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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokaatuh 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas hidayah dan rahmat-Nya 
sehingga kita semua dapat berjumpa untuk berbagi dan bertukar ilmu pada Webinar 
Nasional dan Call For Paper Fakultas Teknik dalam rangka Dies Natalis ke-38 Universitas 
Islam Batik Surakarta 2021 melalui virtual/daring. Sholawat serta salam senantiasa pula kita 
haturkan kepada junjungan dan suri teladan kita Nabi Muhammad Sholallahu ’Alaihi 
Wassalam yang telah menyampaikan risalah-Nya. 
              Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai Virus Corona telah menjadi perhatian 
publik sejak kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. 
Meninggalnya ribuan jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak 
negara, termasuk Indonesia.Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada 
kondisi ekonomi dan sosial di Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini 
berdampak luas di seluruh wilayah Indonesia.  
              Kondisi tersebut pada akhirnya membawa pemerintah Indonesia pada pemahaman 
untuk menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan normal baru sebagai 
respons realistis terhadap eksistensi COVID-19 serta diperkuat dengan estimasi penemuan 
vaksin sebagai satu-satunya senjata untuk menanggulangi COVID-19 yang belum bisa 
ditemukan dalam waktu singkat karena masih dalam tahap pengembangan dan 
membutuhkan waktu untuk uji coba. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tatanan kehidupan 
normal baru muncul sebagai kalkulasi rasional terhadap prakiraan kondisi ekonomi nasional, 
kompromi terhadap rentang waktu yang cukup lama hingga vaksin ditemukan, serta 
pemahaman realistis bahwa kemungkinan besar COVID-19 tidak akan pernah hilang dari 
muka bumi, sehingga masyarakat harus menjajaki kemungkinan untuk hidup berdampingan 
secara damai. New normal juga diartikan sebagai skenario untuk mempercepat penanganan 
COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dalam konteks Indonesia, 
pemerintah mengumumkan rencana untuk pengimplementasian kebijakan new normal 
dengan mempertimbangkan analisis pada studi epidemiologis dan kesiapan masing-masing 
wilayah.  

Prinsip utama dari rencana new normal yang akan diterapkan ini adalah adaptasi 
kebiasaan baru dengan pola hidup yang akan menuntun pada terciptanya kehidupan dan 
perilaku baru masyarakat hingga vaksin COVID-19 ditemukan. Lebih lanjut, implementasi 
kebijakan new normal akan dikawal oleh penerapan protokol kesehatan secara ketat. 

Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini yang telah membawa dampak pada 
terbatasnya pergerakan manusia akibat social distancing dan physical distancing, 
menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting, sekaligus sebagai 
solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut, diantaranya dalam urusan pemerintahan, 
pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Untuk itu dapat 
disimpukan bahwa “Inovasi dan Implementasi Teknologi Tepat Guna pada Era New Normal” 
dapat memberikan efisiensi waktu dan biaya serta tenaga, dan tanpa disadari bahwa 
kehidupan manusia saat ini telah memiliki ketergantungan terhadap teknologi informasi. 

 
Surakarta,  28 Juli 2021 
Panitia Webinar Nasional dan Call 
Paper 

         
 
 

Bagas Wahyu Adhi., ST., MT 
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Sentiment Analysis untuk Opini Akademik 
Menggunakan Naive Bayes Classifier dan 

Information Gain  
 

Amir Hamzah  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND 
Yogyakarta 

amir@akprind.ac.id 

Tri Ramadhani  

Institut Sains & Teknologi AKPRIND 
Yogyakarta 

ramadhanitri@gmail.com 
  

 

Abstract. 
Opinions are ideas or the results of someone's subjective thoughts in explaining or 
addressing something. IST AKPRIND Yogyakarta provides comment and suggestion box 
facilities in the learning evaluation questionnaire. Opinions that have been collected can be 
used to determine the sentiment of student opinions. This sentiment information can be used 
in in evaluating the learning process. This study aims to analyze opinion sentiment using the 
Naive Bayes Classifier (NBC) method with feature selection using Information Gain (IG). 
The dataset consists of 3999 student opinions taken from student questionnaires. The process 
is taken in two stages, preprocessing and analysis. The preprocessing stage includes 
cleaning, text folding, normalization, stemming, stopword removal, negation conversion, and 
tokenization. The results of this study indicate that the NBC method can analyze sentiments 
automatically. The accuracy test shows 93.4% of the correct analysis results. Using IG 
increases the accuracy to 95,5% and shortens the processing time to 2.5% faster.  
 
