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Abstrak
Analisis sentimen adalah suatu analisa yang digunakan untuk mengetahui opini reaksi publik
yang terdapat pada media sosia twitter mengenai pemilihan presiden tahun 2019. Pemilihan
presiden tahun 2019 sudah baik dalam jalannya sehingga menimbulkan banyak opini – opini
masyarakat baik secara positif atau negative. Melalui analisis sentimen, dengan mudah
mengetahui opini yang ada di twitter mengenai pemilihan presiden tahun 2019 bernilai positif
atau negative. Oleh karenanya dibuat suatu analisa sentimen untuk membantu proses tersebut.
Adapun metode yang digunakan adalah metode Naïve Bayes Classifier. Metode naïve bayes
digunakan karena mampu mengklasifikasikan opini-opini yang ada secara akurat. Fitur-fitur
yang ada diambil menggunakan seleksi fitur term frequency. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan kurang lebih 80,8% komentar positif dan 19,2% bernilai negatif.
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1. PENDAHULUAN
Pemilihan Umum Presiden yang diadakan setiap lima tahun sekali keramaiannya sudah mulai
dirasakan sebelum berlangsungnya acara dimulai. Dari masa kampanye masing-masing pasangan
calon presiden dan wakil presiden. Berbagai macam upaya dilakukan oleh masing-masing
pasangan calon selama masa kampanye mulai dari pembentukan tim sukses, kampanye langsung
ke jalan, hingga mengunjungi daerah-daerah.
Perkembangan teknologi semakin maju , sehingga memunculkan berbagai macam media
sosial seperti Facebook, Twitter ,Instagram dan lain sebagainya, sosial media yang awalnya
digunakan sebagai jaringan pertemanan dan juga bersosialisasi sekarang banyak dimanfaatkan
sebagai media promosi , promosi perdagangan , jasa , dan lain sebagainya. Indonesia merupakan
salah satu penyumbang pengguna aktif media sosial terbanyak di media sosial yang tiap tahunnya
mengalami kenaikan jumlah user aktif sejak tahun 2014, salah satu media sosial yang paling
banyak digunakan yaitu Twitter dengan jumlah user sebanyak 22.8 miliar pada tahun 2019[1].
Orang Indonesia dikenal aktif menanggapi suatu peristiwa di media sosial. Pada tanggal
17 Januari 2019 menghasilkan lebih dari 1,3 juta cuitan dalam waktu 3 jam[2]. Dalam waktu 3
jam masyarakat Indonesia sudah banyak memberikan opini melalui media sosial mengenai hal
tersebut , jumlah opini publik tersebut akan terus mengalami peningkatan pada masa kampanye.
Tentu saja informasi penting banyak termuat dari banyaknya opini masyarakat tersebut, sehingga
perlu proses penggalian informasi dari banyaknya data, bidang ilmu yang digunakan untuk
mengkaji permasalahan tersebut adalah text mining
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Text Mining merupakan salah teknik yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi
pada dokumen dimana text mining merupakan variasi dari data mining yang berusaha
menemukan pola menarik dari sekumpulan data tekstual yang berjumlah besar. tujuan dari text
mining adalah untuk mendapatkan informasi yang berguna dari sekumpulan dokumen. jadi,
sumber data yang digunakan dalam text mining adalah sekumpulan teks yang memiliki format
yang tidak terstruktur, tugas utama dari text mining adalah pengklasifikasian teks.
Algoritma Naive Bayes adalah pengklasifikasian statistik yang dapat digunakan untuk
memprediksi probabilitas keanggotaan suatu kelas. Naive Bayes didasarkan pada teorema Bayes
yang memiliki kemampuan klasifikasi serupa dengan decision tree dan neural Network[3].
Algoritma Naive Bayes adalah metode klasifikasi (classifier) berdasarkan pada probabilitas dan
teorema bayesian dengan asumsi bahwa setiap variabel X bersifat bebas (independence). Dengan
kata lain, Naive Bayes Classifier mengasumsikan bahwa keberadaan suatu atribut (variabel) tidak
ada kaitannya dengan keberadaan atribut lain .
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui opini reaksi publik yang terdapat pada
media sosial Twitter mengenai pemilihan presiden tahun 2019 dengan menggunakan metode
klasifikasi Naive Bayes dan juga seleksi fitur term frequency (TF). Selain itu penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui efisiensi dari kombinasi algoritma Naive Bayes dengan seleksi fitur
Term Frequency.
2. METODE PENELITIAN
2. 1. Metode Naive Bayes
2.1.1. Diagram Alir Naive Bayes Classification

Gambar 1 Diagram Alir Naive Bayes
2.1.2.

Mengambil Data Training
Sebuah Dokumen Training sudah diklasifikasikan secara manual dan sudah dilakukan
prorses preprocessing seperti pada flowchart sebelumnya.

2.1.3.

Hitung P(vj) dan (Pai|Vj) Training
P(Ci)=fd(Ci)/|D|
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Fd(Ci) adalah jumlah dokumen yang memiliki kategori ci (positif dan negative),
sedangkan |D| adalah jumlah seluruh training dokumen.
2.1.4.

