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ABSTRAK 

 
JEANNETTE CLAUDYA WEYA PANTOUW. Perbandingan Klasifikasi Rocchio 

dan Multinomial Naïve Bayes pada Analisis Sentimen Data Twitter Bahasa 

Indonesia. Dibimbing oleh JULIO ADISANTOSO. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isu tertentu dari data Twitter 

Bahasa Indonesia dan melakukan klasifikasi sentimen dalam 3 jenis yaitu positif, 

negatif dan netral menggunakan metode klasifikasi Multinomial Naïve Bayes dan 

Rocchio. Penelitian ini menganalisis hasil perbandingan antara metode klasifikasi 

Multinomial Naïve Bayes dengan metode klasifikasi Rocchio. Rata-rata akurasi 

hasil klasifikasi menggunakan metode Multinomial Naïve Bayes adalah sebesar 

72.193% menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Rocchio 

yaitu sebesar 70.673%. Selanjutnya dilakukan proses pelabelan ulang sentimen 

dengan bantuan clustering. Hasil klasifikasi setelah pelabelan ulang adalah sebesar 

85.399% untuk Mulltinomial Naïve Bayes dan sebesar 96.283% untuk Rocchio 

dengan waktu komputasi Rocchio lebih cepat sebesar 35.70%. 

 

Kata kunci: Analisis Sentimen, Klasifikasi, Naïve Bayes, Rocchio. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

JEANNETTE CLAUDYA WEYA PANTOUW. Twitter Data Sentiment Analysis 

using Rocchio and Multinomial Naïve Bayes Classification for Indonesian 

Language. Supervised by JULIO ADISANTOSO. 

 

This study aims to determine specific issues of Indonesian Twitter data and 

perform sentiment classification in three categories: positive, negative, and neutral 

using Multinomial Naïve Bayes classification and Rocchio method. This research 

analyzed and compared the accuracy of classification between Multinomial Naïve 

Bayes and Rocchio. The accuracy of Multinomial Naïve Bayes is 72.193%, higher 

than Rocchio which is 70.673%. This research also implemented clustering process 

to help relabeling the data. After relabeling, the accuracy of the two methods were 

increased to 85.399% for Naïve Bayes and 96.283% for Rocchio. The computation 

time of Rocchio is 35.70% faster than Naïve Bayes. 

 

Keywords: Classification, Sentiment Analysis, Naïve Bayes, Rocchio. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Analisis sentimen adalah proses menganalisis opini, penilaian serta sentimen 

terhadap suatu isu tertentu (Liu 2012). Analisis sentimen juga dapat digunakan 

sebagai penentuan keputusan terhadap suatu isu atau masalah. Opini digunakan 

sebagai data untuk penentuan keputusan tehadap isu yang ada. Analisis sentimen 

juga memegang peranan pada pengolahan opini yang mengandung polaritas, yaitu 

memiliki nilai sentimen yang positif ataupun negatif (Novantirani 2014). Media 

sosial merupakan tempat yang memungkinkan semua orang untuk 

mengekspresikan opini mereka ke publik (Liu 2012). Menurut Semiocast (2012), 

lembaga riset media sosial yang berpusat di Paris, Prancis, jumlah pemilik akun 

Twitter di Indonesia merupakan yang terbesar kelima di dunia, dan berada pada 

posisi ketiga negara yang paling aktif mengirim pesan Twitter (tweet) perhari. 

Banyaknya pengguna Twitter dan adanya kemudahan dalam penyampaian opini 

melalui media ini, maka data opini berupa tweet tersebut yang kemudian dapat 

menjadi peluang dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan penilaian, tingkat kepuasan 

dan evaluasi (Novantirani 2014). Hal ini mendorong beberapa instansi atau 

kelompok tertentu untuk mendapatkan suatu informasi terkait isu yang akan 

dianalisis. 

Untuk dapat mengetahui informasi, data tweet perlu diklasifikasi untuk 

mengetahui apakah isu tersebut masuk ke dalam sentimen positif, negatif, atau 

netral. Metode klasifikasi yang umum digunakan yaitu berbasis peluang dan 

berbasis vektor. Penelitian analisis sentimen sebelumnya dilakukan oleh Adityawan 

(2014) mengenai klasifikasi Naïve Bayes pada pesan Twitter menggunakan data 

seimbang belum menunjukkan akurasi yang cukup baik yaitu 66.42% untuk model 

Multinomial dan 71.09% untuk model Bernoulli. Untuk itu pada penelitian ini, akan 

dilakukan penelitian menggunakan metode yang berbeda, yaitu metode berbasis 

vektor untuk membandingkan dan menganalisis apakah hasil klasifikasi metode 

berbasis vektor memiliki akurasi yang lebih baik dari berbasis peluang. Pada 

penelitian ini menggunakan metode klasifikasi Multinomial Naïve Bayes dan 

Rocchio. Naïve Bayes dipilih karena menurut Kibriya et. al (2014) Naïve Bayes 

memiliki kelebihan diantaranya adalah tingkat akurasi yang tinggi dan mudah 

diimplementasikan dan Rocchio dipilih karena memiliki komputasi yang lebih baik 

dari Naïve Bayes hal ini juga dinyatakan pada penelitian Joachim (1997) klasifikasi 

Rocchio memiliki kinerja yang lebih baik dari klasifikasi Naïve Bayes. 

 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah sulitnya mendapatkan suatu 

informasi untuk dijadikan sebagai bahan penilaian, tingkat kepuasan dan evaluasi 

dari data Twitter Bahasa Indonesia. Permasalahan lainnya adalah klasifikasi 

sentimen analisis berbasis peluang menggunakan Naïve Bayes belum menunjukkan 

akurasi yang cukup baik pada penelitian Adityawan (2014), untuk itu pada 

penelitian ini dilakukan klasifikasi sentimen berbasis vektor untuk mendapatkan 

metode klasifikasi yang baik dari segi akurasi dan waktu komputasi. 
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Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengimplementasikan analisis sentimen dengan menggunakan metode Rocchio 

pada data Twitter berbahasa Indonesia. 

2. Membandingkan akurasi antara hasil klasifikasi analisis sentimen menggunakan 

metode Multinomial Naïve Bayes dengan metode Rocchio. 

3. Membandingkan waktu komputasi klasifikasi Rocchio dengan Multinomial 

Naïve Bayes. 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu entitas yang ingin mengetahui isu 

tertentu dari data Twitter. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan 

informasi apakah isu tersebut mengandung sentiment positif, negatif, atau netral. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian ini menggunakan data Twitter berbahasa Indonesia. 

2. Penelitian ini tidak menangani kasus mengenai tweet yang ambigu. 

3. Indexing tidak melewati langkah stemming karena stemming dapat menurunkan 

kinerja klasifikasi (Manning et al. 2009).  

