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ABSTRAK 

Analisis sentimen bertugas untuk klasifikasi teks dari sebuah dokumen, 

kalimat, atau konten lainnya menjadi kelompok sentimen positif dan negatif. 

Analisis sentimen dapat digunakan untuk mengamati kecenderungan sentimen 

atas suatu isu sebagai suatu hal positif atau negatif. Penelitian ini menyelesaikan 

kasus analisis sentimen terhadap opini film dengan pendekatan berbasis kamus 

yang  menggunakan kata kunci positif, negatif, negasi positif, dan negasi negatif. 

Selanjutnya dilakukan pembelajaran mesin menggunakan metode klasifikasi 

NWKNN. Hasil penelitian menunjukkan kamus dapat digunakan untuk 

merepresentasikan suatu dokumen dalam sentimen positif atau negatif dan 

NWKNN dapat melakukan klasifikasi dengan rata-rata f-measure  mencapai 82%. 

Kata kunci: analisis sentimen, klasifikasi teks, neighbor-weighted k-nearest 

neighbor 

 

ABSTRACT 

Sentiment analysis is used to classify text from a document, sentence, or 

other contents into groups of positive and negative. Sentiment analysis can be 

used to observe the trend of sentiment on an issue as a positive and a negative 

thing. The research has completed the study analysis sentiment case towards the 

film's opinion with a lexicon-based approach which uses the keywords of positive, 

negative, positive negation, and negative negation. Then, it will be processed 

using a machine learning classification methods named NWKNN. The results of 

the research show that a lexicon can be used to represent a document in a positive 

or negative sentiment, as well NWKNN can classify with an average F-Measure 

up to 82%. 

Keywords: sentiment analysis, text classification, neighbor-weighted k-nearest 

neighbor 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi web pada internet membuat jumlah informasi di 

internet semakin besar. Munculnya situs-situs review produk, portal berita, 

jejaring sosial dapat memudahkan seseorang untuk mencari informasi. Informasi 

tersebut terus tumbuh secara eksponensial dan kemajuan teknologi 

memungkinkan untuk menyimpan dan memproses data dengan jumlah yang 

semakin besar setiap harinya.  

Seluruh informasi di internet saat ini masih tercampur dan terus tertumpuk 

sehingga sulit untuk digali kembali. Semakin banyak informasi yang tersedia di 

internet, semakin sulit untuk menemukan kembali informasi yang relevan yaitu 

infomasi yang sesuai dengan kebutuhan. Jika informasi tersebut diolah dengan 

baik maka bisa didapatkan nilai tambah dari informasi tersebut, seperti 

mengetahui apa yang dipikirkan orang lain dalam suatu informasi yang 

tersimpaan di internet [BOP-08]. Masalah muncul ketika seseorang atau 

organisasi ingin mengetahui respon masyarakat atas suatu kejadian atau produk 

berdasarkan informasi yang tersedia di internet [TAR-12]. 

Salah satu masalah adalah ketika seseorang atau organisasi ingin 

mengetahui respon masyarakat terhadap suatu film berdasarkan informasi di 

internet. Menurut data survey terhadap lebih dari 2000 orang Amerika dewasa 

diketahui 81% pengguna internet melakukan penelitian terhadap suatu produk 

seperti film, hotel, atau agen perjalanan wisata secara online minimal satu kali, 

20% melakukan hal tersebut setiap hari [BOP-08]. Pada tahun 2002, Bo Pang. 

melakukan penelitian terkait opini film. Menurut Bo Pang, terdapat informasi 

yang besar terkait opini film di internet dan isi opini tersebut berisi sentimen 

secara keseluruhan. Hal tersebut menjadikan penelitian analisis sentimen terkait 

opini film sampai saat ini terus berkembang. 

Film memiliki karakteristik yang unik. Ketika seseorang menulis opini 

suatu film, tidak hanya unsur film itu sendiri yang ditulis, tetapi juga orang-orang 

yang terkait dari film juga ditulis. Dalam situs Youtube,  Youtube adalah situs 
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berbagi video paling populer saat ini yang memungkinkan pengguna untuk 

berbagi video [YOU-13]. Banyak pengguna yang mengunggah video yang berupa 

cuplikan (trailer) film, kemudian pengguna lain dapat memberikan tanggapan 

tentang film tersebut dalam bentuk opini berupa pengalaman baik maupun buruk. 

Dari penjelasan sebelumnya, muncul sebuah metode analisis konten 

berupa analisis sentimen untuk memecahkan masalah tersebut [TAR-12]. Analisis 

sentimen adalah riset komputasional dari opini, sentimen, dan emosi yang 

diekspresikan secara tekstual [BIN-10]. Secara sederhana, analisis sentimen 

bertugas untuk klasifikasi teks dari sebuah dokumen, kalimat, atau konten lainnya 

menjadi kelompok sentimen positif dan negatif. 

Berbagai metode telah dikembangkan dan diterapkan untuk klasifikasi 

teks. Salah satu metode tersebut adalah K-Nearest Neighbor (KNN). KNN 

merupakan metode yang melakukan klasifikasi berdasarkan kedekatan jarak atau 

kemiripan ciri/sifat dari suatu data dengan data yang lain [PRA-12]. KNN 

melakukan klasifikasi suatu data dengan mengidentifikasi sejumlah k tetangga 

terdekat kemudian mengambil kelas terbanyak dalam menentukan jenis kelas dari 

data tersebut. KNN termasuk algoritma yang sederhana bila dibandingkan dengan 

algoritma lain karena KNN hanya mengandalkan memori dan tidak membangun 

model pada saat melakukan pembelajaran mesin. Namun KNN tidak dapat 

menangani data yang tidak terdistribusi secara rata, padahal kumpulan data yang 

tidak seimbang tersebut sering muncul. Sebuah kelas mayoritas digambarkan 

begitu banyak pada data latih, sedangkan kelas minoritas sebaliknya. Hal tersebut 

menjadikan tingkat akurasi KNN mengalami penurunan sehingga muncul metode 

yang merupakan pengembangan dari KNN yaitu Neighbor-Weighted K-Nearest 

Neighbor (NWKNN) [TAN-05]. 

Neighbor-Weighted K-Nearest Neighbor (NWKNN) merupakan 

pengembangan KNN yang bekerja dengan menerapkan prinsip pembobotan 

[TAN-05]. Sejumlah k tetangga terdekat yang berasal dari kelas mayoritas akan 

diberi bobot lebih sedikit dari kelas minoritas. Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Songbo Tan, NWKNN mampu melakukan klasifikasi dan 

memiliki kinerja yang baik untuk menyelesaikan masalah data teks yang tidak 

terdistribusi secara rata. 
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Sebagian besar proses klasifikasi teks menggunakan fitur kata atau term 

untuk melakukan klasifikasi. Semakin banyak kata yang digunakan akan 

menyebabkan proses komputasi semakin lama. Dalam penelitian ini, fitur yang 

digunakan untuk merepresentasikan suatu dokumen berdasarkan dari kamus 

(lexicon-based). Dokumen akan diekstrak menggunakan kata kunci positif, 

negatif, negasi positif, dan negasi negatif yang dilihat dari kamus dan dihitung 

jumlah kata tersebut dalam suatu dokumen. Diharapkan dengan ekstraksi kata 

kunci berbasis kamus ini dapat mempercepat proses komputasi dan dapat 

merepresentasikan suatu dokumen dalam sentimen positif atau negatif. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka diperlukan adanya aplikasi yang 

dapat melakukan analisis sentimen opini film berbahasa Indonesia berbasis kamus 

menggunakan metode klasifikasi NWKNN dengan hasil akurasi yang tinggi. 

Implementasi aplikasi dalam penelitian ini berbasis web menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan 

masalah-masalah yang akan dibahas sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan implementasi aplikasi yang dapat melakukan 

analisis sentimen opini film berbahasa Indonesia berbasis kamus 

menggunakan metode klasifikasi NWKNN. 

2. Bagaimana evaluasi dari hasil analisis sentimen berbasis kamus 

menggunakan metode NWKNN dan dibandingkan dengan hasil analisis 

sentimen menggunakan metode KNN. 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan yang telah diuraikan maka 

penelitian ini mempunyai batasan masalah sebagai berikut: 

1. Data teks yang diproses dalam sistem ini adalah komentar video film pada 

situs http://youtube.com. 

2. Bahasa yang digunakan dalam sistem ini adalah Bahasa Indonesia sesuai 

dengan ejaan yang disempurnakan (EYD), ada langkah untuk normalisasi 
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kata tidak baku menjadi baku tetapi tidak semua kata tidak baku dapat 

dinormalisasi. 

3. Sistem tidak memperhatikan semantik yaitu makna kata dan kalimat. 

4. Kategori analisis sentimen adalah positif dan negatif. 

5. Metode yang digunakan untuk klasifikasi dalam analisis sentimen adalah 

KNN dan NWKNN. 

6. Perancangan dan implementasi aplikasi berbasis web menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. 

1.4. Tujuan 

 Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan implementasi aplikasi 

yang dapat melakukan analisis sentimen berbasis kamus menggunakan metode 

klasifikasi NWKNN untuk opini film berbahasa Indonesia dan mendapatkan 

akurasi dari hasil analisis sentimen serta membandingkan tingkat akurasi tersebut 

dengan tingkat akurasi analisis sentimen yang menggunakan metode klasifikasi 

KNN. 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang baik dan berguna bagi 

pembaca dan penulis. Penulis dan pembaca dapat menjadikan penelitian ini 

sebagai media  pembelajaran atau pengimplementasian ilmu pengetahuan 

teknologi khususnya analisis sentimen. Selain itu penulis juga mendapat 

pengetahuan bagaimana cara kerja metode klasifikasi NWKNN dalam pengolahan 

teks berbasis kamus. 

Manfaat lain dengan adanya penelitian ini, pengguna diharapkan dapat 

mengetahui respon masyarakat terhadap suatu film berdasarkan opini masyarakat 

di internet. Memudahkan pengguna dalam melakukan pengelompokan opini ke 

dalam kategori positif dan negatif sehingga dapat digunakan untuk mengamati 

kecenderungan sentimen atas suatu isu khususnya opini film agar selanjutnya 

dapat dilakukan tindakan dengan tepat sesuai kecendurungan yang ada. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika isi dan penulisan penelitian ini sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika 

penelitian. 

Bab II : Kajian Pustaka dan Dasar Teori 

  Berisi tentang kajian pustaka yang membahas penelitian terkait dan 

dasar teori yang  meliputi: penjabaran text mining, stemming, tahapan 

analisis sentimen berbasis kamus, klasifikasi NWKNN dan penjelasan 

mengenai metode untuk pengujian hasil analisis sentimen. 

Bab III : Metodologi Penelitian dan Perancangan 

  Bab ini berisi tentang gambaran umum perancangan sistem yang 

meliputi: studi literatur, penggunaan dasar teori, pengumpulan data, 

analisis kebutuhan, arsitektur sistem, diagram alir, serta perhitungan 

manual.   

Bab IV : Implementasi 

  Membahas implementasi berdasarkan metodologi dan perancangan 

yang ada. 

Bab V : Pengujian dan Analisis 

  Bab ini membahas pengujian hasil analisis sentimen yang dilakukan 

oleh sistem yang telah diimplementasi terhadap analisis sentimen 

secara manual oleh manusia. 

Bab VI : Penutup 

  Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari pembuatan dan 

pengujian aplikasi yang diimplementasi serta saran-saran untuk 

pengembangan aplikasi lebih lanjut. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini berisi kajian pustaka dan pembahasan tentang teori dasar yang 

berhubungan dengan analisis sentimen opini film berbahasa Indonesia berbasis 

kamus menggunakan metode klasifikasi Neighbor-Weighted K-Nearest Neighbor 

(NWKNN). Kajian pustaka membahas penelitian terkait. Dasar teori membahas 

teori yang diperlukan untuk menyusun penelitian yang diusulkan. 

2.1 Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini adalah membahas penelitian terkait. 

Wicaksono, dkk. melakukan penelitian terkait yang berjudul „Unsupervised 

Approach for Sentiment Analysis on Indonesian Movie Reviews‟ [WIC-13]. 

Penelitian dilakukan pada tahun 2013 dengan tema analisis sentimen pada review 

film. Penelitian menggunakan pendekatan klustering yaitu K-Means dan 

Expectation-Maximization(EM). Hasil peneltian tersebut menunjukan bahwa 

kinerja pendeketan klustering mencapai sekitar 71% dalam hal akurasi secara 

keseluruhan. 

Songbo Tan melakukan penelitain terkait klasifikasi teks pada tahun 2005. 

Penelitian ini mengasumsikan bahwa berbagai metode klasifikasi yang telah ada 

seperti Naive Bayes, KNN, dan SVM efektif digunakan untuk data latih yang 

didistribusikan sama rata pada setiap kelas. Padahal ada kemungkinan bahwa data 

latih tidak tersebar secara merata dan seimbang. Sehingga penelitian ini 

mengusulkan metode baru yaitu Neighbor-Weighted K-nearest Neighbor 

(NWKNN). Hasil peneltian menunjukan bahwa kinerja metode klasifikasi 

NWKNN dapat melakukan klasifikasi lebih baik untuk menyelesaikan masalah 

data latih tidak tersebar secara merata dan seimbang [TAN-05]. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada 

penggunaan implementasi analisis sentimen dikhususkan untuk dokumen yang 

berbahasa Indonesia berbasis kamus berbahasa Indonesia. Penelitian ini 

menggunakan metode TF untuk pembobotan term. Metode klasifikasi yang 

digunakan pada penelitian ini adalah Neighbor-Weighted K-Nearest Neighbor 
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(NWKNN), metode tersebut adalah metode KNN yang telah dimodifikasi dengan 

tujuan meningkatkan hasil klasifikasi. Pengujian pada penelitian ini menggunakan 

konsep precision, recall, dan f-measure. 

2.2 Text Mining 

Text mining disebut juga analisis teks cerdas, penggalian data teks, atau 

pencarian pengetahuan dalam bentuk teks. Secara sederhana text mining adalah 

proses penemuan pola yang sebelumnya tidak terlihat pada dokumen atau sumber 

tertentu menjadi pola yang diinginkan untuk tujuan tertentu [MUS-09]. 

Text mining sering digunakan untuk analisis informasi, pengambilan 

keputusan, dan tugas-tugas manajemen informasi lainnya yang terkait dengan data 

teks dalam jumlah yang besar. Sistem memanfaatkan peningkatan jumlah data 

yang tidak terstruktur dalam bentuk teks. Data tersebut diolah untuk memenuhi 

kebutuhan informasi menggunakan berbagai metode seperti klasifikasi, klustering, 

analisis sentimen, dan lain-lain. 

Text mining adalah bagian dari data mining, namun proses text mining 

memerlukan lebih banyak tahapan dibanding data mining karena data teks 

memiliki karakteristik yang lebih kompleks daripada data biasa bahkan data yang 

sudah terstruktur. Berdasarkan ketidakteraturan struktur data teks, maka proses 

text mining memerlukan beberapa tahap awal yang pada intinya adalah 

mempersiapkan agar teks dapat diubah menjadi lebih terstruktur. 

2.3 Text Preprocessing 

Text preprocessing merupakan tahap awal dari text mining. Text 

prerpocessing bertujuan untuk mempersiapkan dokumen teks yang tidak 

terstruktur menjadi data terstruktur yang siap digunakan untuk proses selanjutnya. 

2.3.1 Tokenisasi 

 Tokenisasi adalah proses memotong dokumen teks pada setiap kata yang 

menyusunnya menjadi kata tunggal. Potongan kata tersebut disebut dengan token 

atau term [MAN-09]. Pada saat yang sama, ada beberapa tindakan yang dilakukan 

saat proses tokenisasi yaitu : 

1. Penghilangan angka, tanda baca, dan karakter selain huruf alphabet 
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Penghilangan angka, tanda baca, dan karakter selain huruf alphabet 

dilakukan karena karakter tersebut dianggap sebagai pemisah (delimiter) 

dan tidak berpengaruh pada text preprocessing. Hanya huruf „a‟ sampai „z‟ 

yang diterima, sedangkan karakter selain huruf dihilangkan. Hasil dari 

proses tokenizing adalah kata-kata yang merupakan penyusun kalimat 

[AHA-10]. 

2. Case Folding 

Proses perubahan karakter atau huruf menjadi huruf kecil. 

3. Cleaning 

Proses permbersihan dokumen dari komponen-komponen yang tidak 

memiliki hubungan dengan informasi yang ada pada dokumen seperti tag 

html, link, dan script. 

 

Contoh proses tokenisasi: 

Input : judulnya salah besar nih, harusnya kayak adat2 gitu, pasalnya judulnya 

'tenggelamnya kapal van der wijck' tapi gak ada keterangannya kenapa 

kapalnya jatuh, kecewa saya nonton 

Output :  judulnya   salah   besar   nih   harusnya   kayak   adat   gitu   pasalnya   

judulnya tenggelamnya   kapal   van   der   wijck   tapi   gak   ada   

keterangannya   kenapa    kapalnya   jatuh   kecewa   saya   nonton  

2.3.2 Filtering/Stopword Removal  

Filtering atau stopword removal adalah proses penyaringan kata hasil dari 

proses tokenisasi [HAT-10]. Hasil dari proses filtering adalah kata-kata yang 

sering digunakan untuk merepresentasikan dokumen. 

Untuk mempermudah pengambilan kata penting dalam suatu dokumen, 

dapat menggunakan teknik  stoplist yaitu membuang kata-kata yang kurang  

penting atau wordlist yaitu menyimpan  kata-kata yang  penting. Contoh dari 

stopword adalah kata sambung, kata depan, dan lain-lain. 
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2.3.3 Stemming 

Stemming adalah proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar atau 

tahap  mencari  root  kata  dari  tiap  kata yang diproses. Metode pengubahan 

bentuk kata menjadi kata dasar tersebut menyesuaikan struktur bahasa yang 

digunakan dalam proses stemming [PUT-09]. Berbagai metode telah 

dikembangkan untuk proses stemming, diantaranya adalah: 

1. Porter Stemmer digunakan untuk berbagai bahasa termasuk Bahasa 

Indonesia. 

2. Stemming Arifin-Setiono digunakan untuk Bahasa Indonesia. 

3. Stemming Nazief-Adriani digunakan untuk Bahasa Indonesia. 

Dengan  dilakukanya  proses  stemming  setiap  kata berimbuhan  akan  

berubah  menjadi  kata  dasar,  dengan  demikian dapat lebih mengoptimalkan 

proses teks mining. 

2.3.3.1 Stemming Arifin-Setiono 

 Algoritma stemming akan mengolah tiap kata yang dimasukkan untuk 

diproses dan menghasilkan kata dalam bentuk dasarnya. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam algoritma stemming bahasa Indonesia Arifin dan Setiono adalah 

sebagai berikut [ARI-01]: 

1. Pemeriksaan kemungkinan kata 

  Pemeriksaan semua kemungkinan bentuk kata. Setiap kata 

diasumsikan memiliki 2 Awalan (prefiks) dan 3 Akhiran (sufiks). 

Sehingga bentuknya menjadi: 

 Prefiks 1 + Prefiks 2 + Kata dasar + Sufiks 3 + Sufiks 2 + 

Sufiks 1 

  Seandainya kata tersebut tidak memiliki imbuhan sebanyak 

imbuhan di atas, maka imbuhan yang kosong diberi tanda x untuk prefiks 

dan diberi tanda xx untuk sufiks. 

2. Pemotongan kata 

 Pemotongan kata dilakukan  secara  berurutan sebagai berikut: 

 AW : AW (Awalan) 

 AK  : AK  (Akhiran) 
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 KD  : KD  (Kata Dasar) 

a. AW I, hasilnya disimpan pada p1 (prefiks 1)  

b. AW II, hasilnya disimpan pada p2  (prefiks 2) 

c. AK I, hasilnya disimpan pada s1  (sufiks 1) 

d. AK II, hasilnya disimpan pada s2  (sufiks 2) 

e. AK III, hasilnya disimpan pada s3  (sufiks 3) 

  Pada setiap tahap pemotongan di atas diikuti dengan pemeriksaan 

di kamus apakah hasil pemotongan itu sudah berada dalam bentuk dasar. 

Kalau pemeriksaan ini berhasil maka proses dinyatakan selesai dan tidak 

perlu melanjutkan proses pemotongan imbuhan lainnya. Contoh 

pemenggalan kata “mempermainkannya”. 

 Langkah 1 

Cek apakah kata ada dalam kamus 

Ya : Success 

Tidak : lakukan pemotongan AW I 

Kata = permainkannya 

 Langkah 2 

Cek apakah kata ada dalam kamus 

Ya : Success 

Tidak : lakukan pemotongan AW II  

Kata = mainkannya 

 Langkah 3 

Cek apakah kata ada dalam kamus 

Ya : Success 

Tidak : lakukan pemotongan AK I 

Kata = mainkan 

 Langkah 4 

Cek apakah kata ada dalam kamus 

Ya : Success 

Tidak : lakukan pemotongan AK II 

Kata = main 
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 Langkah 5 

Cek apakah kata ada dalam kamus 

Ya : Success 

Tidak : lakukan pemotongan AK III. Dalam hal ini AK III 

tidak ada, sehingga kata tidak diubah. 