2.1.5.

Mengambil Data Testing
Proses data testing adalah perhitungan probabilitas. Jadi akan dicari probabilitas
tertinggi untuk probabilitas positif atau negative. Disini data yang akan dicari
probabilitasnya akan di masukan.
Hitung Vmap pos dan Vmap neg Testing
Perhitungan Probabilitas Positif dan Negatif dengan persamaan :
P(Word K|+)=nk + 1/n + |vocab|
P(Word K|-)=nk + 1/n + |vocab|
Nk adalah nilai kemunculan kata pada kategori positif atau negatif. Untuk variabel N
adalah jumlah keseluruhan pada kategori positif atau negatif, sedangkan |Vocab| adalah
jumlah keseluruhan kata.

2.1.6.

Vmap Pos > Vmap neg
Mengecek probabilitas tertinggi antara Vpos dan Vneg, jika probabilitas lebih tinggi
Vpos maka

2.1.7.

Sentimen Positif
Jika Probabilitas lebih tinggi Vneg maka

2.1.8.

Sentimen Negatif
Persamaan Umum
𝑉𝑀𝐴𝑃 =

𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
𝑣𝑗𝑒𝑉(𝑣𝑗) ×

∏ 𝑃(𝑎𝑖 |𝑣𝑗 )
𝑖

ai= Atribut atau fitur ke i
vj= Kelas ke j positif atau negatif
V= Himpunan atau kelas target
VMAP= Kelas sentimen suatu komentar
2.2. Alir Data Prepocessing
2.2.1. Diagram Alir Data Preposcessing

Gambar 2 Diagram Alir Data Prepocessing
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2.2.2. Case Folding
Huruf Kapital pada semua dokumen tweet diubah menjadi huruf kecil. Untuk menghilangkan
redudansi data yang hanya berbeda hurufnya saja.
2.2.3. Cleansing
Tahap pembersihan kata yang tidak berpengaruh sama sekali terhadap hasil klasifikasi
sentiment. Contoh @, #, http, bit.ly, ~!@#$%^&*(){}[].
2.2.4. Conver Emoticon
Emoticon dapat menggambarkan perasaan seseorang ketika senang atau sedih. Mengubah
symbol senang menjadi kata ‘emotsenang’ dan symbol sedih jadi kata ‘emotsedih.
2.2.5. Convert Negation
Konversi kata kata negasi yeng terdapat pada suatu tweet. Kata negasi akan merubah makna
sentiment suatu dokumen, sehingga, kata negasi akan digabungkan dengan kata
selanjutnya. Contoh ‘bukan’ ‘tidak’ ‘jangan’.
2.2.6. Tokenizing
Pemotongan kata berdasarkan tiap kata yang menyusunya menjadi potongan tunggal.
Kata dalam dokumen yang dimaksud adalah kata yang dipisah oleh spasi. Sehingga
hasil dari proses ini merupakan kata tunggal yang dimasukan ke dalam database untuk
keperluan pembobotan.
2.2.7. Normalization
Pengubaha kata yang tidak sesuai dengan EYD. Konversi singkatan , kata baku, kata
inggris.
2.2.8. Stopword Removal
Tahap menghilangkan kata yang tidak sesuai dengan topik dokumen. Jika ada kata
tersebut tidak mempengaruhi akurasi dalam klasifikasi sentiment dokumen. Jika ada
kata seperti itu maka akan diganti dengan spasi.
2.2.9. Stemming
Merubah kata kata yang ada pada dokumen menjadi kata dasar. Contoh memakan ->
makan.
Data Crowling 2500 dengan hastag #pemilu2019, #2019gantipresiden , #prabowosandi,
#tetapjokowi, #jokowimaruf
Dengan total data yang tidak dianggap spam 648.
Total data training 194
Total data testing 454
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Perhitungan Manual

Gambar 3 Tabel Vneg dan Vpos

Gambar 4 Term Frequenty

Gambar 5 Perbesar I

Gambar 6 Perbesar II

Gambar 7 Prior Probability
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Gambar 8 Probabilitas kata kelas positif

Gambar 10 Vmap Postif

Gamabar 9 kata kelas negatif

Gambar 11 Vmap Negatif

Jadi yang dimaksud dari tabel diatas adalah hasil Vmap positif adalah 4,867E-15
dan Vmap negatif adalah 1,4144E-16, yang berarti Vmap positif lebih besar dari
Vmap negatif. Maka komentar diatatermasuk komentar berlabel positif.
3.2. Proses Perhitungan Menggunakan Tools Rapidminer
Berikut ini merupakan proses perhitungan menggunakan tools Rapidminer , dengan
menggunakan ini maka perhitungan yang melibatkan komputasi yang kompleks akan
lebih mudah , tahapan dari proses perhitungan tools adalah sebagai berikut.
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3.2.1. Data Collecting