 

 

METODE 
 

Penelitian ini terdiri 5 tahap yaitu praproses, indexing, seleksi fitur, 

klasifikasi, dan evaluasi. Skema tahapan penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 

 

Pengumpulan 

data Twitter 

Pembagian data 

1. Praproses 
2. Indexing 

Tokenisasi 

Nomalisasi 

Penghapusan 
Stopword 

3. Seleksi Fitur Data Latih 

Data Uji 

Rocchio Naïve Bayes 

5. Evaluasi 

Mulai 

Selesai 

4.  Klasifikasi 

Gambar 1 Metode Penelitian 
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Praproses 

Tahapan pertama dalam penelitian ini yaitu diawali dengan pengumpulan data 

Twitter berbahasa Indonesia. Pengambilan daata ini menggunakan Twitter API 

yang dilakukan secara real time menggunakan aplikasi yang telah dibuat oleh 

Hawksey (2013). Data yang digunakan merupakan data post pengguna. Post atau 

pesan dalam Twitter dikenal dengan sebutan tweet (Zhang et al. 2011). Akuisisi 

data tweet, diperoleh dari tags.hawksey.info sebanyak 16635 data dengan kata 

kunci “IPB”, “Institut Pertanian Bogor”, “Bogor Agricultural University” dan 

sebanyak 358 untuk kata kunci “Pilgub”, dan “Pilkada DKI”. Selain itu dilakukan 

penambahan data dari penelitian sebelumnya yaitu Adityawan (2014) sebanyak 

1997 data dan Aziz (2013) sebanyak 27275 data. Data yang diperoleh dari 

tags.hawksey.info masih berupa data mentah post user yang belum ada 

sentimennya. Data mentah ini kemudian akan diberi label sentimen sesuai dengan 

kelasnya masing-masing secara manual. Penentuan label sentimen pada data tweet 

dilakukan berdasarkan pendapat peneliti sehingga bersifat subjektif.  

Data yang telah memiliki sentimen kemudian dibagi menjadi dua, yaitu 

sebagai data uji dan data latih. Pembagian data uji dan data latih ini menggunakan 

metode acak. Jumlah data latih dan data uji yang digunakan pada setiap percobaan 

adalah sebesar 80% dan 20%.  

 

Indexing 

Indexing merupakan proses persiapan yang dilakukan terhadap dokumen 

sehingga dokumen siap untuk diolah. Teknik indexing ini juga dilakukan agar hasil 

yang diperoleh lebih baik, karena kebanyakan kata dalam tweet hanya berisi tautan 

yang tidak menunjukkan sentimen tertentu, dan penulisannya ditulis dalam bahasa 

asing (Parikh dan Movassate 2009). Bahasa asing yang dimaksud dalam penelitian 

adalah kata-kata yang dalam penulisannya menggunakan pengabungan antara 

alfanumerik dan simbol-simbol lainnya. Ada beberapa tahapan yang dilakukan 

didalam proses indexing diantaranya tokenisasi, penghapusan stopwords, dan 

normalisasi kata. 

 

Tokenisasi 
Tokenisasi adalah pemotongan dokumen teks menjadi bagian-bagian kecil 

yang disebut token dan membuang karakter-karakter tertentu seperti tanda baca dan 

symbol-simbol (Manning et al. 2009). Token bisa berupa paragraf, kalimat, frasa kata 

tunggal sederhana, dan konsep. Whitespace (spasi, tab, newline) digunakan sebagai 

pemisah antar kata yang akan dipotong. Proses tokensisasi yang akan dilakukan pada 

penelitian ini sebagai berikut:  

1. Semua kalimat diubah ke dalam bentuk lowercase. 

2. Semua karakter yang diluar nilai ASCII (32-126) dihapus. 

3. URL, username dan simbol dihapus. 

4. Menghapus tanda baca seperti ' - ) ( \ / = . , : ; ! ?.  
5. Pemotongan kalimat tweet menjadi token dan penyimpanan token ke tabel. 

Pada penelitian ini proses tokenisasi dibagi menjadi 2 proses. Proses yang 

pertama berupa kalimat tweet yang telah melalui tahapan 1-3, kemudian kalimat 

tersebut melewati proses normalisasi dan penghapusan stopword. Setelah itu kalimat 

tweet dapat melewati tahap 4 dan 5, yaitu tahap penghapusan tanda baca dan 
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pemotongan kalimat menjadi token–token yang kemudian akan disimpan ke dalam 

tabel. Hal ini dilakukan karena memakan waktu komputasi yang lama, sehingga 

proses pemotongan menjadi token dan penyimpanan ke dalam database disimpan 

diakhir setelah proses penghapusan stopword. 

 

Normalisasi  
Normalisasi kata merupakan proses penggantian kata yang tidak baku 

menjadi kata baku. Kata baku akan cenderung lebih kecil ambiguitas dibandingkan 
dengan kata yang tidak baku, untuk itu normalisasi dilakukan untuk mentranslasi 
kata tidak baku menjadi baku (Aziz 2013). Contohnya penggunaan kata sya, ku, 
dan gue akan diubah menjadi kata saya, agar kata–kata tersebut memiliki makna 
yang sama. Pada penelitian ini proses pengantian kata tidak baku menjadi baku 
menggunakan daftar kata yang sudah ada. Daftar kata yang digunakan adalah 
sebuah kamus yang berisi kumpulan data tidak baku dengan kata bakunya. Hal ini 
dilakukan untuk memudahkan proses penggantian kata. Daftar kata tidak baku dan 
kata baku yang digunakan sebanyak 3719 baris data yang diperoleh dari penelitian 

Aziz (2013).  
 

Penghapusan Stopwords 

 

Stopwords merupakan kata–kata atau term yang tidak berhubungan dan tidak 

memiliki makna atau informasi yang berhubungan dengan dokumen, walaupun kata 

tersebut sering muncul pada dokumen. Stopwords adalah sebuah kata-kata dalam 

bahasa tertentu yang sangat umum digunakan dan memiliki nilai informasi nol 

(Meyer et.al. 2008). Penghapusan kata tersebut tidak akan mengubah makna dan isi 

dari informasi tweet, beberapa contoh stopwords dalam bahasa Indonesia 

diantaranya: yang, juga, dari, dia, kami, kamu, aku, saya, ini, dan itu. Pada 

penelitian ini menggunakan stopwords yang didapatkan dari penelitian Tala (2003) 

sebanyak 758 kata.  

 

Pemilihan Fitur 

Pemilihan fitur merupakan proses pemilihan term yang mewakili informasi 

penting dari suatu dokumen atau teks yang akan digunakan sebagai fitur di dalam 

klasifikasi dokumen. Subset kata unik yang terpilih disebut dengan penciri. Seleksi 

fitur memiliki dua tujuan, yaitu mengurangi jumlah kata yang digunakan dan 

meningkatkan akurasi hasil klasifikasi (Manning et al. 2009). 