Keywords: opinion, sentiment, NBC, information gain   
 
1. Pendahuluan  

Opini adalah ide atau hasil pemikiran subyektif seseorang dalam menjelaskan atau menyikapi 

suatu masalah. Dalam evaluasi pembelajaran di Perguruan Tinggi, opini mahasiswa terhadap proses 

belajar yang diberikan dosen di kelas sangat penting untuk evaluasi pembelajaran.  Dalam setiap akhir 

pembelajaran IST AKPRIND Yogyakarta menyediakan fasilitas evaluasi  oleh mahasiswa terhadap 

kinerja dosen berupa pillihan ganda terhadap parameter kinerja seperti  persiapan dosen, cara 

penyampaian, metode pembelajaran, fasilitas pembelajaran, pengelolaan kelas dan lain-lain. Analisis 

data dengan metode statistik deskriptif sederhana telah cukup memberikan gambaran tentang 

penilaian mahasiswa terhadap kinerja dosen menggunakan pilihan ganda. Salah satu data yang belum 

dapat dianalisis dengan metode statistik deskriptif tersebut adalah komentar dan saran dalam 

kuesioner yang disediakan dalam kotak saran dan komentar. Ratusan atau kadang ribuan komentar 

mahasiswa yang berupa data teks bebas merupakan opini yang sangat berharga bagi evaluasi 

tambahan terhadap kinerja dosen atau evaluasi pada fasilitas pembelajaran. Untuk itu dibutuhkan alat 

analisis  sehingga data opini yang telah dikumpulkan dapat dimanfaatkan. Untuk menjawab 

kebutuhan tersebut sentiment analysis adalah alat analisis yang cocok untuk diterapkan. Penelitian ini 
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dilakukan untuk menjawab permasalan tersebut dengan menerapkan sentiment analysis menggunakan 

metode Naive Bayes dan information gain.   

 Naive bayes classifier (NBC) merupakan salah satu metode dalam analisis sentimen. Algoritma 

NBC merupakan algoritma yang paling efektif dalam machine learning dan Datamining (Zhang et al., 

2005).  NBC bekerja dengan mengambil nilai probabilitas kelas (positif / negatif) tertinggi dari sebuah 

dokumen teks (opini). Information gain adalah teknik seleksi fitur menggunakan metode scoring 

nominal atau pembobotan atribut kontinu yang didiskretkan menggunakan maksimal entropy 

(keseragaman kelas) (Azhagusundari dan Thanamani, 2013). Tujuannya adalah untuk menyeleksi 

fitur yang berpengaruh kecil dalam proses analisis sentimen (Yunus, 2020). Dengan kombinasi naive 

bayes classifier dan information gain diharapakan dapat memberikan hasil yang akurat dan proses 

yang efisien. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan para peneliti terdahulu yang menerapkan metode 

NBC dan aplikasi information gain dalam aplikasi klasifikasi dan pemilihan fitur pada berbagai jenis 

data. Penelitian Abdi (2013) membandingkan klasifikasi data ketahanan pangan menggunakan 

algoritma decision tree dengan seleksi fitur menggunakan information gain dan seleksi fitur 

menggunakan symmetrical uncertainty. Hasil penelitian menunjukkan bahwa algoritma decision tree 

yang menggunakan seleksi fitur information gain menghasilkan akurasi yang lebih tinggi, yaitu   

52.02%, dibandingkan yang menggunakan symmetrical uncertainty, yaitu sebesar 49.84%.  Kinerja 

seleksi fitur menggunakan information gain dilakukan Maulida et al. (2016). Penelitian diterapkan 

pada klasifikasi abstrak berbahasa Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan seleksi fitur 

menggunakan information gain mampu mereduksi jumlah fitur sampai 89%.  Penelitian-penelitian ini 

mengkonfirmasi bahwa aplikasi information gain dapat digunakan untuk menurunkan jumlah fitur 

Hamzah (2014) melakukan penelitian untuk menganalisis sentimen dari saran kuesioner dalam 

evaluaisi pembelajaran dengan metode naive bayes classifier (NBC). Pada penelitian ini 

menggunakan data teks saran dan komentar dari angket evaluasi pembelajaran yang diambil tahun 

2012  sebanyak 3.663 komentar, tahun 2013 sebanyak 3.081 komentar, dan tahun 2014 sebanyak 

3.625 komentar. Seleksi fitur tanpa menggunakan information gain dan hanya berdasarkan frekuensi 

kemunculan term pada dokumn.  Hasil uji menunjukan bahwa NBC dapat melakukan klasifikasi opini 

dengan benar rata-rata akurasi senilai 85,95%.   

Penelitian tentang klasifikasi berita hoax dengan menggunakan 220 artikel yang 89 artikel di 

antaranya artikel hoax dan sisanya bukan hoax dilakukan oleh Rasywir dan Purwarianti (2015). 

Metode klasifikasi yang diujikan adalah metode SVM, C4.5 dan NBC. Hasil akhir menunjukkan 

bahwa metode NBC menghasilkan akurasi yang paling baik, yaitu 91.3%. 

