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Abstrak. Perkembangan teknologi informasi pada saat ini semakin pesat dan diikuti oleh
meningkatnya penggunaan media sosial untuk mendapatkan informasi yang mudah dan
cepat. Semakin banyak penggunaan aplikasi mobile instant messenger dan media sosial
membuka peluang seseorang untuk melakukan cybercrime kususnya cyberbullying. Kasus
cyberbullying di Indonesia menempati peringkat tiga dunia dan paling banyak laporan
cyberbullying dialami oleh anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bukti
digital pelaku cyberbullying pada aplikasi WhatsApp berbentuk teks dan membantu
mengidentifikasi tindakan yang mengarah pada tindakan cyberbullying. Metode untuk
melakukan forensik digital pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode
National Institute of Standards and Technology (NIST) dan untuk mengidentifikasi
tindakan cyberbullying menggunakan metode Cosine Similarity. Hasil yang diharapkan
pada penelitian ini adalah metodologi untuk melakukan analisis investigasi forensik
cyberbullying pada WhatsApp messenger menggunakan metode NIST.
Kata kunci: Forensik, Cyberbullying, NIST, WhatsApp
Abstract. The development of information technology is now increasingly rapid and is
followed by the increasing use of social media to get information easily and quickly. The
increasing use of mobile instant messenger and social media applications opens up
opportunities for someone to do cybercrime specifically cyberbullying. The case of
cyberbullying in Indonesia is ranked third in the world and most reports of cyberbullying are
experienced by children. This study aims to uncover digital evidence of cyberbullying on textbased WhatsApp applications and help identify actions that lead to cyberbullying actions. The
method for conducting digital forensics in this study is to use the National Institute of
Standards and Technology (NIST) method and to identify cyberbullying actions using the
Cosine Similarity method. The expected results in this study are the methodology for
analyzing the forensic investigations of cyberbullying on WhatsApp messenger using the NIST
method.
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1. PENDAHULUAN
Banyaknya penggunaan smartphone semakin banyak terutama pada android (Umar dkk, 2019). Aplikasi mobile
instant messaging membuka peluang untuk melakukan tindakan cybercrime meningkat (Luqyana , 2018).
Berbagai macam tindakan cyberbullying yang ada salah satunya yang sering terjadi adalah cyberbullying (RSA,
2016). Kejahatan komputer merupakan tindak kejahatan yang jejak aktivitas kejahatannya perlu di analisa untuk
menjadi barang bukti (Riadi dkk, 2019). Lembaga survei online dailysocial.id tahun 2017 menemukan beberapa
temuan yaitu 97,24% responden menyatakan pernah menggunakan WhatsApp, dan 61,81% mengatakan bahwa
WhatsApp adalah aplikasi instant messaging yang paling sering mereka gunakan (Anwar dan Riadi, 2018) .
WhatsApp menjadi rujukan dalam forensika digital di Indonesia (Larasati dan Hidayanto, 2017). Kasus
cyberbullying di Indonesia menempati peringkat ketiga dunia yaitu sebanyak 91% laporan cyberbullying dialami
oleh anak-anak (F.B. Welean, 2015). Tindakan cyberbullying dapat melalui perantara seperti pesan yang
mengandung kata-kata negatif, kata-kata yang dapat membuat seseorang mengarah pada tindakan bullying
seperti abnormal, pengecut, aneh, banci, bodoh, buruk, gila, jelek, khianat, dan munafik. Oleh karena itu
diperlukan penelitian untuk membantu investigator untuk membantu pengangkatan data digital forensik dan
membantu dalam mengidentifikasi tindak cyberbullying pada teks pesan aplikasi instant messaging seperti
WhatsApp (Riadi, 2018).
Metode forensik National Institute of Standards and Technology (NIST) merupakan metode forensik yang
memiliki panduan kerja kebijakan dan standar untuk menjamin setiap examiner mengikuti alur kerja yang sama
sehingga pekerjaan terdokumentasikan dan hasilnya dapat diulang dan dapat dipertahankan. Metode tersebut
akan membantu investigator dalam melakukan digital forensik pada WhatsApp. Pengangkatan data pada
WhatsApp messenger menggunakan tool yang sering digunakan dalam investigasi yaitu OXYGEN Forensik.
OXYGEN Forensik mengekstrak sebagian besar informasi dengan cara yang efisien (Riadi dkk, 2018). OXYGEN
Forensik memiliki banyak keuntungan dalam mendapatkan informasi WhatsApp (Zamroni dan Riadi, 2019). Data
teks yang telah didapat akan dianalisis menggunakan metode cosine similarity untuk membantu mencari teks
yang teridentifikasi tindakan yang mengarah pada cyberbullying dengan banyaknya kata yang terkandung dalam
teks pesan yang ada didalam WhatsApp Messenger (Umar dkk, 2018).
Penelitian ini diharapkan dapat membantu investigator untuk membantu pengankatan data digital forensik dan
membantu dalam mengidentifikasi tindak cyberbullying pada teks pesan aplikasi instant messaging seperti
WhatsApp dengan menggunakan metode NIST dan tool OXYGEN Forensik.