Terdapat 3 seleksi fitur ciri, yaitu Mutual Information, Chi-Square, dan 

Frequency Based (Manning et al. 2009). Pada penelitian ini pemilihan fitur yang 

akan digunakan yaitu Inverse Document Frequency (IDF). IDF adalah metode yang 

sederhana dalam seleksi fitur namun menghasilkan fitur yang efektif untuk 

mengkategorikan dokumen teks (Yang dan Pedersen 1997). 
Inverse document frequency (IDF) adalah inverse atau kebalikan dari nilai 

Document Frequency (DF). Munurut Luthfiarta et al. (2013) IDF adalah 

perhitungan algoritma pembagian jumlah dokumen dengan frekuensi dokumen 

yang memuat suatu term. Menurut Witten (1999) kata yang jarang atau paling 

sedikit muncul justru harus diperhatikan sebagai kata yang lebih penting dari pada 
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kata yang paling sering muncul dalam dokumen. Banyaknya dokumen d yang 

mengandung term t tertentu disebut DF. Nilai IDF dapat diperoleh dengan formula 

𝑖𝑑𝑓𝑡 = 𝑙𝑜𝑔 (
𝑁

𝑑𝑓𝑡
)           (1) 

 

dengan N adalah jumlah seluruh dokumen yang digunakan dan df adalah banyaknya 

dokumen didalam koleksi yang mengandung term tertentu. Jika sebuah kata muncul 

di banyak dokumen, maka hasil dari IDF akan semakin kecil, begitu pula 

sebaliknya. Kata-kata yang sering muncul pada setiap dokumen biasanya adalah 

kata yang tidak penting (Muztahid 2015). 

 

Klasifikasi  

Klasifikasi digunakan untuk mengkategorikan setiap data yang ada ke 

dalam suatu kelas. Salah satu tujuan dari klasifikasi teks atau dokumen adalah 

mengelompokkan suatu dokumen ke dalam suatu kategori tertentu (Manning et all. 

2008). Klasifikasi juga bertujuan untuk memprediksi karakteristik dari suatu objek. 

Klasifikasi juga dapat digunakan untuk mendeteksi sentimen terhadap suatu isu. 

Pada penelitian ini terdiri 3 kelas sentimen yang digunakan, yaitu positif, negatif, 

dan netral. Fungsi klasifikasi secara umum untuk memetakan suatu dokumen ke 

dalam kategori tertentu yaitu : 

γ  : X  C                                                           (2) 

 

dengan X adalah kumpulan dokumen dan C merupakan kategori.  

Fungsi klasifikasi terbagi menjadi dua metode yaitu, berbasis vektor dan 

berbasis peluang (Manning et all. 2009). Secara garis besar pada pendekataan 

berbasis peluang, penentuan kelas pada sebuah dokumen atau data adalah dengan 

cara menghitung peluang keberadaan data tersebut dalam suatu kelas. Naïve Bayes 

merupakan contoh pendekatan berbasis peluang. Sedangkan pada pendekatan 

berbasis vektor, penentuan kelas pada sebuah data dilakukan dengan cara 

menghitung jarak data tersebut ke centroid suatu kelas. Metode yang dapat 

digunakan pada pendekatan ini adalah metode Rocchio algorithm, k-Nearest 

Neighbor, Descision Tree, dan Support Vector Machines (Manning et all. 2009).  
 

Metode Naïve Bayes 

Model klasifikasi Multinomial dan Multivariate Bernoulli merupakan 

metode klasifikasi berbasis peluang yang paling sering digunakan. Model 

klasifikasi ini banyak digunakan karena mudah diaplikasikan dan prosesnya 

sederhana (Manning et al. 2008). Pada model Multivariate Bernoulli setiap 

dokumen memiliki atribut yang menunjukkan ada atau tidaknya kata-kata atau term 

dalam dokumen tersebut, tetapi jumlah kemunculan term dalam dokumen tidak ikut 

diperhitungkan. Pada model Multinomial Naïve Bayes, jumlah kemunculan term 

pada dokumen ikut diperhitungkan, setiap dokumen diwakili oleh kemunculan term 

dari dokumen. Penelitian ini menggunakan model Multinomial Naïve Bayes, 

dimana dokumen diwakili oleh serangkaian kemunculan dokumen term pada suatu 

dokumen , yaitu :  
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𝑑 =< 𝑡1 , … . , 𝑡𝑘 , … . , 𝑡𝑛𝑑
>, 𝑡𝑘  ∈ 𝑉 

dengan dan 𝑛𝑑 adalah jumlah token unik pada dokumen dan V adalah himpunan 

kata unik yang terdapat dalam korpus data latih. Kata unik dalam hal ini disebut 

juga vocabulary. 

Pada model ini, setiap kata dalam data uji akan dihitung frekuensi katanya 

dengan persamaan 

P(t|c)= 
Tct

( ∑ Tct')t'∈V
      (3) 

dengan t merupakan kata pada setiap data latih kelas c (Tct). Selanjutnya jumlah 

kata pada setiap kelas (∑t’€vTct’) akan dihitung, begitu juga dengan jumlah 

vocabulary (B) yang ada. Setelah nilai frekuensi setiap kata dalam suatu dokumen, 

jumlah keseluruhan frekuensi kata dalam setiap kelas, dan jumlah vocabulary kata 

diketahui, maka setiap kata t dalam kelas c dapat dihitung nilai peluangnya (𝑡|𝑐). 
Dari perhitungan peluang ini, dapat terjadi kemungkinan nilai peluang 
tersebut nol jika frekuensi kata pada data uji di kelas c (Tct) bernilai nol. Untuk itu 

digunakan Laplace Smoothing, dengan persamaan  

P(t|c)= 
Tct+1

( ∑ Tct')+Bt'∈V
                      (4) 

yaitu dengan menambahkan frekuensi term sebanyak 1 dan B adalah vocabulary 

atau jumlah kata unik dalam data latih (Manning et al. 2009), untuk mengatasi 

masalah kata yang tidak selalu muncul pada salah satu kelas. Setelah setiap peluang 

kata didapatkan, nilai peluang kata dikalikan dengan peluang kata lagi yang ada 

pada setiap kelasnya P(c), dengan persamaan 

 

P(c|d)∝ P(c) ∏ 𝑃(𝑡𝑘|𝑐)1≤k<𝑛𝑑
          (5) 

dengan parameter P(c) adalah peluang dokumen yang ada pada kelas c, 𝑃(𝑡𝑘|𝑐) 

adalah peluang kata atau token 𝑡𝑘 yang muncul pada dokumen c, dan 𝑛𝑑 adalah 

jumlah token unik pada dokumen. Untuk itu nilai peluang P(t|c) yang didapatkan 

dari Laplace smoothing sangat berpengaruh karena jika nilai peluangnya nol, maka 

hasil peluang P(c|d) data uji yang didapatkan juga akan nol. 

