
https://perpustakaan.kpk.go.id
Email: perpustakaan@kpk.go.id

NEWSLETTER 

E D I S I 
V O L . 5

9
SEPTEMBER 2020



Bagi Anda yang tertarik dengan 
dunia data, buku Big Data and 
Social Science: A Practical 
Guide to Methods and Tools 

ini bisa menjadi salah satu referensi 
yang menarik untuk dibaca. Big data 
saat ini menjadi suatu komoditas 
dalam ilmu sosial. Meskipun saat ini 
ilmuwan data sosial belum menjadi 
profil umum di dunia akademis dan 
lembaga penelitian.  Bahkan masih 
ada kesenjangan antara ketersediaan 
data besar di ilmu-ilmu sosial dengan 
ilmuwan kompeten yang dapat 
menganalisis datanya. 

Ian Foster, Rayid Ghani, Ron S 
Jarmin, Frauke Krauter dan Julia 
Lane adalah sedikit dari ilmuwan yang 
terjun di dunia Big Data. Pengalaman 
yang didapatkan selama mengolah 

BIG DATA DAN ILMU SOSIAL: 
PANDUAN PRAKTIS UNTUK 
METODE DAN ALAT

big data, mereka tuliskan kedalam 
tiga bagian penting buku ini. Buku ini 
pun bicara sampai di tingkat teknis 
bagaimana mengolah dan membaca 
data-data.

Bagian pertama, “Model and 
Curration”, menjelaskan bagaimana 
pengikisan web sederhana dan 
penggunaan Application Programming 
Interface (API) yang lebih kompleks. 
Disamping itu bagaimana kode 
Python dapat diaplikasikan untuk 
memahami konsep API. Bagian ini 
juga menjelaskan aplikasi metodologi 
survei untuk konteks big data, seperti 
hubungan catatan probabilistik dan 
teknik lainnya.

Bagian kedua, “Modeling and 
Analysis” membahas tentang 
Word2Vec atau pendekatan yang 



SINOPSIS
Big Data dan ilmu sosial: Panduan 
Praktis untuk Metode dan Alat, 
menunjukkan bagaimana menerapkan 
ilmu data pada masalah-masalah 
nyata yang kerap ditemui dalam 
penelitian dan praktik. Pemimpin 
terkemuka dalam ilmu sosial, statistik, 
dan ilmu komputer serta bidang ilmu 
data, muncul memberikan perspektif  
unik tentang bagaimana menerapkan 
prinsip-prinsip penelitian ilmu sosial 
modern, alat analisis dan komputasi 
yang berkembang saat ini. Buku 
ini mengajarkan Anda bagaimana 
mengidentifikasi dan menangkap 
data yang sesuai, menerapkan model 
ilmu data dan menghitungnya, serta 
mengenali dan menanggapi kesalahan 
maupun keterbatasan data.

dipergunakan untuk analisis 
sentimen agregat dan ide-ide dasar 
dalam jejaring sosial. Sedangkan 
bagian ketiga membahas “Inferensi 
dan Etika”. Bab ini dengan jelas 
membahas bagaimana kesalahan 
muncul saat melakukan analisis data 
besar. Masalah-masalah yang sering 
diremehkan dalam ilmu data sosial. 
Beberapa solusi dikemukan dengan 
singkat pada bab ini. Salah satu 
bagian penting dalam buku ini adalah 
persoalan privasi dan kerahasiaan. 
Kedua hal tersebut sering menjadi 
topik yang diabaikan dalam buku-
buku teknis pengolahan big data. 
Padahal privasi dan kerahasiaan 
tetap menjadi perhatian penting 
dan sensitif  bagi seorang ilmuwan 
data sosial dan terutama jika mereka 
berkerja dibawah otoritas pemerintah 
atau lembaga publik.

