggunakan Node2vec dan visualisasi data. 

https://pemilu.info/
https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/daftar-calon/dct
https://infopemilu.kpu.go.id/pileg2019/pencalonan/daftar-calon/dct
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/penetapan-calon/
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdprov/penetapan-calon/
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/
https://pemilu2019.kpu.go.id/#/dprdkab/penetapan-calon/
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Gambar 3.2. Arsitektur Sistem 

4. Sementara itu, data motivasi dan target sudah diakuisisi dan 

disimpan dalam format CSV. Data ini didapatkan dari 

repositori https://github.com/nurainir/caleg2019 dengan 

nama file hasilcrawl.csv. 

3.1.3 Data Pre-Processing 

3.1.3.1 Case Folding 

Case folding merupakan sebuah proses untuk menyeragamkan 

bentuk teks menjadi lowercase atau uppercase, sehingga teks 

yang akan diolah memiliki bentuk yang sama. Pada tabel 3.1 

ditampilkan contoh dari case folding yang berasal dari teks 

campuran lowercase dan uppercase menjadi teks lowercase.  

Tabel 3.1 Contoh Case Folding 

Sebelum Case Folding Setelah Case Folding 

Dengan jabatan 

DPRA/Legislatif bisa berbuat 

banyak untuk kepentingan 

masyarakat.  

dengan jabatan dpra/legislatif 

bisa berbuat banyak untuk 

kepentingan masyarakat 

https://github.com/nurainir/caleg2019
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Kesempatan membantu dan 

berbuat lebih besar khususnya 

untuk wilayah pemilihan saya 

dan Aceh pada umumnya. 

kesempatan membantu dan 

berbuat lebih besar khususnya 

untuk wilayah pemilihan saya 

dan aceh pada umumnya 

LANGKAH HIDUP YANG 

BIJAK 
langkah hidup yang bijak 

Ikut berpartisipasi dalam hal 

pengambilan kebijakan 

ikut berpartisipasi dalam hal 

pengambilan kebijakan 

Mewujudkan Aceh Hebat dalam 

Bingkai Syariat 

mewujudkan aceh hebat dalam 

bingkai syariat 

MEMAKNAI HIDUP 

DENGAN SEGALA 

KEBAIKAN 

memaknai hidup dengan 

segala kebaikan 

3.1.3.2 Tokenization 

Tokenization merupakan proses untuk memisahkan kalimat 

menjadi kata-kata yang terpisah. Proses tokenization digunakan 

untuk mempermudah proses data pre-processing selanjutnya 

yaitu stopwords removal. Proses tokenization digunakan untuk 

mempermudah proses stopwords removal dan stemming. Pada 

tabel 3.3 terdapat contoh proses tokenization.  

Tabel 3.2 Contoh Tokenization 

Sebelum Tokenization Setelah Tokenization 

dengan jabatan dpra/legislatif 

bisa berbuat banyak untuk 

kepentingan masyarakat  

‘dengan’, ‘jabatan’, ‘DPRA’, 

‘legislatif’, ‘bisa’, ‘berbuat’, 

‘banyak’, ‘untuk’, 

‘kepentingan’, ‘masyarakat’ 

kesempatan membantu dan 

berbuat lebih besar khususnya 

untuk wilayah pemilihan saya 

dan aceh pada umumnya 

‘kesempatan’, ‘membantu’, 

‘dan’, ‘berbuat, ‘lebih’, ‘besar’, 

‘khususnya’, ‘untuk’, ‘wilayah’, 

‘pemilihan’, ‘saya’, ‘dan’, 

aceh’, ‘pada’, ‘umumnya’ 

langkah hidup yang bijak 
‘langkah’, ‘hidup’, ‘yang’,  

‘bijak’ 
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ikut berpartisipasi dalam hal 

pengambilan kebijakan 

 

‘ikut’, ‘berpartisipasi’, ‘dalam’, 

‘hal’, ‘pengambilan’, 

‘kebijakan’ 

mewujudkan aceh hebat dalam 

bingkai syariat 

 

‘mewujudkan’, ‘aceh’, ‘hebat’ 

‘dalam’, ‘bingkai’, ‘syariat’ 

memaknai hidup dengan 

segala kebaikan 

‘memaknai’, ‘hidup’, ‘dengan’, 

‘segala’, ‘kebaikan’ 

3.1.3.3 Stemming 

Stemming merupakan proses untuk mengganti sebuah kata 

menjadi kata dasar, dimana imbuhan dari setiap kata tersebut 

dihilangkan. Jenis imbuhan yang dihilangkan adalah awalan, 

sisipan, akhiran, dan kombinasi awalan dan akhiran. Stemming 

dilakukan agar suatu kata memiliki arti yang sama dengan kata 

lain yang bentuknya berbeda karena adanya imbuhan pada kata 

tersebut. Stemming yang dilakukan dengan menggunakan 

library Sastrawi, yaitu library stemmer. Pada tabel 3.2 terdapat 

contoh dari stemming yang berasal dari teks pada tabel 3.1. 

Tabel 3.3 Contoh Stemming 

Sebelum Stemming Setelah Stemming 

‘dengan’, ‘jabatan’, ‘DPRA’, 

‘legislatif’, ‘bisa’, ‘berbuat’, 

‘banyak’, ‘untuk’, 

‘kepentingan’, ‘masyarakat’  

‘dengan’, ‘jabatan’, ‘dpra’, 

‘legislatif’, ‘bisa’, ‘buat’, 

‘banyak’, ‘untuk’, ‘penting’, 

‘masyarakat’  

‘kesempatan’, ‘membantu’, 

‘dan’, ‘berbuat, ‘lebih’, ‘besar’, 

‘khususnya’, ‘untuk’, ‘wilayah’, 

‘pemilihan’, ‘saya’, ‘dan’, 

aceh’, ‘pada’, ‘umumnya’ 

‘kesempatan’, ‘bantu’, ‘dan’, 

‘buat’, ‘lebih’, ‘besar’, 

‘khusus’, ‘untuk’, ‘wilayah’, 

‘pilih’, ‘saya’, ‘dan’, aceh’, 

‘pada’, ‘umum’ 

‘langkah’, ‘hidup’, ‘yang’,  

‘bijak’ 

‘langkah’, ‘hidup’, ‘yang’,  

‘bijak’ 

‘ikut’, ‘berpartisipasi’, ‘dalam’, 

‘hal’, ‘pengambilan’, 

‘kebijakan’ 

‘ikut’, ‘partisipasi’, ‘dalam’, 

‘hal’, ‘ambil’, ‘bijak’ 
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‘mewujudkan’, ‘aceh’, ‘hebat’ 

‘dalam’, ‘bingkai’, ‘syariat’ 

‘wujud’, ‘aceh’, ‘hebat’ 

‘dalam’, ‘bingkai’, ‘syariat’ 

‘memaknai’, ‘hidup’, ‘dengan’, 

‘segala’, ‘kebaikan’ 

‘makna’, ‘hidup’, ‘dengan’, 

‘segala’, ‘baik’ 

3.1.3.4 Stopwords Removal 

Stopwords removal adalah proses untuk menghapus kata yang 

sering digunakan atau muncul dalam jumlah yang banyak. 

Stopwords atau common words merupakan kata umum yang 

biasanya tidak memiliki makna. Stopwords dihapus agar tidak 

berpengaruh terhadap interpretasi dari data yang sudah 

dikumpulkan.  

Tabel 3.4 Contoh Stopwords Removal 

Sebelum Stopwords Removal Setelah Stopwords Removal 

‘dengan’, ‘jabatan’, ‘DPRA’, 

‘legislatif’, ‘bisa’, ‘berbuat’, 

‘banyak’, ‘untuk’, 

‘kepentingan’, ‘masyarakat’  

‘jabatan’, ‘dpra’, ‘legislatif’, 

‘bisa’, ‘banyak’, ‘penting’, 

‘masyarakat’  

‘kesempatan’, ‘membantu’, 

‘dan’, ‘berbuat, ‘lebih’, ‘besar’, 

‘khususnya’, ‘untuk’, ‘wilayah’, 

‘pemilihan’, ‘saya’, ‘dan’, 

aceh’, ‘pada’, ‘umumnya’ 

‘kesempatan’, ‘bantu’, ‘lebih’, 

‘besar’, ‘khusus’, ‘wilayah’, 

‘pilih’, aceh’, ‘pada’, ‘umum’ 

‘langkah’, ‘hidup’, ‘yang’,  

‘bijak’ 
‘langkah’, ‘hidup’,  ‘bijak’ 

‘ikut’, ‘berpartisipasi’, ‘dalam’, 

‘hal’, ‘pengambilan’, 

‘kebijakan’ 

‘ikut’, ‘partisipasi’, ‘hal’, 

‘bijak’ 

‘mewujudkan’, ‘aceh’, ‘hebat’ 

‘dalam’, ‘bingkai’, ‘syariat’ 

‘wujud’, ‘aceh’, ‘hebat’, 

‘bingkai’, ‘syariat’ 

‘memaknai’, ‘hidup’, ‘dengan’, 

‘segala’, ‘kebaikan’ 
‘makna’, ‘hidup’, ‘baik’ 
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3.1.4 Permodelan Topik Menggunakan Author-Topic 

Modelling 

Pembentukan model dibuat dengan memetakan data calon 

legislatif secara acak pada beberapa topik dan author. Data-data 

calon legislatif akan ditentukan kecenderungan topik motivasi 

dan topik target. Proses ini akan menunjukkan persebaran topik 

motivasi dan topik target apa yang diajukan oleh masing-

masing calon legislatif. Setelah itu, dilakukan iterasi sampai 

jumlah tertentu untuk mendapatkan hasil yang terbaik. 

Kemudian, evaluasi menggunakan konsep persplexity untuk 

mengetahui topik apa saja yang dihasilkan dari pengolahan data 

yang telah dilakukan. Pengolahan data menggunakan dua 

metode yaitu Author-Topic Model dan Node2vec. Data yang 

sudah melalui tahap pre-processing akan dibentuk menjadi 

author-to-doc, dictionary dan corpus. Author-to-doc 

merupakan kumpulan dokumen yang akan diolah oleh author 

(penulis) dari dokumen tersebut. 

 

Gambar 3.3. Permodelan Topik Menggunakan Author-Topic Model 

(ATM)  
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Pembentukan author-to-doc dimulai dengan mendefinisikan 

siapa saja author pada setiap dokumen tersebut. Dokumen yang 

dimaksud adalah data-data calon legislatif yang sudah 

dikumpulkan melalui crawling dan author-nya adalah partai 

pendukung dari masing-masing calon legislatif. Sementara itu, 

dictionary merupakan format data yang berisikan sekumpulan 

data yang unik dan berindeks sehingga dapat memudahkan saat 

menampilkan kata yang termasuk pada suatu model. Sedangkan 

corpus merupakan format data yang berbentuk dokumen term 

matrix yang dapat digunakan untuk melakukan eksperimen 

pada proses permodelan.  

3.1.5 Pengelompokkan Similarity Menggunakan 

Node2vec 

Setelah permodelan topik dilakukan, pengelompokkan 

similarity dilakukan menggunakan Node2vec dengan 

membentuk sebuah graf. Graf ini berupa struktur jaringan 

(network structure) yang terdiri dari sejumlah nodes. Setiap 

node direpresentasikan dengan kata-kata pendukung topik 

(motivasi dan target), topik motivasi dan target serta partai 

pendukung. Setiap garis (edge) yang menghubungkan antar 

nodes pada graf ini menampilkan keterkaitan antar partai 

berdasarkan topiknya. Node2vec dapat mempelajari pemetaan 

nodes dengan ruang berdimensi rendah, sehingga Node2vec 

dapat menampilkan jaringan antar nodes. Node2vec dapat 

melakukan eksplorasi atau perjalanan acak secara bias [8]. 

Node2vec menggunakan strategi ‘homophily’ 

(pengorganisasian nodes berdasarkan kelompok yang sesuai) 

dan ‘structural equivalence’ (berdasarkan kemiripan beberapa 

nodes di dalam suatu kelompok) [27]. Similarity dihasilkan 

berdasarkan keterkaitan antar topik yang memiliki makna sama. 

Sebagai contoh, terdapat topik i dan topik j, kemiripan antar 

topik tersebut dapat dikalkulasi dengan rumus (3) dimana c 

merupakan jumlah kata yang bermakna sama dari topik i ke 

topik j. Vektor yang berisikan topik yang memiliki vektor yang 

sama akan diganti dengan trained vektor Node2vec untuk 

mengetahui keberagamannya [11]. Sehingga diharapkan 
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dengan melakukan pengelompokkan similarity menggunakan 

Node2vec dapat dihasilkan berbagai kemiripan topik antar 

caleg mengenai target dan motivasi.  

𝑣𝑖
𝑐 = [𝑐1 

𝑖 , 𝑐2
𝑖 , … , 𝑐𝑁

𝑖 ]𝑇  (4) 

Dalam melakukan pengelompokkan similarity, pertama 

dilakukan data loading yaitu memasukkan seluruh data untuk 

diolah. Lalu selanjutnya menentukan atribut apa saja yang akan 

digunakan seperti nama, partai, daerah pemilihan, lokasi, dan 

topik. Topik didapatkan dari permodelan topik menggunakan 

ATM yang berisikan motivasi dan target. Sebagai contoh, pada 

tabel 3.4 terdapat beberapa nama caleg dengan berbagai atribut 

yang dimilikinya. 

Tabel 3.5 Contoh Atribut 

Nama Partai 
Daerah 

Pemilihan 
Lokasi Target Motivasi 

Saifuddin 

Yahya 
Partai Aceh 

Aceh-

Besar 
Aceh - - 

Dewi 

Susanti 

Partai 

Amanat 

Nasional 

Bandung-

Barat 
Bandung 

Pengawasa

n Birokrasi 

Pemerintah 

Kesejahtera

an 

Masyarakat 

H. M. 

Ferrari 

Nurracha

dian 

Persatuan 

Indonesia 
Bekasi Bandung 

Memberika

n 

Pelayanan 

Kepada 

Masyarakat 

dalam 

Segala Hal. 

Menjadi 

Wakil 

Rakyat 

yang 

Amanah. 

Atribut tersebut akan digunakan sebagai nodes untuk 

pembuatan graf dari setiap partai. Setelah pembuatan graf pada 

beberapa partai sudah dilakukan, selanjutnya adalah 

pengelompokkan similarity menggunakan algoritma Node2vec 

pada graf tersebut.  

3.1.6 Pembuatan Visualisasi Topik Pemilu 2019 

Pada tahap ini akan dilakuan visualisasi hasil analisis 

permodelan topik. Visualisasi akan dilakukan dengan 
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pengelompokkan topik menggunakan data yang berisikan 

motivasi dan target calon legislatif berdasarkan partai 

pendukung. Satu partai akan dianggap sebagai satu author. 

Pengkategorian visualisasi dibagi menjadi dua yaitu 

berdasarkan topik dan berdasarkan motivasi.  

Topik akan divisualisasikan menggunakan modul visualisasi 

Python yaitu Plotly. Untuk memudahkan pembuatan 

visualisasi, akan dibuat beberapa file sesuai dengan jenis data 

yang ingin divisualisasikan, baik itu data terkait calon legislatif 

secara umum, maupun analisis mengenai hasil permodelan 

topik yang sudah dilakukan.  
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BAB IV 

PERANCANGAN 

 

Pada bab ini dijelaskan mengenai tahapan perancangan yaitu 

hal atau kegiatan yang diperlukan dalam proses pembuatan 

aplikasi sesuai dengan tahapan yang dijelaskan pada bab 

sebelumnya yaitu metodologi. Bab perancangan ini digunakan 

sebagai panduan untuk melakukan penelitian tugas akhir. 

4.1 Arsitektur Sistem 

 

Gambar 4.1 Arsitektur Sistem 

Pada gambar 4.1 ditampilkan perancangan arsitektur sistem 

yang telah dilakukan untuk mengilustrasikan mengenai sistem 

yang akan dibuat. Sesuai dengan gambar 4.1, pada penelitian ini 
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akan dibuat sebuah sistem yang dapat melakukan crawling data 

calon legislatif DPR dan DPRD dari website KPU. Lalu setelah 

data-data tersebut berhasil dicrawling, data tersebut disimpan 

dalam format CSV dan dilakukan pre-processing menggunakan 

Python. Setelah tahap pre-processing, permodelan topik 

dilakukan menggunakan LDA dan ATM yang terdapat pada 

library Gensim untuk menghasilkan topik. Tahap selanjutnya 

adalah pengelompokkan topik menggunakan library Node2vec 

berdasarkan similarity. Hasil topik dan graf yang didapatkan 

melalui permodelan topik dan pengelompokkan topik akan 

divisualisasikan menggunakan modul Plotly dan Matplotlib.  

4.2 Akuisisi Data 

 

Gambar 4.2 Crawling Data 

4.2.1 Website KPU 

Dalam pembuatan visualisasi pengelompokkan topik motivasi 

dan target calon legislatif, data pertama yang diakuisisi dari 

website KPU adalah data seluruh calon legislatif pada Pemilu 

2019. Seluruh data tersebut dicrawling dan disimpan dalam 

format CSV. Tahap crawling data ini menggunakan PHP 

dengan memanfaatkan JSON pada halaman website KPU 

dimana data mengenai calon legislatif tersedia kemudian 

diambil dalam bentuk array dan disimpan dalam database. Data 

tersebut terdiri dari daerah pemilihan, partai, nama, jenis 

kelamin, lokasi, tahun lahir, agama, status pernikahan, nama 

pasangan, pendidikan terakhir, pekerjaan, status, motivasi dan 

target. Dari hasil crawling tersebut dihasilkan kurang lebih 

39,180 data calon legislatif pada Pemilu 2019. Selain itu, data 

kedua yang berisikan data pemenangan calon legislatif pada 

Pemilu 2019 dicrawling dari website KPU pada bagian Hasil 

Penetapan Calon Terpilih pada masing-masing kategori calon 
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legislatif (DPRD Provinsi dan DPRD Kota). Pada data kedua 

berisikan informasi yang terdiri dari nama calon legislatif 

terpilih, jumlah suara, partai, ranking dan nomor urut pada 

masing-masing kategori. 

4.2.2 Website DPR 

Data calon legislatif DPR diakuisisi dari halaman website DPR 

menggunakan script Python. Library yang digunakan di dalam 

script adalah Requests, CSV dan Beautiful Soup. Beautiful 

Soup dapat melakukan pengambilan data dari sumber HTML 

dengan memanggil elemen yang diinginkan dari HTML 

tersebut. Data yang diambil dari halaman website DPR berupa 

nama, fraksi (partai), dan dapil anggota (caleg terpilih) yang 

berada di sebuah tabel. Library Beautiful Soup dapat membantu 

mengambil data pada kolom ketiga saja tanpa harus mengambil 

data pada tabel secara keseluruhan sehingga dapat 

mempersingkat waktu dalam melakukan pengambilan data. 

Sementara itu, library request digunakan untuk melakukan 

penyesuaian parameter pada HTTP dan CSV digunakan untuk 

mengambil data dalam format CSV.  

4.2.3 Website DPD 

Data calon legislatif DPD diakuisisi dari halaman website DPD 

menggunakan aplikasi ParseHub. ParseHub merupakan aplikasi 

yang dapat melakukan crawling secara mudah dan cepat dan 

dilengkapi dengan Graphic User Interface sehingga dalam 

melakukan crawling tidak diperlukan menggunakan script 

Python. Data yang diambil dari halaman website DPD hanya 

nama anggota DPD karena DPD tidak diusung oleh partai dan 

tidak menggunakan sistem daerah pemilihan (dapil) seperti 

DPR dan DPRD. Nama anggota DPD diunduh dengan format 

file CSV. 

4.3 Pengambilan Data Calon Legislatif 

Pengambilan data merupakan tahapan dimana data didapatkan 

dari hasil crawling yang telah dilakukan pada halaman website 

KPU.  
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Tabel 4.1 Keterangan Atribut Database Keseluruhan Calon Legislatif 

Nama Atribut Keterangan 

dapil 
Merupakan daerah pemilihan calon 

legislatif 

partai 
Merupakan nama partai pendukung 

calon legislatif 

nama 
Merupakan nama lengkap dari calon 

legislatif 

jk 
Merupakan jenis kelamin dari calon 

legislatif 

lokasi Merupakan lokasi pemilihan umum 

tahun_lahir Tahun lahir calon legislatif 

agama Agama calon legislatif 

status Status pernikahan calon legislatif 

motivasi Motivasi dari calon legislatif 

target Target dari calon legislatif 

Tabel 4.2 Keterangan Atribut Database Pemenangan Calon Legislatif 

(DPRD Provinsi/DPRD Kota/DPD/DPR) 

Nama Atribut Keterangan 

nama 
Merupakan nama calon legislatif 

terpilih 

suara 
Merupakan jumlah suara yang 

diperoleh oleh calon legislatif 

partai 
Merupakan partai pendukung calon 

legislatif 

ranking 
Merupakan urutan ranking calon 

legislatif 
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nomor_urut Merupakan nomor urut calon legislatif 

4.4 Load Data 

Load data merupakan tahapan dimana data diproses untuk dapat 

dibaca ke dalam tools sebelum melakukan analisis. Raw data 

(data mentah) yang didapatkan dari crawling sebelumnya 

dimasukkan ke dalam file berformat CSV. Lalu file tersebut 

dimasukkan ke dalam script Python dengan menggunakan 

modul CSV. Adapun data yang dimuat adalah data keseluruhan 

calon legislatif. 

4.5 Pre-processing Data 

Pre-processing Data merupakan kegiatan pembersihan data 

dari karakter atau tag tertentu, memisah setiap kata pada suatu 

kalimat menggunakan tokenization, mengambil dasar kata 

dengan stemming, mengubah seluruh kata menjadi huruf kecil 

dengan case folding dan menghapus kata-kata yang tidak 

memiliki makna dengan stopwords removal. Pada gambar 4.3 

terdapat tahapan preprocessing data yang dilakukan dalam 

penelitian ini. Setelah raw data melewati tahapan pre-

processing data, data disimpan dalam format CSV untuk 

digunakan pada tahapan selanjutnya. 