2. LANDASAN TEORI
Metode NIST
Metode NIST digunakan untuk untuk mendapatkan informasi dari bukti digital (Pasa dan Hariyadi, 2018).
Tahapan-tahapan menggunakan metode NIST dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Tahapan Metode NIST
Berdasarkan Gambar 1 hal ini terdapat beberapa tahap dalam metode NIST yaitu collection, examination,
analysis, dan reporting (Riadi dkk , 2018).dapat dijelaskan tahap selular Analisis Forensik sebagai berikut:
1.
2.

Collection adalah pelabelan, identifikasi, rekaman, dan pengambilan data dari sumber data yang relevan
dengan prosedur berikut untuk menjaga integritas data.
Examination adalah pengolahan data yang dikumpulkan dalam penggunaan forensik kombinasi berbagai
skenario, baik otomatis atau manual, serta menilai dan mengeluarkan data sesuai kebutuhan sambil
mempertahankan integritas data.
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3.
4.

Analysis adalah analisis hasil pemeriksaan dengan menggunakan metode teknis dibenarkan dan hukum.
Reporting adalah melaporkan hasil analisis yang meliputi penggambaran tindakan yang dilakukan.
Text Mining

Text Mining merupakan bagian dari data mining dan memiliki fungsi yang sama sebagai proses untuk
mendapatkan informasi yang berguna dari gudang basis data atau text yang benar (Hariyadi dkk, 2016). Data
mining juga dapat diartikan sebagai pengekstrakan informasi baru yang diambil dari bongkahan data besar yang
relatif terhadap term frequency (tf) (Nurhayati, 2010). Bobot dari term dihitung menggunakan ukuran tf-idf
dalam Persamaan 1.
w = tf x idf.............................................. (1)
Parameter tf merupakan kemunculan term dari setiap dokumen, dan w merupakan bobot dokumen terhadap
kata atau bobot dari key terhadap dokumen.
Cosine Similarity
Metode Cosine Similarity merupakan metode yang digunakan untuk menghitung similarity (tingkat kesamaan)
antara dua objek. Secara umum penghitungan metode ini didasarkan pada vector space similarity measure.
Metode cosine similarity ini menghitung similarity antara dua objek (misalkan D1 dan D2) yang dinyatakan dalam
dua vector menggunakan keywords (kata kuci) dari dokumen sebagai ukuran (G.A. Pradnyana dan N.A. Sanjaya,
2012). Persamaan cosine similarity dapat dilihat pada Persamaan 2.

.............................................. (2)
Keterangan :
qij = bobot istilah j pada dokumen i= tfij. idfij
dij = bobot istilah j pada dokumen i= tfij. idfij

