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USER MANUAL 

LABELKUY! 

 

DESKRIPSI SINGKAT APLIKASI 

 LabelKuy! adalah sebuah aplikasi pelabelan data berbasis crowdsourcing. 

Pelabelan yaitu memberikan label atau kategori suatu data menurut kecerdasan 

manusia. Sedangkan crowdsourcing yaitu cara menggunakan internet untuk 

mempekerjakan orang/pekerja yang tersebar luas dalam jumlah besar untuk 

menyelesaikan sebuah masalah.  Jadi, LabelKuy! bisa disebut sebagai sebuah 

aplikasi yang dapat mempermudah pengumpulan data berlabel (data yang 

dikategorikan) dengan cara melakukan pelabelan data secara bersama-sama. 

Aplikasi ini bertujuan untuk membantu para peneliti text mining dengan area 

penelitian text classfication khususnya algoritme supervised dalam menyediakan 

data train (data latih) yang telah dikategorikan oleh manusia untuk membentuk 

model dan pada algoritme unsupervised dalam menyediakan data set yang telah 

dikategorikan oleh manusia untuk menguji apakah hasil klasifikasi sudah tepat atau 

belum.  

FUNGSI-FUNGSI APLIKASI 

1. Register 

Untuk dapat mengakses atau menggunakan aplikasi ini, pengguna harus 

melakukan registrasi terlebih dahulu. Dimana data-data yang diisi pada form 

registrasi adalah username, email, interest dan password. Interest ini diberikan 

sebagai kelebihan bagi pengguna yang melakukan register. Ketika ada data sets 

yang di publish sesuai dengan ketertarikan pengguna, maka pengguna akan 

mendapatkan email otomatis dari sistem. Berikut adalah tampilan form register: 
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Gambar 1. Form register 

Setelah pengguna melakukan klik pada tombol register, akan muncul pesan untuk 

pengaktivasian, seperti gambar berikut: 

 

 

Gambar 2. Pesan pengiriman link aktivasi  

Untuk melakukan aktivasi, maka klik link yang dikirimkan pada email. 

Setelah pengguna melakukan klik pada email, maka pengguna sudah teraktivasi, 

dan melakukan proses login terlebih dahulu. 
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2. Open data 

Menu open data sets dapat diakses oleh semua orang tanpa perlu untuk 

melakukan proses registrasi. Sehingga aplikasi ini dapat mempermudah pengguna 

untuk mendapatkan corpus berlabel. 

 

 

Gambar 3. Open data sets 

3. Login 

Untuk login pada aplikasi ini menggunakan email dan password. Berikut 

adalah tampilan untuk form login: 

 

 

Gambar 4. Form login 
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4. Home 

Berikut adalah tampilan home untuk aplikasi sistem usulan: 

 

Gambar 5. Tampilan home 

Pada navigation bar terdapat enam menu utama yaitu home, contribute, project, 

open data, help dan profile pengguna beserta poin yang telah dikumpulkan oleh 

pengguna. Untuk menu project terdiri dari dua menu dropdown yaitu create project 

dan my project. Untuk menu contribute terdiri dari dua menu dropdown yaitu 

contribute data sets dan contribute hasil label dan untuk menu profile terdiri dari 

dua menu dropdown yaitu control panel dan logout.  

Pada tampilan home sendiri terdapat tiga shortcut untuk menu create project, 

edit project dan contribute karena ketiga menu tersebut adalah menu utama pada 

aplikasi ini. Jika ingin menuju tiga menu utama tersebut pengguna dapat melakukan 

klik pada shortcut yang tersedia. Serta pada menu profile juga ditampilkan nama 

pengguna yang sedang aktif. 
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5. Create project 

Menu ini ditujukan untuk para peneliti yang membutuhkan bantuan dalam 

pelabelan data. Misalnya peneliti melakukan penelitian analisis sentiment data 

twitter apakah termasuk sentiment positif, negatif atau netral. Sehingga pada 

penelitian tersebut dibutuhkan data set berlabel positif, negatif atau netral.  Disisi 

lain misalkan peneliti melakukan penelitian klasifikasi berita, apakah termasuk 

berita ekonomi atau non-ekonomi, sehingga pada penelitian tersebut membutuhkan 

dataset berlabel ekonomi dan non-ekonomi. Sehingga jumlah kelas atau kategori 

bersifat dinamis.  