 

Gambar 4.3 Pre-processing Data 
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4.6 Processing Data 

Pada tahap pemrosesan data, data hasil dari pre-processing 

diubah menjadi corpus dan dictionary dan selanjutnya 

permodelan topik dilakukan dengan LDA. Pada gambar 4.4 

terdapat alur dalam melakukan processing data.  

 

Gambar 4.4 Alur Processing Data 

Pembentukan dictionary dan corpus diperlukan untuk 

melakukan topic modelling, karena data sebelumnya tidak dapat 

langsung digunakan. Dictionary merupakan suatu format data 

yang didalamnya terdapat himpunan kata unik dengan indeks 

tertentu yang dapat memudahkan untuk menampilkan kata 

(seperti ‘model’ yang akan digunakan dalam permodelan 

topik). Sementara itu, corpus adalah suatu format data yang 

berbentuk term-matrix yang berguna untuk melakukan 

percobaan saat melakukan pembentukan model. Gambar 4.5 

menunjukkan bagaimana cara untuk membentuk dictionary dan 

corpus dari data. 

 

Gambar 4.5 Pembentukkan Dictionary dan Corpus 
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Dalam melakukan permodelan topik menggunakan LDA, 

pembentukan model perlu dilakukan menggunakan sebuah 

modul pada Python bernama gensim. Selain itu, input 

parameter juga dibutuhkan dalam melakukan percobaan 

pembetukan model. Selanjutnya, model akan digunakan untuk 

membentuk topik dari seluruh dokumen yang ada. Evaluasi 

dilakukan pada model yang dihasilkan menggunakan perplexity 

yang terdapat pada modul LDA dari library gensim. Model 

terbaik didapatkan ketika hasil perplexity angkanya semakin 

rendah. 

Permodelan topik menggunakan Author Topic Model (ATM) 

juga dilakukan dengan mendefinisikan terlebih dahulu author 

pada setiap dokumen menggunakan author-to-doc. Author-to-

doc berisikan daftar dokumen yang diolah dengan 

memasangkan author (penulis) dengan dokumen yang 

ditulisnya. Pada penelitian ini, author  yang dimaksud adalah 

partai pendukung setiap calon legislatif dan dokumen adalah 

motivasi dan target yang dimiliki suatu partai. Kumpulan 

motivasi dan target didapatkan dari seluruh calon legislatif pada 

partai tersebut. 

4.7 Validasi Model Topik 

Tahap validasi terhadap topik yang telah dihasilkan dari tahap 

sebelumnya bertujuan agar model topik yang dihasilkan sesuai 

dan merupakan topik yang terbaik. Kesesuaian topik yang 

dihasilkan dapat dilihat dari topik dan kata-kata yang terdapat 

di dalam topik tersebut. Dalam proses validasi terdapat dua hal 

yang diperhatikan yaitu jumlah iterasi untuk membentuk topik 

dan nilai perplexity  untuk menentukan jumlah topik yang 

sesuai dan terbaik. Pada gambar 4.6, permodelan topik 

dilakukan dengan menggunakan input dictionary dan corpus, 

menetukan parameter pada jumlah iterasi, menentukan jumlah 

passes dan menentukan jumlah topik yang digunakan. 

Selanjutnya, pada script Python dengan menggunakan Latent 

Dirichlet Allocation (LDA) akan dihasilkan topik-topik yang 

sesuai.  



40 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Validasi Pada Permodelan Topik 

4.8 Analisis Persamaan Topik dan Kategorisasi Topik 

Tahap analisis persamaan topik dilakukan bertujuan untuk 

mengidentifikasi hasil topik dari proses ATM. Analisis topik 

dilakukan dengan melakukan penerjemahan topik-topik yang 

muncul yang telah disesuaikan, dimana topik yang digunakan 

adalah topik yang memiliki rata-rata dan standar deviasi yang 

stabil jika dibandingkan dengan topik-topik lainnya. Setelah 

topik diterjemahkan, topik tersebut kemudian dianalisis 

kesamaannya dari satu topik dengan topik lainnya. Setelah 

didapatkan kesamaannya, terbentuk topik yang dianggap sesuai 

dengan studi kasus dalam penelitian ini. Pembuatan 

kategorisasi topik disesuaikan dengan kata yang terdapat di 

dalam topik disesuaikan dengan setiap hubungan dan 

keterkaitan antar kata di dalam satu topik yang sama. 

4.9 Desain Visualisasi Permodelan Topik 

Topik yang sudah divalidasi dan dianalisis akan 

divisualisasikan dengan membuat beberapa grafik dengan 

bentuk berupa grafik batang atau bar chart. Pemilihan grafik 

berbentuk bar chart dilakukan karena grafik ini dapat 

menunjukkan perbandingan nilai antara item yang berbeda [28]. 

Dengan menggunakan bar chart, pembaca dapat mengetahui 

apakah suatu item mirip atau berbeda berdasarkan nilainya yang 

ditandai oleh panjang pendeknya bar tersebut [29]. Nilai yang 

dibandingkan pada seluruh grafik bar chart dalam penelitian ini 

adalah nilai probabilitas berdasarkan kategori topik, detail kata 

dan author (partai). Selanjutnya, bar chart juga dapat 
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menampilkan komposisi yang membentuk suatu hal. Pada 

penelitian ini, bar chart yang menampilkan visualisasi 

mengenai ‘kategori topik’ menunjukkan adanya komposisi 

suatu kategori yang terbentuk dari beberapa detail kata. Selain 

itu bar chart juga memiliki suatu kelebihan dimana pembaca 

grafik ini dapat memahami persebaran atau distribusi data 

dengan mudah.  

 

Gambar 4.7 Desain Visualisasi Author Pada Tiap Topik 

Pada gambar 4.7 terdapat ilustrasi desain yang akan dibuat 

untuk melakukan visualisasi mengenai ‘author partai’ yang 

memiliki kemungkinan tertinggi motivasi atau targetnya 

muncul pada sebuah topik. Tingginya bar pada grafik tersebut 

ditentukan oleh besar kecilnya probabilitas setiap author. 

Warna yang digunakan pada grafik mengenai ‘author partai’ 

adalah warna gradasi peralihan warna dari ungu ke kuning. Hal 

ini menunjukkan bahwa pada warna ungu yang gelap nilainya 

adalah kecil, sementara pada peralihan warna yang semakin 

cerah seperti kuning nilainya semakin besar. 
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0.8

1

Author A Author B Author C Author D Author E

Visualisasi Author Pada Topik
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Gambar 4.8 Desain Visualisasi Detail Kata Pada Tiap Topik 

Sementara itu untuk desain visualisasi mengenai ‘detail kata’ 

yang muncul pada setiap topik motivasi atau target ditunjukkan 

pada gambar 4.8. Bar chart pada grafik ini tingginya akan 

ditentukan oleh besar kecilnya probabilitas detail kata tersebut 

pada suatu topik. Sama seperti grafik bar chart mengenai 

‘author partai’, pada grafik ‘detail kata’ pemilihan warna yang 

digunakan adalah gradasi peralihan dari ungu ke kuning yang 

menunjukkan besar kecilnya nilai probabilitas suatu kata. 

 

Gambar 4.9 Desain Visualisasi Kategori Pada Tiap Topik 
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Selanjutnya, untuk desain visualisasi mengenai ‘kategori topik’ 

pada masing-masing topik motivasi atau target diilustrasikan 

pada gambar 4.9. Pada grafik ini, nilai probabilitas kategori 

yang dihasilkan merupakan akumulasi atau gabungan nilai 

probabilitas dari beberapa detail kata. Garis yang muncul pada 

bar menandakan beberapa detail kata yang membentuk kategori 

tersebut. Pada grafik bar chart mengenai ‘kategori topik’, 

warna yang digunakan adalah warna yang berbeda antara satu 

bar dengan yang lainnya, yang menunjukkan perbedaan topik 

pada masing-masing bar. 

4.10 Pengelompokkan Similarity dengan Node2vec 

Topik yang telah dihasilkan dengan metode ATM akan diproses 

lebih lanjut menggunakan algoritma Node2vec dan alur 

prosesnya ditampilkan pada gambar 4.10. Algoritma Node2vec 

akan membentuk graf dimana di dalamnya terdapat banyak 

nodes yang terhubung dengan edges. Kata-kata di dalam topik 

akan direpresentasikan dengan nodes yang nantinya akan 

diketahui hubungannya berdasarkan author yang memiliki 

topik tersebut. Algoritma ini akan dijalankan pada Jupyter 

Notebook dan visualisasi berbentuk jaringan akan 

divisualisasikan menggunakan Networkx dan grafik scatter plot 

menggunakan tSNE dan Matplotlib. 

 

Gambar 4.10 Alur Klasifikasi Similarity dengan Node2vec 

Data Loading (Topik dan Author)

Pembentukkan Graf

Pembentukkan Embedding

Menjalankan Node2vec

Visualisasi menggunakan NetworkX, tSNE dan 
Matplotlib
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Halaman sengaja dikosongkan. 
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BAB V 

IMPLEMENTASI 

 

Bab ini berisi penjelasan dari implementasi yang dilakukan 

berdasarkan perancangan yang telah disusun pada tahap 

sebelumnya. Implementasi pada bab ini menghasilkan berbagai 

percobaan terhadap data calon legislatif yang sudah didapatkan 

sebagai dasar dalam penelitian ini. 

5.1 Lingkungan Implementasi 

Dalam melakukan analisis dan visualisasi topik pada motivasi 

dan target calon legislatif, dibutuhkan perangkat  untuk 

menunjang penelitian ini. Daftar perangkat yang digunakan 

ditunjukkan pada tabel 5.1 dan tabel 5.2.  

Tabel 5.1 Spesifikasi Perangkat Keras (Hardware) 

No. Hardware Spesification 

1. Jenis Laptop HP Pavilion AB135TX 

2. Processor Intel® Core™ i7-6500U 

3.  RAM 16 GB 

4.  Hard Disk 1 TB 

Tabel 5.2 Spesifikasi Perangkat Lunak (Software) dan Library 

No. Jenis Software Nama Software 

1. Programming 

Language 

Python 3.8 

2. Text Editor Visual Studio Code 

IDLE (Python 3.8 64 Bit) 

3. Tools Microsoft Office 365 

ParseHub 

4. Library NLTK 

Sastrawi 

Gensim 

Pandas 

Beautiful Soup 

Node2vec 
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5.2 Akuisisi dan Penyimpanan Data 

Akuisisi data merupakan tahap awal yang dilakukan untuk 

mendapatkan data mengenai calon legislatif dari website KPU, 

website DPR dan website DPD. Seluruh calon yang telah 

ditetapkan sebagai pemenang diambil datanya dari website 

tersebut.  

5.2.1 Crawling Data DPRD Kota pada Website KPU 

Dalam proses pengambilan data menggunakan library json, 

request dan CSV sehingga dapat mengakses json pada 

website KPU dan langsung disimpan pada file berformat 

CSV. Data yang diambil berasal dari 16 partai yang 

digunakan beserta kodenya yang terdapat pada tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Detail Kode Partai 

Kode 

Partai 
Nama Kubu Pendukung 

101 Partai Kebangkitan Bangsa 

102 Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 

103 
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDIP) 

104 Partai Golongan Karya (Golkar) 

105 Partai Nasional Demokrat (Nasdem) 

106 
Partai Gerakan Perubahan Indonesia 

(Garuda) 

107 Partai Berkarya 

108 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

109 Partai Persatuan Indonesia (Perindo) 

110 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 

111 Partai Amanat Nasional (PAN) 

112 Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

113 Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 

114 Partai Demokrat 

115 Partai Bulan Bintang (PBB) 

116 
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 

(PKPI) 
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Terdapat dua jenis data yang diambil pada website KPU 

yaitu data hasil penetapan calon legislatif DPRD Provinsi 

dan data hasil penetapan calon legislatif DPRD Kota. Pada 

Kode 5.1 dan Kode 5.2 terdapat script yang digunakan untuk 

melakukan crawling data dari website KPU yang 

sebelumnya telah dijelaskan pada subbab 4.2.1. 

 

Kode 5.1 Kode Untuk Melakukan Crawling Data DPRD Kota 

Crawling data DPRD Kota dilakukan pada website KPU 

dengan mengakses JSON yang ditunjukkan pada kode 5.1. 

Pada halaman website KPU terdapat JSON yang berisikan 

daftar daerah pemilihan (dapil) dengan masing-masing 

kodenya. Agar dapat mengakses data yang dibutuhkan 

dilakukan for looping pada setiap kode daerah pemilihan 

sehingga nantinya tiap kota dan kabupaten dapat diakses. 

Pada JSON kota atau kabupaten terdapat para pemenang 

atau calon legislatif terpilih. Di dalam JSON kecamatan 

tersebut terdapat berbagai data yang dapat diambil dengan 

atribut berupa nama, suara, partai, ranking dan nomor urut 

yang akan disimpan dalam file CSV bernama dprdkota.csv. 

Data tersebut disimpan dalam format file CSV dengan 

menggunakan method write() dan flush() yang ditunjukkan 

pada kode 5.2. 

 

 

1. for i in range(0, len(listkota)): 
2.    urlkota = urlprov2+"/"+str 
3.              (listkota[i])+".json"  
4.    print(urlkota) 
5.    resp = requests.get(urlprov,verify =  
6.           False)   
7.    if len(resp.content) < 1:   
8.       continue 
9.    datakota = resp.json()   
10.    tabkota = datakota[listkota[i]]['dapil']   
11.    listkec = [ k for k in tabkota ]   
12.    print(listkec) 

13.    time.sleep(3) 

14.  
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Kode 5.2 Kode Untuk Melakukan Menyimpan Data Pemenang 

DPRD Kota 

5.2.2 Crawling Data DPRD Provinsi pada Website KPU 

Crawling data DPRD Provinsi dilakukan pada website KPU 

dengan mengakses JSON yang ditunjukkan pada kode 5.3. 

Pada halaman website tersebut terdapat JSON yang 

berisikan daftar daerah pemilihan (dapil) dengan masing-

masing kodenya. Agar dapat mengakses kode daerah 

pemilihan dilakukan for looping pada setiap kode dapil 

untuk mendapatkan kode provinsi. Ketika kode provinsi 

sudah didapatkan, di dalam kode provinsi tersebut terdapat 

data mengenai pemenang atau calon legislatif terpilih berupa 

nama, suara, partai, ranking dan nomor urut. Data tersebut 

akan disimpan dalam file CSV bernama dprdprovinsi.csv. 

1. if len(datakec) > 0: 
2.    for i in range(0, len(datakec)): 
3.       nama = datakec['table'][i]['nama'] 
4.       suara = datakec['table'][i]['suara'] 
5.       partai = datakec['table'][i] 
6.               ['partai'] 
7.       ranking = datakec['table'][i] 
8.               ['ranking'] 
9.       nomor_urut = datakec['table'][i] 
10.                    ['nomor_urut'] 
11.       hasil = str(nama)+";"+str(suara)+" 
12.               ;"+str(partai)+";"+str 
13.               (ranking)+";"+str(nomor_ 
14.               urut)                          
15.        f.write(hasil + "\r\n") 
16.      f.flush() 
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Kode 5.3 Kode Untuk Melakukan Crawling Data DPRD Provinsi 

5.2.3 Crawling Data DPD pada Website DPD 

Crawling data pada website DPD dilakukan dengan 

menggunakan aplikasi scraping bernama ParseHub. Pada 

website DPD data yang diambil berupa nama lengkap, 

alamat, jenis kelamin, partai pengusung, dapil, agama, 

pendidikan, pekerjaan dan status pernikahan yang diunduh 

dalam format csv.  

 

Gambar 5.1 Scraping pada website DPD menggunakan ParseHub 

1. for i in range(0, len(listprovinsi)):   
2.    if len(str(listprovinsi[i])) >= 5: 
3.       urlprov = "https://pemilu2019.kpu.go.id 
4.                /static/json/pc/"+str(tabdapil 
5.                [i])+".json" 
6.    print(urlprov) 
7.    resp = requests.get(urlprov,verify = 
8.           False) 
9.    if len(resp.content) < 1:   
10.       continue 
11.    dataprov = resp.json() 
12.    tabprov = dataprov['table'] 
13.    time.sleep(3) 
14.    print(dataprov) 
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5.2.4 Crawling Data DPR pada Website DPR 

Crawling data DPR dilakukan pada website DPR yang 

ditunjukkan pada kode 5.4. Untuk mendapatkan seluruh 

nama anggota DPR, digunakan method row.findAll() pada 

URL dan menggunakan method dari library BeautifulSoup 

dimana method tersebut akan melacak tabel yang ada pada 

website tersebut dan mengambil konten yang berisikan 

nama. Nama yang didapatkan akan disimpan di dalam file 

CSV yaitu dpr.csv.  

 

Kode 5.4 Kode Untuk Melakukan Crawling Data DPR 

5.3. Pre-Processing Data 

Setelah semua data calon legislatif terkumpul di dalam 

database dengan format CSV, data yang didapatkan perlu 

dilakukan pre-processing yang sebelumnya telah dijelaskan 

pada subbab 4.5. Contoh kode yang digunakaan saat melakukan 

pre-processing data tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Case folding yaitu mengubah seluruh huruf pada motivasi 

dan target menjadi huruf kecil atau lower case yang 

ditunjukkan pada kode 5.5 

  
Kode 5.5 Kode untuk Case Folding 

2.  Tokenization yaitu mengubah kalimat motivasi dan target 

menjadi bentuk per kata. Tokenization dilakukan dengan 

menggunakan sebuah library bernama NLTK yaitu modul 

RegexpTokenizer yang ditunjukkan pada kode 5.6.  

1. for row in soup. 
   findAll('table')[0].tbody.findAll 
   ('tr'): 
2. third_column = 

row.findAll('td')[2].contents 
3. f.writerow(third_column) 

1. #Casefolding 
2. mot_casefold = allmotivasi.casefold()       
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Kode 5.6 Kode untuk Tokenization 

3.  Stemming yaitu mengubah seluruh kata yang ada menjadi 

bentuk kata dasar dengan menggunakan sebuah library 

bernama Sastrawi. Pada library tersebut terdapat sebuah 

method yang dapat melakukan stemming yaitu 

StemmerFactory() yang ditunjukkan pada kode 5.7. 

 

Kode 5.7 Kode untuk Stemming 

4.  Stopwords removal yaitu menghapus kata-kata yang tidak 

memiliki makna berarti atau kata-kata yang sering muncul. 

Kata-kata dihapus dengan melakukan pengurutan kata 

berdasarkan jumlah kemunculan. Berdasarkan urutan 

tersebut, kata-kata dilihat apakah memiliki makna berarti 

atau tidak. Library yang digunakan untuk melakukan 

stopwords removal adalah nltk.corpus dimana terdapat 

sebuah method yaitu stopwords.words(). Bahasa Indonesia 

digunakan untuk melakukan stopwords removal sehingga 

method yang digunakan adalah stopwords.words 

(‘indonesian’) yang ditunjukkan pada kode 5.8.  

 

1. #Tokenization 
2. token_casefold = 

nltk.word_tokenize(mot_casefold) 
3. tokenizer = RegexpTokenizer(r'\w+') 
4. mot_token = 

tokenizer.tokenize(str(token_casefold)) 
5. print (mot_token) 

1. #Stemming                                  
2. factory = StemmerFactory() 
3. stemmer = factory.create_stemmer() 
4. mot_stem = [] 
5. for i in range(0, len(mot_word)): 
      mot_stem.append(stemmer.stem(mot_word 
      [i])) 
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Kode 5.8 Kode untuk Stopwords Removal 

Setelah pre-processing dilakukan hasilnya akan disimpan ke 

dalam sebuah file berformat CSV dengan nama 

‘preprocessing.csv’. 

5.4 Pemrosesan Data (Data Processing) 

Setelah data pre-processing dilakukan, tahap selanjutnya yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan pemrosesan 

data yaitu permodelan topik dengan menggunakan LDA dan 

ATM serta pengelompokkan similarity menggunakan 

Node2vec. Proses yang dilakukan dengan menggunakan LDA 

maupun ATM hampir sama dikarenakan ATM merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari LDA. Setelah topik dihasilkan, 

kemiripan antar topik akan dikelompokkan menggunakan 

Node2vec. Pada subbab ini akan dipaparkan mengenai 

beberapa tahapan yang dilakukan dan sudah dijelaskan pada 

subbab 4.6. 

5.4.1 Proses Memuat Data (Data Loading) 

Pada tahap ini, data yang pada tahap sebelumnya sudah 

mengalami pre-processing dimuat untuk dilakukan 

pemrosesan data dengan menggunakan sebuah library 

bernama CSV. Pada tahapan ini, pemrosesan data 

ditunjukkan pada kode 5.9 yaitu proses load data. Data yang 

akan diolah merupakan data yang akan dijadikan dokumen 

dengan syarat terdapat lebih dari 2 kata pada dokumen 

tersebut sehingga nantinya akan terbentuk sebuah corpus 

yang padat. Corpus ini akan digunakan dalam melakukan 

permodelan topik pada tahap selanjutnya.  

1. #Stopwords 
2. in_stops = 

set(stopwords.words('indonesian')) 
3. mot_word = [] 
4. for word in mot_token: 
5.       if word not in in_stops: 
6.           mot_word.append(word) 
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Kode 5.9 Kode Untuk Memuat Data (Data Loading) 

5.4.2 Proses Pembuatan Dictionary dan Corpus 

Pada subbab 4.6 terdapat penjelasan mengenai pembentukan 

dictionary dan corpus yang akan dilakukan pada penelitian 

ini. Dictionary akan dibuat setelah memuat data (data 

loading). Dictionary dibuat untuk menentukan kata-kata apa 

saja yang dapat digunakan serta mempermudah 

pembentukan model. Hal ini dikarenakan dictionary 

memiliki indeks unik untuk setiap kata di dalamnya. 

Pembuatan dictionary ditunjukkan pada kode 5.10. Pada 

kode 5.10, pembentukan dictionary menggunakan variabel 

min_wordcount yaitu perhitungan kata minimal. Minimal 

word count adalah perhitungan kata di dalam dokumen yang 

berarti sebuah kata akan muncul dalam dictionary apabila 

terdapat minimal 25 kali. Selain itu variabel max_freq juga 

digunakan untuk menentukan frekuensi maksimal 

kemunculan kata tersebut di dalam dokumen. Maximal 

frequency yang digunakan adalah sebesar 90%. Penentuan 

nilai pada kedua variabel max_freq dan min_wordcount 

disesuaikan dengan banyaknya data yang dimuat. Agar 

menghasilkan kata yang relevan percobaan berbagai angka-

angka parameter dilakukan hingga sesuai.  