 

Metode Rocchio 

 

Klasifikasi Rocchio merepresentasikan data ke dalam ruang vektor dan 

membagi ruang vektor tersebut menjadi beberapa bagian berdasarkan centroid yang 

ada. Klasifikasi Rocchio mudah dan sederhana, tetapi akurasinya buruk jika jarak 

antar centroid-nya sama (Manning et al. 2008). Centroid merupakan titik pusat dari 

setiap kelas yang ada pada ruang vektor. Nilai centroid ini didapat dengan 

menghitung rata-rata jarak pada setiap data atau dokumen. Centroid dapat diperoleh 

dengan 

�⃗�(𝑐) =
1

|𝐷𝑐|
∑ �⃗�(𝑑)𝑑∈𝐷𝑐

                                                      (6) 

 

dengan 𝐷𝑐 merupakan kumpulan dari dokumen di dalam kelas c, dan �⃗�(𝑑) 

merupakan vektor kata-kata dalam kelas c.  
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Salah satu cara untuk menentukan kedekatan data terhadap kelas adalah 

dengan menghitung kemiripannya dengan menggunakan cosine similarity. Pada 

penelitian ini pendekatan yang akan digunakan untuk mencari kemiripan antara dua 

vektor adalah menggunakan similarity yang didefinisikan dengan persamaan: 

𝑠𝑖𝑚(𝑑1, 𝑑2) =
�⃗⃗�(𝑑1).�⃗⃗�(𝑑2)

||�⃗⃗�(𝑑1)||.||𝑣⃗⃗⃗⃗ (𝑑2)||
                                       (7) 

 

dengan d1 merupakan dokumen 1 dan d2 merupakan dokumen 2, �⃗�(𝑑1)  adalah vektor 

dokumen 1 dan �⃗�(𝑑2) adalah vektor dokumen 2. Menurut Sree dan Murthy (2012), 

cosine similarity adalah teknik pengukuran kesamaan antara dua vektor dimensi n 

dengan mencari cosinus dari sudut antara kedua vektor tersebut. Metode cosine 

similarity ini banyak digunakan untuk menghitung kemiripan (similarity) antar 

dokumen. 

 

Evaluasi 

Tahapan evaluasi adalah tahapan untuk mengetahui tingkat akurasi dan 

kinerja dari hasil klasifikasi. Kinerja klasifikasi dievaluasi dengan cara menghitung 

nilai recall, precision, dan akurasi. Menurut Manning (2008) terdapat dua 

parameter yang umum digunakan untuk mengukur kinerja sebuah sistem temu 

kembali informasi, yaitu precision dan recall. Semakin tinggi nilai precision dan 

recall maka semakin tinggi pula tingat akurasinya (Luthfiarta et al. 2013). Menurut 

Yang et al. (2014) recall adalah proporsi kalimat yang ditemukan kembali sebagai 

ringkasan, dan precision adalah proporsi jumlah kalimat yang ditemukan dan 

dianggap relevan. Untuk memudahkan melakukan perhitungan, maka digunakan 

tabel pendukung yang dapat dilihat pada Tabel 1 (Manning et al. 2008). 

 

Tabel 1 Confussion Matrix untuk klasifikasi dengan 3 kategori 

Aktual 
Prediksi 

Positif Negatif Netral 

Positif TP FNg1 FNt1 

Negatif FP1 TNg FNt2 

Netral FP2 FNg2 TNt 

 

True Positive (TP) menunjukkan semua prediksi yang benar untuk data 

aktual positif, False Positive 1 (FNg1) dan False Positive 2 (FNt2) adalah jumlah 

prediksi yang salah untuk data aktual positif, True Negative (TNg) adalah jumlah 

prediksi yang benar untuk data aktual negatif, False Negative 1 (FP1) dan False 

Negative 1 (FNt2) adalah jumlah prediksi yang salah untuk data aktual negatif, True 

Neutral (TNt) menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk data aktual netral, 

sedangkan False Neutral 1 (FP2) dan False Neutral 1(FNg2) menunjukkan jumlah 

prediksi yang salah untuk data aktual netral. Dari Tabel 1 selanjutnya nilai recall, 

precision, dan akurasi dapat dihitung dengan persamaan (Manning et al. 2009) 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃1+𝐹𝑃2
                            (8) 
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𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁𝑔1+𝐹𝑁𝑡1
                            (9) 

 

 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =
𝑇𝑃+𝑇𝑁𝑔+𝑇𝑁𝑡

𝑇𝑃+𝑇𝑁𝑔+𝑇𝑁𝑡+𝐹𝑁𝑔1+𝐹𝑁𝑔2+𝐹𝑃1+𝐹𝑃2+𝐹𝑁𝑡1+𝐹𝑁𝑡2
  (10) 

 

. 

 

Lingkungan Pengembangan 

 Spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1 Perangkat keras berupa komputer personal dengan spesifikasi sebagai berikut : 

a) Processor Intel core i3 

b) RAM 2 GB 

c) Monitor LCD 14.0” HD  

d) Harddisk 500 GB HDD 

2 Perangkat lunak : 

a) Sistem Operasi Windows 10 

b) Bahasa pemrograman PHP 

c) DBMS MySQL 

d) Web server Apache 2.4.4 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Praproses Data 

Dari 16635 data yang diperoleh dengan term “IPB”, “Institut Pertanian 
Bogor” dan “Bogor Agricultural University”, dilakukan pembersihan data dengan 
menghapus tweet yang duplikat seperti yang ditampilkan pada Tabel 2 sehingga 
didapatkan sebanyak 2914 data tweet, dengan jumlah tweet tiap kelas sentimennya 
sebanyak 512 positif, 113 negatif, dan 2289 netral. Tidak hanya itu pembersihan 
data juga dilakukan dengan menghapus beberapa simbol, seperti tanda kurung dan 
sama dengan. Hal ini dilakukan karena jika terdapat beberapa simbol tersebut di 
awal kalimat tweet, akan menghambat proses memasukan data ke sistem karena 
kalimat tweet tersebut terbaca sebagai suatu fungsi oleh sistem. Untuk data dengan 
term “pilkada” dan “pilkadaDKI” adalah sebanyak 204 data, dengan masing-
masing kelasnya sebanyak 60 positif, 44 negatif, dan 100 netral.  