Kata = main 

 Langkah 6   

Cek apakah kata ada dalam kamus 

Ya : Success 

Tidak : "Kata tidak ditemukan" 

3. Proses kombinasi 

Jika sampai pada pemotongan AK III, belum juga ditemukan di 

kamus, maka dilakukan proses kombinasi. KD yang dihasilkan 

dikombinasikan dengan imbuhan-imbuhannya dalam 12 konfigurasi 

berikut: 

a. KD 

b. KD + AK III 

c. KD + AK III + AK II 

d. KD + AK III + AK II + AK I 

e. AW I + AW II + KD 

f. AW I + AW II + KD + AK III 

g. AW I + AW II + KD + AK III + AK II 

h. AW I + AW II + KD + AK III + AK II + AK I 

i. AW II + KD 

j. AW II + KD + AK III 

k. AW II + KD + AK III + AK II 

l. AW II + KD + AK III + AK II + AK I 

Kombinasi a, b, c, d, h, dan l sudah diperiksa pada tahap 

sebelumnya, karena kombinasi ini adalah hasil pemotongan bertahap 

tersebut [ARI-01]. Dengan demikian, kombinasi yang masih perlu 

dilakukan tinggal 6 yakni pada kombinasi-kombinasi yang belum 

dilakukan (e, f, g, i, j, dan k). Tentunya bila hasil pemeriksaan suatu 
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kombinasi adalah „ada‟, maka pemeriksaan pada kombinasi lainnya sudah 

tidak diperlukan lagi. 

Pemeriksaan 12 kombinasi ini diperlukan, karena adanya fenomena 

overstemming pada algoritma pemotongan imbuhan. Kelemahan ini 

berakibat pada pemotongan bagian kata yang sebenarnya adalah milik kata 

dasar itu sendiri yang kebetulan mirip dengan salah satu jenis imbuhan 

yang ada. Dengan 12 kombinasi itu, pemotongan yang sudah terlanjur 

tersebut dapat dikembalikan sesuai posisinya. 

2.4 Term Weighting 

Term Weighting adalah teknik pembobotan pada setiap term atau kata. 

Setiap term diberikan bobot sesuai dengan skema pembobotan yang dipilih, 

apakah pembobotan lokal, global atau kombinasi keduanya [HUS-10]. Sebagian 

besar teknik pembobotan pada text mining menggunakan TF.IDF. TF.IDF 

menerapkan pembobotan kombinasi keduanya berupa perkalian bobot lokal(term 

frequency) dan bobot global (global inverse document frequency). Namun TF.IDF 

tidak selalu menunjukan hasil yang baik [HAN-01], sehingga penelitian ini 

menggunakan pembobotan lokal untuk melakukan pembobotan pada setiap term 

atau kata. 

Pembobotan lokal mengacu pada frekuensi kemunculan term dalam suatu 

dokumen dan tidak melihat frekuensi kemunculan term tersebut di dalam 

dokumen lainnya. Pendekatan dalam pembobotan lokal yang paling banyak 

diterapkan adalah Term Frequency (TF). 

Term Frequency (TF) adalah jumlah kemunculan sebuah term pada sebuah 

dokumen. Jika sebuah term  t sering muncul pada sebuah dokumen, maka query 

yang mengandung t harus mendapatkan dokumen tersebut. 

Bobot lokal atau yang biasa disebut dengan TF berfungsi untuk 

menentukan bobot dari term t pada dokumen tertentu yang pada dasarnya 

menghasilkan estimasi berdasarkan frekuensi atau relative frequency dari term t 

pada dokumen tersebut [KAO-07]. Beberapa cara dapat digunakan untuk 

menghitung bobot dari term. Salah satu cara tersebut adalah Raw TF, yaitu nilai 

TF sebuah term dihitung berdasarkan kemunculan term tersebut dalam dokumen. 
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2.6 Klasifikasi 

Dalam metode text mining dapat dikategorikan sebagai supervised 

learning ataupun unsupervised learning. Perbedaan antara supervised learning 

dengan unsupervised learning adalah supervised learning bertujuan untuk 

menemukan pola baru dalam data dengan menghubungkan pola data yang sudah 

ada (data latih) dengan data yang baru. Sedangkan pada unsupervised learning, 

data belum memiliki pola apapun, dan tujuan unsupervised learning untuk 

menemukan pola dalam sebuah data. Klasfikasi termasuk supervised learning 

dimana ada data/variabel yang telah diidentifikasikan sebelumnya [LAR-05]. 

Klasifikasi merupakan proses untuk menemukan model atau fungsi yang 

menjelaskan atau membedakan kelas data dengan tujuan untuk memperkirakan 

kelas yang tidak diketahui dari suatu objek. Berikut adalah ilustrasi metode 

klasifikasi: 

Data latih
Model data

sementara

Data uji

Menerapkan model data untuk menguji data uji

dan menyesuaikan model data untuk meminimalkan 

tingkat kesalahan

Model data

yang sesuai

Data validasi Model data

Menerapkan model data yang sesuai untuk menguji 

data validasi dan menyesuaikan model data yang sesuai 

untuk meminimalkan tingkat keasalahan

Gunakan data latih untuk

pembentukan model data

 

Gambar 2.1  Metodologi Pemodelan Klasifikasi 

Sumber: [LAR-05] 

Dalam pengklasifikasian data terdapat tiga proses yang dilakukan yaitu: 

1. Proses training 

Pada proses training digunakan data latih yang telah diketahui label-

labelnya untuk membangun model atau fungsi. 
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2. Proses testing 

Untuk mengetahui keakuratan model atau fungsi yang akan dibangun pada 

proses training, maka digunakan data yang disebut dengan data uji untuk 

memprediksi label-labelnya. 

3. Proses validasi 

Validasi dilakukan untuk meminimalkan kesalahan pada data validasi. 

2.7 Analisis Sentimen 

Analisis sentimen adalah riset komputasional dari opini, sentimen, dan 

emosi yang diekspresikan secara tekstual [BIN-10]. Secara sederhana, analisis 

sentimen bertugas untuk klasifikasi teks dari sebuah dokumen, kalimat, atau 

konten lainnya menjadi kelompok sentimen positif, negatif. Bisa juga 

diklasifikasikan menjadi kelompok netral. Lebih lanjut, analisis sentimen dapat 

menyatakan emosional sedih, gembira, atau marah. 

Analisis sentimen memungkinkan untuk melacak produk, merek, maupun 

orang yang menentukan apakah hal tersebut dilihat sebagai suatu hal positif atau 

negatif. Hal ini memungkinkan bisnis untuk melacak: 

a. Persepsi produk baru 

b. Persepsi merek 

c. Manajemen reputasi 

Hal ini juga memungkinkan individu untuk mendapatkan sebuah pandangan 

tentang sesuatu (review) pada skala global. 

Analisis sentimen mengacu pada fokus topik tertentu, pernyataan pada 

satu topik mungkin akan berbeda makna dengan pernyataan yang sama pada 

subjek yang berbeda. Sebagai contoh, adalah hal yang baik untuk mengatakan alur 

film tidak terprediksi, tapi adalah hal yang tidak baik jika „tidak terprediksi‟ 

dinyatakan pada kemudi dari kendaraan. Bahkan pada produk tertentu, kata-kata 

yang sama dapat menggambarkan makna kebalikan, contoh adalah hal yang buruk 

untuk waktu start-up pada kamera digital jika dinyatakan “lama”, namun jika” 

lama” dinyatakan pada usia baterai maka akan menjadi hal positif. Oleh karena itu 

pada beberapa penelitian, terutama pada review produk, pekerjaan didahului 



15 

 

 

dengan menentukan elemen dari sebuah produk yang sedang dibicarakan sebelum 

memulai proses opinion mining. 

Sebuah metode yang berbeda untuk menentukan sentimen adalah 

penggunaan sistem skala dimana kata-kata umumnya terkait memiliki sentimen 

positif, negatif, atau netral dengan mereka diberi nomor pada skala -5 sampai +5 

(paling negatif hingga yang paling positif) dan ketika sepotong teks terstruktur 

dianalisis dengan pemrosesan bahasa alami, selanjutnya dianalisis untuk 

memahami kata-kata ini dan bagaimana mereka berhubungan. Hal ini 

memungkinkan gerakan untuk pemahaman yang lebih canggih dari sentimen 

berdasarkan skala 11 titik [SAR-11]. 

Banyak metode yang dikenal untuk menyelesaikan kasus analisis 

sentimen. Metode tersebut diantaranya berbasis pembelajaran mesin, berbasis 

kamus, atau gabungan keduanya. Dalam analisis sentimen menggunakan kamus, 

dokumen akan diekstrak menggunakan kata kunci yang dilihat dari kamus dan 

dibandingkan dengan jumlah kata tersebut dalam suatu dokumen. Kamus adalah 

komponen penting dalam sistem yang menggunakan pendekatan lexicon-based. 

Kamus digunakan dalam proses normalisasi kalimat dan ekstraksi kata kunci. 

2.8 K-Nearest Neighbor (KNN) 

 K-Nearest Neighbor (KNN) adalah metode yang melakukan klasifikasi 

berdasarkan kedekatan jarak atau kemiripan ciri/sifat dari suatu data dengan data 

yang lain [PRA-12]. KNN bekerja menggunakan prinsip supervised learning. 

Perbedaan antara supervised learning dengan unsupervised learning adalah 

supervised learning bertujuan untuk menemukan pola baru dalam data dengan 

menghubungkan pola data yang sudah ada (data latih) dengan data yang baru. 

Sedangkan pada unsupervised learning, data belum memiliki pola apapun, dan 

tujuan unsupervised learning untuk menemukan pola dalam sebuah data. 

KNN melakukan klasifikasi suatu data dengan mengidentifikasi sejumlah 

k tetangga terdekat kemudian mengambil kelas terbanyak dalam menentukan jenis 

kelas dari data tersebut. KNN termasuk algoritma yang sederhana bila 

dibandingkan dengan algoritma lain karena KNN hanya mengandalkan memori 

dan tidak membangun model pada saat melakukan pembelajaran mesin. 
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Secara formal kumpulan fakta dapat diformulasikan  pada persamaan 

 nL}, . . . ,  ), i , x {(yL ii 1  (2-1) 

dimana 
iy  menandakan keanggotaan kelas dan 

ix  merupakan fitur yang dapat 

direpresentasikan dalam vektor .1..,' 1 np, . . . ,  ), p x,  (xx ipii   

Penentuan tetangga terdekat dapat ditentukan berdasarkan jarak atau 

kemiripan. Sebagai contoh fungsi jarak adalah Euclidian yang menghitung jarak 

dari titik x ke titik y dengan formula 
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dimana x adalah titik 1, y adalah titik 2, dan n adalah panjang vektor. Contoh lain 

dengan menggunakan fungsi jarak Manhattan yang menghitung jarak dari titik x 

ke titik y dengan formula 
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dimana x adalah titik 1, y adalah titik 2, dan n adalah panjang vektor. 

Penentuan tetangga terdekat berdasarkan kemiripan suatu data dengan data 

yang lain dapat menggunakan konsep Cosine Similarity (CosSim). CosSim adalah 

fungsi yang digunakan untuk menghitung besarnya derajat kemiripan diantara dua 

titik. Ukuran nilai CosSim dihitung berdasarkan besarnya nilai fungsi cosine 

terhadap sudut yang dibentuk oleh dua titik. Perhitungan CosSim dapat 

diformulasikan pada persamaan 
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dimana: 

jX  = nilai fitur j pada data uji 

jd  = nilai fitur j pada data latih i 

m  = banyaknya fitur 
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Setelah k tetangga terdekat didapatkan, maka kelas dari data tetangga 

tersebut dihitung skornya berdasarkan kesamaan terhadap data uji. Perhitungan 

skor dapat diformulasikan dengan persamaan 

),(),(),(
)(





XKNNd

ijji

j

CddXSimCXscore 

 

(2-5) 

dimana: 

)(XKNNd j   = data latih jd
 

yang berada pada kumpulan tetangga 

terdekat (nearest neighbor) dari dokumen uji X 

),( jdXSim  = similarity antara dokumen uji X dengan dokumen latih 

jd
 

),( ij Cd  = 1 untuk ij Cd  , 0 untuk ij Cd 
 

iC  = kelas i
 

Secara umum, langkah-langkah dari metode K-Nearest Neighbor (KNN) 

adalah sebagai berikut [WID-11]: 

1. Menentukan parameter k (jumlah tetangga paling dekat) 

2. Menghitung tetangga terdekat berdasarkan kemiripan terbesar atau jarak 

terkecil dari masing-masing objek terhadap data sampel yang diberikan 

3. Mengurutkan objek-objek tersebut ke dalam kelompok yang mempunyai 

kemiripan terbesar atau jarak terkecil 

4. Mengumpulkan kategori klasifikasi nearest neighbor 

5. Dengan menggunakan kategori nearest neighbor yang paling mayoritas 

maka dapat diprediksikan nilai skor kelas yang telah dihitung. 

2.8.1 Karakteristik Klasifikasi dengan KNN  

KNN merupakan teknik klasifikasi yang sederhana, tetapi mempunyai 

hasil kerja yang cukup bagus. Meskipun begitu, KNN juga mempunyai kelebihan 

dan kekurangan. Beberapa karakteristik KNN adalah sebagai berikut [PRA-12]: 

1. KNN menggunakan seluruh data latih untuk melakukan proses klasifikasi. 

Hal ini mengakibatkan proses prediksi yang sangat lama untuk data dalam 

jumlah yang sangat besar. Pendekatan lain adalah menggunakan mean data 

dari setiap kelas, kemudian menghitung jarak terdekat data uji ke mean 
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data dari setiap kelas tersebut. Hal ini memberikan keuntungan kerja yang 

lebih cepat, tetapi hasilnya kurang memuaskan karena model hanya 

membentuk hyperplane linear tepat di tengah-tengah 2 kelas yang 

memisahkan 2 kelas. Semakin banyak data latih, semakin halus 

hyperplane yang dibuat. Ada relasi pertukaran antara jumlah data latih 

pada biaya komputasi dengan kualitas batas keputusan yang dihasilkan. 

2. KNN termasuk kategori lazy learning yang menyimpan sebagian atau 

semua data dan hampir tidak ada proses pelatihan. KNN sangat cepat 

dalam proses pelatihan, tetapi sangat lambat dalam proses prediksi. 

3. Hal yang rumit dalam KNN adalah menentukan nilai K yang paling sesuai. 

KNN tidak dapat menangani data yang tidak terdistribusi secara rata, 

padahal kumpulan data yang tidak seimbang sering muncul. Sebuah kelas 

mayoritas digambarkan begitu banyak pada data latih, sedangkan kelas minoritas 

sebaliknya. Hal tersebut menjadikan tingkat akurasi KNN mengalami penurunan 

sehingga muncul metode yang merupakan pengembangan dari KNN yaitu 

Neighbor-Weighted K-Nearest Neighbor (NWKNN). 

2.8.2 Neighbor-Weighted K-Nearest Neighbor (NWKNN) 

 Asumsi yang dimiliki bahwa data latih didistribusikan secara merata dan 

seimbang di setiap kelas atau kategori tidak selalu tepat. Pada kenyataannya ada 

kemungkinan bahwa data latih yang tidak tersebar secara merata dan seimbang. 

Sebuah kelas mayoritas digambarkan begitu banyak pada data latih, sedangkan 

kelas minoritas sebaliknya. Neighbor-Weighted K-Nearest Neighbor (NWKNN) 

dikembangkan oleh Songbo Tan pada tahun 2005 merupakan modifikasi dari 

KNN untuk menyeselesaikan masalah tersebut [TAN-05].  

NWKNN mirip dengan KNN tradisional. Pembedanya adalah pada 

NWKNN dilakukan pemberian bobot. Pada k tetangga yang berasal dari kelas 

mayoritas akan diberi bobot kecil sedangkan pada k tetangga minoritas akan 

diberi bobot besar. Pada NWKNN,  untuk setiap data uji X, pilih k tetangga 

terdekat yang terdapat pada kelas }...,,{* 21 nk C , CCk . Kemudian bobot kelas 

dihitung dengan persamaan 
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  (2-6) 

dimana: 

)( d

iCNum  =  banyaknya data latih d pada kelas i 

)( d

jCNum  = banyaknya data latih d pada kelas j, dimana j terdapat 

dalam himpunan k tetangga terdekat.  

onentexp  = bilangan lebih dari 1 

Bobot pada setiap kelas digunakan untuk skor data uji X terhadap setiap 

kelas. Perhitungan skor dihitung dengan persamaan 
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XKNNd

ijjii

j

CddXSimWeightCXscore 

 

(2-7) 

dimana: 

iWeight  =  bobot kelas i 

)(XKNNd j   = data latih jd
 

yang berada pada kumpulan tetangga 

terdekat (nearest neighbor) dari dokumen uji X 

),( jdXSim  = similarity antara dokumen uji X dengan dokumen latih 

jd
 

),( ij Cd  = 1 untuk ij Cd  , 0 untuk ij Cd 
 

iC  = kelas i
 

2.9 Evaluasi 

Evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil 

implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat 

keberhasilannya. Dari evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh  

mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat 

selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai. 

Evaluasi yang sering digunakan untuk mengukur kinerja sistem pada kasus 

klasifikasi adalah dengan menghitung nilai precision, recall, dan f-measure dari 
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hasil klasifikasi yang diperoleh dari sistem yang dibandingkan oleh klasifikasi 

sebenarnya. 

Kinerja sistem dapat dihitung menggunakan tabel kontingensi. Tabel 

kontingensi berisi data aktual dan data prediksi yang telah diklasifikasikan oleh 

sistem.  

 

Tabel 2.1  Tabel Kontingensi 

 Actual Class (expectation) 

Predicted Class  

(Observation) 

 + - 

+ TP FP 

- FN TN 

 

 Tabel 2.1 menunjukkan data dengan dua kelas pada klasifikasi dimana: 

 True Positive (TP) adalah kasus dengan kelas positif yang diklasifikasikan 

secara benar dengan hasil positif 

 True Negative (TN) adalah kasus dengan kelas negatif yang 

diklasifikasikan secara benar dengan hasil negatif 

 False Positive (FP) adalah kasus kelas negatif yang diklasifikasikan pada 

kelas positif. 

 False Negative (FN) adalah kasus kelas positif yang diklasifikasikan pada 

kelas negatif. 

2.9.1 Precision, Recall, dan F-measure 

Evaluasi kinerja sistem juga dilakukan melihat tingkat keefektifan proses 

klasifikasi terhadap sejumlah kelas. Pengujian dilakukan dengan menghitung nilai 

precision, recall, dan f-measure dari proses klasifikasi berdasarkan penilaian 

relevansinya. 

Precision adalah tingkat ketepatan hasil klasifikasi dari seluruh dokumen. 

Precision di hitung dari jumlah pengenalan yang bernilai benar oleh sistem dibagi 

dengan jumlah keseluruhan pengenalan yang dilakukan oleh sistem [DES-09]. 

Secara matematis precision dalam pengukuran proses klasifikasi adalah jumlah 
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sampel berkategori positif diklasifikasi benar dibagi dengan total sampel yang 

diklasifikasi sebagai sample positif. 

  
 FPTP

TP
precision


   (2-8) 

 Recall adalah tingkat keberhasilan mengenali suatu kelas yang harus 

dikenali. Recall menyatakan jumlah pengenalan entitas bernilai benar yang 

dilakukan sistem dibagi dengan jumlah entitas yang seharusnya dapat dikenali 

sistem [DES-09]. Secara matematis recall dalam pengukuran proses klasifikasi 

adalah adalah jumlah sampel diklasifikasi positif dibagi total sampel dalam data 

uji berkategori positif 

 
 FNTP

TP
recall


   (2-9) 

  

Kombinasi precision dan recall biasa dikombinasikan sebagai harmonic 

mean. F-measure merupakan nilai yang mewakili keseluruhan kinerja sistem dan 

merupakan penggabungan nilai precision dan recall dalam sebuah nilai. 

Perhitungan f-measure dapat diformulasikan dengan persamaan 

  
recallprecision

recallprecision
measureF




 2   (2-10) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN DAN PERANCANGAN 

Bab ini berisi metode penelitian dan perancangan yang akan dilakukan 

pada penelitian analisis sentimen opini film berbahasa Indonesia berbasis kamus 

menggunakan metode klasifikasi Neighbor-Weighted K-nearest Neighbor 

(NWKNN). Metode penelitian menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada 

penelitian ini dan perancangan membahas langkah-langkah yang dilakukan oleh 

aplikasi termasuk analisis kebutuhan sistem. 

Metode penelitian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi studi 

literatur, penyusunan dasar teori, pengumpulan data, perancangan, implementasi, 

pengujian serta analisis terhadap aplikasi analisis sentimen opini film berbahasa 

Indonesia berbasis kamus menggunakan metode klasifikasi NWKNN. 

Kesimpulan dan saran disertakan sebagai catatan atas aplikasi dan kemungkinan 

arah pengembangan aplikasi selanjutnya. Secara umum, Gambar 3.1 menunujukan 

langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini. 

 

Studi literatur

Penyusunan dasar teori

Pengumpulan data

Perancangan

Implementasi

Pengujian dan analisis

 

Gambar 3.1  Langkah-Langkah Penelitian 



23 

 

 

3.1 Studi Literatur 

 Studi literatur mempelajari konsep atau dasar teori yang digunakan untuk 

menunjang penulisan penelitian ini. Studi literatur penting untuk dilakukan karena 

merupakan pengetahuan dasar yang digunakan sebelum implementasi. Dasar teori 

dapat diperoleh dari buku, jurnal, e-book, penelitian sebelumnya, dan dokumentasi 

proyek. Beberapa hal yang dipelajari untuk menunjang penelitian ini yaitu: 

1. Pemahaman tentang text mining. 

2. Pemahaman tentang analisis sentimen berbasis kamus (lexicon-based). 

3. Pemahaman tentang metode K-Nearest Neighbor (KNN) dan Neighbor-

Weighted K-Nearest Neighbor (NWKNN). 