1. def lda(): 
2.  docs=[] 
3.  i=0 
4.  tokenizer = RegexpTokenizer 
5.        (r'\w+') with open("lda_motivasi 
6.        .csv") as raw: 
7.      reader = csv.reader(raw) 
8.      for row in reader: 
9.          gabung = ''.join(row[0]) 
10.          tokenizer.tokenize(gabung) 
11.          if len(token)>2: 
12.              docs.append(token) 
13.              i=i+1 
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Kode 5.10 Kode Untuk Membuat Dictionary 

Selanjutnya setelah dictionary terbentuk, pembuatan corpus 

dilakukan. Corpus merupakan pembuatan vektor dari kata-

kata di dalam dokumen sehingga saling terhubung. 

Pembuatan corpus ditunjukkan pada kode 5.11. 

Pembentukan corpus perlu dilakukan untuk melakukan 

permodelan topik. Pada penelitian ini terdapat 2 metode 

yang akan dilakukan yaitu ATM (Author-Topic Model) dan 

LDA (Latent-Dirichlet Allocation). 

 

Kode 5.11 Kode Untuk Membuat Corpus 

5.4.3 Proses Pencatatan Nilai Perplexity 

Setiap pembentukkan topik baik menggunakan LDA 

maupun ATM memiliki nilai perplexity. Nilai perplexity 

merupakan angka yang digunakan untuk menilai performa 

serta mengestimasi kemampuan probabilistic model dari 

setiap topik. Semakin kecil nilai perplexity yang dihasilkan 

maka performanya akan semakin baik. Perubahan nilai 

perplexity akan dicatat menggunakan logging pada setiap 

pembentukkan topik dengan jumlah yang ditentukan, 

sehingga dapat diketahui jumlah topik yang paling tepat. 

Kode 5.12 merupakan kode yang berisikan logging untuk 

mencatat nilai perplexity dengan jumlah topik dan passes 

yang sudah ditentukan.  

  

1. dictionary = Dictionary(docs) 
2. max_freq = 0.9 
3. min_wordcount = 20 
4. dictionary.filter_extremes(no_below=min_w

ordcount, no_above=max_freq) 

1. corpus = [dictionary.doc2bow(doc) for doc 
in docs] 
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Kode 5.12 Kode Untuk Membuat Logging 

5.4.4 Proses Pembentukan Topik dengan Metode LDA 

Pada tahap ini, permodelan topik dilakukan dengan 

menggunakan metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) 

yang telah dijelaskan pada subbab 4.6. Pembentukan topik 

menggunakan LDA dengan data motivasi dan target calon 

legislatif dilakukan secara terpisah dengan membuat dua 

buah dokumen CSV. Data motivasi hanya berisikan 

motivasi dari seluruh caleg sementara data target berisikan 

target dari seluruh caleg. Proses pembuatan model topik 

dilakukan sebanyak dua kali yaitu berdasarkan motivasi  dan 

target. Pembuatan model topik ditunjukkan pada kode  5.13.  

 

Kode 5.13 Kode Pembuatan Model Topik dengan Metode LDA 

Parameter yang digunakan dalam melakukan pembentukan 

model topik menggunakan LDA adalah jumlah topik, 

jumlah passes dan jumlah iterasi. Jumlah topik yang 

dibentuk adalah 2 sampai 10 topik. Sementara itu, jumlah 

passes yang ditentukan adalah sebanyak 1000 kali dan 

jumlah iterasi yang ditentukan adalah sebanyak 10000 kali  

agar model topik yang dihasilkan stabil.  

5.4.5 Proses Pembentukan Topik dengan Metode ATM 

Pada tahap ini, permodelan topik dilakukan dengan 

menggunakan metode Author-Topic Model (ATM). 

1. import logging 
2. logger = logging.getLogger() 

1. lda1 = LdaModel(corpus=corpus,  
2.              num_topics=jmltopik, 
3.              id2word=dictionary.id2token, 
4.              alpha = 'auto', 
5.              eta='auto', 
6.              passes=1000, 
7.              eval_every=10, 
8.              iterations=10000) 
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Pembentukan model topik menggunakan topik ini telah 

dijelaskan pada subbab 4.6 dimana metode ini memiliki 

perbedaan dengan metode LDA. Pada metode ATM 

pembentukkan author-to-doc dilakukan dengan 

memasangkan tiap author dengan dokumen yang ada. 

Author yang dimaksud adalah 16 partai pengusung calon 

legislatif. Sehingga, nantinya dapat diketahui partai mana 

saja yang terhubung dengan dokumen yang ada. Permodelan 

topik menggunakan ATM ditunjukkan pada kode 5.14. 

 

Kode 5.14 Kode Pembuatan Author-to-Doc dengan Metode ATM 

Pada kode tersebut ditunjukkan pembuatan dokumen dan 

mapping antara author dengan dokumen menggunakan 

author-to-doc. Setelah author-to-doc terbentuk, dictionary 

dan corpus dibentuk sama seperti dengan pembentukan 

dictionary dan corpus menggunakan metode LDA yang 

ditunjukkan pada kode 5.10 dan 5.11. Selanjutnya, setelah 

author-to-doc, dictionary dan corpus terbentuk, permodelan 

1. def topik(): 
2.  docs=[] 
3.  doc_ids=[] 
4.  i=0 
5.  tokenizer = RegexpTokenizer 
6.                   (r'\w+') 
7.  with open('atm_motivasi.csv') as            
8.        raw: 
9.      reader = csv.reader(raw) 
10.      for row in reader: 
11.          gabung = ''.join(row[1]) 
12.          token = tokenizer. 
13.               tokenize(gabung) 
14.          doc_id = row[0] 
15.          if len(token)>4: 
16.              docs.append(token) 
17.              doc_ids.append(doc_id) 
18.              i=i+1 
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topik menggunakan ATM dapat dilakukan menggunakan 

kode yang ditunjukkan pada kode 5.15. 

Parameter yang digunakan dalam melakukan pembentukan 

model topik menggunakan LDA adalah jumlah topik, 

jumlah passes dan jumlah iterasi. Jumlah topik yang 

dibentuk adalah 2 sampai 10 topik. Sementara itu, jumlah 

passes yang ditentukan adalah sebanyak 1000 kali dan 

jumlah iterasi yang ditentukan adalah sebanyak 10000 kali  

agar model topik yang dihasilkan stabil.  

 

Kode 5.15 Kode Pembuatan Model Topik dengan Metode ATM 

5.4.6 Penyimpanan Model Topik 

Setelah kode permodelan topik LDA dan ATM dijalankan 

sekian kali sesuai dengan jumlah topik yang diinginkan, 

percobaan permodelan tersebut disimpan agar topik yang 

dihasilkan dapat diproses lebih lanjut. Model topik tersebut 

disimpan menggunakan kode yang ditunjukkan pada gambar 

5.16 untuk metode LDA dan 5.17 untuk metode ATM. 

 

Kode 5.16 Kode Penyimpanan Topik dengan Metode ATM 

1. atm1 = AuthorTopicModel(corpus=corpus,  
2.            author2doc=author2doc, 
3.            num_topics=jmltopik, 
4.            id2word=dictionary.id2token,  
5.            alpha = 'auto', 
6.            passes=1000, 
7.            eval_every=10, 
8.            iterations=10000) 
9. model1 = atm1.show_topics(num_topics= 
10. jmltopik, num_words = 15, formatted 
11. =False) 

1. atm1.save('atmmotivasi-' + str(jmltopik) 
+ '-topik.atmmodel') 
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Kode 5.17 Kode Penyimpanan Topik dengan Metode LDA 

5.4.7 Penyimpanan Nilai Probabilitas 

Setelah permodelan topik dilakukan dan hasilnya disimpan, 

probabilitas dihasilkan dari permodelan tersebut. Probabilitas 

merupakan nilai yang dihasilkan dari variabel acak yang 

diamati dan tersembunyi pada sekumpulan dokumen [30]. 

Sementara itu, untuk probabilitas pada author dihasilkan 

berdasarkan distribusi probabilitas pada suatu topik, dan 

probabilitas pada setiap topik dihasilkan berdasarkan distribusi 

probabilitas pada sekumpulan kata-kata. Distribusi probabilitas 

pada suatu topik dalam dokumen yang ditulis oleh beberapa 

author merupakan campuran atau gabungan distribusi yang 

diasosiasikan dengan beberapa penulis. Sehingga, penulis yang 

berbeda memiliki probabilitas yang berbeda pada suatu topik. 

Nilai probabilitas sekumpulan kata-kata, topik dan author 

disimpan dari pencatatan logging dengan format CSV. Kode 

untuk melakukan penyimpanan nilai probabilitas ditunjukkan 

pada kode 5.18. 

 

1. lda1.save('ldamotivasi-' + str(jmltopik) 
+ '-topik.ldaodel') 

1. with open('atmtarget-' + str(jmltopik) +    
'probabilitas.csv','w') as tulisFile: 

2.    tulisFileWriter =  
csv.writer(tulisFile,lineterminator='\n') 

3.     initopik = 0 
4.     i=0 
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Kode 5.18 Kode Penyimpanan Nilai Probabilitas 

5.5 Validasi Permodelan Topik 

Permodelan topik yang telah dihasilkan dari tahapan 

sebelumnya perlu divalidasi yaitu dengan menghitung nilai 

perplexity dari tiap passes yang dihasilkan. Validasi yang 

dilakukan adalah melakukan perbandingan nilai rata-rata dan 

standar deviasi perplexity yang paling baik dan stabil dari 

seluruh topik yang telah dihasilkan. Pada tahap permodelan 

topik, nilai perplexity telah disimpan dari pencatatan logging 

dengan format CSV dan selanjutnya diolah menggunakan 

Microsoft Excel. Kode untuk melakukan penyimpanan nilai 

perplexity ditunjukkan pada kode 5.19. 

5.     for keys in author2doc: 
6.  cobaauthor = author_vecs[i][0][0] 
7.  cobatopik  = author_vecs[i][0][1] 
8.  if len(author_vecs[i])>1: 
9.      d=0 
10.   for items in author_vecs[i]: 
11.        cobaauthor2 = author_vecs[i][d][0] 
12.  cobatopik2  = author_vecs[i][d][1]   

tulisFileWriter.writerow([keys,cobatopik2 
13. ,cobaauthor2]) 
14.   d=d+1 
15.   else:       

tulisFileWriter.writerow([keys,cobatopik, 
16. cobaauthor]) 
17.    i=i+1 
18.   tulisFile.close() 
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Kode 5.19 Kode Penyimpanan Nilai Perplexity 

5.6 Analisis Topik 

Pada tahap ini, analisis topik berdasarkan nilai perplexity 

dilakukan agar dapat mengetahui berapa jumlah topik yang 

paling optimal. Analisis topik dilakukan sesuai dengan alur 

yang telah dijelaskan pada subbab 4.6. Berdasarkan hasil 

analisis rata-rata dan standar deviasi nilai perplexity, 

selanjutnya dilakukan analisis kata-kata dan probabilitas 

kemunculan kata tersebut di dalam topik tersebut. Analisis kata 

serta probabilitasnya dapat dilakukan dengan penyimpanan 

kata-kata serta probabilitas munculnya author di dalam file 

CSV sehingga dapat dianalisis lebih lanjut. Kata pada topik 

merupakan items di dalam list top_topics yang hasilnya akan 

disimpan di dalam file CSV menggunakan kode yang 

ditunjukkan pada kode 5.20. 

1. for x in lines: 
2.    try: 
3.       found = re.search('per-word  
4.               bound, (.+?) perplexity' 
5.               , x).group(1) 
6.       f = open('atmmotivasi-' + str 
7.           (jmltopik) + '-perplexity. 
8.           csv', 'a+') 
9.       f.write("\n"+found) 
10.    except AttributeError: 
11.       found = 'not found' 
12. print('perplexity done') 
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Kode 5.20 Kode Penyimpanan Kata dari Topik 

Selanjutnya, sesudah hasil analisis kata-kata topik dilakukan, 

analisis mengenai probabilitas author dari suatu topik perlu 

dilakukan agar partai yang paling banyak memiliki suatu topik 

dapat diperlihatkan. Nilai probabilitas dan authornya disimpan 

dalam bentuk CSV yang ditunjukkan pada kode 5.21. 

 

 

1. with open('atmmotivasi-' + str(jmltopik) 
+ '-topik-detail.csv','w') as tulisFile: 

2.    tulisFileWriter =       
3.    csv.writer(tulisFile,lineterminator 
4.    ='\n') 
5.    d=0 
6.    for items in top_topics: 
7.       v=0 
8.       for items in top_topics[0][0]: 
9.    h = top_topics[d][0][v][0] 
10.    w = top_topics[d][0][v][1] 
11.    v=v+1 
12.    

tulisFileWriter.writerow([d,h,w]) 
13.    if v ==10: 
14.       break 
15.       d=d+1 
16.    tulisFile.close() 
17.    print('topic detail done') 
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Kode 5.21 Kode Penyimpanan Probabilitas dan Author dari Topik 

5.7 Visualisasi Permodelan Topik 

Model dengan jumlah topik terbaik berdasarkan nilai perplexity 

dan probabilitas telah ditentukan pada subbab sebelumnya. 

Selanjutnya, visualisasi dilakukan untuk setiap topik yang telah 

ditentukan. Visualisasi topik dilakukan dengan menggunakan 

modul Python yaitu Plotly. Visualisasi terbagi menjadi 

beberapa visualisasi yaitu topik mengenai motivasi dan target. 

Visualisasi dilakukan dengan membentuk beberapa jenis grafik 

sebagai berikut: 

5.7.1 Visualisasi Rekapitulasi Motivasi dan Target 

Visualisasi dilakukan berdasarkan jumlah motivasi dan target 

1. with open('atmmotivasi-' + str(jmltopik) 
+ 'probabilitas.csv','w') as tulisFile: 

2.    tulisFileWriter = 
csv.writer(tulisFile,lineterminator='\n') 

3.    initopik = 0 
4.    i=0 
5.    for keys in author2doc: 
6.       cobaauthor = author_vecs[i][0][0] 
7.       cobatopik  = author_vecs[i][0][1] 
8.       if len(author_vecs[i])>1: 
9.          d=0 
10.   for items in author_vecs[i]: 
11.      cobaauthor2 = author_vecs 
12.            [i][d][0] 
13.      cobatopik2  = author_vecs 
14.            [i][d][1] 
15. tulisFileWriter.writerow([keys,cobatopik2

,cobaauthor2]) 
16.      d=d+1 
17.       else:   

tulisFileWriter.writerow([keys,cobatopik,
cobaauthor]) 

18.       i=i+1 
19.    tulisFile.close() 
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secara keseluruhan oleh tiap partai. Pada visualisasi ini terdapat 

perbandingan jumlah motivasi dan target yang dimiliki tiap 

partai. 

5.7.2 Visualisasi Hasil Permodelan Topik  

Setelah ditentukan model dengan jumlah topik terbaik, pada 

tahap ini hasil topik akan divisualisasikan.  Visualisasi ini 

dilakukan berdasarkan permodelan topik yang dihasilkan. 

Visualisasi menggunakan Plotly Express yaitu salah satu 

library di Python. Visualisasi dilakukan dengan membuat 

beberapa dokumen file, yaitu: 

Visualisasi dilakukan dengan menggunakan partai 

pendukung calon legislatif. Pada visualisasi ini akan 

dimunculkan topik apa yang mungkin ditampilkan oleh tiap 

partai baik untuk motivasi maupun target secara 

keseluruhan. Selain itu, visualisasi topik oleh pemenangan 

calon legislatif juga ditampilkan. 

1. Visualisasi setiap kategori topik yang dihasilkan dari 

permodelan topik LDA dan ATM. Dalam visualisasi ini, 

dapat diketahui informasi mengenai probabilitas setiap 

topik. Pembuatan visualisasi dilakukan dengan 

menggunakan 3 kolom data pada file csv yaitu nama 

kategori topik, detail kata dan nilai probabilitas. 
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a. Memuat Modul dan Library 

 

Kode 5.22 Library dan Modul yang Digunakan Untuk 

Visualisasi 

Kode 5.22 menampilkan library apa saja yang 

digunakan untuk melakukan visualisasi. Library plotly, 

dash dan pandas digunakan untuk melakukan 

visualisasi. 

b. Data Loading 

 
Kode 5.23 Data Loading pada Algoritma Node2vec 

Kode 5.23 merupakan kode yang digunakan untuk 

memuat data berasal dari file csv. 

c. Menentukan Value Sumbu X 

 

1. import pandas as pd  
2. import datetime as dt 
3. import dash          
4. import dash_core_components as dcc 
5. import dash_html_components as html 
6. from dash.dependencies import Input, 

Output 
7. import plotly        
8. import plotly.express as px 
9. import os, re, csv 

1. df = 
pd.read_csv("visualisasi_lda_motivasi.
csv") 

1. html.Div([ 
2.      html.Label(['X-axis 

berdasarkan:'],style={'font-weight': 
'bold', 'font-family':'Arial'}), 

3.      dcc.RadioItems( 
4.      id='xaxis_raditem', 
5.  



65 

 

 

 

 

Kode 5.24 Value Pada Sumbu X Grafik Kategori Topik 

Untuk menentukan data yang digunakan untuk 

merepresentasikan sumbu x pada grafik, value yang 

digunakan adalah kategori topik dan detail kata yang 

ditunjukkan pada kode 5.24. 

d. Menentukan Value Sumbu Y 

 

Kode 5.25 Value Pada Sumbu Y Grafik Kategori Topik 

5.      options=[ 
6.           {'label': 'Kategor 
7. Motivasi', 'value': 'Kategori 
8. Motivasi'}, 
9.           {'label': 'Detail Kata', 
10. 'value': 'Detail Kata'}, 
11.              ], 
12.       value='Detail Kata', 
13.       style={"width": "50%", 'font- 
14. family':'Arial'} 
15.       ), 
16. ]), 

1. html.Div([ 
2.      html.Label(['Y-axis 

berdasarkan:'],style={'font-weight': 
'bold', 'font-family':'Arial'}), 

3.      dcc.RadioItems( 
4.      id='yaxis_raditem', 
5.      options=[ 
6.           {'label': 'Probabilitas’, 

'value': 'Probabilitas'}      
value='Probabilitas', 

7.       style={"width": "50%", 'font-
family':'Arial'} 

8.       ), 
9. ]), 
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Sementara itu, pada sumbu Y grafik, value yang 

digunakan adalah nilai probabilitas yang ditunjukkan 

pada kode 5.25. 

e. Membuat Bar Chart 

 
Kode 5.26 Pembuatan Bar Chart 

Setelah menentukan value yang digunakan, 

selanjutnya pembuatan bar chart dilakukan dengan 

menentukan x axis, y axis, dan bentuk barnya yaitu 

stack dan dikategorikan berdasarkan ‘motivasi’ dan 

‘target’. Contoh hasil visualisasi berdasarkan 

kategori ditampilkan pada gambar 5.2 dan hasil 

visualisasi berdasarkan detail kata ditampilkan pada 

gambar 5.3. 

 

1. def update_graph(x_axis, y_axis): 
2.     dff = df  
3.     barchart=px.bar( 
4.             data_frame=dff, 
5.             x=x_axis, 
6.             y=y_axis, 
7.             '+x_axis, 
8.             color='Isu', 
9.             barmode='stack', 
10. ) 
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Gambar 5.2 Contoh Hasil Visualisasi Berdasarkan Kategori 

Topik 

 

Gambar 5.3 Contoh Hasil Visualisasi Berdasarkan Detail 

Kata 

2. Visualisasi dilakukan dengan menggunakan representasi 

kata-kata pendukung topik yang dibahas oleh partai. Pada 

visualisasi ini, detail partai pendukung yang dihasilkan 

dari permodelan topik menggunakan ATM akan 

ditampilkan. Cara pembuatan visualisasi sama seperti 

pada poin nomor 1, namun value yang digunakan pada 

sumbu x adalah data partai yang dihasilkan dari ATM 

yang ditunjukkan pada kode 5.26. 

 

Kode 5.26 Value Pada Sumbu X Grafik Partai 

1. options=[ 
2.         {'label': 'Kategori Motivasi', 

'value': 'Kategori Motivasi'}, 
3.         {'label': 'Detail Partai', 

'value': 'Detail Partai'}, 
4.         ], 
5.         value='Detail Partai', 
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Selebihnya, kode yang digunakan untuk melakukan 

visualisasi partai sama seperti pada kode yang digunakan 

untuk melakukan visualisasi kategori topik. Pada gambar 

5.4 terdapat contoh grafik yang dihasilkan yang 

menampilkan visualisasi beberapa partai dengan 

probabilitas tertinggi pada suatu topik. 

 

Gambar 5.4 Contoh Hasil Visualisasi Berdasarkan Partai 

5.8 Pengelompokkan Similarity dengan Node2vec 

5.8.1 Data Loading 

Setelah visualisasi menggunakan metode ATM dilakukan, 

pengelompokkan similarity menggunakan Node2vec 

dilakukan. Data yang digunakan pada proses ini merupakan 

data partai pendukung, nama calon legislatif serta topik yang 

dihasilkan dari motivasi dan target dari metode ATM. Data 

ini disimpan dalam format CSV yang selanjutnya akan 

dimuat menggunakan kode 5.27. 

 

Kode 5.27 Data Loading pada Algoritma Node2vec 

1. df = pd.read_csv("node2vec-
motivasidantarget.csv") 
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5.8.2 Pembuatan Graph 

Pembuatan graph menggunakan data yang telah dimuat 

sebelumnya perlu dilakukan sebelum algoritma Node2vec 

dijalankan. Terdapat beberapa parameter yang digunakan 

yaitu detail kata pada topik, kategori topik dan partai. 

Sehingga, pembuatan graph dilakukan dengan 

menghubungkan kata ke kategori, kategori ke partai, dan 

partai ke kata. Kode yang digunakan untuk membuat graf ini 

ditunjukkan pada kode 5.28. 