Pada form create project sendiri data-data yang diperlukan adalah judul project, 

jumlah kelas, nama kelas, perintah singkat pelabelan, tag project, import data dan 

setting project. Berikut adalah tampilan untuk form create project: 

 

 

Gambar 6. Form create project 

a. Judul project 

Pada judul project, pengguna dapat menuliskan secara singkat tentang apa data 

yang akan dilabelkan, contoh: Pelabelan Data Twitter.  
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b. Jumlah kelas 

Pada jumlah kelas pengguna dapat memasukkan jumlah kelas sesuai dengan 

kebutuhan peneliti misalkan pada kasus analisis sentiment diatas terdapat tiga 

kategori (kelas) maka tuliskan tiga. Maka secara otomatis akan muncul tiga row 

untuk pengisian nama kelas, contoh untuk kasus penelitian analisis sentiment diatas 

berarti dituliskan positif, negatif, netral.  

 

 

Gambar 7. Contoh untuk kasus tiga kategori (kelas) 

Disisi lain jika berdasarkan kasus untuk penelitian kedua yaitu klasifkasi berita 

maka terdapat dua kategori (kelas) maka tuliskan jumlah kelas dua.  Maka secara 

otomatis akan muncul dua row untuk pengisian nama kelas, contoh untuk kasus 

penelitian klasifikasi berita diatas berarti dituliskan ekonomi dan non-ekonomi.  
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Gambar 8. Contoh untuk kasus dua kategori (kelas) 

c. Perintah singkat pelabelan 

Untuk perintah singkat pelabelan, peneliti dapat menuliskan sesuai kebutuhan 

masing-masing sehingga perintah singkat untuk melabelkan akan semakin jelas dan 

mudah dimengerti oleh pengguna lain, contoh: termasuk kategori manakah tweet 

berikut ini?  

d. Import data  

Data yang dapat diimport pada aplikasi ini berupa file yang berekstensi csv, txt, 

xlx dan xlxs. Data yang dapat masuk pada aplikasi ini minimal berjumlah sepuluh 

row. Jika terdapat data yang belum clean yang menyebabkan data tidak terbaca 

maka data tersebut akan dikembalikan oleh aplikasi berupa pesan pemberitahuan 

pada row berapa saja data yang belum clean. Sehingga pengguna harus meng-clean 

kan data terlebih dahulu agar semua data dapat masuk kedalam aplikasi. 

e. Settingan project 

Pada aplikasi ini peneliti diberikan dua pilihan settingan project yaitu public 

atau private. Public berarti project tersebut dapat dilihat oleh semua pengguna yang 

telah melakukan registrasi pada aplikasi ini sedangkan private berarti project 
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tersebut hanya dapat dilihat oleh pengguna tertentu yang diingkan oleh peneliti saja.  

Untuk memilih pengguna yang dapat melihat serta contribute pada project dapat 

menceklis checkbox pada pengguna yang diinginkan.  

 

 

Gambar 9. Pemilihan pengguna pada settingan private 

6. Edit project 

Menu ini untuk membantu para peneliti yang ingin melakukan perubahan pada 

project yang telah dibuat. Peneliti dapat mengubah nama project, menambah kelas, 

menghapus kelas, mengubah nama kelas mengubah privacy project dari public 

menjadi private atau sebaliknya dari private ke public serta dapat menambah atau 

mengurangi pengguna pada settingan private dan juga dapat melihat serta mengedit 

data yaitu menghapus, mengubah atau menambah data. Berikut adalah tampilan 

edit project: 
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Gambar 10. Tampilan edit project 

a. Mengedit nama project 

Untuk mengedit nama project, pengguna dapat melakukan klik icon edit, maka 

kemudian akan muncul modal untuk edit nama project.  