4. Pemahaman tentang implementasi analisis sentimen menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. 

5. Pemahaman tentang evaluasi dari implementasi analisis sentimen 

menggunakan metode NWKNN dibandingkan dengan metode KNN. 

3.2 Penyusunan Dasar Teori 

 Penyusunan dasar teori dilakukan setelah mendapatkan literatur yang tepat 

untuk mendukung penelitian ini. Teori disusun secara sistematis yang membahas 

beberapa konsep dasar yaitu: 

1. Text Mining dan Text Preprocessing 

Membahas konsep dari text mining beserta tahapan dari text preprocessing 

meliputi tokenisasi, filtering/stopword removal, dan stemming arifin 

setiono yang akan digunakan untuk proses selanjutnya. 

2. Analisis Sentimen Berbasis Kamus 

Membahas konsep dari analisis sentimen yang meliputi term weighting 

dan proses klasifikasi sentimen berbasis kamus. 

3. Evaluasi 

Melakukan evaluasi dengan tujuan mendapatkan akurasi dari hasil analisis 

sentimen menggunakan konsep precision, recall, dan f-measure. 
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3.3 Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari situs 

http://youtube.com. Data tersebut merupakan komentar video film situs 

http://youtube.com berbentuk dokumen teks tentang opini film berbahasa 

Indonesia. Data tersebut digunakan sebagai data latih dan data uji. Pemberian 

label sentimen dari data tersebut dilakukan secara manual oleh manusia. 

Pemberian label dilakukan oleh 3 responden dengan cara mengambil suara 

terbanyak dari pelabelan yang telah dilakukan oleh 3 responden tersebut. 

 Selain data latih dan data uji, data kamus juga diperlukan untuk melakukan 

analisis sentimen berbasis kamus. Kamus diperoleh dari [NUR-13] yang berisi 

daftar kata berbahasa indonesia yang meliputi kata dasar, stopword, kata tidak 

baku, kata sentimen positif dan negatif,  dan kata kunci negasi. 

3.4 Perancangan 

 Perancangan membahas langkah-langkah yang akan dilakukan oleh sistem 

agar dapat melakukan analisis sentimen opini film berbahasa Indonesia berbasis 

kamus menggunakan metode klasifikasi NWKNN. Perancangan juga membahas 

kebutuhan sistem yang akan diterapkan. Rancangan yang sudah disusun akan 

dapat diterapkan pada tahap implementasi yang menjelaskan bagaimana aplikasi 

berjalan. 

3.4.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan dilakukan untuk mendefinisikan kebutuhan yang 

diperlukan dalam perancangan maupun implementasi oleh aplikasi yang akan 

dibangun. Analisis didasarkan pada pembuatan aplikasi yang dapat melakukan 

analisis sentimen opini film berbahasa Indonesia berbasis kamus menggunakan 

metode klasifikasi NWKNN. 

3.4.1.1 Kebutuhan Perangkat Lunak 

 Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang dan 

implementasi aplikasi meliputi: 

1. Sistem Operasi Windows 7. 
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2. XAMPP versi 1.8.2 yang termasuk Apache Web Server sebagai server 

untuk implementasi PHP dan MySQL sebagai database management 

system. 

3. Microsoft Visio 2010 untuk pembuatan berbagai macam diagram pada saat 

perancangan aplikasi. 

4. PHPDesigner versi 8.0.0 sebagai editor untuk pembuatan aplikasi dengan 

bahasa pemrograman PHP. 

5. Browser Mozilla Firefox versi 28. 

3.4.1.2 Kebutuhan Perangkat Keras 

 Kebutuhan perangkat keras yang digunakan untuk merancang dan 

implementasi aplikasi meliputi: 

1. Laptop Prosesor Intel(R) Core 2 Duo 2.40 GHz 

2. Memori RAM 4 GB DDR3 

3. Hardisk 320 GB 

4. Mouse 

3.4.1.3 Kebutuhan Data 

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari situs 

http://youtube.com. Data tersebut merupakan komentar video film situs 

http://youtube.com berbentuk dokumen teks tentang opini film berbahasa 

Indonesia. Data tersebut digunakan sebagai data latih dan data uji. Pemberian 

label sentimen dari data tersebut dilakukan secara manual oleh manusia. 

Pemberian label dilakukan oleh 3 responden dengan cara mengambil suara 

terbanyak dari pelabelan yang telah dilakukan oleh 3 responden tersebut. 

 Selain data latih dan data uji, data kamus juga diperlukan untuk melakukan 

analisis sentimen berbasis kamus. Kamus diperoleh dari [NUR-13] yang berisi 

daftar kata berbahasa indonesia yang meliputi kata dasar, stopword, kata tidak 

baku, kata sentimen positif dan negatif,  dan kata kunci negasi. 

 Data yang digunakan pada aplikasi ini akan disimpan pada teks file dan 

database manajemen system MySQL. Hal tersebut bertujuan agar data terorganisir 

sehingga data tersebut dapat digunakan kembali saat dibutuhkan. 
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3.4.1.4 Kebutuhan Fungsional 

 Kebutuhan fungsional merupakan fungsi-fungsi yang harus ada dalam 

aplikasi yang meliputi: 

1. Aplikasi mampu melakukan proses text processing yaitu berupa 

tokenisasi, filtering/stopword removal, dan stemming. 

2. Aplikasi mampu melakukan proses ekstraksi fitur dan pembobotan 

berdasarkan metode yang akan digunakan yaitu term frequency (TF). 

3. Aplikasi mampu melakukan klasifikasi sentimen opini film berdasarkan 

metode yang akan digunakan. 

4. Aplikasi mampu mendapatkan hasil klasifikasi sentimen berupa tingkat 

precision, recall, dan f-measure. 

3.4.2 Arsistektur Sistem 

Arsitektur sistem menggambarkan kerangka dasar dari sistem secara 

keseluruhan. Tahapan proses analisis sentimen dapat dilihat lebih pada Gambar 

3.2. Garis putus-putus menunjukkan proses klasifikasi data uji, sedangkan garis 

tebal menunjukkan proses pembentukan model data latih. 
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Data Latih

Data Uji

Input

Output

Hasil Analisis 

Sentiman

Normalisasi Kata

Tokenisasi

Stemming

Ekstraksi Fitur dan 

Pembobotan 1

Ekstraksi Fitur dan 

Pembobotan 2

Proses Klasifikasi

Sistem Analisis Sentimen

Filtering

 

Gambar 3.2  Arsitektur Sistem 

3.4.3 Diagram Alir 

Diagram alir merupakan sebuah diagram dengan simbol grafis yang 

menggambarkan langkah dari  suatu proses. Diagram alir dapat membantu untuk 

memahami jalannya aplikasi lebih jelas. 

Secara umum, sistem akan mendapat masukan data teks yang merupakan 

data latih beserta label kelas, data uji, nilai k. Data latih dan data uji akan melalui 

beberapa tahapan meliputi tokenisasi, normalisasi kata, dan filtering. Kemudian 

data latih dan data uji akan dilakukan pembobotan dan ekstraksi fitur untuk 

mendapatkan bobot fitur kata positif, kata negatif, negasi positif, dan negasi 

negatif. Stemming juga dilakukan untuk mendapatkan kata dasar dari sebuah kata. 

Stemming dilakukan setelah tahap pembobotan dan ekstraksi fitur dengan tujuan 

untuk memperkecil kata yang tidak ada dalam kamus sentimen. Setelah melalui 

proses stemming dokumen akan kembali dilakukan pembobotan dan ekstraksi 
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fitur. Tahapan selanjutnya adalah proses klasifikasi sentimen menggunakan 

metode klasifikasi NWKNN dan menghasilkan keluaran hasil analisis sentimen. 

Gambar 3.3 menunjukkan diagram alir sistem. 

Pembobotan dan 

Ekstraksi Fitur

Pembobotan dan 

Ekstraksi Fitur

Klasifikasi

Filtering

Tokenisasi

Pengumpulan data

Mulai

Data latih, data uji, 

nilai k

Stemming

Selesai

Normalisai kata

Hasil klasifikasi/

analisis sentimen

 

Gambar 3.3  Diagram Alir Sistem 
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3.4.3.1 Tokenisasi 

Tokenisasi adalah proses memotong dokumen teks pada setiap kata yang 

menyusunnya menjadi kata tunggal. Beberapa tahapan yang dilakukan dalam 

tokenisasi adalah penghilangan angka, tanda baca, dan karakter selain huruf 

alphabet. Tokenisasi juga merubah karakter atau huruf menjadi huruf kecil. Selain 

itu tokenisasi melakukan proses cleansing yaitu proses pembersihan dokumen dari 

komponen-komponen yang tidak memiliki hubungan dengan informasi yang ada 

pada dokumen seperti tag html, link, dan script. Gambar 3.4 menunjukkan 

diagram alir tokenisasi. 

Pecah data teks menjadi 

kata tunggal

Mulai

Data latih, data uji

Selesai

Cleansing

Tokenisasi

Menghilangkan angka, tanda baca, 

dan karakter selain huruf alphabet

Merubah karakter atau huruf 

menjadi huruf kecil

Kata tunggal 

setiap data

 

Gambar 3.4  Diagram Alir Tokenisasi 
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3.4.3.2 Normalisasi Kata 

Normalisasi kata dilakukan untuk menerjemahkan kata yang ditulis dalam 

bahasa Indonesia namun tidak baku sesuai EYD. Gambar 3.5 menunjukkan 

diagram alir normalisasi kata. 

Mulai

Kata tunggal hasil 

tokenisasi

Selesai

Ubah kata menjadi

kata baku

Normalisasi Kata

Cek dalam kamus

kata tidak baku

Perulangan untuk 

setiap kata

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Kata baku

 

Gambar 3.5  Diagram Alir Normalisasi Kata 
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3.4.3.3 Filtering 

Filtering adalah proses penyaringan kata hasil dari proses tokenisasi 

[HAT-10]. Teknik yang digunakan adalah menggunakan teknik stoplist yaitu 

membuang kata-kata yang kurang  penting. Gambar 3.6 menunjukkan diagram 

alir filtering. 

Mulai

Kata tunggal hasil 

normalisasi

Selesai

Buang kata

Filtering

Perulangan untuk 

setiap kata

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Kata tersimpan

Simpan kata

 

Gambar 3.6  Diagram Alir Filtering 

3.4.3.4 Stemming 

Stemming adalah proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar atau 

tahap  mencari  root  kata  dari  tiap  kata yang diproses. Teknik stemming yang 
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dilakukan menggunakan stemming Arifin Setiono. Gambar 3.7 menunjukkan 

diagram alir stemming Arifin Setiono. 

 

Kombinasi Kata

Mulai

String kata

Stemming

Pemotongan AW I

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Pemotongan AW II

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Pemotongan AK I

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

A B

Pemotongan AK II

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Pemotongan AK III

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

A B

Kata Dasar

Selesai

 

 

Gambar 3.7  Diagram Alir Stemming 
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Mulai

KD+AK III

Kombinasi Kata

KD + AK III + AK II

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

KD + AK III +

AK II + AK I

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

AW I + AW II + KD

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

A B

AW I + AW II + KD + 

AK III + AK II

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

AW I + AW II + KD + 

AK III + AK II + AK I

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

A B

AW II + KD +

AK III + AK II

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

AW II + KD + AK III + 

AK II + AK I

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

C D

Kata Dasar

Selesai

AW I + AW II +

KD + AK III

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

C D

AW II + KD + AK III

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

AW II + KD

 

Gambar 3.8  Diagram Alir Kombinasi Kata 

3.4.3.5 Pembobotan dan Ekstraksi Fitur 

Semua term atau kata yang sudah melalui tahapan tokenisasi dan filtering 

akan melalui tahapan pembobotan dan ekstraksi fitur. Proses pembobotan dan 

ekstraksi fitur dilakukan 2 kali pada saat kata sebelum dan sesudah melalui 

tahapan stemming. Pembobotan dilakukan dengan menghitung frekuensi 

kemunculan term dalam suatu dokumen dan tidak melihat frekuensi kemunculan 
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term tersebut di dalam dokumen lainnya. Tahap pembobotan dan ekstraksi fitur 

ini dilakukan untuk mendapatkan bobot fitur kata positif, kata negatif, negasi 

positif, dan negasi negatif. Gambar 3.9 menunjukkan diagram alir pembobotan 

dan ekstraksi fitur. 

Mulai

Data latih dan 

data uji

Cek kata sebelum dan 

sesudah dalam kamus negasi 

sebelum dan negasi sesudah

Pembobotan dan 

Ekstraksi Fitur

Cek kata dalam

kamus kata positif

Perulangan untuk setiap kata dalam 

data latih dan data uji

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Fitur kata positif + 1
Fitur kata negasi 

positif +1

Cek kata dalam

kamus kata negatif

Cek kata sebelum dan 

sesudah dalam kamus negasi 

sebelum dan negasi sesudah

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Kata ada

dalam kamus?

ya

tidak

Fitur kata negatif + 1
Fitur kata negasi 

negatif +1

Selesai

Fitur data 

tersimpan

 

Gambar 3.9  Diagram Alir Pembobotan dan Ekstraksi Fitur 

3.4.3.6 Menghitung Kemiripan dengan Cosine Similarity (CosSim) 

Fitur setiap dokumen telah didapat dari tahapan sebelumnya berbentuk 

vektor yang kemudian digunakan untuk mencari similarity (kemiripan) antar 

dokumen. Penentuan kemiripan suatu dokumen dengan dokumen yang lain dapat 
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menggunakan konsep Cosine Similarity (CosSim). Gambar 3.10 menunjukkan 

diagram alir menghitung CosSim. 

Mulai

Vektor bobot fitur, data 

latih N, data uji X

Selesai

Hitung CosSim d(X, d(N)) data 

uji X terhadap data latih N

Perulangan untuk 

setiap data latih N

CosSim data uji X 

terhadap semua

data latih

 

Gambar 3.10  Diagram Alir Menghitung CosSim 

3.4.3.7 Klasifikasi Menggunakan NWKNN 

Hasil perhitungan CosSim data uji terhadap setiap data latih diurutkan 

berdasarkan nilai terbesar. Selanjutnya dipilih k tetangga terdekat berdasarkan 

nilai CosSim terbesar. K merupakan inputan berupa bilangan bulat lebih dari 0. 

Pada himpunan k dapat berisi beberapa data latih yang berasal dari satu atau lebih 

kelas. Langkah selanjutnya adalah menghitung bobot kelas dengan menggunakan 

persamaan 2-6. Pada persamaan tersebut terdapat parameter exponent. Exponent 

merupakan inputan berupa bilangan lebih dari 1. 

Bobot kelas yang telah dihitung kemudian digunakan untuk menghitung 

skor antara data uji dengan masing-masing kelas. Dimana rumus untuk 

menghitung skor tersebut ditunjukkan pada persamaan 2-7. Kelas yang memilki 

skor tertinggi adalah kelas dari data uji. Gambar 3.11 menunjukkan diagram alir 

klasifikasi NWKNN. 
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Mulai

Hasil CosSim d(X,d(N)),

exponent e, nilai k

Selesai

Weight(kelas)= 1/((jumlah data 

latih pada kelas)/jumlah data latih 

pada kelas yang ada di k 

terpilih))^(1/e)

Perulangan untuk 

setiap kelas

Urutkan hasil CosSim

dari yang terbesar

Pilih k tetangga terdekat 

berdasarkan CosSim terbesar

Hitung skor data uji

terhadap kelas

Pilih kelas dengan skor tertinggi

Kelas data uji

 

Gambar 3.11  Diagram Alir Klasifikasi Menggunakan NWKNN 

3.4.4 Perhitungan Manual 

Perhitungan manual berfungsi untuk memberikan gambaran umum 

perancangan sistem analisis sentimen. Perhitungan manual dilakukan dengan 

menggunakan 11 dokumen, 10 sebagai data latih dan 1 sebagai data uji. Dokumen 

diambil dari http://youtube.com. Berikut ini adalah perhitungan manual sistem 

analisis sentimen: 
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1. Input Dokumen Awal 

Tabel 3.1  Manualisasi Dokumen Opini Film 

Dok ID Dokumen Sentimen 

1 Filmnya jelek jelek ya, nggak kreatif  negatif 

2 Gua suka  positif 

3 

kurang bagus ah, yang bikin film asal nih, 

penempatan seragam juga pangkat ngaco, malah 

merusak sejarah. contohnya seragam tentara jepang 

pangkatnya gak bener, seragam tentara ada yang kaya 

baju hansip, hehehe 

negatif 

4 

judulnya salah besar nih, harusnya kayak adat2 gitu, 

pasalnya judulnya 'tenggelamnya kapal van der wijck' 

tapi gak ada keterangannya kenapa kapalnya jatuh, 

kecewa saya nonton 

negatif 

5 keren nih ditunggu filmnya  positif 

6 
makin banyak menghasilkan film yg berkualitas, 

TOP  
positif 

7 

Paling suka kalo film yg diangkat dri Novel. apalagi 

genrenya romantis. udah baca ini buku dan keren sih 

kalo mnurutku. 

positif 

8 

Saya sejujurnya sangat kecewa dengan produksi film 

ini, saya sebagai penggiat film merasa bahwa apa yg 

dilakukan Ir. Soekarno untuk bangsa ini tidak di 

tumpahkan di dalam film ini. Mengapa harus 

diperankan oleh Ario Bayu yg sangat tidak cocok 

melakoni peran Ir. Soekarno? seperti tidak ada 

pilihan lain saja. Hanung Brahmantyo sebagai 

sutradara juga mestinya bisa merasa bahwa dia (Ario 

Bayu) bukan orang yang pas utk memerankannya. 

negatif 

9 

Sepertinya Ada bagian yg beda antara trailer sama 

full movie. Recommended. Maudy luar biasa sbg ibu 

inggit. 

positif 

10 Sumpah.. ini film keren bgt bikin merinding  positif 

11 

ini film hanung terjelek yang pernah gw tonton... 3/4 

film nya ngebahas tentang soekarno yang galau karna 

cinta... dramatisasi waktu penulisan proklamasi 

disisipan komedi yang ga lucu sama sekali.. buat gw 

film ini.. KATRO...!! 

? 

 

2. Tokenisasi 

Tabel 3.2  Manualisasi Tokenisasi 

Dok ID Dokumen Sentimen 

1 filmnya // jelek // jelek // ya // nggak // kreatif negatif 
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2 gua // suka positif 

3 

kurang // bagus // ah // yang // bikin // film // asal // 

nih // penempatan // seragam // juga // pangkat // 

ngaco // malah // merusak // sejarah // contohnya // 

seragam // tentara // jepang // pangkatnya // gak // 

bener // seragam // tentara // ada // yang // kaya // 

baju // hansip // hehehe 

negatif 

4 

judulnya // salah // besar // nih // harusnya // kayak // 

adat // gitu // pasalnya // judulnya // tenggelamnya // 

kapal // van // der // wijck // tapi // gak // ada // 

keterangannya // kenapa // kapalnya // jatuh // kecewa 

// saya // nonton 

negatif 

5 keren // nih // ditunggu // filmnya positif 

6 
makin // banyak // menghasilkan // film // yg // 

berkualitas // top 
positif 

7 

paling // suka // kalo // film // yg // diangkat // dri // 

novel // apalagi // genrenya // romantis // udah // baca 

// ini // buku // dan // kereeenn // sih // kalo // 

mnurutku 

positif 

8 

saya // sejujurnya // sangat // kecewa // dengan // 

produksi // film // ini // saya // sebagai // penggiat // 

film // merasa // bahwa // apa // yg // dilakukan // ir // 

soekarno // untuk // bangsa // ini // tidak // di // 

tumpahkan // di // dalam // film // ini // mengapa // 

harus // diperankan // oleh // ario // bayu // yg // 

sangat // tidak // cocok // melakoni // peran // ir // 

soekarno // seperti // tidak // ada // pilihan // lain // 

saja // hanung // brahmantyo // sebagai // sutradara // 

juga // mestinya // bisa // merasa // bahwa // dia // ario 

// bayu // bukan // orang // yang // pas // utk // 

memerankannya 

negatif 

9 

sepertinya // ada // bagian // yg // beda // antara // 

trailer // sama // full // movie // recommended // 

maudy // luar // biasa // sbg // ibu // inggit 

positif 

10 
sumpah // ini // film // keren // bgt // bikin // 

merinding 
positif 

11 

ini // film // hanung // terjelek // yang // pernah // gw 

// tonton // film // nya // ngebahas // tentang // 

soekarno // yang // galau // karna // cinta // 

dramatisasi // waktu // penulisan // proklamasi // 

disisipan // komedi // yang // ga // lucu // sama // 

sekali // buat // gw // film // ini // katro 

? 
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3. Normalisasi Kata 

Normalisasi kata dilakukan untuk menerjemahkan kata yang ditulis dalam 

bahasa Indonesia namun tidak baku sesuai EYD. Kata yang diterjemahkan 

hanya kata yang ada dalam kamus. 