Selanjutnya data tweet yang telah dibersihkan tersebut dilakukan pelabelan 
sentimen secara manual. Tweet yang mengandung berita baik, ucapan selamat , atau 
perasaan bahagia, seperti pada kalimat tweet “@aburizalbakrie Aburizal Bakrie 
Banyak Diberitakan Positif di TV One” dilabelkan dengan sentiment positif, tweet 
yang mengandung sindiran, kekecewaan, atau perasaan sedih seperti pada tweet 
“@poppyamelias xl gue eror masa gak bsa bbm, twit sm fb" dilabelkan dengan 
sentiment negatif, dan untuk tweet yang tidak masuk ke dalam keduanya seperti 
pada tweet “@andaursula de sekarang kuliah di ipb ya” dilabelkan dengan 
sentiment netral. 

Sedangkan pada data penelitian Adityawan (2014), hanya dilakukan 

penghapusan tweet yang duplikat karena data ini telah memiliki label sentimen, 



9 

 

sehingga datanya berjumlah 1297 data dengan jumlah tweet tiap kelas sentimennya 

yaitu sebanyak 341 positif, 503 negatif, dan 453 netral. Hal yang sama juga 

dilakukan untuk data dari penelitian Aziz (2012), hanya dilakukan pemotongan 

jumlah data karena data yang digunakan tidak seimbang yaitu dengan data asal 

sebanyak 1179 positif, 405 negatif, dan 25691 netral, sehingga hasilnya diperoleh 

sebanyak 405 data tweet di masing-masing kelasnya. 
 

Tabel 2 Jumlah Tweet yang dihasilkan dari pembersihan data 
 

Sumber Data 
Rincian jumlah tweet yang dihasilkan 

Jumlah tweet Positif Negatif Netral 
API Hawskey     

IPB, Institut Pertanian 

Bogor dan Bogor 

Agricultural University 

2914 512 113 2289 

Pilkada dan pilkadaDKI 204 60 44 100 
Data Penelitian     

Aziz (2012) 1215 405 405 405 
Adityawan (2014) 1297 341 503 453 
 

Dari semua data yang didapatkan, data tersebut digabungkan sehingga 

masing–masing kelas berjumlah 1318 positif, 1065 negatif, dan 3247 netral. 

Selanjutnya dilakukan pemotongan data tweet berdasarkan kelas terkecil yaitu 

sebesar 1065 pada kelas negatif, sehingga jumlah tweet yang digunakan pada tiap 

kelas sebanyak 1065 data tweet dengan jumlah seluruh data yang digunakan 

sebanyak 3195 seperti yang ditampilkan pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Jumlah tweet setelah digabungkan 

 

Kelas Sentimen 
Jumlah tweet 

Sebelum dipotong Setelah dipotong 

Positif 1318 1065 

Negatif 1065 1065 

Netral 3247 1065 

Jumlah 5630 3195 

 

Tabel 4 Komposisi jumlah tweet akhir yang digunakan untuk data latih dan uji  

Kelas Sentimen Jumlah data 
Data 

Latih (80%) Uji (20%) 

Positif 1065  852 213  

Negatif 1065  852 213  

Netral 1065  852 213  

 

Jumlah data yang digunakan adalah sebanyak 1065 tweet positif, 1065 tweet 

negatif, dan 1065 tweet netral. Pembagian data uji dan data latih sebesar 80% dan 

20% pada setiap kelasnya, yaitu masing-masing kelas sentimen diambil secara acak 
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sebanyak 852 data tweet untuk dijadikan data latih dan sebanyak 213 data uji 

sehingga masing–masing percobaan memiliki komposisi jumlah tweet pada setiap 

kelasnya seperti yag ditampilkan pada Tabel 4. 
 

Indexing 

Sebanyak 3195 data tweet melewati proses tokenisasi, kemudian 
menghasilkan sebanyak 3195 kalimat tweet yang telah diubah menjadi huruf kecil 
tanpa tanda baca, simbol, numerik, dan url. Dari sejumlah data tersebut kemudian 
didapatkan sebanyak 47381 token. Selanjutnya dari sejumlah data tersebut 
sebanyak 6566 kata yang mengalami normalisasi dan dihasilkan sebanyak 47602 
token. Jumlah token setelah dinormalisasi bertambah sebanyak 221 kata, hal ini 
dikarenakan terdapat kata yang semula hanya satu kata setelah dinormalisasi 
menjadi 2 atau 3 kata. Hasil dari kalimat tweet yang telah melewati proses 
normalisasi selanjutnya dilakukan proses penghapusan stopword. Dari hasil 
penghapusan stopword, kata yang terhapus adalah sebanyak 15803 kata, sehingga 
sebanyak 33.20% merupakan stopword dari total token setelah normalisasi. Dari 
keseluruhan tahapan yang dilakukan menghasilkan jumlah token seperti yang 
ditampilkan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5 Jumlah token yang dihasilkan dari setiap tahapan 

Tahapan Jumlah token yang dihasilkan 

Tokenisasi 47381 

Normalisasi 47602 

Penghapusan Stopword 31799 

  
Data tweet yang telah melalui tahap penghapusan stopword kemudian akan 

dipecah menjadi token (term), pemecahan ini dilakukan di akhir hal ini bertujuan 
untuk mempercepat waktu komputasi pada saat tahap normalisasi dan penghapusan 
stopword di awal. Token-token tersebut kemudian disimpan ke dalam tabel bag-of-
words menjadi kumpulan kata unik (vocabulary) sebanyak 8048 kata. 

 

Seleksi fitur 

 
Pada tahap ini, hanya kata unik pada data latih saja yang akan dilakukan 

proses seleksi fitur berdasarkan pembagian data latih dan data uji yang telah 
dilakukan pada tahap sebelumnya. Nilai Inverse Document Frequency (IDF) yang 
digunakan adalah 3.20 dengan nilai Document Frequency (DF) sebesar 2, sehingga 
nilai IDF diatas dari 3.20 akan dihapus. Nilai IDF ini digunakan untuk memotong 
kata yang nilai kemunculannya kurang dari 3 tweet. Jumlah token yang dihasilkan 
setelah seleksi fitur memiliki nilai berbeda pada setiap percobaan, karena data yag 
digunakan pada setiap percobaan adalah data acak. Adapun jumlah kata unik yang 
dihasilkan sebelum seleksi fitur, setelah seleksi fitur, dan jumlah kata unik yang 
terpotong pada setiap percobaan seperti yang ditampilkan pada Tabel 6. 