 

Kode 5.28 Pembuatan Graf 

Setelah graph berhasil dibuat, tahap selanjutnya adalah 

menggunakan graf tersebut dengan library Networkx 

sehingga hubungan antar nodes di dalam graph dapat dilihat 

yang terdapat pada kode 5.29. 

1. g = nx.from_pandas_edgelist(df, 
source='kategori', target='kata0') 

2. g = nx.from_pandas_edgelist(df, 
source='kategori', target='kata1') 

3. g = nx.from_pandas_edgelist(df, 
source='kategori', target='kata2') 

4. g = nx.from_pandas_edgelist(df, 
source='kategori', target='kata3') 

5. g = nx.from_pandas_edgelist(df, 
source='kategori', target='kata4') 

6. g = nx.from_pandas_edgelist(df, 
source='partai', target='kategori') 

7. g.add_edges_from(listpartaikata0,weigh
t=1, label="partaikata0edge") 

8. g.add_edges_from(listpartaikata1,weigh
t=1, label="partaikata1edge") 

9. g.add_edges_from(listpartaikata2,weigh
t=1, label="partaikata2edge") 

10. g.add_edges_from(listpartaikata3,weigh
t=1, label="partaikata3edge") 

11. g.add_edges_from(listpartaikata4,weigh
t=1, label="partaikata3edge") 

12.  
13.  
14.  



70 

 

 

 

 

Kode 5.29 Penggunaan Networkx untuk Visualisasi Network 

Setelah itu, graph yang sudah dibuat digunakan pada 

algoritma Node2vec yang ditunjukkan pada kode 5.30. 

Terdapat beberapa parameter yang digunakan pada 

algoritma ini yaitu dimensions, walk_length, num_walks dan 

workers. Dimensi yang digunakan adalah 50 untuk 

menghasilkan jumlah nodes yang muncul, walk length 

bernilai 16 untuk menentukan jumlah nodes yang digunakan 

dalam iterasi random walk, dan number of walks bernilai 100 

untuk menentukan perjalanan acak yang dihasilkan dari 

setiap node yang ada di dalam graf.  

 

Kode 5.30 Kode Algoritma Node2vec 

1. fig, ax = 
plt.subplots(figsize=(19,15)) 

2. layout = 
nx.spring_layout(g,iterations=50) 

3. nx.draw_networkx_nodes(g, layout, ax = 
ax, labels = True) 

4. nx.draw_networkx_edges(g, layout, ax = 
ax) 

5. _ = nx.draw_networkx_labels(g, layout, 
labels, ax=ax) 

6. partaipopuler = [namapartai for 
namapartai in df.partai if 
g.degree(namapartai) > 1] 

7. nx.draw_networkx_nodes(g, layout, 
nodelist=partaipopuler, 
node_color='orange', node_size=150) 

1. node2vec = Node2Vec(g, dimensions=50, 
walk_length=16, num_walks=100, 
workers=4) 

2. model = node2vec.fit(window=10, 
min_count=1, batch_words=4)  
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5.8.3 Pembuatan Embedding 

Embedding dari sebuah graf merupakan transformasi dari 

bentuk graf menjadi bentuk vektor. Untuk mengubah graf, 

data yang telah dimuat perlu diubah menjadi nodes terlebih 

dahulu dengan mengubah data tersebut menjadi list 

menggunakan kode yang ditunjukkan pada Kode 5.31 

sebagai berikut. 

 

Kode 5.31 Kode Pembuatan Embedding 

5.8.4 Visualisasi Menggunakan t-SNE dan Matplotlib 

Visualisasi menggunakan t-SNE dilakukan setelah 

pembuatan embedding dilakukan. t-SNE merupakan t-

Distributed Stochastic Neighboor Embedding dimana teknik 

ini dapat melakukan distribusi pada ruang berdimensi 

rendah untuk melakukan visualisasi dua dimensi. Kode 

untuk menggunakan t-SNE ditunjukkan pada kode 5.32 

dimana terdapat beberapa variable yang digunakan yaitu 

n_components, random_state, dan perplexity. 

n_components bernilai 2 menunjukkan jumlah komponen 

jenis nodes yang akan ditampilkan dalam grafik, 

random_state merupakan angka acak yang digunakan untuk 

memisahkan nodes, dan perplexity bernilai 15 merupakan 

angka yang digunakan untuk menghasilkan model yang baik 

dan stabil. 

 

Kode 5.32 Kode Algoritma t-SNE 

Pembuatan visualisasi menggunakan matplotlib dilakukan 

setelah menjalankan algoritma t-SNE. Visualisasi yang 

1. embeddings = np.array([model.wv[x] for 
x in nodepartai]) 

2. embeddings 

1. tsne = TSNE(n_components=2, 
random_state=7, perplexity=15) 

2. embeddings_2d = 
tsne.fit_transform(embeddings) 
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dibuat berbentuk scatter plot yang ditunjukkan pada kode 

5.33. 

 

Kode 5.33 Kode untuk Membuat Grafik dengan Matplotlib 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. figure = plt.figure(figsize=(11,9)) 
2. ax = figure.add_subplot(111) 
3. ax.scatter(embeddings_2d[:,0], 

embeddings_2d[:,1], c=colors) 
4. i = 0 
5. for partaiku in nodepartai2: 
6.     ax.annotate(partaiku, 

(embeddings_2d[i,0], embeddings_2d[i, 
1])) 

7.     i=i+1 
8. partai_legend=[mpatches.Patch(color=co

lor, label=df.partai.unique()) for 
df.partai, color in 
warna_kategori.items()] 

9. ax.legend(handles=partai_legend); 
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BAB VI 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini berisi penjelasan dari hasil serta pembahasan yang 

telah dihasilkan dari bab implementasi yaitu permodelan topik 

yang telah dilakukan. Pembahasan dimulai dari melakukan 

analisis data calon legislatif yang telah dikumpulkan secara 

umum, analisis permodelan topik menggunakan ATM dan 

LDA, serta analisis validasi menggunakan nilai perplexity dan 

probabilitas terhadap topik yang digunakan. 

6.1 Dataset Calon Legislatif Secara Umum 

Akumulasi data calon legislatif yang berhasil didapatkan secara 

keseluruhan adalah sebanyak 36.889 baris. Namun, dari seluruh 

data yang didapatkan hanya sebanyak 5.084 data calon legislatif 

yang memiliki motivasi dan target, sisanya bernilai null.  

 
Gambar 6.1 Akumulasi Data Calon Legislatif 

Dari data yang sudah dibersihkan, diketahui bahwa masing-

masing partai memiliki data calon legislatif dengan motivasi 

dan target dengan jumlah tertentu yang ditunjukkan pada tabel 

6.1. 
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Tabel 6.1 Data Total Calon Legislatif 

Partai 

Jumlah Data 

Caleg Secara 

Keseluruhan 

Jumlah Data 

Caleg dengan 

Motivasi/Target 

Partai Kebangkitan 

Bangsa 

2647 501 

Partai Gerakan 

Indonesia Raya 

(Gerindra) 

2736 358 

Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan 

(PDIP) 

2745 271 

Partai Golongan 

Karya (Golkar) 

2762 433 

Partai Nasional 

Demokrat (Nasdem) 

2770 230 

Partai Gerakan 

Perubahan Indonesia 

(Garuda) 

1080 227 

Partai Berkarya 2200 523 

Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS) 

2525 523 

Partai Persatuan 

Indonesia (Perindo) 

2496 471 

Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) 

2401 252 

Partai Amanat 

Nasional (PAN) 

1752 386 

Partai Solidaritas 

Indonesia (PSI) 

2689 209 

Partai Hati Nurani 

Rakyat (Hanura) 

2377 225 

Partai Demokrat 2791 386 

Partai Bulan Bintang 

(PBB) 

1910 86 

Partai Keadilan dan 

Persatuan Indonesia 

(PKPI) 

1188 91 
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Berdasarkan tabel 6.1, dapat diketahui bahwa perbandingan 

data calon legislatif yang memiliki motivasi dan target dengan 

data calon legislatif secara keseluruhan memiliki perbedaan 

yang cukup jauh. Gambar 6.1 menggambarkan sebaran data 

pada setiap partai. Terdapat grafik yang menunjukkan bahwa 

rata-rata calon legislatif yang memiliki motivasi dan target 

kurang dari 500 orang dari keseluruhan jumlah data yang 

berkisar di antara 1000-2000 orang tiap partainya. 

 
Gambar 6.2 Persebaran Data Calon Legislatif 

6.2 Pre-processing Data 

Pre-processing data dilakukan dengan melakukan beberapa 

tahapan yaitu case-folding, tokenization, stemming dan 

stopwords removal. Pada tabel 6.2, terdapat perubahan jumlah 

dokumen dari sebelum hingga setelah pre-processing 

dilakukan. 

Tabel 6.2 Hasil Pre-Processing 

Jumlah dokumen sebelum 

pre-processing  
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Total dokumen setelah pre-

processing 

3.927 

Total token unik 1.377 

Total author 16 

6.3 Permodelan Topik dan Validasi 

Validasi yang dilakukan saat melakukan permodelan topik 

adalah dengan melakukan pencatatan hasil perplexity yang 

didapatkan dari proses permodelan. Hasil perplexity nantinya 

akan diolah untuk mengetahui topik terbaik. 

6.3.1 Permodelan Topik Menggunakan Latent Dirichlet 

Allocation 

Untuk menentukan jumlah topik yang sesuai menggunakan 

metode Latent Dirichlet Allocation (LDA), dilakukan 9 kali 

percobaan dari 2 hingga 10. Percobaan dilakukan dengan 

menentukan angka passes dan iterasi yang sama pada setiap 

percobaan, yang berubah hanya angka jumlah topik yang 

diinginkan. 

 

 Gambar 6.3 Perbandingan Perplexity Motivasi dengan LDA 
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 Gambar 6.4 Perbandingan Perplexity Target dengan LDA 

Proses permodelan dilakukan dengan menetapkan angka 

passes sebesar 1000 dan iterasi sebesar 10000, untuk 

mengetahui model yang stabil ditunjukkan oleh gambar 6.3 

dan 6.4. Setelah menentukan model yang paling stabil, pada 

tahap selanjutnya perhitungan rata-rata, standar deviasi, nilai 

minimum dan nilai maksimum setiap topik pada motivasi 

dan target.  

 
 Gambar 6.5 Rata-Rata Perplexity Motivasi dengan LDA 
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 Gambar 6.6 Rata-Rata Perplexity Target dengan LDA 

Gambar 6.5 dan 6.6 menunjukkan rata-rata perplexity pada 

proses permodelan topik dari 2 topik hingga 10 topik pada 

motivasi dan target. Semakin rendah jumlah topik yang 

digunakan, maka keragaman kata juga semakin sedikit pada 

topik tersebut. Selain itu, perhitungan standar deviasi 

perplexity pada setiap jumlah topik juga menunjukkan 

keragaman kata yang ditunjukkan pada gambar 6.7 dan 6.8. 

 
 Gambar 6.7 Standar Deviasi Perplexity Motivasi dengan LDA 
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Gambar 6.8 Standar Deviasi Perplexity Target dengan LDA 

6.3.1.1 Analisis Penentuan Jumlah Topik LDA 

a. Jumlah Topik Motivasi Menggunakan LDA 

Selanjutnya penentuan jumlah topik pada motivasi dan 

target dilakukan berdasarkan perhitungan rata-rata dan 

standar deviasi perplexity yang sudah dilakukan pada setiap 

model topik dengan jumlah yang berbeda dari 2 hingga 10. 

Tabel 6.3 Perbandingan Nilai Perplexity (LDA-Motivasi) 

 2 

Topik 

3 

Topik 

4 

Topik 

5 

Topik 

6 

Topik 

7 

Topik 

8 

Topik 

9 

Topik 

10 

Topik 

Rata-

rata 
19.3 18.8 18.7 17.1 17.5 18.4 17.1 17.4 17.9 

Stdev 0.26 0.14 0.16 0.16 0.16 0.14 0.14 0.26 0.16 

Max 22 21.4 21.5 20.7 20.9 21.4 20.3 21.3 21.3 

Min 19.2 18.8 18.6 17 17.5 18.3 17 17.3 17.8 

Berdasarkan tabel 6.3, dapat diketahui sebaran nilai 

berdasarkan rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan 

nilai maksimum dari setiap permodelan topik menggunakan 

data motivasi. Dapat dilihat bahwa topik motivasi yang 

memungkinkan untuk dipilih ditunjukkan pada topik dengan 

jumlah 5, 6 atau 8 disebabkan oleh nilai rata-rata perplexity 

yang rendah dan stabil jika dibandingkan jumlah topik 

lainnya. 
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Tabel 6.4 Hasil Topik 5 pada Motivasi (LDA) 

Hasil Topik 5 

Bangun 
Abdi 

Indonesia 

Politik 

Masyarakat 
Jakarta 

Tata 

Sejahtera 

Gerindra 
Ekonomi 

Daerah 

Bangsa 

Karya 
Lil 

Rakyat 

Maju 

Negara 
Baik 

Alamin 

Aspirasi 
Partai 

Wujud 

Bumi 

Juang 
Provinsi 

Perintah 

Adil 

Rahmat 
Kontribusi 

Utara 

Ubah 

2019 
Wakil 

Besar 

Aceh 

Muda 
Presiden 

Perempuan 

1 
Menang 

Layan 

NTT 

Prabowo 
Hak 

Pilih 

Manfaat 

Kerja 
Bawa 

Tingkat 

DPRD 

Nusa 
Buat 

Jawa 

Penting 

Legislatif 
Sulawesi 

 

Wujud 
Bangun 

Salur 

Barat 

Orang 
Sehat 

Pikir 

Kaum 

Syariat 
Milu 

Suara 

Wanita 

Kelola 
Bijak 

Bantu  

Menang 

Anggota 
1 

Total Kata: 70 

Tabel 6.5 Hasil Topik 6 pada Motivasi (LDA) 

Hasil Topik 6 

Politik 

Masyarakat 

2019 
Partai 

Rakyat 

Lil 

Sejahtera 
Presiden 

Maju 

Bangun 

Juang 
Alamin 

Tingkat 

Prabowo 

Besar 
Daerah 

Aspirasi 

Bumi 

Aceh 
Abdi 

Demokrasi 

Jawa 

Utara 
Kaum 

Sumbang 

Jakarta 

Mandiri 
Menang 

DPRD 

Tenaga 

Awal 
Bingkai 

Wilayah 

Suara 

Islam 
Jalan 

Milu 

Gerindra 

Sulaw 
Masyarakat 

Negara 

Ubah 

Kelola 
Dapil 

Didik 

Hak 

Dewan 
Daya 

Sdm 

Demokrat 

Kembang 
Muda 

Pikir 

Adil 

Tata 
Anggota 

Penting 

Bawa 

Peran 
Provinsi 

Wakil 

Ekonomi 

Kerja 
Barat 

1 

Bangsa 

Pilih 
Hidup 

Syariat 

Calon 

Salur 
Perempuan 

Kontribusi 

Indonesia 

Partisipasi 
Bantu 

Rahmat 

Wujud 

Perintah 
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Total Kata: 79 

Tabel 6.6 Hasil Topik 8 pada Motivasi (LDA) 

Hasil Topik 8 

Politik 

Masyarakat 

Bangsa 

Bangun 
Maju 

Perempuan 

Rakyat 

Partai 
Gerindra 

DPRD 

Kelola 

Hidup 
Sejahtera 

Wanita 

Prabowo 

Anak 

Bumi 

Salur 

Perintah 

1 
Lembaga 

Muda 

Kontribusi 

Calon 
Bawa 

Partisipasi 

Rakyat 

Menang 

Barat 
Penuh 

Baik 

Tenaga 

Indonesia 
Bidang 

Alamin 

NTT 

Kaum 
Penting 

Bantu 

Makmur 

Manfaat 

Mandiri 

Wujud 

DKI 

Jawa 
Sistem 

Bijak 

Provinsi 

Adil 
Suara 

Tingkat 

Legislatif 

Wakil 

Presiden 
Besar 

Tampung 

Syariat 

Ekonomi 
Dunia 

Demokrasi 

Kerja 

Amanah 
Manusia 

Aceh 

Panggil 

Didik 

Nyata 

Bingkai 

Utara 

Dapil 
Kondisi 

Peran 

Nusa 

Milu 
Jadi 

Tenggara 

Sumbang 

Orang 

Lil 
Aspirasi 

Negara 

Daerah 

Jakarta 
Hak 

Juang 

Masyarakat 

Islam 
Layan 

Tata 

Kabupaten 

Rahmat 

Abdi 

Pikir 

Karya 

Anggota 
Pilih 

Jalan 

Ubah 

2019 

Total Kata: 99 

Jika dilakukan perbandingan detail kata berdasarkan tabel 

6.4, 6.5 dan 6.6, model dengan 5 topik memiliki cakupan 

kata yang lebih efektif disebabkan jumlah total kata yang 

lebih sedikit jika dibandingkan dengan model 6 topik atau 

model 8 topik. Model 6 topik dan model 8 topik memiliki 

jumlah detail kata yang lebih banyak dibandingkan dengan 

model 5 topik. Dengan topik berjumlah 5 sudah dapat 

mewakilkan berbagai kategori penting yang dapat 

digunakan untuk merepresentasikan topik apa saja yang 

dibahas oleh caleg dari 14 partai peserta Pemilihan Umum 

2019. Selain itu, kata-kata yang menyusun model 5 topik 
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juga memiliki makna yang lebih luas jika dibandingkan 

dengan model lainnya. 

b. Jumlah Topik Target Menggunakan LDA 

Tabel 6.7 Perbandingan Nilai Perplexity (LDA-Target) 

 2 

Topik 

3 

Topik 

4 

Topik 

5 

Topik 

6 

Topik 

7 

Topik 

8 

Topik 

9 

Topik 

10 

Topik 

Rata-

rata 
21.1 21.5 21.2 21.0 21.8 20.8 21.0 20.9 20.4 

Stdev 0.17 0.18 0.16 0.22 0.22 0.19 0.19 0.24 0.25 

Max 24 25.4 24.9 25 25.7 25.1 25.1 26.3 26.3 

Min 21.1 21.5 21.2 20.9 21.7 20.8 20.9 20.8 20.3 

Berdasarkan tabel 6.7 dapat diketahui sebaran nilai 

berdasarkan rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan 

nilai maksimum dari setiap permodelan topik menggunakan 

data target. Topik yang memiliki kemungkinan untuk dipilih 

adalah topik dengan jumlah 2, 5 atau 7 dikarenakan nilai 

rata-rata yang rendah.  

Tabel 6.8 Hasil Topik 2 pada Target (LDA) 

Hasil Topik 2 

Masyarakat 

Juang 

Daerah 
Perempuan 

Rakyat 

Kaum 

Ekonomi 
Anak 

Didik 

Kota 

Aceh 
 

Bangun 

Maju 

Abdi 

Total Kata: 14 

Tabel 6.9 Hasil Topik 5 pada Target (LDA) 

Hasil Topik 5 

DPRD 

Bangun 

Masyarakat 

Juang 
2019 

Peran 

Provinsi 

Kerja 
Kaum 

2024 

Jalan 

Besar 

Dapil 

Utara 

Didik 

Prov 
Anggar 

Kalimantan 

Undang 

RI 
Hidup 

Nasional 

DPR 

Pilih 

Program 

Jadi 

Riau 

Malu 
Wujud 

Bidang 

Dengar 

Tugas 
Manusia 

Kembang 

Bangsa 

Partai 

Ekonomi 

Milu 

Dewan 

Perintah 
Tani 

Bijak 

Bawah 

Anggota 
Daerah 

Tingkat 

Aspirasi 

Menang 
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Rakyat 
Perempuan 

Pkb 

Legislatif 

Selatan 

1 
Infrastruktur 

Adil 

Penting 

Bela 

Sejahtera 
Hak 

Anak 

3 

Fungsi 

Kursi 
Daya 

Maju 

Cipta 

 

Total Kata: 67 

Tabel 6.10 Hasil Topik 7 pada Target (LDA) 

Detail Kata Topik 7 

Perintah 
Masyarakat 

2019 

Daerah 

DPRD 
Rakyat 

Hidup 

3 

Laksana 
Kaum 

Dewan 

Fungsi 

Bijak 
Dapil 

PKB 

Besar 

Perempuan 
Barat 

Anak 

Wakil 

Kalimantan 

Nasional 
Jakarta 

Kerja 

Baik 

Keluarga 
Desa 

Perda 

Salur 

Lapang 
Suara 

Jadi 

Pilih 

Utara 
Jalan 

Awas 

NTT 

Gerindra 
Negara 

Adil 

Malu 

Banten 

RI 
Tingkat 

Jawa 

Daya 

Program 
Menang 

Bangun 

Sejahtera 

Anggota 
Undang 

Kabupaten 

Golkar 

DPR 
Wujud 

Riau 

Penting 

Ekonomi 
Sehat 

Anggar 

Tani 

Layan 

Bidang 
1 

2024 

Bantu 

Partai 
Bangsa 

Hak 

Prov 

Juang 
Kursi 

Makmur 

Tugas 

Maju 
Milu 

Aspirasi 

Provinsi 

Didik 
Kembang 

Kota 

Legislatif 

Total Kata: 83 

Berdasarkan tabel 6.8, tabel 6.9 dan tabel 6.10 setiap topik 

memiliki jumlah detail kata yang berbeda. Pada model 

dengan 2 topik, detail total kata yang menyusunnya adalah 

29 kata. Kata-kata tersebut terlalu sedikit jumlahnya untuk 

merepresentasikan topik target. Sementara untuk model 

dengan 7 topik memiliki detail kata-kata yang terlalu banyak 

sehingga kategori topik menjadi terlalu banyak. Sehingga, 

model dengan 5 topik yang dipilih untuk melakukan 

pengkategorian topik target. 
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6.3.1.2 Detail Kata Pada Topik Menggunakan LDA 

Setelah penentuan jumlah topik dilakukan sebagai 

representasi dari motivasi maupun target, selanjutnya 

dilakukan analisis berdasarkan detail kata-kata yang 

membentuk topik tersebut.  Berdasarkan permodelan topik 

menggunakan data motivasi, topik yang dipilih adalah topik 

dengan jumlah 5. Pada tabel 6.11 menunjukkan detail kata 

dari model motivasi dengan 5 topik. 