 

 

Gambar 11. Edit nama project 

b. Menambah kelas 

Untuk menambah jumlah kelas, pengguna dapat melakukan klik icon +, maka 

kemudian akan muncul modal untuk menambah kelas seperti berikut: 
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Gambar 12. Add kelas 

Sama halnya dengan ketika membuat project, pengguna menulis terlebih dahulu 

jumlah kelas tambahan kemudian akan muncul row sebanyak jumlah kelas 

tambahan. Kemudian pengguna menuliskan nama kelas sesuai yang diinginkan. 

Kemudian klik save. 

c. Menghapus kelas 

Untuk menghapus kelas pengguna dapat melakukan klik pada icon , maka 

kemudian akan muncul modal untuk menghapus kelas seperti berikut ini: 

 

 

Gambar 13. Delete kelas 
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Untuk menghapus kelas, pengguna dapat menceklis checkbox pada kelas yang 

yang ingin dihapus kemudian klik delete. 

d. Mengedit nama kelas 

Untuk mengedit nama kelas, pengguna dapat melakukan klik pada icon edit, 

maka kemudian akan muncul modal untuk edit nama kelas. Setelah selesai 

mengedit pengguna dapat melakukan klik pada tombol save. Berikut tampilan edit 

nama kelas: 

 

 

Gambar 14. Edit nama kelas 

e. Edit setting project 

Untuk mengedit settingan project pengguna dapat melakukan klik pada icon 

edit, maka kemudian akan muncul modal untuk mengedit settingan project. 

Kemudian klik tombol save untuk menyimpan perubahan. Berikut tampilan edit 

setting project: 
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Gambar 15. Edit setting project 

f. Edit user  

Untuk mengedit user, pengguna dapat melakukan klik pada icon edit, maka 

kemudian akan muncul modal untuk mengubah settingan user.  

 

 

Gambar 16. Edit user 
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g. Edit data project 

Untuk mengedit data set project terdiri dari tiga pilihan yaitu menghapus data, 

mengubah data serta menambah data. Untuk menghapus data, pengguna dapat 

melakukan klik kanan, dan pilih remove row, seperti gambar berikut: 

 

 

Gambar 17. Menghapus row data 

Untuk mengedit data, pengguna dapat langsung mengedit pada row yang 

tersedia. Sedangkan untuk menambah data pengguna dapat dapat copy + paste pada 

row yang tersedia. Kemudian setelah semua proses edit selesai pengguna dapat 

melakukan klik pada tombol save dan data akan tersimpan. 

7. Contribute data sets 

Menu ini merupakan menu utama dari aplikasi ini yaitu para pengguna aplikasi 

melakukan kontribusi terhadap project-project yang ada. Pada awal tampilan, 

pengguna akan memilih project mana yang akan di contribute. Berikut 

tampilannya: 
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Gambar 18. Pilihan project contribute data sets 

Setelah klik project yang diinginkan maka akan muncul tampilan untuk start 

contribute. Terdapat informasi nama project, jumlah kelas serta jumlah data yang 

telah di contribute. Jika ingin memulai contribute maka klik start.  

 

 

Gambar 19. Start contribute data sets 

Berikut tampilan untuk proses contribute data sets:  
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Gambar 20. Proses contribute data sets 

Data-data yang ada akan ditampilkan per sepeluh data, hal ini dilakukan agar 

para pengguna tidak merasa jenuh dalam melakukan contribute. Untuk 

memperbaiki jawaban, pengguna dapat menekan tombol back atau tidak ingin 

mengisi pengguna dapat menekan tombol next. Setiap pengisian jawaban maka data 

secara otomatis akan berubah tanpa perlu menekan tombol next. Jika selesai 

pengguna dapat menekan tombol finish seperti berikut: 

 

 

Gambar 21. Akhir proses contribute dat sets 
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Kemudian pengguna akan diberikan pilihan apakah ingin next atau kembali 

keawal. Jika ingin melanjutkan contribute maka klik next.  

8. Contribute hasil label 

Menu ini merupakan menu untuk mengevaluasi hasil label yang telah di 

labelkan oleh para pelabel. Pada awal tampilan, pengguna akan memilih project 

mana yang akan di dievaluasi sama halnya dengan contribute datasets. 

Setelah klik project yang diinginkan maka akan muncul tampilan untuk start 

contribute. Terdapat informasi nama project serta jumlah data yang telah di 

contribute. Jika ingin memulai contribute maka klik start.  