3. METODOLOGI PENELITIAN
Penelitian ini melakukan simulasi kasus cyberbullying antara satu pelaku dan satu korban menggunakan aplikasi
WhatsApp. Setelah melakukan simulasi cyberbullying dilakukan forensik terhadap barang bukti yaitu handphone
pelaku dan handphone korban cyberbullying menggunakan metode NIST. Bukti digital yang didapat akan
dilakukan analisis menggunakan metode cosine similarity untuk membuktikan keberadaan kata-kata yang
mengarah pada tindakan cyberbullying. Konseptual model membuat konsep model merupakan tahap
dilakukannya penggambaran dari input, proses dan output yang dihasilkan(Mukti, Masruroh dan Khairani, 2018).
Konseptual skenario tindak cyberbullying dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Konseptual Skenario Cyberbullying
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Terdapat ada dua pengguna smartphone yang menggunakan aplikasi WhatsApp untuk mereka berkomunikasi
dan salah satu dari pengguna tersebut melakukan tindakan cyberbullying yang disebut sebagai pelaku terhadap
pengguna satunya yang disebut korban. Pelaku akan mengirim pesan kepada korban dan melalui jaringan
internet dan akan sampai pada server WhatsApp kemudian akan sampai ke korban. Dari tindakan cyberbullying
tersebut akan diidentifikasi barang bukti berupa hasil percakapan antara korban dengan pelaku oleh
investigator.
Identifikasi cyberbullying dapat dicari dengan melihat kemiripan kata yang ada dalam barang bukti dengan kata
yang mengarah pada tindakan cyberbullying. Konseptual identifikasi pencarian cyberbullying dapat dilihat pada
Gambar 4.

Gambar 4. Indentifikasi Cyberbullying
Gambar 4 menunjukkan cara mengidentifikasi cyberbullying pada evidence yang akan diangkat dengan cloning
barang bukti sebelum menganalisis bukti-bukti yang ada didalam evidence. Hasil cloning akan mendapatkan
bukti yang berupa data-data WhatsApp dan setelah mendapatkan pesan chat yang ada didalam WhatsApp
kemudian dilakukan text mining untuk mencari kata penting dari pelaku dan korban. Similarity digunakan disaat
mendapatkan kata penting dan dicari kemiripan antara keyword dan kata penting yang ada didalam evidance.
Kemudian identifikasi cyberbullying dapat diketahui.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada penelitian ini dapat membantu investigasi cyberbullying dengan melihat frekuensi term key yang
terkandung pada bukti digital dengan menggunakan metode cosine similarity. Similarity antara kata dalam bukti
digital dengan term key kata yang bersifat negatif akan membantu mengidentifikasi tindakan cyberbullying.
Diagram alur pada tahapan penelitian analisis investigasi forensik cyberbullying pada WhatsApp messenger
menggunakan metode NIST dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Alur Penelitian
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Tahapan dalam diagram alur penelitian sebagai berikut :
1.

2.

3.

4.

5.

Perancangan
Perancangan merupakan tahapan untuk menganalisis kebutuhkan sebelum dilakukan penelitian tersebut
dan membuat kerangka kerja dari penelitian tersebut.
Simulasi Cyberbullying
Pada tahap ini merupakan tahap akan dilakukan simulasi antara pelaku cyberbullying dengan korban
cyberbullying dengan menggunakan beberapa kata yang negatif agar dapat teridentifikasi tindakan
cyberbullying. Pada simulasi berikutnya dilakukan dengan melakukan simulasi tanpa kata negatif.
Akuisisi Digital Forensik Menggunakan Metode NIST
Pada tahap akuisisi digital forensik menggunakan metode NIST akan dilakukan forensik dengan
menggunakan metode NIST yaitu mulai dari Collection, Examination, Analysis, dan Reporting sehingga dari
tahap ini dapat menghasilkan barang bukti berupa chat WhatsApp dengan menggunakan tools OXYGEN
Forensik.
Analisis Cyberbullying
Analisis cyberbullying dilakukan dengan melihat kata yang terkandung pada pesan WhatsApp kemudian
dilakukan analisis dengan menggunakan metode cosine similarity agar dapat diidentifikasi tindakan
cyberbullying.
Hasil Identifikasi Cyberbullying
Hasil identifikasi cyberbullying adalah hasil analisis dari tahapan sebelumnya dan berisi sebuah kesimpulan.

5. KESIMPULAN
Analisis investigasi forensik cyberbullying pada WhatsApp menggunakan metode NIST diharapkan dapat
membantu investigator untuk menyelidiki kasus cyberbullying yang terjadi selama ini. Metode NIST digunakan
untuk membantu proses pengangkatan barang bukti dari pelaku tindak cyberbullying. Metode cosine similarity
digunakan untuk membantu investigator mencari kemiripan kata yang ada dalam barang bukti yang telah
diambil dengan membandingkan antara kata yang ada dalam barang bukti dengan keyword yang mengarah pada
tindakan cyberbullying sehingga dapat mengetahui pelaku telah melakukan cyberbullying.
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