Tabel 6.11 Topik 0-4 pada Model dengan 5 Topik (LDA-Motivasi) 

Topik 0 Topik 1 

Kata Probabilitas Kata Probabilitas 

Bangun 0.12765375 Abdi 0.15827999 

Daerah 0.12193822 Bangsa 0.113251805 

Maju 0.0925912 Negara 0.08459527 

Partai 0.07051352 Wujud 0.07819452 

Provinsi 0.05037992 Perintah 0.048537496 

Kontribusi 0.035069898 Utara 0.045136064 

Besar 0.032880906 Aceh 0.039016314 

Anggota 0.031884067 Layan 0.03515784 

Pilih 0.030789088 Manfaat 0.031099766 

Dprd 0.026301412 Nusa 0.030955702 

Legislatif 0.025710076 Sulawesi 0.029054632 

Barat 0.022989076 Orang 0.024408787 

Satu 0.017191783 Syariat 0.021545436 

Wanita 0.01586975 Kelola 0.019578023 

Jakarta 0.015531617 Tata 0.019577928 

Topik 2 Topik 3 

Kata Probabilitas Kata Probabilitas 

Indonesia 0.08421696 Politik 0.15116587 

Karya 0.059890844 Lil 0.10113959 

Baik 0.055591296 Alamin 0.10015779 

Bangun 0.048949413 Bumi 0.094765246 

Adil 0.04501308 Rahmat 0.09439971 

Ubah 0.04488652 2019 0.06882496 

Muda 0.04077883 Presiden 0.060034856 

NTT 0.03010177 Prabowo 0.052717045 

Kerja 0.029724978 Bawa 0.02479666 
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Buat 0.029603548 Jawa 0.024524372 

Satu 0.02776905 Menang 0.021232562 

Sehat 0.026709056 Pikir 0.020860536 

Perintah 0.025673214 Pemilu 0.016343461 

Bijak 0.025224475 Ubah 0.015946107 

Sejahtera 0.024886103 Gerindra 0.015453637 

Topik 4 

Kata Probabilitas 

Masyarakat 0.18313138 

Rakyat 0.10594342 

Aspirasi 0.09617766 

Juang 0.0956129 

Sejahtera 0.04701567 

Wakil 0.04213886 

Perempuan 0.038538728 

Hak 0.027147396 

Tingkat 0.026789287 

Penting 0.026230572 

Salur 0.02441202 

Kaum 0.022656146 

Suara 0.019231379 

Bantu 0.018342061 

Ekonomi 0.015448584 

Selanjutnya, berdasarkan permodelan topik menggunakan 

data target, topik yang dipilih adalah topik dengan jumlah 5. 

Pada tabel 6.12 menunjukkan detail kata dari model target 

dengan 5 topik. 

Tabel 6.12 Topik 0-4 pada Model dengan 5 Topik (LDA-Target) 

Topik 0 Topik 1 

Kata Probabilitas Kata Probabilitas 

DPRD 0.1204516 Bangun 0.20275635 

Anggota 0.11294108 Daerah 0.13325003 

Provinsi 0.08254383 Partai 0.07558675 

Fungsi 0.05417737 Maju 0.051201213 

Jalan 0.036018055 Besar 0.04190186 

DPR 0.03375814 Pilih 0.036384657 

Dapil 0.03285808 Utara 0.034269575 
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Peran 0.025930526 Provinsi 0.029916722 

Kursi 0.024489509 Daya 0.021341937 

Partai 0.02447954 Infrastruktur 0.020946044 

Dewan 0.024141105 Perintah 0.020936558 

Legislatif 0.022748249 Selatan 0.018885976 

Riau 0.019843308 Malu 0.017903466 

Anggar 0.018730411 Kalimantan 0.017663108 

Tugas 0.018593604 Manusia 0.01740424 

Topik 2 Topik 3 

Kata Probabilitas Kata Probabilitas 

Masyarakat 0.17628676 Juang 0.09945567 

Tingkat 0.09238854 Aspirasi 0.09419499 

Sejahtera 0.090865344 Masyarakat 0.08331552 

Ekonomi 0.043345045 Rakyat 0.08184346 

Rakyat 0.029255092 Perempuan 0.06453416 

Satu 0.02691491 Program 0.032900926 

Didik 0.026163336 Perintah 0.031189809 

Kerja 0.022790067 Kaum 0.028874127 

Hidup 0.021520445 Daya 0.027476488 

Adil 0.020320434 Penting 0.025375357 

Tani 0.017781012 Bijak 0.022554282 

Cipta 0.017658321 Anak 0.021183472 

Wujud 0.016970206 Bidang 0.020953598 

Maju 0.016559832 Undang 0.017376209 

Kembang 0.015963025 Bangsa 0.017115315 

Topik 4 

Kata Probabilitas 

2019 0.17426746 

Menang 0.1615536 

Hak 0.1360636 

Pemilu 0.1280976 

PKB 0.10448098 

Jadi 0.08500085 

Prov 0.037804786 

2024 0.029999506 

Nasional 0.02162676 

Bela 0.018823171 

Bawah 0.016588295 

Tiga 0.016191399 
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Dengar 0.015102844 

RI 0.014888927 

DPR 0.01423358 

6.3.1.3 Penamaan Kategori Topik Menggunakan LDA 

Berdasarkan model dengan 5 topik baik pada permodelan 

motivasi maupun permodelan target, dapat diketahui detail 

kata-kata yang menyusun model tersebut. Kata-kata yang 

ada pada model memiliki hubungan dan keterkaitan antara 

satu dengan yang lainnya. Kelima topik tersebut dari topik 0 

hingga topik 4 kemudian diberikan penamaan kategori agar 

tiap topik memiliki label. Pemberian nama label kategori 

didasari oleh beberapa hal yaitu: 

1. Melihat 5 kata urutan teratas yang memiliki probabilitas 

tertinggi pada model topik tersebut. Penggunaan 5 kata 

teratas dilakukan karena memiliki probabilitas yang 

tinggi sehingga memiliki arti bahwa kata-kata tersebut 

merupakan kata yang paling sering muncul pada topik 

tersebut. 

2. 5 kata tersebut digabungkan untuk dicari hubungannya 

sehingga dapat ditemukan motivasi atau target yang 

sesuai dengan kata tersebut, yaitu kata yang dicanangkan 

oleh para calon legislatif. 

 

a. Penamaan Kategori Pada Motivasi 

Untuk permodelan motivasi, pada topik 0 terdapat 5 kata 

teratas dengan probabilitas tertinggi yaitu ‘bangun’, 

‘daerah’, ‘maju’, ‘partai’, dan ‘provinsi’. Dari kelima kata 

tersebut terdapat keterkaitan makna kata adalah mengenai 

isu pembangunan daerah. Kata pendukung yang penting 

adalah ‘maju’ dan ‘daerah’. 

Lalu, untuk topik 1 terdapat 5 kata teratas dengan 

probabilitas tertinggi yaitu ‘abdi’, ‘bangsa’, ‘negara’, 

‘wujud’ dan ‘pemerintah’. Berdasarkan kelima kata tersebut, 

keterkaitan makna kata adalah kata yang membahas isu 
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pergerakan nasional. Kata yang penting untuk kategori ini 

adalah ‘abdi’ dan ‘negara’. 

Selanjutnya, untuk topik 2, 5 kata teratas dengan probabilitas 

tertinggi adalah ‘indonesia’, ‘karya’, ‘baik’, ‘bangun’ dan 

‘adil’. Dari kata-kata tersebut, keterkaitan makna yang 

memungkinkan untuk dibahas adalah mengenai inovasi 

negara dikarenakan didukung oleh kata ‘karya’ dan 

‘bangun’. 

Kemudian, untuk topik 3, isu yang dibahas merupakan isu 

agama dikarenakan 5 kata dengan probabilitas tertinggi yang 

membentuk topik tersebut adalah ‘politik’, ‘lil’, ‘alamin’, 

‘bumi’ dan ‘rahmat’.  

Terakhir, topik 4 membahas isu kesejahteraan masyarakat 

yang didapatkan dari keterkaitan 5 kata teratas dengan 

probabilitas tertinggi yaitu ‘masyarakat’, ‘rakyat’, ‘aspirasi’, 

‘juang’ dan ‘sejahtera’. Kemungkinan topik ini membahas 

hal-hal yang berkaitan dengan memperjuangkan aspirasi 

atau hak masyarakat. 3 kata yang paling mempengaruhi isu 

ini adalah ‘masyarakat’, ‘juang’ dan ‘sejahtera’. 

 

b. Penamaan Kategori Pada Target 

Sementara itu untuk permodelan target, pada topik 0 

terdapat 5 kata dengan probabilitas tertinggi yaitu ‘DPRD’, 

‘anggota’, ‘provinsi’, ‘fungsi’, dan ‘jalan’. Topik yang 

dibahas kemungkinan mengenai anggota legislatif, dimana 

kata yang merepresentasikan topik ini adalah ‘anggota’ dan 

‘DPRD’. 

Topik 1 membahas isu pembangunan daerah dimana kata-

kata yang memiliki probabilitas tertinggi adalah ‘bangun’, 

‘daerah’, ‘partai’, ‘maju’ dan ‘besar’. Topik ini memiliki 

kemungkinan berkaitan dengan pembangunan daerah karena 

terdapat kata pendukung yang mewakili yaitu ‘bangun’ dan 

‘daerah’. 
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Pada topik 2, diambil juga 5 kata yang memiliki probabilitas 

tertinggi yaitu ‘masyarakat’, ‘tingkat’, ‘sejahtera’, 

‘ekonomi’, dan ‘rakyat’. Berdasarkan kelima kata tersebut 

isu yang memungkinkan untuk dibahas adalah pertumbuhan 

ekonomi. 2 kata yang mendukung topik ini adalah ‘tingkat’ 

dan ‘ekonomi’. 

Selanjutnya, pada topik 3 membahas isu aspirasi 

masyarakat. Topik ini memiliki 5 kata dengan probabilitas 

tertinggi yaitu ‘juang’, ‘aspirasi’, ‘masyarakat’, ‘rakyat’ dan 

‘perempuan’. Dari kelima kata tersebut memiliki makna 

yang saling berkaitan untuk membahas mengenai 

perjuangan aspirasi masyarakat dan juga aspirasi 

perempuan. 

Terakhir, untuk topik 4 isu yang dibahas adalah isu 

pemilihan umum. Topik ini didukung oleh kata-kata dengan 

probabilitas tertinggi yaitu ‘2019’, ‘menang’, ‘hak’, 

‘pemilu’ dan ‘PKB’. Topik ini berkaitan dengan partai 

pemenangan pada pemilihan umum 2019. 

Berdasarkan penamaan pada topik yang telah dilakukan, 

dibuat kategorisasi topik yang ditunjukkan pada tabel 6.13. 

Tabel 6.13 Kategori Topik (LDA) 

Topik id_topik Kategori 

Motivasi 0 Pembangunan Daerah 

1 Pergerakan Nasional 

2 Inovasi Negara 

3 Isu Agama 

4 Kesejahteraan Masyarakat 

Target 0 Anggota Legislatif 

1 Pembangunan Daerah 

2 Pertumbuhan Ekonomi 

3 Aspirasi Masyarakat 

4 Pemilihan Umum 
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Setelah kategori dibuat, kategori ini akan digunakan untuk 

melakukan visualisasi topik. Topik partai akan ditampilkan 

dalam bentuk grafik barchart menggunakan Plotly. 

6.3.1.4 Visualisasi Topik LDA 

Dari keempat kategori topik motivasi yang dihasilkan, dapat 

diketahui hasilnya pada gambar 6.9.  

 

Gambar 6.9 Hasil Topik Berdasarkan Motivasi (LDA) 

Pada kategori topik motivasi menggunakan LDA, terdapat 5 

kategori topik. Setiap kategori topik memiliki total nilai 

probabilitas yang terakumulasi atau tersusun dari sejumlah 

detail kata yang memiliki nilai probabilitas tertentu. Sebagai 

contoh, pada kategori topik ‘Pembangunan Daerah’, kata 

yang memiliki kontribusi probabilitas tertinggi adalah kata 

‘Bangun’. Pada visualisasi ini, topik yang memiliki 

probabilitas tertinggi adalah topik mengenai ‘Isu Agama’ 

jika dibandingkan dengan topik lainnya.  
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Gambar 6.10 Detail Kata Pada Seluruh Topik Motivasi (LDA) 

Pada gambar 6.10, terdapat detail kata yang menyusun masing-

masing topik motivasi menggunakan LDA. Selanjutnya, untuk 

visualisasi topik target menggunakan LDA, terdapat pula 5 

kategori topik yang ditunjukpada gambar 6.11. 

 

Gambar 6.11 Hasil Topik Berdasarkan Target (LDA) 
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Masing-masing kategori topik memiliki total nilai 

probabilitas yang terakumulasi atau tersusun dari sejumlah 

detail kata yang memiliki nilai probabilitas tertentu. Sebagai 

contoh, pada kategori topik ‘Anggota Legislatif’, terdapat 

beberapa kata dengan nilai probabilitas tertentu yang 

menyusun topik tersebut antara lain ‘DPRD’, ‘Anggota’, 

‘Provinsi’, ‘Fungsi’, dan sebagainya. 

Pada kategori topik target menggunakan LDA, topik yang 

memiliki probabilitas tertinggi adalah ‘Pemilihan Umum’, 

yang disusul dengan keempat kategori topik lainnya yaitu 

‘Pembangunan Daerah’, ‘Aspirasi Masyarakat’, 

‘Pertumbuhan Ekonomi’ dan yang memiliki probabilitas 

terkecil yaitu ‘Anggota Legislatif’. 

Berdasarkan kedua visualisasi tersebut, dapat diketahui 

sebaran dan nilai probabilitas dari masing-masing topik. 

Sementara itu, untuk detail kata-kata yang menyusun setiap 

topik dilakukan terpisah. Selanjutnya penjelasan mengenai 

topik motivasi dan topik target dilakukan.  

1. Topik Motivasi (LDA) – Pembangunan Daerah 

 

Gambar 6.12 Detail Kata pada Topik Pembangunan Daerah 
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Pada gambar 6.12 ditampilkan detail kata-kata yang 

menyusun topik pembangunan daerah. Topik ini didukung 

oleh beberapa kata seperti ‘bangun’, ‘daerah’, ‘maju’, dan 

‘provinsi’. Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat 

perbedaan probabilitas masing-masing kata yang 

ditunjukkan oleh tinggi masing-masing bar dari yang 

tertinggi hingga terendah.  

Tabel 6.14 Contoh Motivasi pada Topik Pembangunan Daerah 

Partai Motivasi 

Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Mendorong pembangunan 

lebih baik di daerah 

pemilihan 

Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) 

Berpartisipasi dalam 

pembangunan di daerah 

pemilihan 

Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Memajukan pembangunan 

dan pendidikan serta 

mencerdaskan kehidupan 

bangsa 

Berdasarkan tabel 6.14 dapat diketahui contoh motivasi 

yang membahas topik ‘Pembangunan Daerah’. Motivasi 

pertama diperoleh dari calon legislatif Partai Golkar, yang 

mengandung kata ‘bangun’ dan ‘daerah’. Dan pada kedua 

motivasi lainnya juga mengandung kata ‘bangun’ dan 

‘daerah’ dari Partai Gerindra dan Partai Golkar. 
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2. Topik Motivasi (LDA) – Pergerakan Nasional 

 

Gambar 6.13 Detail Kata pada Topik Pergerakan Nasional 

Kemudian pada topik ‘Pergerakan Nasional’ yang 

ditunjukkan pada gambar 6.13, dapat dilihat detail kata-kata 

yang menyusun topik tersebut adalah ‘abdi’, ‘bangsa’, 

‘negara’, ‘wujud’ dan ‘perintah’. Kata ‘abdi’ memiliki 

probabilitas tertinggi yang ditandakan dengan warna orange 

jika dibandingkan dengan kata lainnya. Contoh motivasi 

yang mengandung kata dari topik ini ditunjukkan pada tabel 

6.15. 

Tabel 6.15 Contoh Motivasi pada Topik Pergerakan Nasional 

Partai Motivasi 

Partai Solidaritas Indonesia 

(PSI) 

Memberikan kontribusi dan 

pengabdian untuk negara 

Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Untuk bisa mengabdikan diri 

kepada Republik Indonesia 

khususnya Aceh dalam 

mewujudkan kemaslahatan 

umat melalui jalur politik 

yang bersih dan bermartabat. 

Partai Berkarya Pengabdian kepada bangsa 

dan negara 
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Pada tabel 6.9 ditunjukkan contoh motivasi yang membahas 

mengenai topik ‘Pergerakan Nasional’. Motivasi pada baris 

pertama diusung oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 

dimana pada motivasi tersebut mengandung kata ‘abdi’ dan 

‘negara’, sementara itu pada motivasi kedua dari Partai 

Golkar yang mengandung kata ‘abdi’ dan ‘wujud’. Lalu 

motivasi pada baris terakhir dari Partai Berkarya yang 

mengandung kata ‘abdi’, ‘bangsa’, dan ‘negara’. 

3. Topik Motivasi (LDA) – Inovasi Negara 

 

Gambar 6.14 Detail Kata pada Topik Inovasi Negara 

Pada gambar 6.14 ditunjukkan pembahasan mengenai 

inovasi negara terlihat dengan disusun berbagai kata yaitu 

‘Indonesia’ yang memiliki probabilitas tertinggi dan kata 

lainnya yaitu ‘karya’, ‘baik’, ‘bangun’, ‘adil’, ‘ubah’ dan 

‘muda’. Pada tabel 6.10  

Kemudian pada topik ‘Pergerakan Nasional’, dapat dilihat 

detail kata-kata yang menyusun topik tersebut adalah ‘abdi’, 

‘bangsa’, ‘negara’, ‘wujud’ dan ‘perintah’. Kata ‘abdi’ 

memiliki probabilitas tertinggi yang ditandakan dengan 

warna orange jika dibandingkan dengan kata lainnya. 
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Contoh motivasi yang mengandung kata dari topik ini 

ditunjukkan pada tabel 6.16. 

Tabel 6.16 Contoh Motivasi pada Topik Inovasi Negara 

Partai Motivasi 

Partai Persatuan Indonesia 

(Perindo) 

Ingin mengembangkan 

kemandirian dalam usaha 

wirausaha kaum muda dalam 

berkarya 

Partai Amanat Nasional 

(PAN) 

Mengabdi dan berkarya 

untuk masyarakat 

Partai Berkarya Yang muda berkarya untuk 

mencerdaskan dan 

memakmurkan kehidupan 

bangsa 

Pada baris pertama ditampilkan motivasi dari Partai 

Persatuan Indonesia (PAN) yaitu dengan memunculkan kata 

‘muda’ dan ‘karya’. Lalu selanjutnya motivasi dari Partai 

Amanat Nasional yang mengandung kata ‘karya’. Pada baris 

terakhir motivasi dari Partai Berkarya yaitu ‘muda’ dan 

‘karya’. 

4. Topik Motivasi (LDA) – Isu Agama 

 

Gambar 6.15 Detail Kata pada Topik Isu Agama 
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Berdasarkan gambar 6.15, topik motivasi ‘Isu Agama’, 

memiliki beberapa kata penting yang mewakili topik 

tersebut yaitu ‘politik’, ‘lil’, ‘alamin’, ‘bumi’ dan ‘rahmat’. 

Kata ‘politik’ memiliki probabilitas tertinggi pada topik ini 

jika dibandingkan dengan kata lainnya. Terdapat beberapa 

motivasi yang memuat kata dari topik ‘Isu Agama’ yang 

ditunjukkan pada tabel 6.17. 

Tabel 6.17 Contoh Motivasi pada Topik Isu Agama 

Partai Motivasi 

Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) 

Membumikan politik 

rahmatan lil alamin 

Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) 

Membumikan pancasila dan 

islam rahmatal lil alamin 

Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) 

Untuk menjadi manusia 

rahmatan lil alamin 

Pada topik ini, diketahui bahwa ketiga partai pada tabel 6.17 

yaitu PKB, PPP dan PKS memiliki motivasi yang memuat 

kata ‘rahmat’, ‘lil’ dan ‘alamin’.  

5. Topik Motivasi (LDA) – Kesejahteraan Masyarakat 

 
Gambar 6.16 Detail Kata pada Topik Kesejahteraan Masyarakat 
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Pada topik terakhir motivasi yaitu ‘Kesejahteraan 

Masyarakat’ yang ditampilkan pada gambar 6.15, terdapat 

beberapa kata yang menyusun topik tersebut seperti 

‘masyarakat’, ‘rakyat’, ‘aspirasi’, ‘juang’, dan lainnya. Kata 

yang memiliki probabilitas tertinggi pada topik ini adalah 

‘masyarakat’ yang ditandai oleh bar berwarna kuning. 

Contoh motivasi yang memuat kata dari topik ini 

ditampilkan pada tabel 6.18. 

Tabel 6.18 Contoh Motivasi pada Topik Isu Negara 

Partai Motivasi 

Partai Persatuan Indonesia 

(Perindo) 

Ingin membersarkan Partai 

Perindo yang visi misinya 

sangat berpihak ke 

masyarakat dan menjadikan 

masyarakat sejahtera 

Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) 

Ingin adanya perubahan tata 

kelola Pemerintahan Aceh 

dari yang kurang baik jadi 

lebih baik dalam 

menyalurkan aspirasi 

masyarakat dan 

memperjuangkan hak-hak 

sipil khususnya kaum 

perempuan dan anak 

Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Ingin berjuang untuk 

kepentingan rakyat 

indonesia 

Motivasi pada baris pertama dari Partai Perindo 

mengandung kata ‘masyarakat’ dan ‘sejahtera’. Lalu 

motivasi selanjutnya dari Partai Gerindra mengandung kata 

‘aspirasi’, ‘masyarakat’, ‘juang’, ‘hak’, ‘perempuan’ dan 

‘anak’ dan pada baris terakhir motivasi dari Partai Golkar 

mengandung kata ‘juang’, ‘penting’ dan ‘rakyat’. 
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6. Topik Target (LDA) – Anggota Legislatif 

 
Gambar 6.17 Detail Kata pada Topik Anggota Legislatif 

Pada topik target ‘Anggota Legislatif’ terdiri dari beberapa 

kata yaitu ‘DPRD’, ‘Anggota’, ‘Provinsi’, ‘Fungsi’, ‘Jalan’, 

‘DPR’, dan lainnya yang ditampilkan pada gambar 6.16. 