Pemilihan data acak yang digunakan menghasilkan perbedaan dari jumlah 
kata unik yang terpotong dan yang dihasilkan dari setiap percobaan. Pada Tabel 6 
dari seluruh rangkaian percobaan memiliki rata-rata kata yang terpotong sebesar 
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5531.5 dengan rata–rata kata unik yang dihasilkan sebesar 1524.5 token. Hal ini 
menunjukan bahwa 78% kata unik memiliki frekuensi kemunculannya kurang dari 
3 tweet. Nilai IDF yang digunakan akan berpengaruh pada jumlah kata unik yang 
selanjutnya digunakan sebagai term. Hal ini menunjukkan bahwa proses seleksi 
fitur dapat mengurangi term yang digunakan, karena term yang terpilih merupakan 
kata yang dianggap dapat menjadi penciri 

 
Tabel 6 Jumlah kata unik yang dihasilkan dari proses seleksi fitur terhadap data 

latih 
 

Percobaan 
ke- 

Jumlah Kata Unik (Vocabulary) 

Sebelum seleksi 
fitur 

Setelah seleksi 
fitur 

Terpotong 

1 7013 1514 5499 

2 7106 1531 5575 

3 7066 1545 5521 

4 7072 1522 5550 

5 7163 1532 5631 

6 7051 1534 5517 

7 6992 1529 5463 

8 7071 1522 5549 

9 7022 1489 5533 

10 7004 1527 5477 

Rata-rata 7056 1525 5532 

 
.  

Evaluasi  

Dari data latih yang digunakan, didapatkan nilai peluang setiap kelasnya yaitu 
sebesar 0.8 pada kelas sentimen positif, 0.8 kelas sentimen negatif, dan 0.8 kelas 
sentimen netral. Nilai peluang setiap kelasnya sama karena jumlah data yang 
digunakan setiap kelas adalah sama yaitu sebesar 1065 data tweet. 

Adapun nilai akurasi hasil klasifikasi dari seluruh percobaan dengan 
menggunakan model Naïve Bayes dan Rocchio seperti yang ditampilkan pada Tabel 
7. Nilai rata-rata akurasi Multinomial NB pada seluruh percobaan sebesar 72.193% 
sedangkan pada Rocchio nilai akurasi sebesar 70.673 %.   

Rata-rata akurasi hasil klasifikasi menggunakan Multinomial NB adalah 

72.193% dan klasifikasi Rocchio adalah 70.673%. Nilai hasil klasifikasi tersebut 

belum menunjukkan akurasi yang baik. Hal ini diduga karena ada kemungkinan 

terjadi kesalahan pada pelabelan sentimen di awal yang dilakukan secara manual, 

sehingga perlu dilakukan proses pelabelan ulang. Untuk itu dilakukan proses 

clustering menggunakan k-means untuk dijadikan bahan pertimbangan apakah 

terdapat kesalahan dalam melakukan pelabelan sentimen di awal.  
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Tabel 7 Akurasi Hasil Klasifikasi Multinomial Naive Bayes dan Rocchio 

Percobaan ke- 
Akurasi Klasifikasi (%) 

Multinomial NB Rocchio 

1 70.42 68.70 

2 71.99 70.27 

3 71.21 69.33 

4 70.74 68.23 

5 70.89 69.01 

6 73.87 73.08 

7 73.87 72.30 

8 72.93 72.61 

9 73.71 72.46 

10 72.30 70.74 

Rata-rata 72.19 70.67 

 

Tabel 8 Confusion matrix setelah pelabelan ulang dengan clustering 

Hasil Pelabelan 

ulang 

Sentimen manual 

Positif Negatif Netral 

Positif 848  640  642 

Negatif 198 263 107 

Netral 19 162 316 

 

Berdasarkan data pada Tabel 8, sebanyak 1768 tweet memiliki sentimen yang 

berbeda dari sentimen awal. Data hasil pelabelan ulang dengan bantuan clustering 

ini kemudian di evaluasi kembali, dengan komposisi jumlah data setiap kelasnya 

seperti yang ditampilkan pada Tabel 9.  

 

Tabel 9 Jumlah komposisi setiap kelas setelah pelabelan ulang dengan clustering 

Kelas Jumlah data tweet 

Positif 2130 

Negatif 568 

Netral 497 

 

Tabel 9 menunjukkan jumlah tweet hasil pelabelan ulang, yaitu sebanyak 

2130 kelas sentimen positif, 568 kelas sentimen negatif, dan 497 kelas sentimen 

netral. Jumlah komposisi setiap kelas ini merupakan murni hasil pelabelan ulang 

menggunakan bantuan clustering. Jumlah data ini yang selanjutnya digunakan 

untuk evaluasi kembali. 

Dari data tweet hasil pelabelan ulang diperoleh nilai akurasi hasil klasifikasi 

dari seluruh percobaan dengan menggunakan model Multinomial Naïve Bayes dan 

Rocchio seperti pada Tabel 10. Nilai rata-rata akurasi Multinomial Naïve Bayes 

pada seluruh percobaan sebesar 85.399% sedangkan pada Rocchio nilai akurasi 
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sebesar 96.283%. Akurasi tertinggi diperoleh dari percobaan 10 yaitu sebesar 

86.54% untuk Multinomial Naïve Bayes dan akurasi tertinggi pada percobaan 9 

sebesar 96.87% untuk Rocchio. 

Nilai terbaik dari total hasil klasifikasi yang salah dari model Multinomial 

Naïve Bayes terdapat pada percobaan 10 adalah sebanyak 86 dari 639 data sehingga 

akurasinya diperoleh 86.54%. Sementara itu, pada metode Rocchio nilai terbaik 

dari total hasil klasifikasi yang salah terdapat pada percobaan 9 adalah sebanyak 20 

dari 639 data sehingga akurasinya diperoleh 96.87% seperti yang ditampilkan pada 

Tabel 11 dan Tabel 12. 

Tabel 10 Akurasi Hasil Klasifikasi Naive Bayes dan Rocchio setelah pelabelan 

ulang sentimen 

Percobaan ke- 
Akurasi Klasifikasi(%) 

Naïve Bayes Rocchio 

1 84.51 95.55 

2 84.98 96.87 

3 84.66 96.71 

4 86.23 96.56 

5 84.35 96.71 

6 84.66 95.62 

7 85.60 96.71 

8 86.23 95.46 

9 86.23 96.87 

10 86.54 95.77 

Rata-rata 85.39 96.28 

 
 

Tabel 11 Confusion matrix untuk hasil klasifikasi Naïve Bayes  

Fakta 

Prediksi 

Positif Negatif Netral 

Positif 347 49 30 
Negatif 5 109 0 

Netral 1 1 97 

 

Tabel 12 Confusion matrix untuk hasil klasifikasi Rocchio  

Fakta 

Prediksi 

Positif Negatif Netral 

Positif 420 2 4 
Negatif 10 102 2 

Netral 2 0 97 

 

Hasil Akurasi yang didapatkan dari Tabel 10 merupakan hasil klasifikasi 
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dengan data tweet setelah pelabelan ulang menggunakan bantuan clustering dengan 

nilai precision dan recall seperti yang ditampilkan pada Tabel 13. 