Terakhir, poin yang tidak kalah 
menarik untuk dipelajari dari buku 
ini adalah rangkuman beberapa kum-
pulan catatan Jupyter yang menjelas-
kan bagaimana mereplikasi sebagaian 
besar contoh yang disajikan dalam 
buku. Menariknya replikasi tersebut 
dilakukan dengan melewatkan beban 
mempelajari segala sesuatu dari awal. 
Tetapi replikasi dapat dipraktikan un-
tuk terus bekerja pada contoh-contoh 
tersebut. 

Ada beberapa aspek menarik da-
lam buku ini yang tidak bisa dilewat-
kan bagi peminat big data.  Kita akan 
disuguhkan dengan banyak referensi 
yang berkaitan antara ilmu sosial dan 
big data. Buku ini layak menjadi pi-
lihan bacaan bulan ini. Buku dapat 
diakses di Perpustakaan KPK!

“TEKNOLOGI MENGUBAH 
CARA ORANG MENERIMA 
INFORMASI. DUNIA BE-
RUBAH, KITA HARUS IKUT 
BERUBAH JIKA TIDAK 
INGIN TERTINGGAL .” 
– NAJWA SHIHAB



Network Forensics 
Forensik yang mengacu pada 
studi ilmiah berbasis jaringan. 
Umumnya metode ini diter-
apkan pada pertanyaan hu-
kum. Forensik jaringan adalah 
bidang studi yang independen 
berangkat dari banyak kema-
juan ilmiah, alat, dan teknik 
yang dikembangkan untuk tu-
juan penyelidikan hukum. 

Data Science for Business 
Memperkenalkan prinsip-prin-
sip dasar ilmu data dan 
membimbing Anda melalui 
“pemikiran data-analitik” yang 
diperlukan untuk mengekstrak-
si pengetahuan.  Sangat bergu-
na dan bernilai bisnis dari data 
yang Anda kumpulkan.
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Data Science from Scratch 
Pustaka, kerangka kerja, model, 
dan toolkit sains data sangat 
bagus untuk melakukan data 
sains. Dalam buku ini, Anda 
akan mempelajari berapa 
banyak alat dan algoritma 
data sains paling mendasar 
yang dapat bekerja dengan 
menerapkannya dari awal. 

Python for Everybody : ex-
ploring data in python 3 
Buku ini dirancang untuk 
mengajarkan orang 
memprogram meskipun 
pembaca tidak memiliki 
pengalaman sebelumnya. Buku 
ini dapat digunakan untuk 
mengajarkan pemrograman 
kepada siapa pun.

Belajar Otodidak Windows 
Forensic 
Buku ini tepat untuk mempe-
lajari bagaimana membongkar 
identitas komputer, menggali 
data, forensic imaging khusus 
untuk semua versi windows.

Naked Statistics 
Menceritakan tentang statistik 
dari berbagai macam subjek 
seperti politik, bisnis, olahraga 
dan yang lainnya. 

Structured Analytic Tech-
niques 
Buku ini diperuntukan bagi sia-
pa pun yang bergantung pada 
masukan analis dalam menca-
pai tujuan. Terutama akademisi 
dan perusahaan konsultan den-
gan spesialis metode kualitatif 
juga tepat membaca buku ini.

Zion’s Dilemmas
Sebagai mantan wakil 
penasihat keamanan 
nasional untuk negara 
Israel, Zion menghadapi 
dilemma terkait pembuatan 
kebijakan keamanan nasional 
Israel yang dipengaruhi: 
lingkungan regional yang 
tidak bersahabat dan sangat 
fluktuatif, sistem pemilihan 
perwakilan proporsional Israel, 
dan kekhasan struktural dari 
pemerintahannya.

Smart City 
Buku pertama di Indonesia 
yang secara komprehensif 
menjelaskan konsep dan con-
toh implementasi SMART CITY 
dari 6 Dimensi Model Smart 
City Kominfo. Ditulis oleh 81 
Peneliti/Pakar Smart City dari 
25 Departemen di Institut Te-
knologi Sepuluh Nopember 
(ITS) Surabaya.