Kata yang memiliki probabilitas tertinggi adalah ‘DPRD’, 

dan selanjutnya adalah ‘anggota’ pada urutan kedua dan 

‘provinsi’ pada urutan ketiga. Untuk kata-kata selanjutnya 

memiliki probabilitas yang hampir sama. Contoh target yang 

membahas topik ‘Anggota Legislatif’ dapat dilihat pada 

tabel 6.13. 

Tabel 6.19 Contoh Target pada Topik Anggota Legislatif 

Partai Target 

Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) 

Menjadi daftar tetap dan 

menjadi anggota DPRD yang 

amanah 

Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Terpilih menjadi anggota 

DPRD Provinsi Jawa Tengah 

Periode 2019-2024 

Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) 

Untuk menambah perolehan 

kursi DPRD dapil Bolmong 
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Raya ke Provinsi Sulawesi 

Utara 

Tabel 6.19 menunjukkan beberapa contoh target yang 

membahas topik ‘Anggota Legislatif’. Target pada baris 

pertama dibuat oleh Partai Gerindra, pada target tersebut 

terdapat kata ‘DPRD’. Lalu target kedua oleh Partai Golkar 

menampilkan kata ‘anggota’ dan ‘DPRD’. Selanjutnya, pada 

target oleh PPP terdapat kata ‘DPRD’, ‘kursi’ dan ‘dapil’. 

7. Topik Target (LDA) – Pembangunan Daerah 

 

Gambar 6.18 Detail Kata pada Topik Pembangunan Daerah 

Selanjutnya pada gambar 6.17, terdapat beberapa kata yang 

menyusun topik target ‘Pembangunan Daerah’. Kata 

‘bangun’ merupakan kata yang memiliki probabilitas 

tertinggi pada topik ini. Kata lainnya pada topik ini adalah 

‘daerah’, ‘partai’, ‘maju’, ‘besar’, dan lainnya. 

Tabel 6.20 Contoh Target pada Topik Pembangunan Daerah 

Partai Motivasi 

Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) 

Memperbaiki dan 

meningkatkan pembangunan 

kebutuhan-kebutuhan dasar 
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masyarakat di daerah 

pemilihan 

Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) 

Ingin agar program kegiatan 

pembangunan tepat sasaran 

demi kepentingan masyarakat 

serta terawasi dengan benar 

dalam pelaksanaannya 

supaya tercapai pada tujuan 

yang sempurna. 

Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) 

Dengan keadilan akan 

tercapai pembangunan yang 

merata bagi masyarakat 

Berdasarkan tabel 6.20, target pada baris pertama oleh Partai 

Gerindra memuat kata ‘bangun’ dan ‘daerah’. Target pada 

baris kedua oleh Partai Gerindra menampilkan kata 

‘bangun’. Lalu selanjutnya, pada baris terakhir target oleh 

PKB memuat kata ‘bangun’. 

8. Topik Target (LDA) – Pertumbuhan Ekonomi 

 

Gambar 6.19 Detail Kata pada Topik Pertumbuhan Ekonomi 

Pada topik target ‘Pertumbuhan Ekonomi’ yang terdapat 

pada gambar 6.19, kata ‘masyarakat’ memiliki probabilitas 

tertinggi. Sementara itu, kata lainnya yang memiliki 
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probabilitas yang tinggi adalah ‘tingkat’, ‘sejahtera’, 

‘ekonomi’ dan lainnya.   

Tabel 6.21 Contoh Target pada Topik Pertumbuhan Ekonomi 

Partai Target 

Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) 

Memperkuat peran serta 

masyarakat dalam 

pembangunan ekonomi 

nasional 

Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) 

Memajukan perekonomian 

kecil khususnya home 

industri bagi ibu rumah 

tangga dalam meningkatkan 

pendapatan keluarga 

Partai Berkarya Menghidupkan ekonomi 

masyarakat dan mengolah 

sumber daya alam 

Pada baris pertama tabel 6.21 terdapat target oleh PPP yang 

mengandung kata ‘masyarakat’ dan ‘ekonomi’. Lalu pada 

baris kedua, terdapat target oleh Partai Gerindra yang 

mengandung kata ‘ekonomi’ dan ‘tingkat’. Terakhir, pada 

baris ketiga terdapat target oleh Partai Berkarya yang 

mengandung kata ‘masyarakat’ dan ‘ekonomi’. 
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9. Topik Target (LDA) – Aspirasi Masyarakat 

 

 Gambar 6.20 Detail Kata pada Topik Aspirasi Masyarakat 

Visualisasi target selanjutnya adalah tentang ‘Aspirasi 

Masyarakat’ yang ditunjukkan pada gambar 6.20. Pada topik 

ini kata yang memiliki probabilitas tertinggi adalah ‘juang’. 

Kata lainnya pada topik ini adalah ‘aspirasi’, ‘masyarakat’, 

‘rakyat’, ‘perempuan’, ‘program’ dan lainnya. 

Tabel 6.22 Contoh Target pada Topik Aspirasi Masyarakat 

Partai Target 

Partai Gerakan Perubahan 

Indonesia (Garuda) 

Menjadi anggota dewan yang 

bisa mengawal aspirasi 

masyarakat untuk kemajuan 

wilayah 

Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) 

Menyuarakan setiap aspirasi 

dari perempuan-perempuan 

Aceh 

Partai Persatuan 

Pembangunan 

Mengawal memperjuangkan 

aspirasi masyarakat 

Berdasarkan tabel 6.22, terdapat beberapa target yang 

memuat kata dari topik Aspirasi Masyarakat. Pada baris 

pertama target oleh Partai Garuda memuat kata berupa 

‘aspirasi’ dan ‘masyarakat’. Lalu, pada baris kedua terdapat 
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target oleh Partai Gerindra yang memuat kata ‘aspirasi’ dan 

‘perempuan’. Terakhir, pada baris ketiga, target oleh PPP 

memuat kata ‘juang, ‘aspirasi’ dan ‘masyarakat’. 

10. Topik Target (LDA) – Pemilihan Umum 

 

Gambar 6.21 Detail Kata pada Topik Pemilihan Umum 

Pada topik target yang membahas ‘Pemilihan Umum’ pada 

gambar 6.21, terdapat beberapa kata yang menyusun topik 

ini yaitu ‘2019’, ‘Menang’, ‘Hak’, ‘Pemilu’, dan lainnya. 

Kata ‘2019’ memiliki probabilitas tertinggi pada topik ini 

yang menunjukkan bahwa topik ‘Pemilihan Umum’ yang 

diselenggarakan pada tahun 2019.  

Tabel 6.23 Contoh Target pada Topik Pemilihan Umum 

Partai Target 

Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) 

Menjadikan PKB menjadi 

partai pemenang pemilu 

2019 

Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Memenangkan pemilu 

legislatif periode 2019-2024 

Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP) 

Di dalam menghadapi 

pemilu legislative sasaran di 

dalam strategi pemenangan 
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saya nenggunakan konsep 

melalui teori pemasaran 

sehingga dapat 

mempromosikan program 

caleg untuk mempengaruhi 

perilaku para pemilih 

Pada tabel 6.23 ditampilkan sejumlah target yang membahas 

topik ‘Pemilihan Umum’. Target pertama berasal dari PKB 

dimana pada target tersebut terdapat kata ‘menang’, 

‘pemilu’ dan ‘2019’. Lalu target yang membahas topik ini 

selanjutnya adalah Partai Golkar dan PDIP.  

6.3.2 Permodelan Topik Menggunakan Author-Topic 

Modelling 

Pada proses permodelan topik menggunakan metode 

Author-Topic Modelling (ATM), dilakukan 9 kali percobaan 

dari topik 2 hingga 10 agar dapat ditentukan topik dengan 

jumlah terbaik. Percobaan permodelan topik dilakukan 

dengan menentukan parameter passes dan iterasi yang sama 

pada setiap permodelan, sehingga parameter yang berubah 

hanya pada jumlah topik. 

 

Gambar 6.22 Perbandingan Perplexity Motivasi dengan ATM 
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Pada gambar 6.22 terdapat permodelan topik menggunakan 

ATM, jumlah passes yang ditetapkan adalah 1000 karena 

pada grafik yang ditunjukkan pada gambar 6.18, seluruh 

model mulai stabil pada saat menuju angka passes ke 1000. 

Jumlah passes yang digunakan cukup besar agar model yang 

dihasilkan menjadi lebih stabil. Hal ini terjadi dikarenakan 

pembentukan model dilakukan berulang sesuai dengan 

jumlah parameter yang telah ditentukan. Lalu, percobaan 

ATM dilakukan sebanyak 9 kali yaitu dari 2 hingga 10 topik. 

Pada setiap permodelan topik dilakukan, nilai perplexity 

yang dihasilkan dicatat untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis 

yang dilakukan yaitu perhitungan nilai rata-rata, standar 

deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum perplexity dari 

setiap permodelan yang dilakukan dengan jumlah topik yang 

berbeda. 

 

Gambar 6.23 Rata-Rata Perplexity Motivasi dengan ATM 

Pada gambar 6.23, ditunjukkan rata-rata perplexity pada 

jumlah toik 2 hingga 10. Jumlah topik yang kecil memiliki 

keberagaman kata yang lebih sedikit jika dibandingkan 

dengan topik yang nilainya lebih besar. Selain itu, nilai 

standar deviasi perplexity juga menunjukkan model dengan 

topik yang baik ditunjukkan pada gambar 6.24. Berdasarkan 
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nilai standar deviasi pada grafik tersebut, topik yang terbaik 

adalah topik dengan jumlah 3 atau 4 karena memiliki nilai 

yang paling kecil. 

 

Gambar 6.24 Standar Deviasi Perplexity Motivasi dengan ATM 

6.3.2.1 Penamaan Kategori Topik Menggunakan ATM 

Pada tahap ini, penentuan jumlah topik pada motivasi dan 

target menggunakan ATM dilakukan berdasarkan 

perhitungan rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan 

nilai maksimum perplexity pada setiap model yang telah 

dilakukan pada tahap sebelumnya.  

a. Jumlah Topik Motivasi Menggunakan ATM 

Dengan menggunakan topik motivasi, analisis nilai 

perplexity dilakukan pada model topik dengan jumlah dari 2 

hingga 10 yang ditunjukkan pada tabel 6.8. 

Tabel 6.24 Perbandingan Nilai Perplexity (ATM-Motivasi) 

 

2 

Topik 

3 

Topik 

4 

Topik 

5 

Topik 

6 

Topik 

7 

Topik 

8 

Topik 

9 

Topik 

10 

Topik 

Rata-

rata 16.2 19.5 20.4 23.7 23.8 27.2 26.8 30.2 28.3 

Stdev 0.60 0.50 0.50 0.56 0.64 0.81 0.89 0.96 0.94 

Max 22 23.3 24.4 28.6 28.1 32.3 33.8 35.6 33.5 
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Min 16 19.2 20 23.3 23.2 26.5 25.9 29.3 27.4 

Berdasarkan tabel 6.24, diketahui bahwa model dengan 

sebaran nilai yang memiliki nilai rata-rata dan nilai 

minimum terendah adalah topik 2, 3 dan 4. 

Tabel 6.25 Hasil Topik 2 pada Motivasi (ATM) 

Hasil Topik 2 

Daerah 

Masyarakat 

Milu 

Perempuan 
Provinsi 

Tingkat 

Bangun 

Perintah 

Hak 

2019 

Aspirasi 

Pilih 
Didik 

Barat 

Jalan 

 

DPRD 

Rakyat 

PKB 

Daya 
Dapil 

1 

Partai 

 

Jadi 

Ekonomi 

Menang 

Sejahtera 
DPR 

Juang 

Anggota 

 

Total Kata: 29 

Tabel 6.26 Hasil Topik 3 pada Motivasi (ATM) 

Hasil Topik 3 

Masyarakat 
Anak 

Juang 

Didik 

Kota 
Bangun 

Aceh 
Aspirasi 

Salur 

Calon 

Daerah 
Bangsa 

Perempuan 
Kaum 

Ekonomi 

Abdi 

Wakil 
Baik 

Rakyat 
DPRD 

Penting 

Maju 

Bijak 
 

Total Kata: 23 

Tabel 6.27 Hasil Topik 4 pada Motivasi (ATM) 

Detail Kata Topik 4 

Masyarakat 

Perempuan 

Daerah 

Ekonomi 

Kaum 

Maju 

Anggota 

Juang 

Abdi 

Aceh 

Wakil 

Anak 

Didik 

Timur 

Rakyat 

Bangun 

Kota 

1 

Penting 

Indonesia 

DPRD 

Tingkat 

Barat 

Daya 

Bijak 

Calon 

Jawa 

Sesuai 

Total Kata: 28 

Berdasarkan tabel 6.25, tabel 6.26 dan tabel 6.27 setiap topik 

motivasi memiliki jumlah detail kata yang berbeda. Pada 

model dengan 2 topik, detail total kata yang menyusunnya 

adalah 29 kata. Sementara pada model dengan 4 topik, total 
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kata yang menyusnnya adalah 28 kata. Untuk model dengan 

3 topik, jumlah detail kata penyusunnya adalah 23 kata. 

Penggunaan model dengan 3 topik dipilih karena memuat 

jumlah detail kata yang paling sedikit jika dibandingkan 

dengan model topik lainnya. Selain itu, kata-kata yang 

menyusun model 3 topik memiliki makna yang lebih luas 

jika dibandingkan kata-kata yang menyusun model topik 

lainnya sehingga dapat digunakan untuk merepresentasikan 

topik apa saja yang dibahas oleh caleg dari 14 partai peserta 

Pemilihan Umum 2019. 

b. Jumlah Topik Target Menggunakan ATM 

Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan topik target 

untuk menentukan jumlah topik yang digunakan.  

Tabel 6.28 Perbandingan Nilai Perplexity (ATM-Target) 

 

2 

Topik 

3 

Topik 

4 

Topik 

5 

Topik 

6 

Topik 

7 

Topik 

8 

Topik 

9 

Topik 

10 

Topik 

Rata-

rata 19.3 23.7 25.8 25.6 31.9 31.4 32.0 34.9 35.4 

Stdev 0.64 0.34 0.49 0.61 0.80 0.89 0.93 0.96 1.07 

Max 25.3 27.1 29.5 30.3 37.2 37.1 37.7 40.3 41.3 

Min 19.1 23.5 25.5 25.1 31.2 30.6 31.2 34 34.4 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 6.28, sebaran nilai 

berdasarkan rata-rata, standar deviasi, nilai minimum dan nilai 

maksimum perplexity menggunakan topik target. Model topik 

2, 3, 4 dan 5 memiliki nilai rata-rata dan nilai minimum yang 

rendah jika dibandingkan dengan model topik lainnya.  

Tabel 6.29 Hasil Topik 2 pada Motivasi (ATM) 

Hasil Topik 2 

Masyarakat 

Bangun 
Juang 

Provinsi 

Baik 

Tingkat 

Aspirasi 
Pihak 

Kaum 

Menang 

Dapil 

Fungsi 
Sejahtera 

DPRD 

Atur 

Perintah 

Jalan 
Adil 

Daerah 

Total Kata: 19 

Tabel 6.30 Hasil Topik 3 pada Motivasi (ATM) 

Hasil Topik 3 
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Provinsi 
Masyarakat 

Bangun 

DPRD 

Fungsi 

Kaum 

Menang 
Adil 

Hak 

Pihak 

Perintah 

Tingkat 
Sejahtera 

Aspirasi 

Bidang 

Utara 

Ekonomi 
Didik 

Dapil 

Juang 

Infrastruktur 

Total Kata: 21 

Tabel 6.31 Hasil Topik 4 pada Motivasi (ATM) 

Detail Kata Topik 4 

Dapil 

Tingkat 

Juang 

Aspirasi 
Provinsi 

Sejahtera 

Daerah 

Legislatif 

Anggota 

Kab 

Timur 

Ekonomi 
Penting 

Pilih 

Cipta 

 

Didik 

Atur 

Bangun 

Bidang 
Utara 

Infrastruktur 

DPRD 

 

Fungsi 

Hak 

Program 

Anggar 
Baik 

Menang 

Adil 

Total Kata: 30 

Tabel 6.32 Hasil Topik 5 pada Motivasi (ATM) 

Detail Kata Topik 5 

Adil 
Jalan 

Atur 

Menang 

Baik 
Kembang 

Masyarakat 

Juang 

Hak 

Daerah 
Kab 

Timur 

Perintah 

Jawa 
Dewan 

Dapil 

Aspirasi 

DPRD 

Kaum 
Pihak 

Ekonomi 

1 

Mandiri 
Fungsi 

Bidang 

Sejahtera 

Tingkat 

Usaha 
Awal 

Dorong 

Sesuai 

Provinsi 
Bangun 

Masyarakat 

Didik 

Infrastruktur 

Total Kata: 35 

Pada tabel 6.29, tabel 6.30, tabel 6.31 dan tabel 6.32 

ditampilkan model topik dengan jumlah 2, 3, 4, dan 5. Model 2 

topik tidak digunakan karena kategori topik akan terlalu sedikit 

jumlahnya. Sementara itu, untuk ketiga topik lainnya, yang 

dipilih adalah model 3 topik dikarenakan jumlah detail kata 

yang paling sedikit jika dibandingkan dengan model 4 topik dan 

model 5 topik untuk merepresentasikan target dari calon 

legislatif pada Pemilihan Umum 2019. 
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6.3.2.2 Detail Kata Pada Topik Menggunakan ATM 

Selanjutnya, setelah penentuan jumlah topik dilakukan pada 

model topik motivasi maupun target menggunakan ATM, 

dilakukan analisis detail kata yang membentuk topik tersebut 

untuk menentukan nama kategori pada setiap topik. Tabel 6.33 

menunjukkan detail kata yang membentuk model motivasi 

dengan 3 topik. 

Tabel 6.33 Topik 0-2 pada Model dengan 3 Topik (ATM-Motivasi) 

Topik 0 Topik 1 

Kata Probabilitas Kata Probabilitas 

Masyarakat 0.14865 Daerah 0.08966 

Anak 0.06757 Masyarakat 0.06897 

Juang 0.04730 Perempuan 0.04828 

Didik 0.04730 Kaum 0.04828 

Kota 0.04730 Ekonomi 0.04828 

Bangun 0.04730 Abdi 0.04828 

Aceh 0.02703 Wakil 0.02759 

Aspirasi 0.02703 Baik 0.02759 

Salur 0.02703 Rakyat 0.02759 

Calon 0.02703 DPRD 0.02759 

Topik 2 

Kata Probabilitas 

Rakyat 0.07000 

Juang 0.07000 

Penting 0.04000 

Perempuan 0.04000 

Maju 0.04000 

Aceh 0.04000 

Bijak 0.01000 

Bangsa 0.01000 

Daerah 0.01000 

Abdi 0.01000 

Kemudian, berdasarkan permodelan dengan 3 topik 

menggunakan data target, detail kata-kata ditunjukkan pada 

tabel 6.34. 
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Tabel 6.34 Topik 0-2 pada Model dengan 3 Topik (ATM-Target) 

Topik 0 Topik 1 

Kata Probabilitas Kata Probabilitas 

Provinsi 0.060606 Juang 0.068027 

Masyarakat 0.042424 Bidang 0.047619 

Bangun 0.042424 Bangun 0.047619 

DPRD 0.042424 Masyarakat 0.047619 

Fungsi 0.042424 Utara 0.027211 

Dapil 0.024242 Provinsi 0.027211 

Juang 0.024242 Infrastruktur 0.027211 

Tingkat 0.024242 Menang 0.027211 

Sejahtera 0.024242 Adil 0.027211 

Aspirasi 0.024242 Dapil 0.027211 

Topik 2 

Kata Probabilitas 

Masyarakat 0.075758 

Hak 0.05303 

Tingkat 0.05303 

Pihak 0.030303 

Perintah 0.030303 

Kaum 0.030303 

Aspirasi 0.030303 

Ekonomi 0.030303 

Dapil 0.030303 

Didik 0.030303 

6.3.2.3 Penamaan Kategori Topik Menggunakan ATM 

Dari 3 topik yang dihasilkan untuk topik target dan motivasi, 

dapat diketahui detail kata yang menyusun setiap topik, 

dimana kata-kata tersebut memiliki keterkaitan antara satu 

dengan yang lainnya. Penamaan kategori topik dilakukan 

dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: 

1. Menggunakan 5 kata dari setiap topik yang memiliki 

nilai probabilitas tertinggi. Penggunaan kata dengan 

probabilitas yang tinggi dilakukan karena kata tersebut 

yang memiliki kemungkinan paling sering muncul pada 

suatu topik. 
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2. Kelima kata tersebut akan dicari relasi atau 

keterkaitannya dan ditentukan nama kategorinya, 

sehingga nantinya dapat dicari motivasi atau target yang 

sesuai dengan kategori tersebut. 

a. Penamaan Kategori Pada Topik Motivasi 

Untuk permodelan topik motivasi, pada topik 0 terdapat 5 

kata yang memiliki probabilitas tertinggi yaitu ‘masyarakat’, 

‘juang’, ‘didik’, ‘anak’ dan ‘kota’. Berdasarkan kata-kata 

tersebut, keterkaitan hal yang memungkinkan adalah isu 

pendidikan dikarenakan kata penunjang yang penting adalah 

‘didik’ dan ‘anak’ yang mengarah kepada pembahasan 

mengenai pendidikan. 

Selanjutnya, pada topik 1 terdapat 5 kata yang memiliki 

probabilitas tertinggi yaitu ‘daerah’, ‘masyarakat’, 

‘perempuan’, ‘kaum’ dan ‘ekonomi’. Dari kelimat kata 

tersebut, dapat diketahui keterkaitan katanya membahas 

mengenai perekonomian masyarakat. Kata-kata yang 

mendukung pemberdayaan masyarakat adalah ‘perempuan’, 

‘kaum’ dan ‘ekonomi’, yang mengartikan pentingnya 

ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. 