Tabel 3.3  Manualisasi Normalisasi Kata 

Dok ID Dokumen Sentimen 

1 filmnya // jelek // jelek // iya // tidak // kreatif negatif 

2 saya // suka positif 

3 

kurang // bagus // ah // yang // bikin // film // asal // 

ini // penempatan // seragam // juga // pangkat // 

kacau // bahkan // merusak // sejarah // contohnya // 

seragam // tentara // jepang // pangkatnya // tidak // 

benar // seragam // tentara // ada // yang // kaya // 

baju // pertahanan // sipil // hehehe 

negatif 

4 

judulnya // salah // besar // ini // harusnya // kayak // 

adat // begitu // pasalnya // judulnya // tenggelamnya 

// kapal // van // der // wijck // tapi // tidak // ada // 

keterangannya // kenapa // kapalnya // jatuh // kecewa 

// saya // nonton 

negatif 

5 keren // ini // ditunggu // filmnya positif 

6 
makin // banyak // menghasilkan // film // yang // 

berkualitas // top 
positif 

7 

paling // suka // kalau // film // yang // diangkat // dari 

// novel // apalagi // genrenya // romantis // sudah // 

baca // ini // buku // dan // kereeenn // sih // kalau // 

mnurutku 

positif 

8 

saya // sejujurnya // sangat // kecewa // dengan // 

produksi // film // ini // saya // sebagai // penggiat // 

film // merasa // bahwa // apa // yang // dilakukan // ir 

// soekarno // untuk // bangsa // ini // tidak // di // 

tumpahkan // di // dalam // film // ini // mengapa // 

harus // diperankan // oleh // ario // bayu // yang // 

sangat // tidak // cocok // melakoni // peran // ir // 

soekarno // seperti // tidak // ada // pilihan // lain // 

saja // hanung // brahmantyo // sebagai // sutradara // 

juga // mestinya // bisa // merasa // bahwa // dia // ario 

// bayu // bukan // orang // yang // pas // untuk // 

memerankannya 

negatif 

9 

sepertinya // ada // bagian // yang // beda // antara // 

trailer // sama // full // movie // rekomendasi // maudy 

// luar // biasa // sebagai // ibu // inggit 

positif 

10 
sumpah // ini // film // keren // banget // bikin // 

merinding 
positif 

11 ini // film // hanung // terjelek // yang // pernah // saya ? 



40 

 

 

// tonton // film // nya // ngebahas // tentang // 

soekarno // yang // galau // karena // cinta // 

dramatisasi // waktu // penulisan // proklamasi // 

disisipan // komedi // yang // tidak // lucu // sama // 

sekali // buat // saya // film // ini // katro 

 

4. Filtering 

Tabel 3.4  Manualisasi Filtering 

Dok ID Dokumen Sentimen 

1 filmnya // jelek // jelek // tidak // kreatif negatif 

2 suka positif 

3 

kurang // bagus // bikin // film // asal // penempatan // 

seragam // pangkat // kacau // merusak // sejarah // 

seragam // tentara // jepang // pangkatnya // tidak // 

benar // seragam // tentara // ada // kaya // baju // 

pertahanan // sipil // hehehe 

negatif 

4 

judulnya // salah // harusnya // kayak // adat // 

pasalnya // judulnya // tenggelamnya // kapal // van // 

der // wijck // tidak // ada // keterangannya // 

kapalnya // jatuh // kecewa // nonton 

negatif 

5 keren // ditunggu // filmnya positif 

6 banyak // menghasilkan // film // berkualitas // top positif 

7 
suka // film // diangkat // novel // genrenya // 

romantis // baca // buku // kereeenn // mnurutku 
positif 

8 

sejujurnya // kecewa // produksi // film // penggiat // 

film // ir // soekarno // bangsa // tidak // tumpahkan // 

film // diperankan // ario // bayu // tidak // cocok // 

melakoni // peran // ir // soekarno // tidak // ada // 

pilihan // hanung // brahmantyo // sutradara // 

mestinya // bisa // ario // bayu // bukan // pas // 

memerankannya 

negatif 

9 
ada // beda // trailer // full // movie // rekomendasi // 

maudy // luar // biasa // ibu // inggit 
positif 

10 sumpah // film // keren // banget // bikin // merinding positif 

11 

film // hanung // terjelek // tonton // film // ngebahas 

// soekarno // galau // cinta // dramatisasi // penulisan 

// proklamasi // disisipan // komedi // tidak // lucu // 

film // katro 

? 

 

5. Pembobotan dan Ekstraksi Fitur Tahap 1 

Proses selanjutnya adalah pembobotan dan ekstraksi fitur, dibuat vektor 

informasi dokumen yang berisi frekuensi kata positif, frekuensi kata 

negatif, frekuensi kata negasi positif, dan frekuensi kata negasi negatif. 
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Frekuensi dihitung berdasarkan pembobotan dengan menghitung frekuensi 

kemunculan term dalam suatu dokumen dan tidak melihat frekuensi 

kemunculan term tersebut di dalam dokumen lainnya. 

Tabel 3.5  Manualisasi Cek Kata dalam Kamus Sentimen 1 

Dok ID Dokumen Sentimen 

1 
filmnya // jelek(-) // jelek(-) // tidak // kreatif(negasi 

+) 
negatif 

2 suka(+) positif 

3 

kurang // bagus(negasi +) // bikin // film // asal(-) // 

penempatan // seragam // pangkat // kacau(-) // 

merusak(-) // sejarah // seragam // tentara // jepang // 

pangkatnya // tidak // benar(negasi +) // seragam // 

tentara // ada // kaya // baju // pertahanan // sipil // 

hehehe 

negatif 

4 

judulnya // salah(-) // harusnya(-) // kayak // adat // 

pasalnya // judulnya // tenggelamnya // kapal // van // 

der // wijck // tidak // keterangannya // kapalnya // 

jatuh // kecewa(-) // nonton 

negatif 

5 keren(+) // ditunggu // filmnya positif 

6 
banyak // menghasilkan // film // berkualitas(+) // 

top(+) 
positif 

7 
suka(+) // film // diangkat // novel // genrenya // 

romantis // baca // buku // kereeenn // mnurutku 
positif 

8 

sejujurnya // kecewa(-) // produksi // film // penggiat 

// film // ir // soekarno // bangsa // tidak // tumpahkan 

// film // diperankan // ario // bayu // tidak // 

cocok(negasi +) // melakoni // peran // ir // soekarno 

// tidak // ada // pilihan (-)// hanung // brahmantyo // 

sutradara // mestinya(-) // bisa(+) // ario // bayu // 

bukan // pas // memerankannya 

negatif 

9 
ada // beda // trailer // full // movie // rekomendasi(+) 

// maudy // luar // biasa(+)// ibu // inggit 
positif 

10 
sumpah // film // keren(+) // banget // bikin // 

merinding 
positif 

11 

film // hanung // terjelek // tonton // film // ngebahas 

// soekarno // galau(-) // cinta(+) // dramatisasi // 

penulisan // proklamasi // disisipan // komedi // tidak 

// lucu(negasi +) // film // katro 

? 

 

Tabel 3.6  Manualisasi Pembobotan Kata dan Ekstraksi Fitur 1 

Dok ID 
Kata 

Positif 

Kata 

Negatif 

Kata Negasi 

Positif 

Kata Negasi 

Negatif 

Sentime

n 

1 0 2 1 0 negatif 
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2 1 0 0 0 positif 

3 0 3 2 0 negatif 

4 0 3 0 0 negatif 

5 1 0 0 0 positif 

6 2 0 0 0 positif 

7 1 0 0 0 positif 

8 1 3 1 0 negatif 

9 2 0 0 0 positif 

10 1 0 0 0 positif 

11 1 1 1 0 ? 

 

6. Stemming 

Tabel 3.7  Manualisasi Stemming 

Dok ID Dokumen Sentimen 

1 film // jelek(-) // jelek(-) // tidak // kreatif(negasi +) negatif 

2 suka(+) positif 

3 

kurang // bagus(negasi +) // bikin // film // asal(-) // 

tempat // ragam // pangkat // kacau(-) // merusak(-) // 

sejarah // ragam // tentara // jepang // pangkat // tidak 

// benar(negasi +) // ragam // tentara // ada // kaya // 

baju // tahan // sipil // hehehe 

negatif 

4 

judul // salah(-) // harusnya(-) // kayak // adat // pasal 

// judul // tenggelam // kapal // van // der // wijck // 

tidak // keterangan // kapal // jatuh // kecewa(-) // 

nonton 

negatif 

5 keren(+) // tunggu // film positif 

6 banyak // hasil // film // berkualitas(+) // top(+) positif 

7 
suka(+) // film // angkat // novel // genre // romantis // 

baca // buku // kereeenn // mnurutku 
positif 

8 

jujur // kecewa(-) // produksi // film // giat // film // ir 

// soekarno // bangsa // tidak // tumpah // film // peran 

// ario // bayu // tidak // cocok(negasi +) // lakon // 

peran // ir // soekarno // tidak // ada // pilihan (-)// 

hanung // brahmantyo // sutradara // mestinya(-) // 

bisa(+) // ario // bayu // bukan // pas // peran 

negatif 

9 
ada // beda // trailer // full // movie // rekomendasi(+) 

// maudy // luar // biasa(+)// ibu // inggit 
positif 

10 sumpah // film // keren(+) // banget // bikin // rinding positif 

11 

film // hanung // jelek // tonton // film // ngebahas // 

soekarno // galau(-) // cinta(+) // dramatisasi // tulis // 

proklamasi // sisip // komedi // tidak // lucu(negasi +) 

// film // katro 

? 
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7. Pembobotan dan Ekstraksi Fitur Tahap 2 

Tabel 3.8  Manualisasi Cek Kata dalam Kamus Sentimen 2 

Dok ID Dokumen Sentimen 

1 film // jelek(-) // jelek(-) // tidak // kreatif(negasi +) negatif 

2 suka(+) positif 

3 

kurang // bagus(negasi +) // bikin // film // asal(-) // 

tempat // ragam // pangkat // kacau(-) // merusak(-) // 

sejarah // ragam // tentara // jepang // pangkat // tidak 

// benar(negasi +) // ragam // tentara // ada // kaya // 

baju // tahan // sipil // hehehe 

negatif 

4 

judul // salah(-) // harusnya(-) // kayak // adat // pasal 

// judul // tenggelam(-) // kapal // van // der // wijck // 

tidak // keterangan // kapal // jatuh // kecewa(-) // 

nonton 

negatif 

5 keren(+) // tunggu // film positif 

6 banyak // hasil // film // berkualitas(+) // top(+) positif 

7 
suka(+) // film // angkat // novel // genre // romantis // 

baca // buku // kereeenn // mnurutku 
positif 

8 

jujur(+) // kecewa(-) // produksi // film // giat(+) // 

film // ir // soekarno // bangsa // tidak // tumpah // 

film // peran // ario // bayu // tidak // cocok(negasi +) 

// lakon // peran // ir // soekarno // tidak // ada // 

pilihan (-)// hanung // brahmantyo // sutradara // 

mestinya(-) // bisa(+) // ario // bayu // bukan // pas // 

peran 

negatif 

9 
ada // beda // trailer // full // movie // rekomendasi(+) 

// maudy // luar // biasa(+)// ibu // inggit 
positif 

10 sumpah // film // keren(+) // banget // bikin // rinding positif 

11 

film // hanung // jelek(-) // tonton // film // ngebahas 

// soekarno // galau(-) // cinta(+) // dramatisasi // tulis 

// proklamasi // sisip // komedi // tidak // lucu(negasi 

+) // film // katro 

? 

 

Tabel 3.9  Manualisasi Pembobotan Kata dan Ekstraksi Fitur 2 

Dok 

ID 

Kata 

Positif 

Kata 

Negatif 

Kata Negasi 

Positif 

Kata Negasi 

Negatif 
Sentimen 

1 0 2 1 0 negatif 

2 1 0 0 0 positif 

3 0 3 2 0 negatif 

4 0 4 0 0 negatif 

5 1 0 0 0 positif 

6 2 0 0 0 positif 

7 1 0 0 0 positif 
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8 3 3 1 0 negatif 

9 2 0 0 0 positif 

10 1 0 0 0 positif 

11 1 2 1 0 ? 

 

8. Menghitung Kemiripan dengan Cosine Similarity (CosSim) 

Setelah didapat vektor bobot tiap kata yang direpresentasikan dalam 4 

fitur, langkah selanjutnya adalah menghitung kemiripan (similarity) antara 

dokumen uji dengan semua dokumen latih. Perhitungan similarity ini 

dihitung menggunakan persamaan 2-4. Contoh perhitungan similarity 

antara dokumen 1 dengan dokumen uji adalah sebagai berikut: 

CosSim dokumen 11 dan dokumen 1 
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Tabel 3.10  Manualisasi Menghitung CosSim 

11X  CosSim Sentimen 

)1,(  dXd  0.9129 negatif 

)2,(  dXd  0.4082 positif 

)3,(  dXd  0.9058 negatif 

)4,(  dXd  0.8165 negatif 

)5,(  dXd  0.4082 positif 

)6,(  dXd  0.4082 positif 

)7,(  dXd  0.4082 positif 

)8,(  dXd  0.9366 negatif 

)9,(  dXd  0.4082 positif 

)10,(  dXd  0.4082 positif 
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9. Mengurutkan kemiripan dari yang terbesar 

Tabel 3.11  Manualisasi Mengurutkan CosSim dari yang Terbesar 

11dX   CosSim Sentimen 

)8,(  dXd  0.9366 negatif 

)1,(  dXd  0.9129 negatif 

)3,(  dXd  0.9058 negatif 

)4,(  dXd  0.8165 negatif 

)2,(  dXd  0.4082 positif 

)5,(  dXd  0.4082 positif 

)6,(  dXd  0.4082 positif 

)7,(  dXd
 

0.4082 positif 

)9,(  dXd
 

0.4082 positif 

)10,(  dXd  0.4082 positif 

 

10. Klasifikasi sentimen menggunakan metode NWKNN 

Selanjutnya adalah melakukan klasifikasi berdasarkan metode NWKNN. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil data sebanyak k 

terbesar(k tetangga terderkat) dari nilai similarity. Misalkan k ditentukan 

sebanyak 9 maka 9 tetangga terdekat digunakan. Dimana d8, d1, d3, dan 

d4 berada pada sentimen kelas negatif sedangkan d2, d5, d6, d7, dan d9 

berada pada sentimen kelas positif. Pada k tetangga yang berasal dari kelas 

mayoritas akan diberi bobot kecil dimana kelas mayoritas adalah kelas 

positif sedangkan pada k tetangga minoritas akan diberi bobot besar 

dimana kelas minoritas adalah kelas negatif. Bobot ini dihitung dengan 

menggunakan persamaan 2-6. Misal exponent = 4, maka: 

0,9036
1,0668

1

4

6

1
4/1











    Weight positif

 

1
1

1

4

4

1
4/1











    Weight negatif

 
Skor data uji terhadap masing – masing kelas dihitung menggunakan 

persamaan 2-7. 
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Berdasarkan perhitungan skor, dapat disimpulkan bahwa data uji X yaitu 

dokumen dengan id 11 termasuk dalam kelas negatif karena nilai skor 

kelas negatif lebih besar daripada kelas positif. Jika klasifikasi dilakukan 

dengan metode KNN maka dokumen 11 termasuk dalam kelas positif 

karena skor kelas positif adalah 5 sedangkan negatif adalah 4. Jika 

klasifikasi dilakukan secara manual oleh manusia, dokumen 11 termasuk 

kelas negatif dimana hasil klasifikasi ini sama dengan hasil klasifikasi 

menggunakan metode NWKNN. 

3.4.5 Perancangan Basis Data 

Perancangan basis data merupakan perancangan manajemen data yang 

akan digunakan. Data yang digunakan pada aplikasi ini akan disimpan pada teks 

file dan database manajemen system MySQL. Hal tersebut bertujuan agar data 

terorganisir sehingga data tersebut dapat digunakan kembali saat dibutuhkan.. 

Perancangan basis data sistem ini menggunakan tiga tabel yaitu tabel film, 

tabel film_opini, dan tabel dataset. Tabel film digunakan untuk menyimpan film 

yang tersimpan. Tabel film opini digunakan untuk menyimpan opini-opini 

berdasarkan film yang ada. Tabel dataset merupakan tabel yang berfungsi untuk 
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menyimpan dataset yang digunakan untuk proses simulasi sistem. Perancangan 

tabel basis data ditunjukkan pada gambar 3.10. 

 

 

Gambar 3.12  Perancangan Tabel Basis Data 

3.5 Implementasi 

 Implementasi sistem menerapkan rancangan yang telah disusun pada tahap 

perancangan. Implementasi analisis sentimen berbasis web menggunakan bahasa 

pemrograman PHP. 

3.6 Pengujian dan Analisis 

Pengujian dan analisis dilakukan untuk mendapatkan dan menganalisa 

akurasi dari hasil analisis sentimen yang dilakukan oleh sistem yang telah 

diimplementasi terhadap analisis sentimen yang dilakukan secara manual oleh 

manusia. Berbagai macam pengujian dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

masing-masing parameter yang diuji pada setiap pengujian. Pengujian hasil 

analisis sentimen diukur menggunakan konsep precision, recall, dan f-measure. 

Ada 3 aspek pengujian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan sistem yang telah diimplementasi. Pengujian pertama adalah 

pengujian untuk mengetahui bagaimana kemampuan sistem terhadap berbagai 

macam variasi data latih dan data uji dengan berbagai macam nilai k. Pengujian 

kedua adalah pengujian untuk mengetahui pengaruh besarnya data latih terhadap 

akurasi sistem. Pengujian ketiga adalah pengujian untuk mengetahui akurasi 

metode klasifikasi NWKNN dalam melakukan klasifikasi pada data yang tidak 
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seimbang. Setiap pengujian menggunakan data yang berbeda sesuai dengan tujuan 

pengujian tersebut. Selain itu pengujian juga membandingkan akurasi hasil 

analisis sentimen menggunakan metode NWKNN dengan akurasi hasil analisis 

sentimen menggunakan metode KNN. 

3.7 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua tahapan perancangan, 

implementasi dan pengujian sistem telah selesai dilakukan. Kesimpulan diambil 

dari hasil pengujian dan analisis terhadap sistem yang dibangun. Tahap terakhir 

dari penulisan adalah saran. Saran bertujuan untuk memperbaiki kesalahan-

kesalahan yang terjadi, menyempurnakan penulisan, dan untuk memberikan 

pertimbangan atas pengembangan aplikasi selanjutnya. 
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BAB IV 

IMPLEMENTASI 

Bab ini berisi implementasi berdasarkan metodologi dan perancangan 

yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 

4.1 Lingkungan Implementasi 

 Lingkungan implementasi membahas lingkungan perangkat lunak dan 

lingkungan perangkat keras berdasarkan hasil analisis kebutuhan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya. Lingkungan implementasi digunakan untuk 

pembuatan aplikasi yang dapat melakukan analisis sentimen opini film berbasis 

kamus menggunakan metode klasifikasi NWKNN. 

4.1.1 Lingkungan Perangkat Lunak 

Lingkungan Perangkat lunak yang digunakan dalam implementasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Laptop Prosesor Intel(R) Core 2 Duo 2.40 GHz 

2. Memori RAM 4 GB DDR3 

3. Hardisk 320 GB 

4. Mouse 

4.1.2 Lingkungan Perangkat Keras 

Lingkungan perangkat keras yang digunakan dalam implementasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Sistem Operasi Windows 7. 

2. XAMPP versi 1.8.2 yang termasuk Apache Web Server sebagai server 

untuk implementasi PHP dan MySQL sebagai database management 

system. 

3. Microsoft Visio 2010 untuk pembuatan berbagai macam diagram pada saat 

perancangan aplikasi. 

4. PHPDesigner versi 8.0.0 sebagai editor untuk pembuatan aplikasi dengan 

bahasa pemrograman PHP. 

5. Browser Mozilla Firefox versi 28. 



50 

 

 

4.2 Batasan Implementasi 

Batasan implementasi adalah batasan proses yang dapat dilakukan sistem 

berdasarkan perancangan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Batasan 

implementasi ditampilkan agar penelitian ini memiliki ruang lingkup yang jelas 

dalam mengimplementasikan sistem. Beberapa batasan implementasi adalah 

sebagai berikut: 

1. Analisis sentimen opini film berbahasa Indonesia berbasis kamus 

dirancang dan dijalankan menggunakan aplikasi web. 

2. Metode penyelesaian masalah yang digunakan adalah Neighbor-Weighted 

K-nearest Neighbor (NWKNN). 

3. Data yang digunakan sebagai data latih dan data uji merupakan komentar 

video film yang berasal dari situs http://youtube.com berbentuk dokumen 

teks. 

4. Dokumen teks yang diproses merupakan dokumen yang berbahasa 

Indonesia sesuai dengan ejaan yang disempurnakan(EYD), ada langkah 

untuk normalisasi kata tidak baku menjadi baku tetapi tidak semua kata 

tidak baku dapat dinormalisasi. 

5. Keluaran yang dikeluarkan berupa hasil analisis sentimen yaitu positif atau 

negatif. 

6. Penentuan sentimen berdasarkan kamus kata dengan menghitung frekuensi 

kemunculan kata, sistem tidak memperhatikan semantik yaitu makna kata 

dan kalimat. 

4.3 Implementasi Aplikasi 

 Implementasi aplikasi menjelaskan bagaimana tahapan aplikasi sentimen 

opini film berbasis kamus menggunakan metode klasifikasi NWKNN. Tahapan 

tersebut dijelaskan per tahap sesuai dengan alur kerja sistem yang diterangkan 

pada bab sebelumnya. Penjelasan tahapan akan melibatkan beberapa potongan 

kode program yang dijalankan oleh aplikasi. 