 

Tabel 13 Nilai precision dan recall dari model klasifikasi Multinomial Naïve 

Bayes dan Rocchio setelah pelabelan ulang  

Model 

Klasifikasi 

Precision Recall 

Positif Negatif Netral Positif Negatif Netral 

Multinomial NB 98.30 68.55 76.38 81.46 95.61 97.98 

Rocchio 96.87 97.22 98.08 94.17 98.59 89.47 

 

Dari Tabel 13 pada klasifikasi Multinomial Naïve Bayes nilai precision 

terkecil diperoleh dari kelas negatif yaitu sebesar 68.55% dan nilai precision 

terkecil kedua diperoleh dari kelas netral yaitu dengan nilai sebesar 76.38%. Untuk 

nilai precision dan recall pada kelas lainnya nilai antar kelasnya cukup berimbang. 

Untuk itu selanjutnya dilakukan pertimbangan ulang terhadap data yang telah di 

labelkan ulang yang diperoleh dari hasil clustering. Terdapat dua pertimbangan 

yaitu penghapusan data tweet dan sentimen ulang. Sentimen ulang dilakukan jika 

hasil clustering berbeda dengan sentimen awal data tersebut, kemudian data yang 

telah disentimen ulang ini dikaji kembali, jika hasil sentimen ulang tersebut nilainya 

berbeda dengan nilai hasil clustering maka tweet tersebut dihapus. Dari data pada 

Tabel 13, menghasilkan sebanyak 13 data tweet yang dilakukan proses sentimen 

ulang sebagai bahan pertimbangan, dengan rincian jumlah seperti yang ditampilkan 

pada Tabel 14. Untuk itu dari proses tersebut menghasilkan data tweet dengan 

jumlah setiap kelasnya ditampilkan pada Tabel 15. 

 

Tabel 14 Jumlah data yang mendapat perlakuan sentimen ulang 

Hasil Clustering 

Sentimen awal 

Positif Negatif Netral 

Positif 0 10 0 

Negatif 1 0 0 

Netral 1 1 0 

 

Tabel 15 Jumlah hasil keseluruhan data setelah pemotongan 

Kelas Jumlah data tweet 

Positif 858 

Negatif 264 

Netral 318 

Jumlah 1440 

 
Tabel 15 menunjukkan jumlah hasil keseluruhan data setelah pemotongan 

dan sentimen ulang, yaitu sebanyak 858 kelas sentimen positif, 264 kelas sentimen 
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negatif, dan 318 kelas sentimen netral. Jumlah data ini yang selanjutnya digunakan 
untuk evaluasi berikutnya. 

Dari 1440 data tweet diperoleh nilai akurasi hasil klasifikasi dari seluruh 
percobaan dengan menggunakan model Multinomial Naïve Bayes dan Rocchio 
seperti pada Tabel 16. Nilai rata-rata akurasi Multinomial Naïve Bayes pada seluruh 
percobaan sebesar 83.114% sedangkan pada Rocchio nilai akurasi sebesar 
95.815%. Akurasi tertinggi diperoleh dari percobaan 3 yaitu sebesar 86.51% untuk 
Multinomial Naïve Bayes dan sebesar 97.23% untuk Rocchio. 

 

Tabel 16 Akurasi Hasil Klasifikasi Naive Bayes dan Rocchio setelah pelabelan 

ulang dengan pemotongan 

Percobaan ke- 
Akurasi Klasifikasi(%) 

Naïve Bayes Rocchio 

1 83.74 95.85 

2 85.12 96.89 

3 86.51 97.23 

4 81.31 95.85 

5 82.01 94.12 

6 82.01 95.85 

7 81.66 95.16 

8 85.81 95.85 

9 81.31 95.50 

10 81.66 95.85 

Rata-rata 83.11 95.81 

 
Nilai terbaik dari total hasil klasifikasi yang salah dari model Multinomial 

Naïve Bayes adalah sebanyak 39 dari 289 data sehingga akurasinya diperoleh 
86.51%. Sementara itu, pada metode Rocchio nilai terbaik dari total hasil klasifikasi 
yang salah adalah sebanyak 8 dari 289 data sehingga akurasinya diperoleh 97.23 % 
seperti yang ditampilkan pada Tabel 17 dan Tabel 18. 

 

Tabel 17 Confusion matrix untuk hasil klasifikasi Naïve Bayes setelah pelabelan 

ulang dengan pemotongan 

Fakta 

Prediksi 

Positif Negatif Netral 

Positif 135 28 9 
Negatif 1 52 0 

Netral 0 1 63 
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Tabel 18 Confusion matrix untuk hasil klasifikasi Rocchio setelah pelabelan ulang 

dengan pemotongan 

Fakta 

Prediksi 

Positif Negatif Netral 

Positif 168 0 4 
Negatif 2 50 1 

Netral 1 0 63 

 

Untuk nilai precision dan recall dari kedua metode yang digunakan tersebut 

yang didapatkan dari hasil akurasi terbesar seperti yang disebutkan diatas adalah 

seperti yang ditampilkan pada Tabel 19. 

Tabel 19 Nilai precision dan recall dari model klasifikasi Multinomial Naïve 

Bayes dan Rocchio setelah pelabelan ulang dengan pemotongan 

Model 

Klasifikasi 

Precision Recall 

Positif Negatif Netral Positif Negatif Netral 

Multinomial NB 99.26 64.2 87.5 78.49 98.11 98.44 

Rocchio 98.25 100 92.65 97.67 94.34 98.44 

 

Tabel 20 Waktu Proses Klasifikasi Naïve Bayes dan Rocchio  

Percobaan ke- 
Waktu Proses(detik) 

Naïve Bayes Rocchio 

1 6.61 3.74 

2 9.59 3.76 

3 6.62 5.55 

4 9.54 6.12 

5 10.7 5.38 

6 9.38 5.40 

7 9.06 3.83 

8 9.22 5.44 

9 8.95 5.30 

10 6.73 5.36 

Rata-rata 8.64 4.98 

 
Dari segi waktu komputasi, model Multinomial Naïve Bayes memiliki rata-

rata komputasi sebesar 8.64 detik, sedangkan untuk Rocchio sebesar 4.98 detik. 
Metode Rocchio memiliki waktu komputasi yang lebih cepat dari pada Multinomial 
Naïve Bayes. Rocchio memiliki waktu proses yang lebih cepat sebesar 42% 
dibandingkan dengan Multinomial Naïve Bayes. Hal ini dikarenakan Naïve Bayes 
melakukan perhitungan peluang pada setiap kata yang ada, sedangkan Rocchio 
hanya mengukur kedekatan berdasarkan nilai centroid kata di setiap kelas.  