Gambar 12 Skema Data Collecting
a. Dalam proses data collecting menggunakan tagar / hashtag #pemilu2019,
#2019GantiPresiden , #PrabowoSandi , #TetapJokowi , #JokowiMaruf, dengan setiap
tagarnya berjumlah 500 dataset tiap tagarnya total keseluruhan dataset adalah 2.500
tweet.
b. Setiap tweet disortir khusus tweet pada tahun 2018. dataset dibagi menjadi dua bagian
yaitu dataset training 30% dan dataset testing 70% dan data disimpan dalam bentuk
spreadsheet
c. Pada tahapan ini dilakukan penghapusan tweet atau komentar yang berupa spam , atau
komentar berulang , sehingga data bersih diperoleh sebanyak 648tweet bersih.
d. Dalam tahapan ini terdapat pembuangan label tidak perlu dari hasil crawling seperti
geolocation, to-userId dan lain sebagainya, data yang diperlukan hanyalah text dan id.
e. Dalam tahapan ini menambahkan atribut baru bernama label yang nantinya diisi kelas
target utama.
f. hasil crawling data kotor tanpa filtering adalah sebagai berikut

Gambar 13 Hasil crawling data kotor
3.2.2. Data Preperation
a. Dalam tahap data preparation tahapan pertama adalah pelabelan data training,pelabelan
data training menjadi target kelas utama yaitu positif dan negatif. data training digunakan
sebagai model dasar dalam proses naive bayes text classification, pelabelan ini diperlukan
karena naive bayes text classification bersifat semi otomatis supervised.

Gambar 14 Tabel label
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b. Tahapan selanjutnya yaitu pembersihan data tweet

Gambar 15 Skema pembersihan data tweet
i.
ii.
iii.

iv.

3.2.3.

Tahapan pertama dalam pembersihan data yaitu penggabungan dua data
spreadsheet baik data training yang sudah terlabel maupun belum terlabel,
Tahapan kedua yaitu penyeleksian emoticon , setiap data yang masuk akan
diseleksi dalam subprocess emoticon resolver .
Dalam tahapan ketiga adalah mengubah output pada tahap dua berupa nominal
menjadi bentuk teks, lalu menetapkan atribut label sebagai kelas target dan
mengubah data outputnya menjadi dokumen.
Tahapan selanjutnya adalah pembersihan tiap kata.

Teks Mining

Gambar 16 Proses teks mining
Proses pengklasifikasian tiap kata menggunakan algoritma naive bayes, naive bayes
membutuhkan dua dataset yaitu data training dan data testing untuk skema tiap proses
adalah sebagai berikut.

a. Tahapan Filter , pada tahapan filter yaitu menyeleksi dua buah output
yaitu data terlabel dan data yang tidak terlabel , data terlabel nantinya
akan diproses menjadi model naive bayes sedangkan data tidak
terlabel akan menjadi testing data
b. Tahapan Pembuatan model dengan naive bayes , data terlabel akan
dijadikan sebagai model atau trainer, data setiap kata dicari
probabilitas sesuai target kelas negatif atau positif, selanjutnya
dilakukan penerapan model dengan aply model dan dilakukan analisa
performance untuk mengukur kinerja akurasi dan nilai kappa.
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c. Tahapan pengetesan data yaitu data yang belum terlabel digunakan
sebagai data testing, dalam tahapan ini juga dilakukan penyesuaian id
data original dan data yang tidak terlabel
3.2.4.

Hasil Penelitian
Hasil dari percobaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

Gambar 17 Hasil dari percobaan
a. Semua data yang belum terlabel dapat terklasifikasi sesuai target kelas mengacu pada
data training , data hasil seleksi tersimpan di atribut prediction.
b. Untuk prediction target kelasnya adalah komentar positif sebanyak 525 dan negatif
sebanyak 125.

Gambar 18 Grafik prediction
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4. KESIMPULAN
Hasil dari pengamatan sentimen reaksi publik mengenai pemilu presiden yang dilaksanakan pada
tahun 2019. Menunjukkan peningkatan jumlah tweet pada media sosial Twitter ketika rangkaian
proses pemilu dilaksanakan. Terlihat mulai menunjukkan antusias mengenai pemilu, seperti
contohnya ketika rangkaian debat dimulai. Dari percakapan tweet tersebut, bisa diambil informasi
mengenai seberapa antusias masyarakat dalam melihat pemilu presiden, dan disamping itu juga
bisa diambil informasi mengenai sentimen positif dan sentimen negatif terhadap rangkaian proses
pemilu itu sendiri, terhadap calon presiden dan wakil presiden, serta menunjukkan bagaimana
kesediaan masyarakat untuk mengikuti pencoblosan pada tanggal 17 april 2019. Hasil dari
pengamatan polaritas sentimen masyarakat terhadap rangkaian proses pemilu,dan terhadap calon
presiden dan wakil presiden adalah sebesar kurang lebih 80,8% menunjukkan sentimen positif
dan 19,2% menunjukkan sentimen negatif. Melalui perhitungan metode naïve Bayes. Hal ini
menunjukkan bahwa perhitungan proses sentimen analisis menggunakan metode naïve Bayes
menghasilkan hasil yang cukup baik.
5. SARAN
Mungkin pembuatan aplikasi menggunakan software aplikasi yang familiar agar masyarakat
umum dapat menerapkannya dengan mudah.
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