Aplikasi analisis sentimen opini film berbasis kamus pada penelitian ini 

terdiri dari beberapa proses utama yaitu tokenisasi, normalisasi kata, filtering, 

stemming, ekstraksi fitur dan pembobotan, dan klasifikasi. Data teks diolah 
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dengan proses tersebut sehingga aplikasi dapat melakukan klasifikasi sentimen 

berupa sentimen positif dan negatif. 

Daftar fungsi pada kelas analisis sentimen ini dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1  Daftar Fungsi Proses Analisis Sentimen 

No. Proses Nama Fungsi Keterangan 

1. Tokenisasi 

tokenisasi() 

Fungsi untuk memotong dokumen 

teks pada setiap kata yang 

menyusunnya menjadi kata 

tunggal. Melakukan penghilangan 

angka, tanda baca, dan karakter 

selain huruf alphabet kecuali 

spasi. 

tokenisasi_no_dash() 

Fungsi untuk memotong dokumen 

teks pada setiap kata yang 

menyusunnya menjadi kata 

tunggal. Melakukan penghilangan 

angka, tanda baca, dan karakter 

selain huruf alphabet kecuali spasi 

dan dash (-). 

caseFolding() 
Fungsi untuk  merubah karakter 

atau huruf menjadi huruf kecil. 

2. 
Normalisasi 

Kata 
normalisasi_kata() 

Fungsi untuk menerjemahkan kata 

yang ditulis dalam bahasa 

Indonesia namun tidak baku 

sesuai EYD. 

3. Filtering filtering() 

Fungsi untuk menghilangkan kata 

yang tidak penting seperti yang, 

adalah, itu, dan lain-lain. 

4. Stemming stemming() 
Fungsi untuk merubah bentuk 

kata menjadi kata dasar. 

5. 

Pembobotan 

dan Ekstraksi 

Fitur 

efp() 

Fungsi untuk melakukan 

pembobotan dan mendapatkan 

fitur setiap dokumen. 

6. Klasifikasi 

cossim() 

Fungsi untuk menghitung nilai 

CosSim dari data uji terhadap data 

latih. 

knn() 

Fungsi untuk melakukan 

klasifikasi sentimen data uji ke 

dalam kelompok positif dan 

negatif berdasarkan metode KNN. 

nwknn() 

Fungsi untuk melakukan 

klasifikasi sentimen data uji ke 

dalam kelompok positif dan 

negatif berdasarkan metode 

NWKNN. 
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7. Evaluasi 

precision() 
Fungsi untuk mendapatkan nilai 

evaluasi precision. 

recall() 
Fungsi untuk mendapatkan nilai 

evaluasi recall. 

fmeasure() 
Fungsi untuk mendapatkan nilai 

evaluasi f-measure. 

4.3.1 Proses Tokenisasi 

Proses tokenisasi adalah proses memotong dokumen teks pada setiap kata 

yang menyusunnya menjadi kata tunggal. Beberapa tahapan yang dilakukan 

dalam tokenisasi adalah penghilangan angka, tanda baca, dan karakter selain huruf 

alphabet. Tokenisasi juga merubah karakter atau huruf menjadi huruf kecil. Selain 

itu tokenisasi melakukan proses cleansing yaitu proses pembersihan dokumen dari 

komponen-komponen yang tidak memiliki hubungan dengan informasi yang ada 

pada dokumen seperti tag html, link, dan script. Potongan kode program proses 

tokenisasi dapat dilihat pada Kode Program 4.1 

1 function tokenisasi($str){ 

2     $str= $this->caseFolding($str); //menjadikan huruf kecil 

3 

    $str= preg_replace("/[^a-zA-Z ]+/", " ", $str); 

//menghilangkan karakter selain alphabet kecuali spasi 

(menghilangkan angka, tanda baca) 

4 
    $str= explode(' ', $str); //memotong/parsing teks menjadi 

kata/term 

5 
    $str= array_diff($str, array('',' ')); //menghilangkan array 

kosong 

6     return $str; 

7 } 

8 
 

9 function tokenisasi_no_dash($str){ 

10     $str= $this->caseFolding($str); //menjadikan huruf kecil 

11 

    $str= preg_replace("/[^a-zA-Z- ]+/", " ", $str); 

//menghilangkan karakter selain alphabet kecuali spasi dan strip 

(menghilangkan angka, tanda baca) 

12 
    $str= explode(' ', $str); //memotong/parsing teks menjadi 

kata/term 

13 
    $str= array_diff($str, array('',' ')); //menghilangkan array 

kosong 

14     return $str; 

15 } 

Kode Program 4.1  Implementasi Proses Tokenisasi 

Dalam fungsi tokenisasi terdapat pemanggilan fungsi caseFolding() yang 

berfungsi unuk merubah karakter atau huruf menjadi huruf kecil. Potongan kode 

program fungsi tersebut dapat dilihat pada Kode Program 4.2. 
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1 function caseFolding($str){ 

2     $str= strtolower($str); //menjadikan huruf kecil 

3     return $str; 

4 } 

Kode Program 4.2  Implementasi Fungsi Case Folding 

4.3.2 Proses Normalisasi Kata 

 Proses normalisasi kata dilakukan untuk menerjemahkan kata yang ditulis 

dalam bahasa Indonesia namun tidak baku sesuai EYD. Potongan kode program 

proses normalisasi kata dapat dilihat pada Kode Program 4.3. 

1 function normalisasi_kata($str_token){ 

2     $str= implode(' ',$str_token); 

3 
    $str=  preg_replace ($this->kamus_normalisasisearch, $this-

>kamus_normalisasireplace, $str);  

4     $str_token= $this->tokenisasi_no_dash($str); 

5     return $str_token; 

6 } 

Kode Program 4.3  Implementasi Proses Normalisasi Kata 

4.3.3 Proses Filtering 

Proses filtering adalah proses penyaringan kata hasil dari proses tokenisasi 

atau normalisasi kata. Teknik yang digunakan adalah menggunakan teknik stoplist 

yaitu membuang kata-kata yang kurang  penting. Potongan kode program proses 

filtering dapat dilihat pada Kode Program 4.4. 

1 function filtering($str_token){ 

2 
    $str_token = array_diff($str_token,  $this->kamus_stopword); 

//menghilangkan term yang tidak penting 

3 
    $str_token = array_diff($str_token, array('',' ')); 

//menghilangkan array kosong 

4     return $str_token; 

5 } 

Kode Program 4.4  Implementasi Proses Filtering 

4.3.4 Proses Stemming 

Proses stemming adalah proses pengubahan bentuk kata menjadi kata dasar 

atau tahap  mencari  root  kata  dari  tiap  kata yang diproses. Teknik stemming 

yang dilakukan menggunakan stemming Arifin Setiono. Potongan kode program 
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proses stemming dapat dilihat pada Kode Program 4.5. Pada fungsi tersebut 

terdapat pemanggilan fungsi do_stem() dari kelas stemming Arifin Setiono. 

1 function stemming($str_token){ 

2     $hasil_stemming= array(); 

3     foreach($str_token as $key=>$term){ 

4         if($term[1]!='none'){ 

5             $term= $term[0]; 

6             $hasil_stemming[$key]= $term;  

7         } else { 

8             $term= $term[0]; 

9 
            $term= $this->stemming_arifin->do_stem($term,$this-

>kamus_katadasar); 

10             $hasil_stemming[$key]= $term; 

11         }      

12     } 

13     return $hasil_stemming; 

14 } 

Kode Program 4.5  Implementasi Proses Stemming 

4.3.5 Proses Pembobotan dan Ekstraksi Fitur 

Tahap pembobotan dan ekstraksi fitur ini dilakukan untuk mendapatkan 

bobot fitur kata positif, kata negatif, negasi positif, dan negasi negatif. Potongan 

kode program proses pembobotan dan ekstraksi fitur dapat dilihat pada Kode 

Program 4.6. 

1 function efp($str_token){ 

2     $str_token = array_values($str_token); //reindex array 

3     $hasil_efp['fitur']['kata_positif']= 0; 

4     $hasil_efp['fitur']['kata_negatif']= 0; 

5     $hasil_efp['fitur']['kata_negasipositif']= 0; 

6     $hasil_efp['fitur']['kata_negasinegatif']= 0; 

7     $hasil_efp['detail']= array(); 

8 
    $pattern_negasisebelum= implode('\b|\b', $this-

>kamus_negasisebelum); 

9 
    $pattern_negasisesudah= implode('\b|\b', $this-

>kamus_negasisesudah); 

10     $allToken= implode(' ',$str_token); 

11     $stringsebelum= ''; 

12     $stringsesudah= ''; 

13     foreach($str_token as $key=>$item){ 

14         $flag=1; 

15         $hasil_efp['detail'][$key]= array($item, 'none'); 

16         if(in_array($item, $this->kamus_negasisesudah)){ 
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17             if(@$hasil_efp['detail'][$key-1][1]=='negpos'){ 

18 
                $hasil_efp['detail'][$key]= array($item, 

'negpos'); 

19             } else if(@$hasil_efp['detail'][$key-1][1]=='negnef'){ 

20 
                $hasil_efp['detail'][$key]= array($item, 

'negnef'); 

21             } 

22             continue; 

23         } 

24         if(@$this->kamus_katapositif[$item]){ 

25 
            $stringsesudah= str_replace($stringsebelum.$item, '', 

$allToken); 

26 
            if(preg_match("/(\b".$pattern_negasisebelum."\b)\z/i", 

trim($stringsebelum), $stringneg)) { 

27                 /*---------tanda untuk kata negasi----------*/ 

28                 $stringneg= explode(' ', $stringneg[0]); 

29                 $stringneg= array_reverse($stringneg); 

30                 $i=1; 

31                 foreach($stringneg as $str){ 

32                     if(@$hasil_efp['detail'][$key-$i][0]==$str){ 

33 
                        $hasil_efp['detail'][$key-$i][1]= 

'negpos'; 

34                     } else { 

35                         break; 

36                     } 

37                     $i++; 

38                 } 

39                 /*---------tanda untuk kata negasi----------*/ 

40                 $hasil_efp['fitur']['kata_negasipositif']++; 

41 
                $hasil_efp['detail'][$key]= array($item, 

'negpos'); 

42 

            } else 

if(preg_match("/^(".$pattern_negasisesudah.")/i", 

trim($stringsesudah))) {  

43                 $hasil_efp['fitur']['kata_negasipositif']++; 

44 
                $hasil_efp['detail'][$key]= array($item, 

'negpos'); 

45             } else { 

46                 $hasil_efp['fitur']['kata_positif']++; 

47                 $hasil_efp['detail'][$key]= array($item, 'pos'); 

48             } 

49         } else if(@$this->kamus_katanegatif[$item]){ 

50             $flag= 0; 

51 
            $stringsesudah= str_replace($stringsebelum.$item, '', 

$allToken); 

52 
            if(preg_match("/(\b".$pattern_negasisebelum."\b)\z/i", 

trim($stringsebelum), $stringneg)) { 

53                 /*---------tanda untuk kata negasi----------*/ 

54                 $stringneg= explode(' ', $stringneg[0]); 

55                 $stringneg= array_reverse($stringneg); 
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56                 $i=1; 

57                 foreach($stringneg as $str){ 

58                     if(@$hasil_efp['detail'][$key-$i][0]==$str){ 

59 
                        $hasil_efp['detail'][$key-$i][1]= 

'negnef'; 

60                     } else { 

61                         break; 

62                     } 

63                     $i++; 

64                 } 

65                 /*---------tanda untuk kata negasi----------*/ 

66                 $hasil_efp['fitur']['kata_negasinegatif']++; 

67 
                $hasil_efp['detail'][$key]= array($item, 

'negnef'); 

68 

            } else 

if(preg_match("/^(".$pattern_negasisesudah.")/i", 

trim($stringsesudah), $stringneg)) { 

69                 $hasil_efp['fitur']['kata_negasinegatif']++; 

70 
                $hasil_efp['detail'][$key]= array($item, 

'negnef'); 

71             } else { 

72                 $hasil_efp['fitur']['kata_negatif']++; 

73                 $hasil_efp['detail'][$key]= array($item, 'neg'); 

74             } 

75         } 

76         $stringsebelum.= $item .' '; 

77     } 

78     return $hasil_efp; 

79 } 

Kode Program 4.6  Implementasi Proses Pembobotan dan Ekstraksi Fitur 

4.3.6 Proses Analisis Sentimen 

Proses analisis sentimen terdiri dari dua proses yaitu penghitungan cosine 

similarity dan klasifikasi dengan menggunakan NWKNN. Proses klasifikasi 

dengan menggunakan KNN juga dilakukan agar hasil evaluasi yang didapatkan 

dari klasifikasi menggunakan NWKNN dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi 

dari klasifikasi yang menggunakan KNN. 

4.3.6.1 Proses Menghitung Kemiripan dengan CosSim 

 Fitur setiap dokumen telah didapat dari tahapan sebelumnya  berbentuk 

vektor yang kemudian digunakan untuk mencari similarity (kemiripan) antar 

dokumen. Penentuan kemiripan suatu dokumen dengan dokumen yang lain dapat 
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menggunakan konsep Cosine Similarity (CosSim). Potongan kode program fungsi 

dapat dilihat pada Kode Program 4.7. 

1 function cossim($doc1, $doc2){ 

2     $cossim=0; 

3     $a=0; 

4     $b=0; 

5     $c=0; 

6     foreach($doc1['efp2_fitur'] as $fitur => $item){ 

7         $a+= $item*$doc2['efp2_fitur'][$fitur]; 

8         $b+= $item*$item; 

9 
        $c+= 

$doc2['efp2_fitur'][$fitur]*$doc2['efp2_fitur'][$fitur]; 

10     } 

11     $d= $b*$c; 

12     if($d!=0){ 

13         $cossim= $a/(sqrt($d)); 

14     } 

15     return $cossim; 

16 } 

Kode Program 4.7  Implementasi Proses Penghitungan CosSim 

4.3.6.2 Proses Klasifikasi Menggunakan KNN 

Proses klasifikasi menggunakan KNN ini melakukan klasifikasi sentimen 

dari opini yang diuji. Sebelumnya, hasil perhitungan CosSim data uji terhadap 

setiap data latih diurutkan berdasarkan nilai terbesar. Selanjutnya dipilih k 

tetangga terdekat berdasarkan nilai CosSim terbesar. K merupakan inputan berupa 

bilangan bulat lebih dari 0. Pada himpunan k dapat berisi beberapa data latih yang 

berasal dari satu atau lebih kelas. Selanjutnya dilakukan klasifikasi sesuai aturan 

klasifikasi KNN. Hasil akhir dari proses ini adalah berupa klasifikasi sentimen 

dari data opini yang diuji ke dalam sentimen positif atau negatif. Potongan kode 

program fungsi klasifikasi knn dapat dilihat pada Kode Program 4.8. 

1 function knn($tetanggaterdekat, $nilai_k){ 

2     $hasil_knn= array(); 

3     foreach($nilai_k as $k=>$nilai){ 

4         $ksentimen= array(); 

5 
        foreach($tetanggaterdekat['ktetangga']['k'.$nilai] as 

$key=>$item){ 

6             array_push($ksentimen, $item['sentimen']); 

7         } 
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8         $ksentimenval= array_count_values($ksentimen); 

9         if(@$ksentimenval['positif']==@$ksentimenval['negatif']){ 

10             array_pop($ksentimen); 

11             $ksentimenval= array_count_values($ksentimen); 

12         } 

13 
        $hasil_knn['k'.$nilai]['skorpositif']= 

@$ksentimenval['positif']? $ksentimenval['positif']:0; 

14 
        $hasil_knn['k'.$nilai]['skornegatif']= 

@$ksentimenval['negatif']? $ksentimenval['negatif']:0; 

15         if(@$ksentimenval['positif']>=@$ksentimenval['negatif']){ 

16             $hasil_knn['k'.$nilai]['result']= 'positif'; 

17         } else { 

18             $hasil_knn['k'.$nilai]['result']= 'negatif'; 

19         } 

20     } 

21     return $hasil_knn; 

22 } 

Kode Program 4.8  Implementasi Proses Klasifikasi menggunakan KNN 

4.3.6.3 Proses Klasifikasif Menggunakan NWKNN 

Proses klasifikasi menggunakan NWKNN ini melakukan klasifikasi 

sentimen dari opini yang diuji. Sebelumnya, hasil perhitungan CosSim data uji 

terhadap setiap data latih diurutkan berdasarkan nilai terbesar. Selanjutnya dipilih 

k tetangga terdekat berdasarkan nilai CosSim terbesar. K merupakan inputan 

berupa bilangan bulat lebih dari 0. Pada himpunan k dapat berisi beberapa data 

latih yang berasal dari satu atau lebih kelas. Selanjutnya dilakukan klasifikasi 

sesuai aturan klasifikasi NWKNN. Hasil akhir dari proses ini adalah berupa 

klasifikasi sentimen dari data opini yang diuji ke dalam sentimen positif atau 

negatif. Potongan kode program fungsi klasifikasi knn dapat dilihat pada Kode 

Program 4.9. 

1 
function nwknn($tetanggaterdekat, $nilai_k, $nilai_e, 

$jml_datalatih_positif, $jml_datalatih_negatif){ 

2     $hasil_nwknn= array(); 

3     $wpositif= 0; 

4     $n_positif= 0; 

5     $n_negatif= 0; 

6     $jml_ktetanggapositif= 0; 

7     $wnegatif= 0; 

8     $skorpositif= 0; 

9     $skornegatif= 0; 
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10     $jml_ktetangganegatif= 0; 

11     $jml_minkelas= 0; 

12     foreach($nilai_k as $k=>$nilai){ 

13         $wpositif= 0; 

14         $n_positif= 0; 

15         $n_negatif= 0; 

16         $jml_ktetanggapositif= 0; 

17         $wnegatif= 0; 

18         $skorpositif= 0; 

19         $skornegatif= 0; 

20         $jml_ktetangganegatif= 0; 

21         $jml_minkelas= 0; 

22         $ksentimen= array(); 

23 
        foreach($tetanggaterdekat['ktetangga']['k'.$nilai] as 

$key=>$item){ 

24             $deltapositif=0;  

25             $deltanegatif= 0; 

26             if($item['sentimen']=='positif'){ 

27                 $deltapositif= 1; 

28                 $jml_ktetanggapositif++; 

29             }  

30             if($item['sentimen']=='negatif') { 

31                $deltanegatif= 1;  

32                 $jml_ktetangganegatif++; 

33             } 

34             $n_positif += $item['value']*$deltapositif; 

35             $n_negatif += $item['value']*$deltanegatif; 

36             array_push($ksentimen, $item['sentimen']); 

37         } 

38 
        $arrktetangga= 

array($jml_ktetanggapositif,$jml_ktetangganegatif); 

39         $arrktetangga= array_diff($arrktetangga, array(0)); 

40         if(@$arrktetangga){     

41             $jml_minkelas= min($arrktetangga); 

42         } 

43 
        $bagipositif= pow(($jml_datalatih_positif/$jml_minkelas), 

(1/$nilai_e)); 

44 
        $baginegatif= (pow(($jml_datalatih_negatif/$jml_minkelas), 

(1/$nilai_e))); 

45         if($bagipositif!=0){ 

46             $wpositif= 1/$bagipositif;     

47         } else { 

48             $wpositif= 0; 

49         } 

50         if($baginegatif!=0){ 

51             $wnegatif= 1/$baginegatif;   
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52         } else { 

53             $wnegatif= 0; 

54         } 

55         $skorpositif= $wpositif*$n_positif; 

56         $skornegatif= $wnegatif*$n_negatif; 

57         $hasil_nwknn['k'.$nilai]['skorpositif']= $skorpositif; 

58         $hasil_nwknn['k'.$nilai]['skornegatif']= $skornegatif; 

59         if($skorpositif>=$skornegatif){ 

60             $hasil_nwknn['k'.$nilai]['result']= 'positif'; 

61         } else { 

62             $hasil_nwknn['k'.$nilai]['result']= 'negatif'; 

63         } 

64     } 

65     return $hasil_nwknn; 

66 } 

Kode Program 4.9  Implementasi Proses Klasifikasi menggunakan NWKNN 

4.3.7 Proses Evaluasi 

Proses evaluasi merupakan kegiatan yang membandingkan antara hasil 

implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat 

keberhasilannya. Dari evaluasi kemudian akan tersedia informasi mengenai sejauh  

mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai sehingga bisa diketahui bila terdapat 

selisih antara standar yang telah ditetapkan dengan hasil yang bisa dicapai. 

Evaluasi yang sering digunakan untuk mengukur kinerja sistem pada kasus 

klasifikasi adalah dengan menghitung nilai precision, recall, dan f-measure dari 

hasil klasifikasi yang diperoleh dari sistem yang dibandingkan oleh klasifikasi 

sebenarnya. 

4.3.7.1 Proses Menghitung Precission 

Precision adalah tingkat ketepatan hasil klasifikasi dari seluruh dokumen. 

Precision di hitung dari jumlah pengenalan yang bernilai benar oleh sistem dibagi 

dengan jumlah keseluruhan pengenalan yang dilakukan oleh sistem. Potongan 

kode program fungsi menghitung precision dapat dilihat pada Kode Program 4.10. 