Setelah itu, pada topik 3, 5 kata yang memiliki nilai 

probabilitas tertinggi adalah ‘rakyat’, ‘juang’, ‘penting’, 

‘perempuan’ dan ‘maju’. Topik ini membahas isu 

kesejahteraan rakyat dikarenakan terdapat kata penting 

berupa ‘rakyat’, ‘juang’ dan ‘maju’. 

b. Penamaan Kategori Pada Topik Target 

Untuk permodelan target, pada topik 0 terdapat 5 kata 

dengan probabilitas tertinggi antara lain adalah ‘provinsi’, 

‘masyarakat’, ‘bangun’, ‘DPRD’ dan ‘fungsi’. Dari kelima 

kata tersebut, penamaan kategorinya adalah peran anggota 

legislatif. Dikarenakan terdapat kata ‘DPRD’, ‘fungsi’ dan 

‘bangun’ yang membahas peran anggota legislatif dalam 

memajukan daerah dan masyarakat. 
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Lalu pada topik 1, 5 kata dengan probabilitas tertinggi 

adalah ‘juang’, ‘bidang’, ‘bangun’, ‘masyarakat’ dan ‘utara’. 

Isu yang dibahas pada topik ini adalah pembangunan daerah, 

salah satu contohnya adalah berkaitan dengan pembangunan 

infrastruktur. 

Terakhir, pada topik 2 membahas isu pergerakan nasional 

yang didukung dengan 5 kata yang memiliki probabilitas 

tertinggi pada topik ini adalah ‘masyarakat’, ‘hak’, ‘tingkat’, 

‘pihak’ dan ‘perintah’.   

Pada tabel 6.35 terdapat tabel yang berisikan penamaan 

kategori topik pada seluruh topik motivasi dan target 

menggunakan ATM. 

Tabel 6.35 Kategori Topik (ATM) 

Topik id_topik Kategori 

Motivasi 0 Isu Pendidikan 

1 
Perekonomian 

Masyarakat 

2 Kesejahteraan Rakyat 

Target 
0 

Peran Anggota 

Legislatif 

1 Pembangunan Daerah 

2 Pergerakan Nasional 

Kategori ini akan digunakan untuk melakukan visualisasi 

hasil topik menggunakan Plotly. Hasil topik motivasi dan 

target akan ditampilkan dengan grafik berbentuk bar chart 

dimana tinggi bar akan sesuai dengan nilai probabilitas kata.  
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6.3.2.4 Visualisasi Topik ATM 

a. Visualisasi Kategori Motivasi 

 

Gambar 6.25 Hasil Topik Berdasarkan Motivasi (ATM) 

Pada gambar 6.25 terdapat grafik bar chart menggunakan data 

topik motivasi (ATM). Terdapat garis melintang pada setiap bar 

yang digunakan untuk mengetahui besarnya probabilitas detail 

kata yang menyusun setiap kategori topik. Sebagai contoh, pada 

topik ‘Peran Anggota Legislatif’, kata ‘Provinsi’ memiliki 

kontribusi probabilitas terbesar pada topik tersebut yang 

dipisahkan dengan detail kata lainnya. Topik target yang 

memiliki probabilitas tertinggi adalah topik mengenai 

‘Pembangunan Daerah’. Lalu, topik tertinggi kedua adalah 

topik tentang ‘Pergerakan Nasional’. Topik yang memiliki 

probabilitas terkecil adalah topik ‘Peran Anggota Legislatif’.  
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Gambar 6.26 Detail Kata Pada Seluruh Topik Motivasi (ATM) 

Pada gambar 6.26, terdapat detail kata yang menyusun masing-

masing topik. Dapat dilihat terdapat beberapa detail kata yang 

muncul lebih dari satu kali pada topik yang berbeda. Sebagai 

contoh, kata ‘Masyarakat’ muncul di ketiga topik yaitu pada 

topik ‘Peran Anggota Legislatif’, ‘Pembangunan Daerah’ dan 

‘Pergerakan Nasional’. 

b. Visualisasi Kategori Target 

 

Gambar 6.27 Hasil Topik Berdasarkan Target (ATM) 
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Pada gambar 6.27, terdapat grafik bar chart menggunakan 

topik target (ATM). Pada grafik tersebut, terdapat garis 

melintang pada setiap bar yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya probabilitas detail kata yang 

menyusun setiap kategori topik. Sebagai contoh, pada topik 

‘Isu Pendidikan’, kata ‘Masyarakat’ memiliki kontribusi 

probabilitas terbesar pada topik tersebut yang dipisahkan 

dengan detail kata lainnya. Pada grafik tersebut, dapat 

diketahui topik ‘Isu Pendidikan’ memiliki probabilitas 

tertinggi jika dibandingkan dengan kedua topik lainnya. 

Topik ‘Perekonomian Masyarakat’ berada pada urutan 

kedua. Lalu topik yang memiliki probabilitas terkecil adalah 

topik ‘Kesejahteraan Rakyat’. 

 

Gambar 6.28 Detail Kata Pada Seluruh Topik Motivasi (ATM) 

Selanjutnya, pada gambar 6.28 terdapat grafik yang 

menampilkan detail kata yang menyusun topik. Terdapat 

kata yang muncul pada beberapa topik. Sebagai contoh, kata 

‘Juang’ muncul pada topik ‘Perekonomian Masyarakat’ dan 

‘Kesejahteraan Rakyat’. 

Berdasarkan kedua grafik bar chart motivasi dan target 

menggunakan ATM yang ditunjukkan pada gambar 6.25 dan 

6.27, dapat diketahui sebaran dan nilai probabilitas dari 
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masing-masing topik. Visualisasi detail kata-kata yang 

menyusun setiap topik dilakukan terpisah. Berikut ini 

merupakan penjelasan mengenai topik motivasi dan topik 

target menggunakan LDA.  

1. Topik Motivasi (ATM) – Isu Pendidikan 

 

Gambar 6.29 Detail Kata pada Topik Isu Pendidikan 

Pada gambar 6.29 terdapat topik ‘Isu Pendidikan’, terdapat 

detail kata-kata yang menyusun topik tersebut. Diketahui 

terdapat 1 kata yang memiliki probabilitas tertinggi yaitu 

‘masyarakat’. Sementara kata ‘anak’, ‘juang’, ‘didik’, 

‘kota’ dan ‘bangun’ memiliki probabilitas yang hampir 

sama. Begitupun pada kata ‘aceh’, ‘aspirasi’, ‘salur’ dan 

‘calon’ memiliki probabilitas terendah yang hamper sama 

nilainya pada topik ini. Terdapat beberapa contoh motivasi 

yang memuat kata-kata dari topik ‘Isu Pendidikan’, yaitu: 

Tabel 6.36 Contoh Motivasi pada Topik Isu Pendidikan 

Partai Motivasi 

Partai Golkar Ingin memajukan 

pembangunan dan 

pendidikan 
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Partai Persatuan Indonesia Ingin membangun 

masyarakat Indonesia lebih 

sejahtera dan masalah 

kesetaraan pendidikan di 

Indonesia 

Partai Bulan Bintang Latar belakang pendidikan 

serta pengalaman bekerja 

khususnya 

Pada tabel 6.36 ditunjukkan beberapa motivasi yang ditulis 

oleh calon legislatif dari beberapa partai. Pada baris pertama 

dan kedua terdapat motivasi dari Partai Golkar dan PPI yang 

memuat kata ‘didik’ dan ‘bangun’. Pada baris ketiga, 

terdapat motivasi dari PBB yang mengandung kata ‘didik’. 

 

Gambar 6.30 Detail Author Partai pada Topik Isu Pendidikan 

Topik ini dibahas oleh beberapa partai yang ditampilkan 

pada gambar 6.30. Calon legislatif yang memiliki 

kemungkinan tertinggi dalam membahas topik ini adalah 

Partai Hanura, lalu untuk urutan berikutnya ada Partai 

Perindo, PAN, Partai Gerindra, Partai Garudan dan PKPI. 

Seluruh partai ini yang memiliki kemungkinan membahas 

topik ‘Isu Pendidikan’. 
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2. Topik Motivasi (ATM) – Perekonomian Masyarakat 

 

Gambar 6.31 Detail Kata pada Topik Perekonomian Masyarakat 

Pada topik ‘Perekonomian Masyarakat’, terdapat beberapa 

detail kata yang Menyusun topik tersebut yang ditampilkan 

pada gambar 6.31. Kata yang memiliki probabilitas tertinggi 

adalah ‘daerah’, sementara untuk kata ‘masyarakat’ 

memiliki probabilitas kedua tertinggi, ‘perempuan’, ‘kaum’, 

‘ekonomi’ dan ‘abdi’ memiliki probabilitas yang hampir 

sama dan ‘wakil’, ‘baik’, ‘rakyat’ dan ‘DPRD’ memiliki 

probabilitas terkecil pada kategori topik ini. 

Tabel 6.37 Contoh Motivasi pada Topik Perekonomian Masyarakat 

Partai Motivasi 

Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Merubah paradigma 

masyarakat tentang 

pentingnya pendidikan dalam 

rangka pembangunan bangsa 

dan mempererat pembangunan 

ekonomi 

Partai Persatuan 

Pembangunan 

Memperkuat peran serta 

masyarakat dalam 
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pembangunan ekonomi 

nasional 

Partai Golongan Karya Untuk memperjuangkan 

perempuan di parlemen dan 

untuk memenuhi kepentingan 

ekonominya serta 

meningkatkan sumber daya 

manusia dari kalangan 

perempuan 

Terdapat beberapa motivasi dengan topik perokonomian 

masyarakat pada tabel 6.37. Di baris pertama, terdapat kata 

‘masyarakat’ dan ‘ekonomi’ pada motivasi dari Partai 

Golkar. Selanjutnya motivasi yang membahas topik ini 

berasal dari PPP dan Partai Golkar. 

 

Gambar 6.32 Detail Author Partai pada Topik Perekonomian 

Masyarakat 

Pada gambar 6.32 terdapat topik ‘Perekonomian 

Masyarakat’ dengan 5 partai yang memiliki kemungkinan 

tertinggi membahas topik ini yaitu Golkar, PSI, PBB, Partai 

Demokrat dan Partai Berkarya. Calon legislatif dari Partai 
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Golkar memiliki probabilitas tertinggi dalam mebahas topik 

ini. 

3. Topik Motivasi (ATM) – Kesejahteraan Rakyat 

 

Gambar 6.33 Detail Kata pada Topik Kesejahteraan Rakyat 

Selanjutnya, pada topik ‘Kesejahteraan Rakyat’, terdapat 

dua kata yang memiliki probabilitas tertinggi yaitu ‘rakyat’ 

dan ‘juang’ yang ditampilkan pada gambar 6.33. Setelah itu, 

terdapat empat kata yang memiliki probabilitas tertinggi 

kedua yaitu ‘penting’, ‘perempuan’, ‘maju’ dan ‘Aceh’. 

Tabel 6.38 Contoh Motivasi pada Topik Kesejahteraan Rakyat 

Partai Motivasi 

Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Membuat Sumatra Utara 

menjadi daerah yang lebih 

maju 

Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) 

Ibadah dan ingin 

mensejahterakan rakyat 

Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP) 

Mewujudkan rakyat yang 

sejahtera melalui kebijakan 

pemerintah 
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Pada tabel 6.38, motivasi baris pertama dibuat oleh Partai 

Golkar dimana pada motivasi tersebut memuat kata ‘daerah’ 

dan ‘maju’. Lalu, pada motivasi baris kedua dan ketiga 

dibuat oleh PKS dan PDIP yang memuat kata ‘sejahtera’, 

‘rakyat’, dan ‘bijak’. 

 

Gambar 6.34 Detail Author Partai pada Topik Kesejahteraan 

Rakyat 

Author yang memiliki kemungkinan membahas topik 

‘Kesejahteraan Rakyat’ adalah PKS, PPP, Partai Nasdem 

dan PDIP yang ditunjukkan pada gambar 6.34. Partai PKS, 

PPP, dan Partai Nasdem memiliki probabilitas yang sama 

dalam membahas topik ini. 
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4. Topik Target (ATM) – Peran Anggota Legislatif 

 

Gambar 6.35 Detail Kata pada Topik Peran Anggota Legislatif 

Pada bagian ini, topik target pertama adalah mengenai 

‘Peran Anggota Legislatif’ yang ditunjukkan pada gambar 

6.35. Kata yang memiliki probabilitas tertinggi pada topik 

ini adalah ‘provinsi’. Kata pendukung lainnya adalah 

‘masyarakat’, ‘bangun’, ‘DPRD’, dan ‘fungsi’. 

Tabel 6.39 Contoh Motivasi pada Topik Peran Anggota Legislatif 

Partai Target 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aspirasi prioritas sebagai 

anggota DPRD Provinsi 

Jawa Barat 

Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDIP) 

Menjalankan peran dan 

fungsi anggota DPRD 

secara optimal dalam 

memperjuangkan 

kepentingan rakyat 

Partai Gerakan Indonesia Raya 

(Gerindra) 

Menjalankan tugas dan 

fungsi DPRD dengan baik 

dan transparan 
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Terdapat beberapa target yang ditampilkan pada tabel 6.39. 

Pada baris pertama merupakan target dari PKS dimana 

terdapat kata ‘aspirasi’, ‘DPRD’ dan ‘Provinsi’. Pada baris 

kedua terdapat target dari PDIP yang memuat kata ‘fungsi’, 

‘DPRD’ dan ‘juang’. Pada baris terakhir terdapat target dari 

Partai Gerindra yang memuat kata ‘fungsi’ dan ‘DPRD’. 

 

Gambar 6.36 Detail Author Partai pada Topik Peran Anggota Legislatif 

Pada gambar 6.36 terdapat 3 partai yang memungkinkan 

membahas topik ‘Peran Anggota Legislatif’. Partai yang 

memiliki probabilitas tertinggi adalah Partai Berkarya. 

Sementara dua partai lainnya yaitu PDIP dan PAN memiliki 

probabilitas yang sama dalam membahas topik ini. 
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5. Topik Target (ATM) – Pembangunan Daerah 

 

Gambar 6.37 Detail Kata pada Topik Pembangunan Daerah 

Topik target yang kedua membahas mengenai 

‘Pembangunan Daerah’ yang ditampilkan pada Gambar 

6.37. Kata ‘juang’ memiliki probabilitas tertinggi pada topik 

ini. Lalu kata ‘bidang’, ‘bangun’ dan ‘masyarakat’ memiliki 

nilai probabilitas tertinggi kedua pada topik ini. 

Tabel 6.40 Contoh Motivasi pada Topik Pembangunan Daerah 

Partai Target 

Partai Golongan Karya 

(Golkar) 

Pembangunan 

infrastruktur daerah 

Provinsi Bengkulu dan 

ekonomi masyarakat 

lancar dan maju 

Partai Gerakan Indonesia 

Raya (Gerindra) 

Terwujudnya 

pembangunan yang 

berdampak nyata bagi 

kesejahteraan masyarakat 

Aceh melalui fungsi 
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penganggaran yang cermat 

dan tepat sasaran 

Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) 

Untuk memberikan 

kontribusi pembangunan di 

bidang kesehatan menuju 

masyarakat yang sejahtera 

Pada tabel 6.40, target pertama berasal dari Partai Golkar 

terdapat kata ‘bangun’, ‘infrastruktur’, ‘provinsi’ dan 

‘masyarakat’. Target kedua berasal dari Partai Gerindra dan 

target ketiga berasal dari PPP. 

 

Gambar 6.38 Detail Author Partai pada Topik Pembangunan Daerah 

Pada topik mengenai ‘Pembangunan Daerah’ terdapat 

beberapa partai yang memungkinkan membahas topik ini 

ditampilkan pada gambar 6.38. Sebanyak 6 partai yang 

membahas topik ini yaitu PSI, PKPI, Garuda, Gerindra, 

Perindo dan Demokrat. Probabilitas yang paling tinggi oleh 

partai PSI dan PKPI dalam membahas topik ini. 
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6. Topik Target  (ATM) – Pergerakan Nasional 

 

Gambar 6.39 Detail Kata pada Topik Pergerakan Nasional 

Grafik pada gambar 6.39 menunjukkan detail kata pada 

topik ‘Pergerakan Nasional’. Kata yang memiliki 

probabilitas tertinggi adalah kata ‘masyarakat’. Lalu kata 

pendukung lainnya pada topik ini adalah ‘hak’, ‘tingkat’, 

‘pihak’, ‘perintah’ dan lainnya. 

Tabel 6.41 Contoh Motivasi pada Topik Pergerakan Nasional 

Partai Target 

Partai Berkarya Telah menjamin persamaan 

kedudukan didalam hak bagi 

seluruh warga negara baik 

laki-laki maupun Perempuan 

Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) 

Membuat peraturan-

peraturan yang berpihak 

pada rakyat khususnya dan 

kaum perempuan dan 

keluarga 
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Partai Kebangkitan 

Bangsa (PKB) 

Membawa aspirasi 

masyarakat Bener Meriah 

dan Aceh Tengah ke tingkat 

Propinsi 

Pada tabel 6.41 terdapat beberapa target mengenai 

Pergerakan Nasional oleh beberapa partai. Target pertama 

dari Partai Berkarya yang menampilkan kata ‘hak’. Pada 

baris kedua terdapat target dari PKS yang memuat kata 

‘pihak’ dan ‘kaum’. Terakhir, target dari PKB memuat kata 

‘aspirasi’, ‘masyarakat’ dan ‘tingkat’. 

 

Gambar 6.40 Detail Kata pada Topik Pembangunan Daerah 

Partai yang membahas topik ‘Pembangunan Daerah’ 

ditampilkan pada gambar 6.40. Partai yang memiliki 

probabilitas dalam membahas topik ini adalah PKS. 

Sementara partai lainnya yang membahas topik ini adalah 

Nasdem, PPP, Golkar, Hanura dan PBB. 
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6.4 Perbandingan Jumlah Data Calon Legislatif dengan 

Jumlah Data Pemenang 

6.4.1 Perbandingan Jumlah Data Pada Topik LDA 

Jumlah dokumen pada topik menggunakan LDA yang dibahas 

pada bagian sebelumnya merupakan dokumen dari keseluruhan 

data calon legislatif. Sementara itu, pada bagian ini ditampilkan  

data pemenang pada setiap topik motivasi dan topik target 

menggunakan LDA. Data yang digunakan merupakan data 

gabungan dari DPR, DPRD Kota, DPRD Provinsi dan DPR. 

a. Perbandingan Data Motivasi dengan LDA 

Tabel 6.42 Data Perbandingan Caleg dengan Pemenang (Motivasi-

LDA) 

Topik 

Jumlah 

Motivasi 

Caleg 

Jumlah 

Motivasi 

Pemenang 

Pembangunan Daerah 892 18 

Pergerakan Nasional 618 23 

Inovasi Negara 977 20 

Isu Agama 321 13 

Kesejahteraan Masyarakat 1358 22 

 

Gambar 6.41 Perbandingan Jumlah Motivasi Antara Caleg dan 

Pemenang (LDA) 
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Tabel 6.42 menampilkan jumlah data pada topik berdasarkan 

seluruh calon legislatif dan pemenang. Pada gambar 6.41 

ditampilkan grafik batang (dalam log scale) yang memuat data 

seluruh calon legislatif dengan data pemenang. Perbandingan 

antara seluruh calon dengan pemenang jumlahnya sangat 

signifikan.  

 

Gambar 6.42 Visualisasi Perbandingan Jumlah Motivasi (LDA) 

Pada gambar 6.42, terdapat perbandingan jumlah motivasi caleg 

pada topik LDA. Topik ‘Kesejahteraan Masyarakat’ paling 

banyak dibahas oleh calon legislatif. Sementara itu topik ‘Isu 

Agama’ paling sedikit dibahas oleh calon legislatif secara 

keseluruhan. Untuk pemenang, pada grafik tersebut perbedaan 

jumlahnya sangat signifikan. Topik ‘Pergerakan Nasional’ 

paling banyak dibahas oleh pemenang. Sementara itu, ‘Isu 

Agama’ merupakan topik yang paling sedikit dibahas. 

b. Perbandingan Data Target dengan LDA 

Tabel 6.43 Data Perbandingan Caleg dengan Pemenang (Target-LDA) 

Topik 
Jumlah 

Target Caleg 

Jumlah Target 

Pemenang 

Anggota Legislatif 600 9 

Pembangunan Daerah 824 18 

Pertumbuhan Ekonomi 1328 28 

Aspirasi Masyarakat 1392 13 

Pemilihan Umum 432 22 
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Tabel 6.43 menampilkan angka caleg dan pemenang pada topik 

target menggunakan LDA. Pada gambar 6.43 ditampilkan 

grafik batang yang memuat data seluruh calon legislatif dengan 

data pemenang. 

 

Gambar 6.43 Perbandingan Jumlah Target Antara Caleg dan 

Pemenang (LDA) 

Pada gambar 6.43 terdapat perbandingan jumlah data caleg dan 

pemenang pada topik target menggunakan LDA dalam skala 

logaritma (log scale). Berdasarkan gambar tersebut, dabat 

diketahui perbedaan antara jumlah target caleg dengan jumlah 

target pemenang sangat signifikan. 
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Gambar 6.44 Visualisasi Perbandingan Jumlah Target (LDA) 

Jumlah target caleg keseluruhan pada masing-masing topik 

ditunjukkan pada gambar 6.44. Topik ‘Aspirasi Masyarakat’ 

merupakan topik yang paling banyak dibahas oleh caleg dan 

topik ‘Pemilihan Umum’ merupakan topik yang paling sedikit 

dibahas. Sementara itu, untuk pemenang, topik ‘Pertumbuhan 

Ekonomi’ merupakan topik yang paling banyak dibahas oleh 

pemenang dan topik ‘Anggota Legislatif’ merupakan topik 

yang paling sedikit dibahas. 

6.4.2 Perbandingan Jumlah Data Pada Topik ATM 

Pada bagian ini terdapat pembahasan mengenai perbandingan 

jumlah data pada topik motivasi dan target pada topik ATM. 

