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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat musim semi dan musim panas pada tahun 2014 berlangsung,  

perhatian warga dunia terarahkan pada kasus mewabahnya virus penyakit 

Ebola (Ebola Virus Disease/EVD) di seluruh Afrika Barat, khususnya 

wilayah Guinea, Liberia, Sierra Leone. Wabah ini kemudian meluas sampai 

ke  negara tetangga, Nigeria, yang konon kabarnya setelah sebagian kecil 

penumpang pesawat yang bepergian ke negara tersebut tanpa disadari sudah 

terjangkit virus Ebola. Penyakit yang bermula dari insiden kecil di desa 

Yambuku yang berada di Zaire dan di beberapa wilayah di negara Sudan pada 

tahun 1976 ternyata masih menjadi momok hingga sekarang selama kurang 

lebih 3,5 dekade. Ditengarai wabah ini telah menjadi pandemik. 

Mewabahnya penyakit Ebola pada musim semi dan musim panas pada 

tahun 2014 tersebut ternyata menarik perhatian seluruh warga dunia 

khususnya bagi warga dunia maya (netizen) yang menggunakan aplikasi 

media sosial. Salah satu media sosial yang populer adalah Twitter yang 

memungkinkan para penggunanya selalu termutakhirkan (up-to-date) oleh 

berbagai isu atau tren (trend) tertentu. Isu atau topik yang sedang ramai 

dibicarakan (trending topic) oleh pengguna Twitter lazimnya diidentifikasi 

dengan menggunakan tanda pagar atau hashtag, misalnya #ebola. 

Banyaknya kicauan (tweet) oleh para pengguna Twitter khususnya 

berkaitan dengan mewabahnya Ebola dapat dikenali melalui cara mereka 

mengekspresikan pendapatnya yang sebenarnya mencermikan emosi tertentu. 



 

2 

Diantara berbagai emosi yang dapat dibaca melalui kicauan yang tersaring, 

ada emosi yang mencerminkan ketakutan (anxiety), kemarahan (anger) atau 

sebaliknya harapan (hope) dan kepedulian (condolence). Secara umum emosi 

dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu positif (berkaitan dengan perasaan 

seperti harapan dan kepedulian) dan negatif (yang berkaitan dengan perasaan 

seperti ketakutan dan kemarahan).  

Di antara berbagai metode yang tersedia, sonifikasi dapat diterapkan 

sebagai salah satu cara untuk mengeksplorasi sebarang data. Khususnya 

berkaitan dengan data kicauan #ebola dalam penelitian ini mengkaji 

bagaimana pemetaan parameter sebagai salah satu metode sonifikasi dapat 

memberi suatu representasi sonik berdasarkan pemilahan data original tweet 

yang dikoleksi pada suatu periode pengamatan seputar menghangatnya wabah 

Ebola.  

1.2 Perumusan  Masalah 

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu 

bagaimana eksplorasi data original tweet untuk #ebola untuk mendapatkan 

representasi sonik melalui sonifikasi, khususnya dengan menerapkan metode 

pemetaan parameter dapat dilakukan.  

1.3 Batasan Masalah  

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang digunakan 

sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah yang  

jelas dalam pengembangannya.   Batasan-batasan   yang   terdapat   dalam   

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) program dikembangkan dan hanya bisa dijalankan dengan menggunakan 

bahasa pemrograman visual Pure Data (Pd). 
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2) data original tweet dari #ebola yang menjadi objek pembuatan program 

dikumpulkan dan dihitung secara manual menggunakan perangkat tally 

counting. 

3) program hanya mengsonifikasi data-data yang berhubungan dengan     

#ebola saja dan data kicauan yang dikumpulkan hanya kicauan dalam 

bahasa Inggris. 

4) memiliki fitur terdiri dari 9 synthesizer.  

5) data  kicauan (tweet) yang dikumpulkan bersifat diskrit. 

1.4  Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah membuat representasi sonik yang 

disusun berdasarkan prinsip proses sonifikasi, khususnya mengacu pada 

metode pemetaan parameter, dengan masukan berupa sekumpulan data 

frekuensi hasil pemilahan data original tweet untuk #ebola yang dikoleksi 

untuk suatu periode observasi tertentu.  

 1.5 Metodologi 

 

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang 

digunakan  adalah: 

1) melakukan studi pustaka untuk mempelajari latar belakang sonifikasi; 

metode-metode sonifikasi yang lazim, khususnya pemetaan parameter; 

fungsi sonifikasi di dalam mengeksplorasi data; cara mengoleksi data 

kicauan dari Twitter, serta menyusun kode visual dalam Pure Data (Pd).  

2) mengoleksi data kicauan dengan #ebola dari Twitter untuk periode 

pengamatan yang ditentukan. 

3) mengembangkan modul-modul dasar Pure Data. 
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4) melakukan pengujian atas fungsi kode visual yang ada melibatkan 

representasi suara dari seluruh periode pengamatan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

Laporan tugas akhir ini disusun mengikuti sistematika penulisan 

berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab satu berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan 

topik yang dibahas pada perancangan sistem ini. Dilanjutkan 

dengan rumusan dan batasan masalah topik, diikuti juga 

dengan tujuan dan metodologi yang digunakan. Pada akhir 

bab dijelaskan pula mengenai sistematika penulisan yang 

digunakan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 

Bab kedua menjelaskan tentang teori-teori apa saja yang 

digunakan dalam penyusunan  program sonifikasi. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM DAN RENCANA PENG-

UJIAN 

 

Bab ketiga berisi tentang penjelasan mengenai rancangan 

sistem dan rencana pengujian dari program sonifikasi. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasi 

yang dirancang, serta penjelasan singkat mengenai cara 

penggunaan graphical user interface aplikasi. Hasil dari 

pengujian sistem juga dijelaskan pada bab ini.   
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab terakhir ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian yang telah dilakukan serta saran untuk  

pengembangan lebih lanjut. 