Dari 10 percobaan yang dilakukan, untuk klasifikasi Multinomial Naïve 

Bayes nilai yang didapatkan tergantung dari nilai peluang setiap kata yang 

dihasilkan. Adapun 5 kata dengan peluang tertinggi pada setiap kelasnya seperti 

yang ditampilkan pada Tabel 21 untuk peluang kata pada kelas positif, negatif, dan 

netral. 
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Tabel 21 Lima kata peluang terbesar pada kelas positif, negatif, dan netral 

Kelas Positif Kelas Negatif Kelas Netral 

Kata Peluang Kata Peluang Kata Peluang 

terimakasih 0.0310 xl 0.0291 ipb 0.0410 

telkomsel 0.0136 xlcare 0.0291 ancol 0.0366 

prabowo 0.0072 tol 0.0117 itb 0.0094 

selamat 0.0054 jokowi 0.0079 jakarta 0.0044 

aburizal 0.0044 kecelakaan 0.0073 mahasiswa 0.0026 

 

Kata-kata pada Tabel 21 yaitu “terimakasih”, “telkomsel”, “prabowo”, 

“selamat”, dan “aburizal” merupakan kata dengan peluang tertinggi pada kelas 

positif, sehingga memberikan kontribusi yang tinggi pada kalimat tweet yang 

mengandung kata-kata tersebut masuk ke dalam kelas positif. Untuk kata-kata “xl”, 

“xlcare”, “tol”, “jokowi”, dan “kecelakaan” merupakan kata-kata dengan peluang 

tertinggi pada kelas negatif, sehingga memberikan kontribusi yang tinggi pada 

kalimat tweet yang mengandung kata-kata tersebut pada kelas negatif. Begitu pula 

kata-kata “ipb”, “ancol”, “itb”, “jakarta”, “mahasiswa” merupakan kata-kata 

dengan peluang tertinggi pada kelas netral, sehingga memberikan kontribusi yang 

tinggi pada kalimat tweet yang mengandung kata-kata tersebut pada kelas netral. 

Seperti pada kalimat tweet “@infomasukPTN min, ada survey nilai untuk lulus 

jalur undangan nggak?? terutama #IPB terimakasih”, dalam kalimat tweet tersebut 

terdapat kata ipb dan terimakasih yang jika dilihat pada Tabel 21, kata “ipb” 

memiliki nilai peluang tertinggi untuk kelas netral dan kata terimakasih 

memberikan peluang tertinggi untuk kelas positif. Jika dibandingkan nilai peuang 

keduanya, nilai peluang kata “ipb” lebih besar dari nilai peluang kata “terimakasih”, 

sehingga kata “ipb” memberikan kontribusi lebih besar ke kelas netral.  

Untuk klasifikasi Rocchio, hasil klasifikasi bergantung pada kedekatan setiap 

kata pada setiap titik centroid di masing-masing kelasnya. Adapun beberapa kata 

yang berpengaruh untuk menentuan kelas pada setiap kelasnya seperti yang 

ditampilkan pada Tabel 22. 

Tabel 22 Lima kata yang berpengaruh terhadap penentuan kelas dalam Rocchio 

Kelas Positif Kelas Negatif Kelas Netral 

Ipb menyesal ancol 

Selamat gerindra tol 

Kesetiaan pejabat jakarta 

Damai menteri jalan 

Senang wartawan arah 

 

Tabel 22 menunjukkan kata-kata “ipb”, “selamat”, “kesetiaan”, “damai”, dan 

“senang” memiliki kontribusi yang besar terhadap penentuan suatu kalimat tweet 

masuk ke kelas positif. Untuk kata-kata “menyesal”, “gerindra”, “pejabat”, 

“menteri”, dan “wartawan” memberikan kontribusi yang tinggi pada kalimat tweet 
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yang mengandung kata-kata tersebut pada kelas negatif. Begitu juga dengan kata-

kata “ancol”, “tol”, “jakarta”, “jalan”, dan “arah” memberikan kontribusi yang 

tinggi pada kalimat tweet yang mengandung kata-kata tersebut pada kelas netral. 

 
 

 

Gambar 2 Hasil akurasi Multinomial Naïve Bayes dan Rocchio sebelum pelabelan 

ulang sentimen, dengan pelabelan ulang, dan dengan pelabelan ulang dan 

pemotongan 

Gambar 2 menunjukkan akurasi Multinomial Naïve Bayes dan Rocchio 

sebelum pelabelan ulang sentimen, dengan pelabelan ulang, dan dengan pelabelan 

ulang dan pemotongan. Pada data sebelum pelabelan ulang akurasi untuk kedua 

metode klasifikasi masih belum menunjukkan akurasi yang baik karena diduga 

adanya kesalahan dalam pelabelan sentiment yang sebelumnya dilakukan secara 

manual. Setelah dilakukan pelabelan ulang menggunakan bantuan clustering, 

akurasi kedua metode tersebut meningkat sebanyak 13.20% untuk multinomial 

Naïve Bayes dan 25.61% untuk Rocchio. Peningkatan terbesar terjadi pada metode 

Rocchio karena algoritma yang digunakan pada clustering menyerupai dengan 

Rocchio yaitu dengan menggunakan centroid sebagai titik pusat kelasnya. 

Kemudian akurasi setelah pelabelan ulang dengan pemotongan, akurasi menurun 

sebesar 2% untuk Multinomial Naïve Bayes dan 0.4% untuk Rocchio. Penurunan 

ini terjadi karena dilakukan pemotongan data, sehingga data latih yang digunakan 

berkurang, hal ini juga yang mengakibatkan terjadi penurunan terbesar pada model 

Multinomial sebanyak 2% dibandingkan dengan Rocchio. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut:  
1. Metode klasifikasi data tweet sebelum dilakukan pelabelan ulang 

menggunakan Multinomial Naïve Bayes lebih baik dari Rocchio dari segi 
akurasi dengan selisih akurasi sebesar 1.52%. 

2. Proses pelabelan ulang berperan pada peningkatan hasil akurasi klasifikasi 
sehingga akurasi yang didapat sebesar 85.399% untuk klasifikasi 
Multinomial Naïve Bayes dan 96.283% untuk klasifikasi Rocchio, dengan 
masing-masing memiliki peningkatan sebesar 19.16% dan 25.06% dan 
waktu komputasi Rocchio lebih cepat 35.70%. 

3. Setelah dilakukan proses pelabelan ulang menggunakan bantuan clustering 
akurasi klasifikasi Rocchio lebih baik dari pada Multinomial Naïve Bayes, 
karena algoritma yang digunakan pada clustering menyerupai dengan 
Rocchio yaitu dengan menggunakan centroid sebagai titik pusat kelasnya. 

 

Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah menggunakan metode klasifikasi 
lain dan melakukan penambahan pada jumlah data latih. Selain itu pentingnya data 
dengan pelabelan sentimen yang baik agar akurasi klasifikasi meningkat. 
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