 

 

Gambar 22. Start contribute hasil label 

Pada contribute hasil label yang ditampilkan adalah data-data yang telah 

dilabelkan oleh pengguna lain beserta hasil labelnya. Pengguna lain akan 

mengevaluasi hasil label tersebut dengan memilih apah setuju atau tidak setuju 

dengan hasil label yang telah dilabelkan oleh pengguna lain. Berikut tampilan untuk 

proses contribute.  
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Gambar 23. Proses contribute hasil label 

Sama seperti sebelumnya data-data yang ada akan ditampilkan per sepuluh data, 

hal ini dilakukan agar para pengguna tidak merasa jenuh dalam melakukan evaluasi. 

Untuk memperbaiki jawaban, pengguna dapat menekan tombol back atau tidak 

ingin mengisi pengguna dapat menekan tombol next. Setiap pengisian jawaban 

maka data secara otomatis akan berubah tanpa perlu menekan tombol next. Jika 

selesai pengguna dapat menekan tombol finish seperti berikut: 
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Gambar 24. Akhir proses contribute hasil label 

Kemudian pengguna akan diberikan pilihan apakah ingin next atau kembali 

keawal. Jika ingin melanjutkan contribute maka dapat klik next.  

9. Hasil pelabelan 

Data-data yang sudah di contribute akan di tampilkan disebuah tabel beserta 

dengan nama kelas hasil pelabelannya. Label dipilih berdasarkan jumlah contribute 

yang paling banyak. Jika terdapat jumlah contribute yang sama maka label akan 

berwarna merah. Penentuan label terakhir tetap berada pada tangan peneliti. Di 

pojok kanan atas terdapat informasi bagi pengguna mengenai hasil label dimulai 

dari informasi mendapatkan hasil label sampai dengan informasi format data sets 

hasil pelabelan. Untuk mendownload hasil label dapat klik tombol download. 
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Gambar 25. Hasil pelabelan 

Jika ingin melihat detail jawaban, dapat melakukan klik pada label tersebut. 

Misal pengguna melakukan klik pada label row pertama, maka akan muncul modal 

seperti berikut: 

 

 

Gambar 26. Detail label 

Berikut tampilan data hasil download, terdapat data, label, info jumlah 

contribute yang sama serta jumlah contribute masing-masing kelas: 
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Gambar 27. Data hasil pelabelan 

10. Publish 

Data-data hasil contribute dapat pengguna (peneliti) publish untuk dapat 

digunakan oleh peneliti lain. Project-project yang telah di publish oleh para peneliti 

akan muncul pada menu open data. Untuk publish project yang telah di contribute 

dapat menekan icon publish pada list project dan untuk mengunpublish dapat 

menekan lagi icon tersebut. 

 

 

Gambar 28. Publish project 
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Jika terdapat pengguna yang memiliki ketertarikan terhadap data yang telah di 

publish tersebut yang dilihat dari tag project, maka sistem secara otomatis 

mengirimkan email kepada pengguna tersebut. Berikut tampilan email dari sistem: 

 

 

Gambar 29. Email published data sets 

11. Help 

Pada aplikasi in tersedia menu help, yang berisi info singkat mengenai aplikasi, 

bagaimana membuat project melabelkan, pengeditan serta info mengenai poin, 

reward dan punishment yang terdapat pada aplikasi ini. Pemberian fungsi poin 

pada aplikasi ini berguna untuk menarik minat para pengguna untuk melabelkan 

data. Perhitungan poin ini akan menentukan apakah seorang pengguna akan 

mendapat reward atau punishment. Berikut tampilan help: 

 

 

Gambar 30. Help 
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12. Control panel 

Pengguna dapat melakukan edit profile dan change password dengan cara 

melakukan klik pada masing-masing icon. Berikut tampilan control panel: 

 

 

Gambar 31. Control panel 

13. Logout 

Untuk keluar dari aplikasi ini dapat melakukan klik pada profil di ujung kanan, 

maka akan ada menu dropdown. Pilih logout. Maka akan muncul tampilan 

welcome.   

  

 

 

 

 

 