1 function precision($tp, $fp){ 

2     if(($tp+$fp)!='0'){ 

3         return ($tp)/($tp+$fp); 

4     } else { 
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5         return 0; 

6     } 

7 } 

Kode Program 4.10  Implementasi Proses Menghitung Precision 

4.3.7.2 Proses Menghitung Recall 

Recall adalah tingkat keberhasilan mengenali suatu kelas yang harus 

dikenali. Recall menyatakan jumlah pengenalan entitas bernilai benar yang 

dilakukan sistem dibagi dengan jumlah entitas yang seharusnya dapat dikenali 

sistem. Potongan kode program fungsi menghitung recall dapat dilihat pada Kode 

Program 4.11. 

1 function recall($tp, $fn){ 

2     if(($tp+$fn)!='0'){ 

3         return ($tp)/($tp+$fn); 

4     } else { 

5         return 0; 

6     }   

7 } 

Kode Program 4.11  Implementasi Proses Menghitung Recall 

4.3.7.3 Proses Menghitung F-measure 

 Kombinasi precision dan recall biasa dikombinasikan sebagai harmonic 

mean. F-measure merupakan nilai yang mewakili keseluruhan kinerja sistem dan 

merupakan penggabungan nilai precision dan recall dalam sebuah nilai. Potongan 

kode program fungsi menghitung f-measure dapat dilihat pada Kode Program 

4.12. 

1 function fmeasure($tp, $fp, $fn){ 

2     $precision= $this->precision($tp, $fp); 

3     $recall= $this->recall($tp, $fn); 

4     if(($recall+$precision)!=0){ 

5         return (2*$recall*$precision)/($recall+$precision); 

6     } else { 

7         return 0; 

8     } 

9 } 

Kode Program 4.11  Implementasi Proses Menghitung Recall 
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4.4 Implementasi Antarmuka 

Antarmuka aplikasi digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan 

program. Aplikasi berbasis web yang dapat dibuka menggunakan browser. 

Tampilan antarmuka adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1  Tampilan Beranda 
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Gambar 4.2  Tampilan Simulasi 

Keterangan gambar: 

1. Tautan menuju halaman beranda, halamn beranda dapat dilihat pada 

Gambar 4.1. 

2. Tautan menuju halaman simulasi sistem, halaman ini digunakan untuk 

melakukan analisis sentimen yang dapat digunakan untuk mengontrol data 

yang digunakan dan input nilai k. 

3. Tautan menuju halaman hasil tokenisasi. 

4. Tautan menuju halaman hasil normalisasi kata. 

5. Tautan menuju halaman hasil filtering. 

6. Tautan menuju halaman hasil pembobotan dan ekstraksi fitur tahap 1. 

7. Tautan menuju halaman hasil stemming. 

8. Tautan menuju halaman hasil pembobotan dan ekstraksi fitur tahap 2. 

9. Tautan menuju halaman hasil analisis sentimen. 
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10. Form input untuk nilai k. 

11. Tombol untuk melakukan proses analisis sentimen. 

12. Tombol untuk melakukan reset data. 

13. Tombol untuk menyimpan hasil simulasi pada sebuah file. 

14. Tombol untuk membuka file simulasi yang tersimpan. 

15. Tombol untuk melakukan setting data. 

16. Pilihan untuk mengatur status data latih dan data uji suatu dokumen. 
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BAB V 

PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Bab ini membahas pengujian hasil analisis sentimen yang dilakukan oleh 

sistem yang telah diimplementasi terhadap analisis sentimen yang dilakukan 

secara manual oleh manusia. Berbagai macam pengujian dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh masing-masing parameter yang diuji pada setiap pengujian. 

Pengujian hasil analisis sentimen diukur menggunakan konsep precision, recall, 

dan f-measure. 

5.1 Skenario Pengujian 

 Ada 3 aspek pengujian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana 

kemampuan sistem yang telah diimplementasi. Pengujian pertama adalah 

pengujian untuk mengetahui bagaimana kemampuan sistem terhadap berbagai 

macam variasi data latih dan data uji dengan berbagai macam nilai k. Pengujian 

kedua adalah pengujian untuk mengetahui pengaruh besarnya data latih terhadap 

akurasi sistem. Pengujian ketiga adalah pengujian untuk mengetahui akurasi 

metode klasifikasi NWKNN dalam melakukan klasifikasi pada data yang tidak 

seimbang. Setiap pengujian menggunakan data yang berbeda sesuai dengan tujuan 

pengujian tersebut. Selain itu pengujian juga membandingkan akurasi hasil 

analisis sentimen menggunakan metode NWKNN dengan akurasi hasil analisis 

sentimen menggunakan metode KNN. Nilai exponent yang digunakan adalah 4, 

nilai ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Songbo Tan dimana f-

measure tertinggi saat melakukan klasifikasi didapatkan pada saat nilai exponent 

adalah 4 [TAN-05]. 

5.1.1 Skenario Pengujian Kemampuan Sistem Terhadap Variasi Data Latih 

dan Data Uji dengan Berbagai Macam Nilai K 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan sistem 

terhadap berbagai macam variasi data latih dan data uji dengan berbagai macam 

nilai k. Nilai k yang digunakan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 20, 

25, 30, 40, dan 50. Nilai akurasi pengujian dilakukan dengan mengambil nilai 

rata-rata dari 3 kali uji coba dengan data yang diambil secara acak pada setiap 
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skenario pengujian. Data opini dibagi secara acak menjadi data latih dan data uji 

dengan jumlah sesuai perbandingan yang digunakan yaitu 80%:20%, 70%:30%, 

50%:50%, 30%:70%, dan 20%:80% dari keseluruhan data opini berjumlah 290 

data. Jumlah data setiap skenario pada pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 5.1. 

Tabel 5.1  Jumlah Data Setiap Skenario Pengujian 1 

Skenario Perbandingan Jumlah Data Latih Jumlah Data Uji 

1 80%:20% 232 58 

2 70%:30% 203 87 

3 50%:50% 145 145 

4 30%:70% 87 203 

5 20%:80% 58 232 

5.1.2 Skenario Pengujian untuk Mengetahui Pengaruh Besarnya Data 

Latih 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh besarnya data latih 

terhadap akurasi sistem. Nilai k yang digunakan diambil berdasarkan nilai k yang 

menghasilkan f-measure NWKNN dan f-measure KNN terbesar pada hasil 

pengujian sebelumnya. Data opini dibagi menjadi data latih dan data uji dengan 

jumlah sesuai perbandingan yang digunakan yaitu 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, dan 5:1. 

Jumlah data setiap skenario pada pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 5.2. 

Tabel 5.2  Jumlah Data Setiap Skenario Pengujian 2 

Skenario Perbandingan Jumlah Data Latih Jumlah Data Uji 

1 1:1 40 40 

2 2:1 80 40 

3 3:1 120 40 

4 4:1 160 40 

5 5:1 200 40 

5.1.3 Skenario Pengujian pada Data yang Tidak Seimbang 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui akurasi metode klasifikasi 

NWKNN dalam melakukan klasifikasi pada data yang tidak seimbang. Hasil 

akurasi metode klasifikasi NWKNN dibandingkan dengan hasil akurasi metode 

klasifikasi KNN. Nilai k yang digunakan diambil berdasarkan nilai k yang 

menghasilkan f-measure NWKNN dan f-measure KNN terbesar pada hasil 

pengujian sebelumnya. Data opini dibagi menjadi data latih dan data uji dengan 
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perbandingan kelas pada data latih yang tidak seimbang. Jumlah data setiap 

skenario pada pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 5.3. 

Tabel 5.3  Jumlah Data Setiap Skenario Pengujian 3 

Skenario 
Data Latih Data Uji 

Positif Negatif Jumlah Positif Negatif Jumlah 

1 90 10 100 5 5 10 

2 10 90 100 5 5 10 

5.2 Hasil Pengujian dan Analisis 

5.2.1 Hasil Pengujian Kemampuan Sistem Terhadap Variasi Data Latih 

dan Data Uji dengan Berbagai Macam Nilai K 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kemampuan sistem 

terhadap berbagai macam variasi data latih dan data uji dengan berbagai macam 

nilai k. Tabel 5.4 adalah hasil pengujian 1 skenario 1 yang menunjukkan nilai 

rata-rata precision, recall, dan f-measure dari 3 kali pengujian dengan 

menggunakan 232 data latih dan 58 data uji dengan berbagai nilai k. 

Tabel 5.4  Hasil Pengujian 1 pada Skenario 1 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.658 0.680 0.632 0.827 0.800 0.800 

2 0.658 0.680 0.632 0.827 0.826 0.814 

3 0.722 0.729 0.712 0.866 0.813 0.829 

4 0.722 0.729 0.712 0.847 0.842 0.836 

5 0.733 0.755 0.728 0.870 0.839 0.848 

6 0.733 0.755 0.728 0.836 0.834 0.825 

7 0.724 0.743 0.716 0.855 0.827 0.835 

8 0.724 0.743 0.716 0.842 0.838 0.830 

9 0.699 0.716 0.680 0.827 0.808 0.801 

10 0.699 0.716 0.680 0.830 0.815 0.809 

12 0.810 0.795 0.766 0.825 0.812 0.803 

13 0.827 0.808 0.801 0.830 0.815 0.809 

15 0.831 0.820 0.810 0.827 0.830 0.819 

20 0.828 0.826 0.817 0.823 0.823 0.812 

25 0.813 0.801 0.796 0.814 0.812 0.805 

30 0.822 0.812 0.808 0.831 0.828 0.822 

40 0.827 0.820 0.816 0.830 0.832 0.824 

50 0.814 0.804 0.801 0.835 0.836 0.830 
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Rata-Rata 0.758 0.763 0.742 0.836 0.824 0.820 

Pada skenario 1, f-measure NWKNN tertinggi didapatkan pada nilai k=5 

yaitu 0,848 dan terendah pada nilai k=1 yaitu 0,800. Untuk KNN, f-measure KNN 

tertinggi didapatkan pada nilai k=20 yaitu 0,817 dan terendah pada nilai k=1 dan 

k=2 yaitu 0,632. Rata-rata hasil pengujian terhadap semua k pada skenario ini 

menunjukan bahwa metode NWKNN menunjukan nilai  precision, recall, dan f-

measure lebih baik daripada metode KNN. Gambar 5.1 merupakan grafik yang 

menggambarkan hasil pengujian 1 skenario 1. 

 

Gambar 5.1  Grafik Hasil Pengujian 1 pada Skenario 1 

Tabel 5.5 adalah hasil pengujian 1 skenario 2 yang menunjukkan nilai 

rata-rata precision, recall, dan f-measure dari 3 kali pengujian dengan 

menggunakan 203 data latih dan 87 data uji dengan berbagai nilai k. 

Tabel 5.5  Hasil Pengujian 1 pada Skenario 2 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.662 0.669 0.656 0.830 0.775 0.787 

2 0.662 0.669 0.656 0.838 0.823 0.827 

3 0.749 0.726 0.723 0.855 0.800 0.813 

4 0.749 0.726 0.723 0.849 0.820 0.828 

5 0.699 0.706 0.688 0.858 0.812 0.825 

6 0.699 0.706 0.688 0.849 0.820 0.828 

7 0.680 0.689 0.670 0.832 0.794 0.804 

8 0.680 0.689 0.670 0.828 0.796 0.806 
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9 0.716 0.716 0.705 0.824 0.786 0.796 

10 0.716 0.716 0.705 0.822 0.787 0.796 

12 0.815 0.777 0.787 0.810 0.792 0.796 

13 0.812 0.784 0.789 0.806 0.790 0.792 

15 0.808 0.786 0.790 0.818 0.800 0.803 

20 0.826 0.810 0.814 0.824 0.812 0.815 

25 0.835 0.819 0.822 0.838 0.826 0.827 

30 0.835 0.819 0.822 0.842 0.830 0.831 

40 0.824 0.802 0.807 0.842 0.830 0.831 

50 0.827 0.808 0.813 0.835 0.818 0.822 

Rata-rata 0.755 0.745 0.740 0.833 0.806 0.813 

 

Pada skenario 2, f-measure NWKNN tertinggi didapatkan pada nilai k=30 

dan k=40 yaitu 0,831, terendah pada nilai k=1 yaitu 0,787. Untuk KNN, f-

measure KNN tertinggi didapatkan pada nilai k=25 dan k=30 yaitu 0,822, 

terendah pada nilai k=1 dan k=2 yaitu 0,656. Rata-rata hasil pengujian terhadap 

semua k pada skenario ini menunjukan bahwa metode NWKNN menunjukan nilai  

precision, recall, dan f-measure lebih baik daripada metode KNN. Gambar 5.2 

merupakan grafik yang  menggambarkan hasil pengujian 1 skenario 2. 

 

Gambar 5.2  Grafik Hasil Pengujian 1 pada Skenario 2 

Tabel 5.6 adalah hasil pengujian 1 skenario 3 yang menunjukkan nilai 

rata-rata precision, recall, dan f-measure dari 3 kali pengujian dengan 

menggunakan 145 data latih dan 145 data uji dengan berbagai nilai k. 
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Tabel 5.6  Hasil Pengujian 1 pada Skenario 3 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.659 0.669 0.657 0.837 0.764 0.780 

2 0.659 0.669 0.657 0.839 0.802 0.814 

3 0.718 0.694 0.696 0.843 0.763 0.779 

4 0.718 0.694 0.696 0.844 0.793 0.806 

5 0.681 0.693 0.679 0.866 0.788 0.806 

6 0.681 0.693 0.679 0.847 0.789 0.804 

7 0.651 0.659 0.649 0.852 0.754 0.770 

8 0.651 0.659 0.649 0.840 0.786 0.798 

9 0.745 0.707 0.711 0.835 0.763 0.774 

10 0.745 0.707 0.711 0.837 0.770 0.781 

12 0.845 0.769 0.781 0.817 0.790 0.797 

13 0.819 0.789 0.797 0.821 0.796 0.803 

15 0.818 0.790 0.798 0.822 0.796 0.803 

20 0.813 0.790 0.796 0.813 0.790 0.796 

25 0.824 0.797 0.805 0.814 0.795 0.800 

30 0.817 0.789 0.797 0.819 0.796 0.804 

40 0.833 0.776 0.787 0.824 0.796 0.805 

50 0.847 0.775 0.790 0.821 0.777 0.787 

Rata-rata 0.751 0.729 0.730 0.833 0.784 0.795 

Pada skenario 3, f-measure NWKNN tertinggi didapatkan pada nilai k=2 

yaitu 0,814, terendah pada nilai k=7 yaitu 0,770. Untuk KNN, f-measure KNN 

tertinggi didapatkan pada nilai k=25 yaitu 0,805, terendah pada nilai k=7 dan k=8 

yaitu 0,649. Rata-rata hasil pengujian terhadap semua k pada skenario ini 

menunjukan bahwa metode NWKNN menunjukan nilai  precision, recall, dan f-

measure lebih baik daripada metode KNN. Gambar 5.3 merupakan grafik yang 

menggambarkan hasil pengujian 1 skenario 3. 
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Gambar 5.3  Grafik Hasil Pengujian 1 pada Skenario 3 

Tabel 5.7 adalah hasil pengujian 1 skenario 4 yang menunjukkan nilai 

rata-rata precision, recall, dan f-measure dari 3 kali pengujian dengan 

menggunakan 87 data latih dan 203 data uji dengan berbagai nilai k. 

Tabel 5.7  Hasil Pengujian 1 pada Skenario 4 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.724 0.720 0.707 0.831 0.775 0.789 

2 0.724 0.720 0.707 0.811 0.815 0.812 

3 0.755 0.757 0.728 0.825 0.811 0.816 

4 0.755 0.757 0.728 0.814 0.820 0.817 

5 0.810 0.800 0.802 0.810 0.800 0.802 

6 0.810 0.800 0.802 0.806 0.808 0.807 

7 0.805 0.805 0.804 0.805 0.805 0.804 

8 0.805 0.805 0.804 0.803 0.805 0.803 

9 0.802 0.801 0.801 0.802 0.801 0.801 

10 0.802 0.801 0.801 0.801 0.802 0.801 

12 0.801 0.797 0.798 0.796 0.798 0.796 

13 0.794 0.795 0.794 0.795 0.802 0.798 

15 0.807 0.806 0.806 0.799 0.803 0.800 

20 0.806 0.796 0.799 0.804 0.800 0.801 

25 0.814 0.788 0.797 0.807 0.793 0.798 

30 0.825 0.784 0.795 0.806 0.789 0.796 

40 0.840 0.762 0.778 0.819 0.774 0.786 

50 0.683 0.668 0.645 0.833 0.758 0.777 

Rata-rata 0.787 0.776 0.772 0.809 0.798 0.800 
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Pada skenario 4, f-measure NWKNN tertinggi didapatkan pada nilai k=4 

yaitu 0,817, terendah pada nilai k=50 yaitu 0,777. Untuk KNN, f-measure KNN 

tertinggi didapatkan pada nilai k=15 yaitu 0,806, terendah pada nilai k=50 yaitu 

0,645. Rata-rata hasil pengujian terhadap semua k pada skenario ini menunjukan 

bahwa metode NWKNN menunjukan nilai  precision, recall, dan f-measure lebih 

baik daripada metode KNN. Gambar 5.4 merupakan grafik yang menggambarkan 

hasil pengujian 1 skenario 4. 

 

Gambar 5.4  Grafik Hasil Pengujian 1 pada Skenario 4 

Tabel 5.8 adalah hasil pengujian 1 skenario 5 yang menunjukkan nilai 

rata-rata precision, recall, dan f-measure dari 3 kali pengujian dengan 

menggunakan 58 data latih dan 232 data uji dengan berbagai nilai k. 

Tabel 5.8  Hasil Pengujian 1 pada Skenario 5 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.656 0.671 0.637 0.787 0.768 0.771 

2 0.656 0.671 0.637 0.801 0.766 0.772 

3 0.716 0.734 0.701 0.801 0.801 0.798 

4 0.716 0.734 0.701 0.808 0.802 0.799 

5 0.802 0.811 0.805 0.799 0.809 0.802 

6 0.802 0.811 0.805 0.807 0.798 0.798 

7 0.809 0.823 0.814 0.809 0.823 0.814 

8 0.809 0.823 0.814 0.804 0.799 0.799 

9 0.823 0.829 0.826 0.813 0.822 0.818 
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10 0.823 0.829 0.826 0.823 0.828 0.825 

12 0.819 0.821 0.820 0.821 0.822 0.821 

13 0.820 0.817 0.818 0.820 0.818 0.819 

15 0.826 0.817 0.820 0.824 0.821 0.822 

20 0.840 0.805 0.814 0.826 0.804 0.810 

25 0.816 0.731 0.721 0.824 0.799 0.806 

30 0.650 0.698 0.666 0.824 0.774 0.788 

40 0.626 0.705 0.655 0.827 0.796 0.799 

50 0.598 0.594 0.518 0.825 0.795 0.797 

Rata-rata 0.756 0.762 0.744 0.814 0.802 0.803 

Pada skenario 5, f-measure NWKNN tertinggi didapatkan pada nilai k=10 

yaitu 0,825, terendah pada nilai k=1 yaitu 0,771. Untuk KNN, f-measure KNN 

tertinggi didapatkan pada nilai k=9 dan k=10 yaitu 0,826, terendah pada nilai 

k=50 yaitu 0,518. Rata-rata hasil pengujian terhadap semua k pada skenario ini 

menunjukan bahwa metode NWKNN menunjukan nilai  precision, recall, dan f-

measure lebih baik daripada metode KNN. Gambar 5.5 merupakan grafik yang 

menggambarkan hasil pengujian 1 skenario 5. 

 

Gambar 5.5  Grafik Hasil Pengujian 1 pada Skenario 5 

Tabel 5.9 adalah rata-rata hasil pengujian 1 yang menunjukkan nilai 

precision, recall, dan f-measure dari semua skenario. 
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Tabel 5.9  Rata-Rata Hasil Pengujian 1 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.672 0.682 0.658 0.823 0.776 0.785 

2 0.672 0.682 0.658 0.823 0.807 0.808 

3 0.732 0.728 0.712 0.838 0.798 0.807 

4 0.732 0.728 0.712 0.832 0.815 0.817 

5 0.745 0.753 0.740 0.841 0.809 0.817 

6 0.745 0.753 0.740 0.829 0.810 0.812 

7 0.734 0.744 0.731 0.831 0.801 0.806 

8 0.734 0.744 0.731 0.823 0.805 0.807 

9 0.757 0.754 0.744 0.820 0.796 0.798 

10 0.757 0.754 0.744 0.823 0.801 0.802 

12 0.818 0.792 0.790 0.814 0.802 0.803 

13 0.814 0.799 0.800 0.814 0.804 0.804 

15 0.818 0.804 0.805 0.818 0.810 0.810 

20 0.822 0.806 0.808 0.818 0.806 0.807 

25 0.820 0.787 0.788 0.819 0.805 0.807 

30 0.790 0.780 0.778 0.825 0.803 0.808 

40 0.790 0.773 0.769 0.828 0.806 0.809 

50 0.754 0.730 0.713 0.830 0.797 0.803 

Rata-rata 0.761 0.755 0.746 0.825 0.803 0.806 

Pada rata-rata hasil pengujian 1, f-measure NWKNN tertinggi didapatkan 

pada nilai k=4 dan k=5 yaitu 0,817, terendah pada nilai k=1 yaitu 0,785. Untuk 

KNN, f-measure KNN tertinggi didapatkan pada nilai k=20 yaitu 0,808, terendah 

pada nilai k=1 dan k=2 yaitu 0,658. Rata-rata hasil pengujian 1 terhadap semua k 

menunjukan bahwa metode NWKNN menunjukan nilai  precision, recall, dan f-

measure lebih baik daripada metode KNN. Gambar 5.6 merupakan grafik yang 

menggambarkan rata-rata hasil pengujian 1. 
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Gambar 5.6  Grafik Rata-Rata Hasil Pengujian 1 

Pada pengujian 1, f-measure NWKNN tertinggi terjadi pada saat 

perbandingan data latih dan data uji sebesar 80%:20% yaitu 0.848, f-measure 

NWKNN terendah terjadi pada saat perbandingan sebesar 50%:50% yaitu 0.770. 