Sama seperti topik LDA pada pembahasan sebelumnya, pada 

topik ATM akan ditampilkan  data pemenang pada setiap topik 

motivasi dan topik target menggunakan ATM. Data yang 

digunakan merupakan data gabungan dari DPR, DPRD Kota, 

DPRD Provinsi dan DPR. 

a. Perbandingan Data Motivasi dengan ATM 

Tabel 6.44 Data Perbandingan Caleg dengan Pemenang (Motivasi-

ATM) 

Topik 

Jumlah 

Motivasi 

Caleg 

Jumlah 

Motivasi 

Pemenang 
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Isu Pendidikan 1238 18 

Perekonomian Masyarakat 1380 23 

Kesejahteraan Rakyat 1136 20 

Tabel 6.44 menampilkan angka caleg dan pemenang pada topik 

motivasi menggunakan ATM. Pada gambar 6.45 ditampilkan 

grafik batang yang memuat perbandingan jumlah motivasi 

seluruh calon legislatif dengan data pemenang. 

 

Gambar 6.45 Perbandingan Jumlah Motivasi Antara Caleg dan 

Pemenang (ATM) 

Pada gambar 6.45 ditampilkan perbandingan jumlah motivasi  

caleg secara keseluruhan dengan jumlah pemenang dalam skala 

logaritma (log scale). Jika dilihat, jumlah motivasi pemenang 

Pemilu 2019 jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan 

jumlah motivasi caleg secara keseluruhan. 
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Gambar 6.46 Visualisasi Perbandingan Jumlah Motivasi (ATM) 

Selanjutnya, pada gambar 6.46, terdapat perbandingan jumlah 

motivasi. Topik ‘Perekonomian Masyarakat’ merupakan topik 

yang paling banyak dibahas dan topik ‘Kesejahteraan Rakyat’ 

paling sedikit dibahas. Sama seperti caleg, topik yang paling 

banyak dibahas oleh pemenang adalah topik ‘Perekonomian 

Masyarakat’. Lalu, topik yang paling sedikit dibahas oleh 

pemenang adalah topik ‘Isu Pendidikan’. 

b. Perbandingan Data Target dengan ATM 

Tabel 6.45 Data Perbandingan Caleg dengan Pemenang (Target-ATM) 

Topik 

Jumlah 

Target 

Caleg 

Jumlah 

Target 

Pemenang 

Peran Anggota 

Legislatif 
1455 28 

Pembangunan Daerah 1304 28 

Pergerakan Nasional 1233 22 

Terdapat angka target oleh seluruh caleg dan pemenang pada 

tabel 6.45 pada topik target dengan ATM. Lalu, pada gambar 

6.47 ditampilkan grafik yang memuat perbandingan data target 

seluruh caleg dengan data pemenang. 
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Gambar 6.47 Perbandingan Jumlah Target Antara Caleg dan 

Pemenang (ATM) 

Pada gambar 6.47 terdapat perbandingan jumlah data caleg dan 

pemenang pada topik target menggunakan ATM dalam skala 

logaritma (log scale). Perbedaan antara jumlah target caleg 

dengan jumlah target pemenang sangat signifikan. 

 

Gambar 6.48 Visualisasi Perbandingan Jumlah Target (ATM) 

Lalu, jumlah target caleg pada masing-masing topik target 

ditunjukkan pada gambar 6.48. Topik ‘Peran Anggota 
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Legislatif’ paling banyak dibahas oleh caleg dan topik 

‘Pergerakan Nasional’ paling sedikit dibahas oleh caleg. 

Sementara itu, pemenang paling banyak membahas topik 

‘Peran Anggota Legislatif’ dan topik ‘Pembangunan Daerah’. 

Berdasarkan analisis keseluruhan motivasi dan target caleg dan 

pemenang, dapat disimpulkan bahwa topik yang paling banyak 

dibahas antara caleg dan pemenang yang ditampilkan pada tabel 

6.46. 

Tabel 6.46 Topik Terbanyak Dibahas Oleh Caleg dan Pemenang 

Topik 
Dibahas oleh 

Caleg 

Dibahas oleh 

Pemenang 

Motivasi (LDA) 
Kesejahteraan 

Masyarakat 

Pergerakan 

Nasional 

Target (LDA) 
Aspirasi 

Masyarakat 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Motivasi (ATM) 
Perekonomian 

Masyarakat 

Perekonomian 

Masyarakat 

Target (ATM) 
Peran Anggota 

Legislatif 

Peran Anggota 

Legislatif & 

Pembangunan 

Daerah 

6.5 Visualisasi Pengelompokkan Similarity Menggunakan 

Node2vec 

Visualisasi kemiripan motivasi dan target oleh masing-masing 

partai dilakukan menggunakan Node2vec, dimana topik yang 

digunakan adalah hasil permodelan topik menggunakan ATM. 

Setiap topik motivasi dan target diproses menggunakan 

Node2vec sehingga dapat dilihat kedekatan atau kemiripan 

antar partai. Hal ini dapat dilakukan karena setiap detail kata 

pada suatu topik, setiap kategori topik dan setiap author (partai) 
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merupakan nodes yang akan saling berhubungan menggunakan 

edge sehingga akan terbentuk sebuah graph. 

6.5.1 Pengelompokkan Similarity Menggunakan Topik 

Motivasi 

Pada gambar 6.49, terdapat visualisasi yang menampilkan 

hubungan antar nodes berupa topik motivasi, detail kata pada 

topik motivasi serta author pada topik motivasi menggunakan 

networkx. Pada gambar tersebut, dapat dilihat hubungan antar 

kata, topik dan partai. Nodes yang berwarna orange merupakan 

nodes yang merepresentasikan partai, sementara itu nodes yang 

berwarna biru merupakan nodes yang merepresentasikan detail 

kata pada topik dan kategori topik. 

 

 

Gambar 6.49 Visualisasi Motivasi Menggunakan Networkx 
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Gambar 6.50 Visualisasi Motivasi Menggunakan Node2vec 

Pada gambar 6.50, terdapat visualisasi topik motivasi. Pada 

gambar tersebut, terdapat partai-partai memiliki motivasi pada 

kategori yang tertera pada legend dan nodesnya ditandai dengan 

warna yang sesuai dengan topiknya. Dapat dilihat, bahwa tidak 

semua partai memiliki motivasi pada seluruh kategori. Sebagai 

contoh, partai yang memiliki hanya 2 motivasi dari 3 kategori 

topik yang adalah Partai Hanura, Partai PKB, Partai PBB dan 

Partai Berkarya. Sementara itu, sisanya memiliki motivasi di 

seluruh kategori. Selain itu, berdasarkan index kemiripan 

Jaccard (Jaccard Similarity Coefficient), dapat diketahui partai 

mana saja yang memiliki motivasi yang mirip, yang 

ditampilkan pada tabel 6.47. 

Tabel 6.47 Kemiripan Motivasi Antar Partai 

Partai 1 Partai 2 
Nilai Koefisien 

Jaccard 

Golkar PSI 1 

Golkar PDIP 1 
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PDIP PSI 1 

Hanura Berkarya 1 

Golkar PKPI 0.928571 

PDIP PKPI 0.928571 

PSI PKPI 0.928571 

PKPI PAN 0.928571 

Garuda Demokrat 0.923077 

Pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa 

pasang partai yang memiliki nilai Jaccard lebih dari 90%, yang 

menandakan bahwa kedua partai tersebut memiliki kemiripan 

motivasi. Sebagai contoh, pada baris pertama terdapat Partai 

Golkar dan Partai PSI yang memiliki nilai Jaccard sebesar 1. 

Hal ini menandakan bahwa motivasi kedua partai tersebut 

mirip. 

6.5.2 Pengelompokkan Similarity Menggunakan Topik 

Target 

Selanjutnya pada subbab ini terdapat visualisasi yang 

menampilkan hubungan antar nodes topik target, detail kata 

topik target dan partai menggunakan networkx. Pada gambar 

6.51, ditampilkan hubungan antar kata, topik dan partai. Nodes 

berwarna orang menandakan partai, sementara nodes yang 

berwarna biru menandakan detail kata dan kategori topik. 
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Gambar 6.51 Visualisasi Target Menggunakan Networkx 

 

Gambar 6.52 Visualisasi Target Menggunakan Node2vec 

Seperti pembahasan pada subbab sebelumnya, pada gambar 

6.52, terdapat visualisasi topik target menggunakan Node2vec. 
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Setiap partai yang memiliki target pada suatu topik target akan 

muncul nodesnya yang warnanya sesuai dengan legend topik 

tersebut. Dapat diketahui bahwa semua partai memiliki target 

pada seluruh kategori target yang ada. Untuk mengetahui 

kemiripan antar partai menggunakan indeks koefisien Jaccard, 

nilai yang dihasilkan ditampilkan pada tabel 6.48. 

Tabel 6.48 Kemiripan Target Antar Partai 

Partai 1 Partai 2 
Nilai Koefisien 

Jaccard 

Hanura Garuda 1 

Hanura PSI 1 

Hanura PKS 1 

Hanura PDIP 1 

PKPI Berkarya 1 

PAN Garuda 1 

PAN Hanura 1 

PAN PSI 1 

PAN PKS 1 

Pada tabel 6.48, terdapat banyak partai yang memiliki 

kemiripan dengan partai lainnya, sebagai contoh pada baris 

pertama terdapat Partai Garuda dan Partai Hanura yang 

memiliki nilai koefisien sebesar 1. Pada tabel ini, hanya partai 

yang memiliki nilai Jaccard senilai 1 dan sisanya yang bernilai 

kurang dari 1 tidak ditampilkan. 

6.5.3 Pengelompokkan Similarity Menggunakan Topik 

Motivasi dan Topik Target 

Pada pembahasan subbab ini, topik motivasi dan topik target 

digabung menjadi satu. Pada gambar 6.53, terdapat visualisasi 

yang menampilkan hubungan antar nodes berupa topik motivasi 

dan target, detail kata pada topik motivasi dan target serta 

author pada topik motivasi dan target menggunakan networkx. 

Relasi antar kata menjadi lebih beragam dikarenakan topik 

motivasi dan topik target dapat memiliki kandungan detail kata 

yang sama. Sama seperti subbab sebelumnya, nodes berwarna 
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orange merepresentasikan partai dan nodes berwarna biru 

merepresentasikan detail kata pada topik dan kategori topik. 

 

Gambar 6.53 Visualisasi Motivasi dan Target Menggunakan Networkx 

 

Gambar 6.54 Visualisasi Motivasi dan Target Menggunakan Node2vec 
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Selanjutnya, pada gambar 6.54 ditampilkan visualisasi 

menggunakan topik motivasi dan target. Dapat dilihat pada 

gambar tersebut, terdapat sebaran partai yang memiliki 

motivasi dan target pada masing-masing kategori yang tertera 

pada bagian legend. Banyak partai yang memiliki motivasi dan 

target lengkap di seluruh kategori. Namun, ada beberapa partai 

pula yang hanya memiliki motivasi dan target kurang dari 6 

kategori yang ada. Sebagai contoh, Partai PKB tidak memiliki 

motivasi pada kategori motivasi ‘Kesejahteraan Rakyat’. Lalu 

terdapat nodes yang terpisah jauh dari kelompoknya yaitu nodes 

yang berasal dari Partai Garuda. Nodes berwarna ungu dan hijau 

tersebut berasal dari topik motivasi ‘Kesejahteraan Rakyat’ dan 

topik target ‘Pergerakan Nasional’. Kemiripan antar partai 

berdasarkan nilai Jaccard dapat dilihat pada tabel 6.49. 

Tabel 6.49 Kemiripan Motivasi dan Target Antar Partai 

Partai 1 Partai 2 
Nilai Koefisien 

Jaccard 

PSI PDIP 1 

PSI Golkar 0.961538 

Golkar PDIP 0.961538 

Berkarya Hanura 0.958333 

PSI PAN 0.925926 

PSI PKPI 0.925926 

PKPI PDIP 0.925926 

PKPI PAN 0.925926 

PAN PDIP 0.925926 

Golkar Gerindra 0.923077 

Berdasarkan tabel 6.49, partai yang memiliki nilai kemiripan 

motivasi dan target tertinggi adalah Partai PSI dengan Partai 

PDIP. 
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6.6 Pedoman (Guidance) Pembacaan Grafik 

Terdapat beberapa jenis grafik yang dibuat pada penelitian ini 

yang ditampilkan pada gambar 6.55. Pada subbab ini terdapat 

penjelasan mengenai cara membaca dan memahami seluruh 

jenis grafik yang ada.  

 

Gambar 6.55 Jenis-jenis Grafik 

1. Cara Membaca Grafik Kategori Topik Motivasi 

Pada jenis grafik ini yang ditampilkan pada gambar 6.56, 

pembaca dapat melihat sebaran kategori topik berdasarkan 

motivasi atau target menggunakan metode LDA atau ATM. 

Pada grafik ini ditampilkan judul kategori topik sebagai legend 

pada bar chart. Sumbu x menggunakan value topik kategori, 

sementara sumbu y menggunakan nilai probabilitas. Grafik ini 

memberikan informasi kepada pembaca besaran nilai 

probabilitas yang dimiliki pada masing-masing kategori topik. 

Pada subbab 5.4.7 telah dijelaskan mengenai pengertian nilai 

probabilitas yaitu kemungkinan munculnya suatu topik yang 

berasal dari distribusi variabel secara acak pada keseluruhan 

dokumen. Nilai probabilitas yang ditampilkan pada grafik ini 

merupakan akumulasi atau gabungan dari detail kata-kata 

penyusun topik tersebut. Sebagai contoh pada kategori 

‘Pembangunan Daerah’, probabilitas total adalah sebesar 

0.37415 yang didapatkan dari jumlah probabilitas kata ‘Dapil’, 

‘Adil’, ‘Menang’, ‘Infrastruktur’, dan sebagainya.  
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Gambar 6.56 Cara Membaca Grafik Kategori Topik 

2. Cara Membaca Grafik Detail Kata Pada Topik 

Pada jenis grafik ini yang ditampilkan pada gambar 6.57, 

pembaca dapat melihat sebaran detail kata yang mendukung 

suatu topik. Sumbu x menggunakan value detail kata, sementara 

sumbu y menggunakan nilai probabilitas. Penggunaan gradasi 

warna dari ungu ke kuning untuk menandakan perbedaan nilai 

dari 0 hingga 1. Grafik ini memberikan informasi kepada 

pembaca besaran nilai probabilitas yang dimiliki pada masing-

masing detail kata sehingga pembaca dapat mengetahui kata 

apa saja yang memiliki kontribusi nilai probabilitas pada suatu 

topik dan dapat membandingkan besar kecilnya nilai 

probabilitas antar kata. 

 

Gambar 6.57 Cara Membaca Grafik Detail Kata Pada Topik 
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3. Cara Membaca Grafik Author Pada Topik 

Pada jenis grafik ini yang ditampilkan pada gambar 6.58, 

pembaca dapat melihat sebaran author atau partai pendukung 

yang memiliki kemungkinan membahas suatu topik motivasi 

atau target. Sumbu x menggunakan value author (partai), 

sementara sumbu y menggunakan nilai probabilitas. 

Penggunaan gradasi warna dari ungu ke kuning untuk 

menandakan perbedaan nilai dari 0 hingga 1. Grafik ini 

memberikan informasi kepada pembaca besaran nilai 

probabilitas yang dimiliki pada masing-masing author (partai) 

sehingga pembaca dapat mengetahui partai apa saja yang 

memiliki kontribusi nilai probabilitas pada suatu topik dan 

dapat membandingkan besar kecilnya nilai probabilitas antar 

partai. Sebagai contoh, pada topik motivasi menggunakan ATM 

yaitu ‘Isu Pendidikan’, partai yang memiliki kemungkinan 

tertinggi membahas topik ini adalah Partai Hanura. 

  

Gambar 6.58 Cara Membaca Grafik Author Pada Topik 

4. Cara Membaca Grafik Perbandingan Caleg dan 

Pemenang Pada Topik 

Pada gambar 6.59 terdapat bar chart yang menampilkan 

perbandingan jumlah data calon legislatif dan pemenang pemilu 

yang membahas suatu topik. Pada grafik ini dapat diketahui 

seberapa banyak calon legislatif yang membahas suatu topik, 

begitupun dengan banyaknya pemenang yang membahas suatu 



148 

 

 

 

topik. Pada sumbu x, value yang digunakan adalah topik, 

sementara pada sumbu y, value yang digunakan adalah angka 

atau jumlah data caleg dan pemenang. 

 

Gambar 6.59 Cara Membaca Grafik Author Pada Topik 

5. Cara Membaca Grafik Network Pengelompokkan 

Kemiripan 

Pada jenis grafik ini yang ditampilkan pada gambar 6.60, 

pembaca dapat mengetahui keterkaitan antar kategori topik, 

detail kata dan author (partai) pada suatu grafik network atau 

jaringan. Jaringan ini berasal dari graph yang menghubungkan 

tiap nodes menggunakan edge. Nodes yang digunakan pada 

grafik ini adalah detail kata, author, dan topik. Setelah nodes 

saling terhubung, maka dapat dihasilkan grafik ini. Grafik ini 

tidak dapat dilihat jelas dari jauh, namun apabila diperbesar, 

dapat dilihat keterkaitan antar nodes secara lebih jelas. 
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Gambar 6.60 Cara Membaca Grafik Network Pengelompokkan 

Kemiripan 

6. Cara Membaca Grafik Scatter Plot Kemiripan Topik 

Pada grafik scatter plot ini, topik motivasi atau target digunakan 

sebagai legend dan author (partai) digunakan sebagai nodes. 

Setiap nodes yang muncul dengan warna tertentu, 

merepresentasikan bahwa partai tersebut memiliki topik 

motivasi atau target sesuai dengan warna yang tertera pada 

legend. Sebagai contoh, partai PKB memiliki 2 nodes berwarna 

merah dan biru, yang menandakan bahwa partai PKB memiliki 

motivasi mengenai ‘Perekonomian Masyarakat’ dan 

‘Kesejahteraan Rakyat’. Node yang berdekatan dengan node 

lainnya pada grafik ini menandakan bahwa terdapat kemiripan 

antara satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, nodes partai 

Nasdem berdekatan dengan nodes partai PAN. Menandakan 

bahwa kedua partai ini memiliki motivasi yang mirip. 
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Gambar 6.61 Cara Membaca Grafik Scatter Plot Kemiripan Topik 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini membahas kesimpulan dari penelitian mengenai analisis 

dan visualisasi permodelan topik yang sudah dilakukan serta 

saran yang dapat dilakukan untuk penelitian selanjutnya di 

masa yang akan datang. 

7.1 Kesimpulan 

Berdasarkan permodelan topik yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan akuisisi data yang telah dilakukan terdapat 

36.889 baris data calon legislatif yang berhasil 

dikumpulkan, namun hanya 5.084 calon legislatif yang 

memiliki motivasi dan target. 

2. Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam 

melakukan pengolahan data yaitu dimulai dari tahap pre-

processing data yang sudah dikumpulkan. Setelah 

dilakukan pre-processing, data tersebut kemudian 

dilakukan pemrosesan permodelan topik menggunakan 

metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) dan Author-

Topic Model (ATM). Terdapat beberapa parameter yang 

digunakan dalam melakukan permodelan, yaitu passes 

sebanyak 1000 dan iterasi sebanyak 10000 kali untuk 

menghasilkan model yang stabil. 

3. Topik yang dihasilkan dari kedua metode baik LDA 

maupun ATM disimpan dalam beberapa file dengan format 

CSV. Selanjutnya, topik yang dihasilkan dianalisis 

menggunakan nilai perplexity. Kemudian, topik dengan 

jumlah terbaik ditentukan yaitu 5 topik menggunakan LDA 

dan 3 topik menggunakan ATM. Topik terbaik yang dipilih 

kemudian divisualisasikan menggunakan sebuah library 

Python yaitu Plotly.  

4. Topik hasil ATM kemudian dikelompokan berdasarkan 

similarity. Pengelompokkan dimulai dengan membuat 
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graph. Relasi pada graph dapat diketahui dengan 

melakukan visualisasi network menggunakan library 

Networkx. Selanjutnya, graph diproses menggunakan 

library Node2vec dan divisualisasikan menggunakan 

library t-SNE untuk mengetahui kedekatan serta kemiripan 

motivasi dan target antar partai. Tingkat kemiripan diukur 

menggunakan nilai koefisien Jaccard, dimana semakin 

tinggi nilainya maka semakin mirip motivasi atau target 

antar partai. Pada pengelompokkan similarity motivasi, 

partai yang paling mirip adalah Partai Golkar dan Partai 

PSI. Lalu, pada pengelompokkan similarity target partai 

yang paling mirip adalah Partai Hanura dan Partai Garuda. 

Sementara itu, untuk pengelompokkan similarity gabungan 

motivasi dan target partai yang memiliki kemiripan 

tertinggi adalah Partai PSI dan Partai PDIP. 

7.2 Saran 

Berikut ini merupakan saran yang dapat dilakukan terhadap 

penelitian selanjutnya di masa yang akan datang, yaitu: 

1. Pemerolehan data keseluruhan calon legislatif dan data 

pemenang Pemilu 2019 dapat dilakukan lebih mendalam 

dan mendetail agar dataset yang digunakan lebih lengkap. 

Selain itu, analisis dan visualisasi yang dilakukan dapat 

lebih baik hasilnya jika motivasi dan target yang didapatkan 

jumlahnya lebih banyak. Pada penelitian ini, masih banyak 

calon legislatif yang tidak menuliskan motivasi dan 

targetnya. 

2. Bentuk grafik untuk visualisasi dapat lebih beragam, tidak 

hanya berbentuk bar chart pada visualisasi permodelan 

LDA dan ATM dan scatter plot pada visualisasi Node2vec. 

3. Pengelompokkan similarity menggunakan Node2vec dapat 

dilanjutkan pada pengukuran nilai accuracy menggunakan 

machine learning atau deep learning. Pada penelitian ini, 

pengelompokkan similarity hanya sebatas visualisasi dan 

mengetahui nilai kemiripannya menggunakan nilai koefisien 

Jaccard. 
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4. Dapat dikembangkan sebuah aplikasi real-time dimana data 

motivasi dan target yang berasal dari website KPU dapat 

diambil langsung, diolah dan divisualisasikan menggunakan 

Python. 
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LAMPIRAN A. Link Source Code Penelitian 

https://bit.ly/2BrDAEu 
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