Untuk KNN, f-measure KNN tertinggi terjadi pada saat perbandingan data latih 

dan data uji sebesar 20%:80% yaitu 0.826, f-measure KNN terendah juga terjadi 

pada saat perbandingan sebesar 20%:80% yaitu 0.518. Hal ini menunjukkan 

metode NWKNN lebih stabil jika dibandingkan dengan metode KNN dimana 

jangkauan f-measure NWKNN hanya sebesar 0.078, lebih kecil daripada 

jangkauan f-measure KNN sebesar 0.308. Rata-rata hasil pengujian 1 dari semua 

skenario juga menunjukan metode NWKNN lebih stabil jika dibandingkan 

dengan metode KNN dimana jangkauan f-measure NWKNN sebesar 0.032, lebih 

kecil daripada jangkauan f-measure KNN sebesar 0.150. 

Gambar 5.1 sampai 5.5 menggambarkan grafik dengan pola yang sama 

dari setiap skenario pengujian 1, metode NWKNN lebih stabil pada semua 

skenario dengan berbagai macam nilai k, sedangkan metode KNN memiliki f-

measure rendah pada saat nilai k kecil. Pada perbandingan data latih dan data uji 

sebesar 80%:20%, 70%:30%, dan 50%:50%, f-measure KNN menunjukkan 

peningkatan saat k=12. Pada saat perbandingan 30%:70% dan 20%:80%, f-

measure KNN menunjukkan peningkatan saat k=5. Rata-rata hasil pengujian 1 

juga menunjukkan metode NWKNN stabil terhadap berbagai macam nilai k, 
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sedangkan metode KNN memiliki f-measure rendah pada saat nilai k kecil dan 

menunjukkan peningkatan saat k=12. Hal ini dikarenakan pada k kecil, data yang 

masuk pada k tetangga terdekat terlalu sedikit dan belum bisa merepresentasikan 

kelas pada data uji. Hal tersebut tidak berpengaruh jika menggunakan metode 

NWKNN karena metode tersebut melakukan pembobotan terhadap k tetangga 

terdekat terlebih dahulu sebelum melakukan klasifikasi sehingga metode 

NWKNN stabil terhadap berbagai macam nilai k. 

 Variasi data latih dan data uji yang diuji dengan perbandingan data pada 

setiap skenario pada sistem ini tidak menunjukkan peningkatan atau penurunan. 

Hal ini bisa dilihat dari Gambar 5.1 sampai 5.5 yang menggambarkan grafik 

dengan pola yang sama dari setiap skenario pengujian 1. Hal ini dikarenakan 

sistem yang diimplementasi pada penelitian ini menggunakan kamus untuk 

merepresentasikan fitur suatu dokumen. Dokumen diekstrak menggunakan kata 

kunci positif, negatif, negasi positif, dan negasi negatif yang dilihat dari kamus 

dan dihitung jumlah kata tersebut dalam suatu dokumen. Hal tersebut 

menyebabkan adanya irisan fitur pada setiap data yang dapat merepresentasikan 

suatu dokumen dalam sentimen positif atau negatif. 

5.2.2 Hasil Pengujian untuk Mengetahui Pengaruh Besarnya Data Latih 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh besarnya data latih 

terhadap akurasi sistem. Nilai k yang digunakan diambil berdasarkan nilai k yang 

menghasilkan f-measure NWKNN dan f-measure KNN terbesar pada hasil 

pengujian sebelumnya yaitu k=5 yang didapatkan dari f-measure NWKNN 

terbesar dan k=20 yang didapatkan  dari f-measure KNN terbesar. Tabel 5.10 

adalah hasil pengujian 2 yang menunjukkan nilai precision, recall, dan f-measure 

dengan nilai k=5. 

Tabel 5.10  Hasil Pengujian 2 dengan Nilai K=5 

Perbandingan 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1:1 0.793 0.802 0.795 0.844 0.844 0.844 

2:1 0.817 0.823 0.819 0.873 0.865 0.868 

3:1 0.871 0.885 0.873 0.919 0.927 0.923 

4:1 0.821 0.833 0.822 0.868 0.875 0.871 
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5:1 0.881 0.896 0.874 0.921 0.938 0.924 

Rata-Rata 0.837 0.848 0.837 0.885 0.890 0.886 

Pada hasil pengujian 2 dengan nilai k=5, f-measure NWKNN tertinggi 

didapatkan pada saat perbandingan data latih dan data uji sebesar 5:1 yaitu 0,924, 

terendah pada saat perbandingan 1:1 yaitu 0,844. Untuk KNN, f-measure KNN 

tertinggi didapatkan pada saat perbandingan 5:1 yaitu 0,874, terendah pada saat 

perbandingan 1:1 yaitu 0,795. Rata-rata hasil pengujian 2 dengan nilai k=5 ini 

menunjukan bahwa metode NWKNN menunjukan nilai  precision, recall, dan f-

measure lebih baik daripada metode KNN. Gambar 5.7 merupakan grafik yang 

menggambarkan hasil pengujian 2 dengan nilai k=5. 

 

Gambar 5.7  Grafik Hasil Pengujian 2 dengan Nilai K=5 

Tabel 5.11 adalah hasil pengujian 2 yang menunjukkan nilai precision, 

recall, dan f-measure dengan nilai k=20. 

Tabel 5.11  Hasil Pengujian 2 dengan Nilai K= 20 

Perbandingan 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1:1 0.797 0.781 0.787 0.797 0.781 0.787 

2:1 0.767 0.76 0.763 0.797 0.781 0.787 

3:1 0.740 0.740 0.740 0.797 0.781 0.787 

4:1 0.766 0.771 0.768 0.820 0.813 0.816 

5:1 0.82 0.813 0.816 0.844 0.844 0.844 

Rata-Rata 0.778 0.773 0.775 0.811 0.800 0.804 

Pada hasil pengujian 2 dengan nilai k=20, f-measure NWKNN tertinggi 

didapatkan pada saat perbandingan data latih dan data uji sebesar 5:1 yaitu 0,844, 
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terendah pada saat perbandingan 1:1, 2:1, dan 3:1 yaitu 0,787. Untuk KNN, f-

measure KNN tertinggi didapatkan pada saat perbandingan 5:1 yaitu 0,813, 

terendah pada saat perbandingan 3:1 yaitu 0,740. Rata-rata hasil pengujian 2 

dengan nilai k=20 ini menunjukan bahwa metode NWKNN menunjukan nilai  

precision, recall, dan f-measure lebih baik daripada metode KNN. Gambar 5.8 

merupakan grafik yang menggambarkan hasil pengujian 2 dengan nilai k=20. 

 

 

Gambar 5.8  Grafik Hasil Pengujian 2 dengan Nilai K=20 

Tabel 5.12 adalah rata-rata hasil pengujian 2 yang menunjukkan nilai 

precision, recall, dan f-measure dengan nilai k=5 dan k=20. 

Tabel 5.12  Rata-Rata Hasil Pengujian 2 

Perbandingan 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1:1 0.795 0.792 0.791 0.821 0.813 0.816 

2:1 0.792 0.792 0.791 0.835 0.823 0.828 

3:1 0.806 0.813 0.807 0.858 0.854 0.855 

4:1 0.794 0.802 0.795 0.844 0.844 0.844 

5:1 0.851 0.855 0.845 0.883 0.891 0.884 

Rata-rata 0.807 0.810 0.806 0.848 0.845 0.845 

Pada rata-rata hasil pengujian 2, f-measure NWKNN tertinggi didapatkan 

pada saat perbandingan data latih dan data uji sebesar 5:1 yaitu 0,884, terendah 

pada saat perbandingan 1:1 yaitu 0,816. Untuk KNN, f-measure KNN tertinggi 
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didapatkan pada saat perbandingan 5:1 yaitu 0,845, terendah pada saat 

perbandingan 1:1 dan 2:1 yaitu 0,791. Rata-rata hasil pengujian 2 ini menunjukan 

bahwa metode NWKNN menunjukan nilai  precision, recall, dan f-measure lebih 

baik daripada metode KNN. Gambar 5.9 merupakan grafik yang menggambarkan 

rata-rata hasil pengujian 2. 

 

Gambar 5.9  Grafik Rata-Rata Hasil Pengujian 2 

Pada Gambar 5.7 sampai 5.9, f-measure NWKNN dan KNN tidak 

menunjukan peningkatan atau penurunan seiring dengan bertambahnya data latih 

yang digunakan. Gambar 5.9 yang merupakan grafik rata-rata hasil pengujian 2 

menunjukan f-measure NWKNN pada saat perbandingan data latih dan data uji 

2:1, 3:1, dan 5:1 mengalami peningkatan, pada saat perbandingan 4:1 mengalami 

penurunan. Untuk KNN, pada saat perbandingan data latih dan data uji 3:1 dan 

4:1 mengalami peningkatan, pada saat perbandingan 4:1 mengalami penurunan. 

 Besarnya data latih yang digunakan tidak menunjukkan peningkatan atau 

penurunan pada akurasi sistem ini berhubungan dengan pengujian sebelumnya 

dimana variasi data latih dan data uji pada sistem ini tidak menunjukkan pengaruh 

yang besar. Hal ini dikarenakan sistem yang diimplementasi pada penelitian ini 

menggunakan kamus untuk merepresentasikan fitur suatu dokumen. Dokumen 

diekstrak menggunakan kata kunci positif, negatif, negasi positif, dan negasi 

negatif yang dilihat dari kamus dan dihitung jumlah kata tersebut dalam suatu 

dokumen. Hal tersebut menyebabkan adanya irisan fitur pada setiap data yang 
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dapat merepresentasikan suatu dokumen dalam sentimen positif atau negatif. 

Pengujian ini akan berbanding terbalik jika fitur yang digunakan adalah kata dari 

dokumen latih. Jika fitur yang digunakan adalah kata, maka semakin besar data 

latih akan mempengaruhi akurasi sistem karena semakin banyak dokumen sebagai 

data latih semakin banyak juga kata digunakan untuk merepresentasikan sebuah 

dokumen. 

5.2.3 Hasil Pengujian pada Data yang Tidak Seimbang 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui akurasi metode klasifikasi 

NWKNN dalam melakukan klasifikasi pada data yang tidak seimbang. Hasil 

akurasi metode klasifikasi NWKNN dibandingkan dengan hasil akurasi metode 

klasifikasi KNN. Nilai k yang digunakan diambil berdasarkan nilai k yang 

menghasilkan f-measure NWKNN dan f-measure KNN terbesar pada hasil 

pengujian sebelumnya yaitu k=5 yang didapatkan dari f-measure NWKNN 

terbesar dan k=20 yang didapatkan  dari f-measure KNN terbesar. Tabel 5.13 

adalah hasil pengujian 3 yang menunjukkan nilai precision, recall, dan f-measure 

dengan nilai k=5. 

Tabel 5.13  Hasil Pengujian 3 dengan Nilai K=5 

Skenario 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.813 0.7 0.67 0.917 0.9 0.899 

2 0.778 0.6 0.524 0.917 0.9 0.899 

Pada hasil pengujian 3 dengan nilai k=5, metode NWKNN dapat 

melakukan analisis sentimen dengan f-measure mencapai 0.899 pada kedua 

skenario, sedangkan metode KNN dapat melakukan analisis sentimen dengan f-

measure hanya sebesar 0.67 pada skenario 1 dan 0.524 pada skenario 2. Hasil 

pengujian 3 dengan nilai k=5 ini menunjukan bahwa metode NWKNN 

menunjukan nilai  precision, recall, dan f-measure lebih baik daripada metode 

KNN dalam menangani data yang tidak seimbang. Gambar 5.10 merupakan grafik 

yang menggambarkan hasil pengujian 3 dengan nilai k=5. 
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Gambar 5.10  Grafik Hasil Pengujian 3 dengan Nilai K=5 

Tabel 5.14 adalah hasil pengujian 3 yang menunjukkan nilai precision, 

recall, dan f-measure dengan nilai k=20. 

Tabel 5.14  Hasil Pengujian 3 dengan Nilai K= 20 

Skenario 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.25 0.5 0.333 0.857 0.8 0.792 

2 0.25 0.5 0.333 0.917 0.9 0.899 

Pada hasil pengujian 3 dengan nilai k=20, metode NWKNN dapat 

melakukan analisis sentimen dengan f-measure mencapai 0.792 pada skenario 1 

dan 0.899 pada skenario 2, sedangkan metode KNN dapat melakukan analisis 

sentimen dengan f-measure hanya sebesar 0.333 pada kedua skenario. Hasil 

pengujian 3 dengan nilai k=20 ini menunjukan bahwa metode NWKNN 

menunjukan nilai  precision, recall, dan f-measure lebih baik daripada metode 

KNN dalam menangani data yang tidak seimbang. Gambar 5.11 merupakan grafik 

yang menggambarkan hasil pengujian 3 dengan nilai k=20. 
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Gambar 5.11  Grafik Hasil Pengujian 3 dengan Nilai K=20 

Tabel 5.15 adalah rata-rata hasil pengujian 3 yang menunjukkan nilai 

precision, recall, dan f-measure dengan nilai k=5 dan k=20. 

Tabel 5.15  Rata-Rata Hasil Pengujian 3 

Skenario 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.532 0.600 0.502 0.887 0.850 0.846 

2 0.514 0.550 0.429 0.917 0.900 0.899 

Pada rata-rata hasil pengujian 3, metode NWKNN dapat melakukan 

analisis sentimen dengan f-measure mencapai 0.846 pada skenario 1 dan 0.899 

pada skenario 2, sedangkan metode KNN dapat melakukan analisis sentimen 

dengan f-measure hanya sebesar 0.502 pada skenario 1 dan 0.429 pada skenario 2. 

Rata-rata hasil pengujian 3 ini menunjukan bahwa metode NWKNN menunjukan 

nilai  precision, recall, dan f-measure lebih baik daripada metode KNN dalam 

menangani data yang tidak seimbang. Gambar 5.12 merupakan grafik yang 

menggambarkan rata-rata hasil pengujian 3. 
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Gambar 5.12  Grafik Rata-Rata Hasil Pengujian 3 

Pada pengujian 3, f-measure NWKNN menunjukan hasil yang lebih baik 

daripada f-measure KNN. Metode NWKNN mampu menangani masalah data 

yang tidak terdistribusi secara rata (tidak seimbang) dimana f-measure NWKNN 

tertinggi pada rata-rata hasil pengujian 3 mencapai 0.899 sedangkan f-measure 

KNN tertinggi hanya mencapai 0.502. Hal ini dikarenakan metode NWKNN 

melakukan pembobotan dimana k tetangga yang berasal dari kelas mayoritas akan 

diberi bobot kecil dan k tetangga minoritas akan diberi bobot besar. Hasil 

pengujian 3 ini sama seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Songbo Tan 

[TAN-05] dimana NWKNN mampu melakukan klasifikasi dan memiliki kinerja 

yang baik untuk menyelesaikan masalah data teks yang tidak terdistribusi secara 

rata. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai analisis sentimen opini film 

berbahasa Indonesia berbasis kamus menggunakan metode klasifikasi Neighbor-

Weighted K-nearest Neighbor (NWKNN), dapat disimpulkan bahwa: 

1. Metode klasifikasi Neighbor-Weighted K-nearest Neighbor (NWKNN) 

dapat diterapkan pada proses analisis sentimen opini film berbahasa 

Indonesia berbasis kamus. Sebelum dilakukan proses NWKNN, dokumen 

melalui berbagai tahapan meliputi tokenisasi, normalisasi kata, filtering, 

dan stemming. Dokumen juga diekstrak menggunakan kata kunci positif, 

negatif, negasi positif, dan negasi negatif yang dilihat dari kamus dan 

dihitung jumlah kata tersebut dalam suatu dokumen. 

2. Hasil evaluasi kemampuan sistem terhadap variasi data latih dan data uji 

dengan berbagai macam nilai k menunjukkan metode NWKNN cenderung 

lebih stabil jika dibandingkan dengan metode KNN dimana  rata-rata hasil 

pengujian mendapatkan jangkauan f-measure NWKNN sebesar 0.032 

dengan f-measure NWKNN tertinggi mencapai 0,817, jangkauan tersebut 

lebih kecil daripada jangkauan f-measure KNN sebesar 0.150 dengan f-

measure tertinggi mencapai 0,808. 

3. Besarnya data latih tidak meningkatkan akurasi sistem. Hal ini 

dikarenakan sistem menggunakan kamus untuk merepresentasikan fitur 

suatu dokumen yang menyebabkan adanya irisan fitur pada setiap data 

yang dapat merepresentasikan suatu dokumen dalam sentimen positif atau 

negatif. 

4. Metode NWKNN mampu menangani masalah data yang tidak terdistribusi 

secara rata (tidak seimbang) dimana rata-rata f-measure NWKNN 

mencapai 0.899 sedangkan rata-rata f-measure KNN tertinggi hanya 

mencapai 0.502. 
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6.2  Saran 

Pada penelitian ini terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan dan 

dijadikan sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya, antara lain adalah: 

1. Analisis sentimen untuk opini film mengacu pada genre film tertentu, 

pernyataan pada satu genre mungkin akan berbeda makna dengan 

pernyataan yang sama pada genre yang berbeda. Sebagai contoh, 

pernyataan sedih pada film bergenre drama yang menyentuh hati adalah 

positif, tapi negatif jika „sedih‟ dinyatakan pada film yang memiliki genre 

komedi. 

2. Penelitian ini menggunakan 290 data opini yang merupakan komentar 

video dari http://youtube.com. Penggunaan data dari berbagai sumber akan 

menambah besarnya variasi data sehingga ruang lingkup penelitian bisa 

menjadi lebih luas. 

3. Analisis sentimen pada penelitian ini belum memperhatikan semantik 

yaitu makna kata dan kalimat. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan 

makna kata dan kalimat untuk menentukan sentimen suatu dokumen agar 

didapat hasil yang lebih baik. 

  

http://youtube.com/


 

86 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[ARI-01] Arifin, Agus Zainal, Setiono, Ari Novan. 2001, “Klasifikasi 

Dokumen Berita Kejadian Berbahasa Indonesia dengan Algoritma 

Single Pass Clustering”, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), 

Surabaya. 

[BIN-10] Bing Liu. 2010, “Sentiment Analysis and Subjectivity”, Handbook of 

natural language processing 2: 627-666. 

[BOP-08] Bo Pang, dan Lillian Lee. 2008, “Opinion Mining and Sentiment 

Analysis”, Foundations and trends in information retrieval 2.1-2: 1-

135. 

[BOP-02] Bo Pang, Lillian Lee, and Shivakumar Vaithyanathan. 2002. Thumbs 

up? Sentiment Classification using Machine Learning, in 

Proceedings of the ACL-02 conference on Empirical methods in 

natural language processing, vol. Volume 10, pp. 79–86, 

Morristown, NJ, USA. 

[DES-09] Destuardi, I. dan Sumpeno, S. 2009, “Klasifikasi Emosi Untuk Teks 

Bahasa Indonesia Menggunakan Metode Naïve Bayes”, Seminar 

Nasional Pascasarjana Institute Teknologi Sepuluh November, 

Surabaya. 

[HAN-01] Han, Eui-Hong (Sam), George Karypis, dan Vipin Kumar. 2001, 

“Text Categorization Using Weight Adjusted k-Nearest Neighbor 

Classification *”, Springer Berlin Heidelberg. 

[HAT-10] Hatta, Ahmad, Nana Ramadijanti, Afrida Helen. 2010, “Rancang 

Bangun Sistem Pengelolaan Dokumen-dokumen Penting 

Menggunakan Text Mining”, Politeknik Elektronika Negeri 

Surabaya. 

[HUS-10] Husni. 2010, “IR dan Klasifikasi”, Diktat Kuliah Teknik Informatika 

Universitas Trunojoyo. 



87 

 

 

[MAN-09] Manning, Christopher D., Prabhakar Raghavan, dan Hinrich Schutze. 

2009, “An Introduction to Information Retrieval”, Cambridge 

University Press Cambridge, England. 

[MUS-09] Mustafa, Atika, Ali Akbar, and Ahmer Sultan. 2009, “Knowledge 

Discovery using Text Mining: A Programmable Implementation on 

Information Extraction and Categorization”, International Journal 

of Multimedia and Ubiquitous Engineering Vol. 4, No. 2, April. 

[NUR-13] Nurfalah, Adiyasan. 2013, “Sentiment Analysis Menggunakan 

Pendekatan Lexicon-Based”, http://adiyasan.wordpress.com/ 

2013/02/08/sentiment-analysis-menggunakan-pendekatan-lexicon-

based [16 Des 2013] 

[KAO-07] Kao, Anne dan Stephen R. Poteet. 2007, “Natural Language 

Processing and Text Mining”, Springer, London. 

[LAR-05] Larose, Daniel T. 2005, “Discovering Knowledge in Data: An 

Introduction to Data Mining”. 

[PRA-12] Prasetyo, Eko. 2012, “Data Mining: Konsep dan Aplikasi 

menggunakan Matlab”, Andi. 

[PUT-09] Putri, Yosi Amelia. 2009, “Stemming”,  http://digilib.ittelkom.ac.id/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=574:stemming-

&catid=20:informatika& Itemid=14 [16 Des 2013] 

[SAR-11] Saraswati, Ni Wayan Sumartini. 2011, “Text Mining dengan Metode 

Naive Bayes Classifier dan Support Vector Machines untuk 

Sentiment Analysis”, Tesis Program Pascasarjana Universitas 

Udayana, Denpasar. 

[TAN-05] Tan, Songbo. 2005, “Neighbor-weighted K-nearest neighbor for 

unbalanced text corpus”, Expert Systems with Applications 28 

(2005) 667–671. 

http://adiyasan.wordpress.com/%202013/02/08/sentiment-analysis-menggunakan-pendekatan-lexicon-based%20%5b16
http://adiyasan.wordpress.com/%202013/02/08/sentiment-analysis-menggunakan-pendekatan-lexicon-based%20%5b16
http://adiyasan.wordpress.com/%202013/02/08/sentiment-analysis-menggunakan-pendekatan-lexicon-based%20%5b16
http://digilib.ittelkom.ac.id/%20index.php?option=com_content&view=article&id=574:stemming-&catid=20:informatika&%20Itemid=14%20%5b16
http://digilib.ittelkom.ac.id/%20index.php?option=com_content&view=article&id=574:stemming-&catid=20:informatika&%20Itemid=14%20%5b16
http://digilib.ittelkom.ac.id/%20index.php?option=com_content&view=article&id=574:stemming-&catid=20:informatika&%20Itemid=14%20%5b16


88 

 

 

[TAR-12] Taris Akbar, Hadyan. 2012, “Pengembangan Prototipe Content 

Analysis Untuk Situs Mikroblog Twitter”, Jurusan Teknik 

Informatika, Universitas Gunadarma. 

[WID-11] Widiarsana, I.G.A. Oka dkk. 2011, “Data Mining: Metode 

Klasifikasi K-Nearest Neighbor”, Teknik Elektro Universitas 

Udayana, Bali 

[WIC-13] Wicaksono, Alfan Farizki, Ellen Nio, Sung-Hyon Myaeng. 2013, 

“Unsupervised Approach for Sentiment Analysis on Indonesian 

Movie Reviews”, Dept. of Computer Science, Korea Advanced 

Institute of Science and Technology Daejon, Rep. of Korea. 

 [YOU-13] YouTube. 2013, “About YouTube”, http://www.youtube.com/ 

yt/about [16 Des 2013] 

  

http://www.youtube.com/%20yt/about%20%5b16
http://www.youtube.com/%20yt/about%20%5b16


 

89 

 

LAMPIRAN 

 Lampiran 1  Hasil Pengujian 1 Skenario 1 Uji Coba Ke 1 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.695 0.716 0.684 0.866 0.824 0.839 

2 0.695 0.716 0.684 0.845 0.859 0.851 

3 0.88 0.849 0.861 0.88 0.849 0.861 

4 0.88 0.849 0.861 0.864 0.872 0.868 

5 0.864 0.872 0.868 0.864 0.872 0.868 

6 0.864 0.872 0.868 0.845 0.859 0.851 

7 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 

8 0.847 0.847 0.847 0.864 0.872 0.868 

9 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 

10 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 

12 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 

13 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 0.847 

15 0.864 0.872 0.868 0.864 0.872 0.868 

20 0.864 0.872 0.868 0.864 0.872 0.868 

25 0.823 0.786 0.799 0.814 0.797 0.804 

30 0.823 0.786 0.799 0.839 0.811 0.821 

40 0.839 0.811 0.821 0.847 0.847 0.847 

50 0.797 0.772 0.782 0.847 0.847 0.847 

 

 Lampiran 2  Hasil Pengujian 1 Skenario 1 Uji Coba Ke 2 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.628 0.634 0.619 0.907 0.826 0.843 

2 0.628 0.634 0.619 0.917 0.848 0.865 

3 0.628 0.634 0.619 0.907 0.826 0.843 

4 0.628 0.634 0.619 0.917 0.848 0.865 

5 0.65 0.655 0.637 0.917 0.848 0.865 

6 0.65 0.655 0.637 0.917 0.848 0.865 

7 0.65 0.655 0.637 0.917 0.848 0.865 

8 0.65 0.655 0.637 0.917 0.848 0.865 

9 0.565 0.568 0.563 0.889 0.783 0.799 

10 0.565 0.568 0.563 0.898 0.804 0.821 

12 0.898 0.804 0.821 0.898 0.804 0.821 

13 0.889 0.783 0.799 0.898 0.804 0.821 

15 0.898 0.804 0.821 0.885 0.834 0.847 

20 0.874 0.812 0.826 0.874 0.812 0.826 
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25 0.885 0.834 0.847 0.897 0.855 0.868 

30 0.897 0.855 0.868 0.91 0.877 0.888 

40 0.897 0.855 0.868 0.897 0.855 0.868 

50 0.885 0.834 0.847 0.897 0.855 0.868 

 

 Lampiran 3  Hasil Pengujian 1 Skenario 1 Uji Coba Ke 3 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.65 0.689 0.594 0.708 0.75 0.718 

2 0.65 0.689 0.594 0.718 0.772 0.726 

3 0.659 0.704 0.657 0.81 0.765 0.783 

4 0.659 0.704 0.657 0.761 0.807 0.775 

5 0.684 0.737 0.679 0.829 0.798 0.812 

6 0.684 0.737 0.679 0.745 0.795 0.758 

7 0.674 0.726 0.664 0.8 0.787 0.793 

8 0.674 0.726 0.664 0.745 0.795 0.758 

9 0.685 0.734 0.629 0.745 0.795 0.758 

10 0.685 0.734 0.629 0.745 0.795 0.758 

12 0.685 0.734 0.629 0.731 0.784 0.742 

13 0.745 0.795 0.758 0.745 0.795 0.758 

15 0.731 0.784 0.742 0.731 0.784 0.742 

20 0.745 0.795 0.758 0.731 0.784 0.742 

25 0.731 0.784 0.742 0.731 0.784 0.742 

30 0.745 0.795 0.758 0.745 0.795 0.758 

40 0.745 0.795 0.758 0.745 0.795 0.758 

50 0.761 0.807 0.775 0.761 0.807 0.775 

 

 Lampiran 4  Hasil Pengujian 1 Skenario 2 Uji Coba Ke 1 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.671 0.69 0.672 0.845 0.784 0.804 

2 0.671 0.69 0.672 0.856 0.862 0.859 

3 0.868 0.793 0.815 0.868 0.793 0.815 

4 0.868 0.793 0.815 0.866 0.845 0.854 

5 0.695 0.716 0.697 0.877 0.81 0.832 

6 0.695 0.716 0.697 0.866 0.845 0.854 

7 0.692 0.716 0.689 0.845 0.81 0.824 

8 0.692 0.716 0.689 0.845 0.81 0.824 

9 0.692 0.716 0.689 0.845 0.81 0.824 

10 0.692 0.716 0.689 0.845 0.81 0.824 

12 0.835 0.793 0.808 0.819 0.819 0.819 



91 

 

 

13 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 

15 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 0.819 

20 0.831 0.836 0.833 0.831 0.836 0.833 

25 0.842 0.853 0.847 0.854 0.871 0.861 

30 0.842 0.853 0.847 0.854 0.871 0.861 

40 0.807 0.802 0.804 0.854 0.871 0.861 

50 0.819 0.819 0.819 0.831 0.836 0.833 

 

 Lampiran 5  Hasil Pengujian 1 Skenario 2 Uji Coba Ke 2 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.692 0.691 0.678 0.836 0.798 0.805 

2 0.692 0.691 0.678 0.822 0.804 0.809 

3 0.715 0.714 0.701 0.863 0.822 0.829 

4 0.715 0.714 0.701 0.837 0.814 0.82 

5 0.722 0.717 0.701 0.854 0.825 0.831 

6 0.722 0.717 0.701 0.854 0.825 0.831 

7 0.707 0.704 0.689 0.845 0.811 0.818 

8 0.707 0.704 0.689 0.832 0.817 0.822 

9 0.828 0.801 0.807 0.828 0.801 0.807 

10 0.828 0.801 0.807 0.822 0.804 0.809 

12 0.812 0.791 0.796 0.822 0.804 0.809 

13 0.828 0.801 0.807 0.801 0.803 0.802 

15 0.817 0.807 0.81 0.838 0.834 0.835 

20 0.837 0.814 0.82 0.822 0.804 0.809 

25 0.847 0.828 0.833 0.842 0.831 0.834 

30 0.847 0.828 0.833 0.847 0.828 0.833 

40 0.847 0.828 0.833 0.847 0.828 0.833 

50 0.837 0.814 0.82 0.847 0.828 0.833 

 

Lampiran 6  Hasil Pengujian 1 Skenario 2 Uji Coba Ke 3 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.622 0.627 0.617 0.809 0.743 0.752 

2 0.622 0.627 0.617 0.835 0.804 0.813 

3 0.664 0.67 0.654 0.835 0.785 0.796 

4 0.664 0.67 0.654 0.844 0.8 0.811 

5 0.679 0.684 0.666 0.844 0.8 0.811 

6 0.679 0.684 0.666 0.826 0.79 0.8 

7 0.641 0.646 0.631 0.807 0.762 0.771 

8 0.641 0.646 0.631 0.807 0.762 0.771 
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9 0.627 0.631 0.619 0.798 0.747 0.756 

10 0.627 0.631 0.619 0.798 0.747 0.756 

12 0.798 0.747 0.756 0.789 0.752 0.76 

13 0.788 0.733 0.741 0.798 0.747 0.756 

15 0.788 0.733 0.741 0.798 0.747 0.756 

20 0.809 0.78 0.789 0.819 0.795 0.802 

25 0.817 0.776 0.785 0.817 0.776 0.785 

30 0.817 0.776 0.785 0.826 0.79 0.8 

40 0.817 0.776 0.785 0.826 0.79 0.8 

50 0.826 0.79 0.8 0.826 0.79 0.8 

 

Lampiran 7  Hasil Pengujian 1 Skenario 3 Uji Coba Ke 1 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.632 0.639 0.629 0.853 0.778 0.793 

2 0.632 0.639 0.629 0.865 0.817 0.83 

3 0.618 0.624 0.618 0.87 0.762 0.778 

4 0.618 0.624 0.618 0.882 0.789 0.807 

5 0.649 0.656 0.648 0.897 0.795 0.814 

6 0.649 0.656 0.648 0.886 0.798 0.816 

7 0.632 0.638 0.632 0.89 0.777 0.795 

8 0.632 0.638 0.632 0.897 0.795 0.814 

9 0.599 0.603 0.6 0.88 0.75 0.765 

10 0.599 0.603 0.6 0.894 0.786 0.804 

12 0.884 0.759 0.775 0.809 0.764 0.775 

13 0.82 0.77 0.782 0.821 0.782 0.793 

15 0.831 0.788 0.8 0.837 0.797 0.808 

20 0.837 0.797 0.808 0.837 0.797 0.808 

25 0.843 0.806 0.817 0.848 0.815 0.825 

30 0.843 0.806 0.817 0.838 0.809 0.819 

40 0.86 0.808 0.822 0.843 0.806 0.817 

50 0.886 0.798 0.816 0.843 0.806 0.817 

 

 Lampiran 8  Hasil Pengujian 1 Skenario 3 Uji Coba Ke 2 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.651 0.668 0.651 0.848 0.745 0.768 

2 0.651 0.668 0.651 0.846 0.802 0.818 

3 0.838 0.75 0.772 0.838 0.75 0.772 

4 0.838 0.75 0.772 0.835 0.797 0.811 

5 0.682 0.705 0.678 0.855 0.781 0.803 
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6 0.682 0.705 0.678 0.822 0.776 0.792 

7 0.659 0.679 0.655 0.829 0.755 0.776 

8 0.659 0.679 0.655 0.801 0.787 0.793 

9 0.801 0.787 0.793 0.801 0.787 0.793 

10 0.801 0.787 0.793 0.808 0.797 0.802 

12 0.837 0.813 0.823 0.831 0.823 0.827 

13 0.831 0.823 0.827 0.831 0.823 0.827 

15 0.822 0.818 0.82 0.822 0.818 0.82 

20 0.789 0.792 0.791 0.789 0.792 0.791 

25 0.817 0.803 0.809 0.782 0.787 0.784 

30 0.808 0.797 0.802 0.808 0.797 0.802 

40 0.82 0.797 0.807 0.81 0.792 0.8 

50 0.822 0.776 0.792 0.807 0.777 0.788 

 

 Lampiran 9  Hasil Pengujian 1 Skenario 3 Uji Coba Ke 3 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.693 0.701 0.692 0.811 0.77 0.78 

2 0.693 0.701 0.692 0.805 0.787 0.793 

3 0.699 0.707 0.699 0.822 0.776 0.786 

4 0.699 0.707 0.699 0.814 0.793 0.8 

5 0.711 0.718 0.712 0.845 0.787 0.8 

6 0.711 0.718 0.712 0.833 0.793 0.803 

7 0.662 0.661 0.661 0.836 0.73 0.739 

8 0.662 0.661 0.661 0.822 0.776 0.786 

9 0.836 0.73 0.739 0.825 0.753 0.764 

10 0.836 0.73 0.739 0.81 0.727 0.736 

12 0.815 0.736 0.745 0.812 0.782 0.79 

13 0.806 0.773 0.782 0.812 0.782 0.79 

15 0.8 0.764 0.773 0.806 0.773 0.782 

20 0.812 0.782 0.79 0.812 0.782 0.79 

25 0.812 0.782 0.79 0.812 0.782 0.79 

30 0.8 0.764 0.773 0.812 0.782 0.79 

40 0.82 0.724 0.733 0.818 0.79 0.798 

50 0.834 0.75 0.761 0.812 0.747 0.757 

 

 Lampiran 10  Hasil Pengujian 1 Skenario 4 Uji Coba Ke 1 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.638 0.645 0.639 0.829 0.737 0.754 

2 0.638 0.645 0.639 0.815 0.81 0.812 
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3 0.709 0.719 0.679 0.808 0.811 0.81 

4 0.709 0.719 0.679 0.808 0.814 0.811 

5 0.806 0.796 0.8 0.806 0.796 0.8 

6 0.806 0.796 0.8 0.8 0.792 0.796 

7 0.806 0.796 0.8 0.806 0.796 0.8 

8 0.806 0.796 0.8 0.794 0.788 0.791 

9 0.8 0.792 0.796 0.795 0.785 0.789 

10 0.8 0.792 0.796 0.794 0.788 0.791 

12 0.8 0.792 0.796 0.782 0.783 0.783 

13 0.782 0.783 0.783 0.777 0.78 0.778 

15 0.8 0.792 0.796 0.777 0.78 0.778 

20 0.816 0.794 0.802 0.8 0.792 0.796 

25 0.809 0.778 0.788 0.791 0.776 0.782 

30 0.805 0.771 0.782 0.786 0.769 0.776 

40 0.849 0.738 0.756 0.82 0.76 0.775 

50 0.856 0.729 0.746 0.812 0.736 0.752 

 

 Lampiran 11  Hasil Pengujian 1 Skenario 4 Uji Coba Ke 2 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.704 0.738 0.69 0.836 0.81 0.821 

2 0.704 0.738 0.69 0.792 0.806 0.798 

3 0.717 0.752 0.693 0.829 0.823 0.826 

4 0.717 0.752 0.693 0.803 0.813 0.808 

5 0.797 0.814 0.804 0.797 0.814 0.804 

6 0.797 0.814 0.804 0.797 0.814 0.804 

7 0.797 0.814 0.804 0.797 0.814 0.804 

8 0.797 0.814 0.804 0.797 0.814 0.804 

9 0.792 0.806 0.798 0.797 0.814 0.804 

10 0.792 0.806 0.798 0.797 0.814 0.804 

12 0.792 0.806 0.798 0.797 0.814 0.804 

13 0.792 0.806 0.798 0.797 0.814 0.804 

15 0.792 0.806 0.798 0.797 0.814 0.804 

20 0.786 0.794 0.79 0.792 0.802 0.796 

25 0.819 0.807 0.813 0.824 0.815 0.819 

30 0.826 0.811 0.818 0.831 0.819 0.824 

40 0.826 0.794 0.807 0.821 0.803 0.811 

50 0.879 0.775 0.804 0.864 0.784 0.808 
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Lampiran 12  Hasil Pengujian 1 Skenario 4 Uji Coba Ke 3 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.829 0.778 0.792 0.829 0.778 0.792 

2 0.829 0.778 0.792 0.826 0.828 0.827 

3 0.838 0.8 0.812 0.838 0.8 0.812 

4 0.838 0.8 0.812 0.832 0.832 0.832 

5 0.826 0.79 0.801 0.826 0.79 0.801 

6 0.826 0.79 0.801 0.822 0.819 0.82 

7 0.813 0.805 0.809 0.813 0.805 0.809 

8 0.813 0.805 0.809 0.817 0.812 0.814 

9 0.813 0.805 0.809 0.813 0.805 0.809 

10 0.813 0.805 0.809 0.813 0.805 0.809 

12 0.811 0.794 0.8 0.809 0.796 0.802 

13 0.809 0.796 0.802 0.811 0.811 0.811 

15 0.829 0.82 0.824 0.823 0.816 0.819 

20 0.816 0.8 0.806 0.82 0.807 0.812 

25 0.814 0.779 0.79 0.806 0.787 0.794 

30 0.845 0.77 0.786 0.802 0.78 0.788 

40 0.829 0.778 0.792 0.829 0.778 0.792 

50 0.829 0.778 0.792 0.826 0.828 0.827 

 

Lampiran 13  Hasil Pengujian 1 Skenario 5 Uji Coba Ke 1 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.711 0.73 0.666 0.796 0.822 0.804 

2 0.711 0.73 0.666 0.783 0.768 0.774 

3 0.711 0.73 0.666 0.796 0.822 0.804 

4 0.711 0.73 0.666 0.796 0.822 0.804 

5 0.796 0.822 0.804 0.791 0.815 0.799 

6 0.796 0.822 0.804 0.791 0.815 0.799 

7 0.785 0.802 0.791 0.785 0.802 0.791 

8 0.785 0.802 0.791 0.785 0.802 0.791 

9 0.808 0.814 0.811 0.808 0.814 0.811 

10 0.808 0.814 0.811 0.808 0.814 0.811 

12 0.808 0.814 0.811 0.808 0.814 0.811 

13 0.804 0.804 0.804 0.804 0.804 0.804 

15 0.81 0.808 0.809 0.81 0.808 0.809 

20 0.834 0.817 0.824 0.815 0.811 0.813 

25 0.83 0.81 0.819 0.811 0.804 0.807 

30 0.813 0.784 0.795 0.797 0.784 0.79 
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40 0.771 0.789 0.778 0.813 0.817 0.815 

50 0.848 0.678 0.694 0.808 0.814 0.811 

 

 Lampiran 14  Hasil Pengujian 1 Skenario 5 Uji Coba Ke 2 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.626 0.644 0.625 0.816 0.753 0.773 

2 0.626 0.644 0.625 0.83 0.724 0.748 

3 0.66 0.686 0.655 0.83 0.796 0.809 

4 0.66 0.686 0.655 0.825 0.767 0.786 

5 0.815 0.808 0.812 0.815 0.808 0.812 

6 0.815 0.808 0.812 0.825 0.767 0.786 

7 0.836 0.854 0.843 0.836 0.854 0.843 

8 0.836 0.854 0.843 0.822 0.782 0.797 

9 0.826 0.84 0.833 0.826 0.84 0.833 

10 0.826 0.84 0.833 0.827 0.836 0.831 

12 0.832 0.84 0.836 0.838 0.843 0.84 

13 0.833 0.836 0.834 0.838 0.843 0.84 

15 0.833 0.836 0.834 0.838 0.843 0.84 

20 0.824 0.822 0.823 0.83 0.825 0.827 

25 0.821 0.811 0.816 0.826 0.818 0.822 

30 0.821 0.811 0.816 0.841 0.784 0.804 

40 0.792 0.827 0.802 0.842 0.85 0.846 

50 0.632 0.603 0.473 0.842 0.85 0.846 

 

 Lampiran 15  Hasil Pengujian 1 Skenario 5 Uji Coba Ke 3 

Nilai K 
KNN NWKNN 

Precision Recall F-measure Precision Recall F-measure 

1 0.631 0.64 0.621 0.75 0.728 0.735 

2 0.631 0.64 0.621 0.79 0.807 0.794 

3 0.778 0.785 0.781 0.778 0.785 0.781 

4 0.778 0.785 0.781 0.802 0.817 0.807 

5 0.796 0.802 0.799 0.792 0.803 0.796 

6 0.796 0.802 0.799 0.805 0.813 0.809 

7 0.805 0.813 0.809 0.805 0.813 0.809 

8 0.805 0.813 0.809 0.805 0.813 0.809 

9 0.834 0.834 0.834 0.805 0.813 0.809 

10 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 0.834 

12 0.818 0.808 0.812 0.818 0.808 0.812 

13 0.824 0.811 0.817 0.818 0.808 0.812 

15 0.835 0.808 0.818 0.824 0.811 0.817 
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20 0.862 0.777 0.795 0.834 0.775 0.79 

25 0.797 0.572 0.528 0.834 0.775 0.79 

30 0.315 0.5 0.386 0.834 0.753 0.769 

40 0.315 0.5 0.386 0.825 0.721 0.735 

50 0.315 0.5 0.386 0.825 0.721 0.735 

 