Riani, et al. (2017) melakukan penelitian untuk mengklasifikasikan dokumen bahasa Indonesia 

dengan membandingkan metode NBC dengan k-means clustering. Data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data berita berbahasa Indonesia yang diambil dari situs www.TribunNews.com 

pada bulan Februari 2017 sebanyak 68 berita yang terdiri dari berita bisnis dan berita kesehatan. Hasil 
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uji ketepatan klasifisi menunjukkan ketepatan tertinggi dengan menggunakan metode NBC pencapai 

50% dengan rata-rata akurasi 45,33%. Sedangkan dengan menggunakan metode K-means clustering, 

akurasi mencapai 60% dengan rata-rata akurasi 52,26%.   

Pristiyanti et al. (2018) melakukan penelitian menganalisis sentimen peringkasan review film 

dengan metode information gain dan k-nearest neighbor. Dari penelitian tersebut diketahui bahwa 

pengambilan term menggunakan metode information gain menghasilkan term unik dengan term yang 

muncul sekali memiliki nilai information gain tertinggi. Hasil akhir menunjukkan bahwa klasifikasi 

menggunakan metode k-nearest neighbor menghasilkan nilai akurasi sebesar 92%. 

Pada penelitian sebelumnya dengan objek abstrak atau berita menggunakan bahasa yang formal. 

Di sisi lain opini dalam komentar kuesener cenderung berupa kalimat pendek dan terkadang 

menggunakan bahasa yang tidak formal. Untuk itu diperlukan penelitian ini untuk melakukan analisis 

opini pada bahasa yang tidak formal. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah metode 

NBC dengan informatio gain dapat digunakan untuk analisis opini pada dokumen opini non formal 

dan sejauh mana information gain dapat secara efektif digunakan untuk seleksi fitur.   

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian penerapan algoritma  naive bayes classifier 

dan information gain pada opini komentar evalasi akademik pada kuesener mahasiswa.  Manfaat yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai menyediakan sarana untuk evaluasi opini bagi sivitas 

akademika agar dapar mengetahui kecenderungan sentimen sivitas akademika yang akhirnya dapat 

menjadi masukan bagi instansi untuk pengambilan keputusan. 

2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis   

2.1 Naive Bayes Classification (NBC) 

Metode Naive Bayes untuk klasifikasi objek (Naive Bayes Classification) (NBC) dikembangkan 

dari teorema bayes, yang mengacu pada konsep probabilitas bersyarat. Secara umum dapat 

dirumuskan dengan persamaan (1) berikut ini. 𝑃(𝐴|𝐵) = 𝑃(𝐴|𝐵)𝑃(𝐴)𝑃(𝐵)  
( 1 ) 

Aplikasi NBC untuk klasifikasi opini memandang opini sabagai rangkaian atribut (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . 𝑎𝑛), di mana  𝑎1 adalah kata pertama, 𝑎2 adalah kata kedua, dan seterusnya hingga kata 

ke-n. Diandaikan opini akan diklasifikasi menjadi V kategori, maka V adalah himpunan kategori 

(kelas). Pada saat klasisfikasi, metode ini akan mencari 𝑉𝑀𝐴𝑃 (kategori / kelas dengan nilai 

probabilitas tertinggi) dengan memasukan atribut (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . 𝑎𝑛) menggunakan persamaan (2). 𝑉𝑀𝐴𝑃 = 𝑃(𝑣𝑗 ∨ 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … 𝑎𝑛)𝑣𝑗∈𝑉𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
 ( 2 ) 

Dengan menerapkan teorema bayes, maka persamaan (2) dapat ditulis seperti persamaan (3) 

(Zhang et al.,2005). 
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𝑉𝑀𝐴𝑃 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥𝑣𝑗 ∈ 𝑉 𝑃(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . 𝑎𝑛 ∨ 𝑣𝑗)𝑃(𝑣𝑗)𝑃(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . 𝑎𝑛)  
( 3 ) 

Dengan nilai 𝑃(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . 𝑎𝑛) adalah konstan untuk setiap 𝑣𝑗 sehingga persamaan (3) dapat 

ditulis menjadi persamaan (4). 𝑉𝑀𝐴𝑃 = 𝑃(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . 𝑎𝑛 ∨ 𝑣𝑗)𝑃(𝑣𝑗)𝑣𝑗∈𝑉𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
 ( 4 ) 

Selanjutnya dalam komputasi NBC, formula disederhanakan dengan mengasumsikan bahwa di 

dalam setiap kategori, setiap atribut bebas bersyarat satu dengan lainnya. Sehingga menjadi 

persamaan (5). 𝑃(𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, . . . 𝑎𝑛|𝑣𝑗) = ∏ 𝑃(𝑎𝑖 ∨ 𝑣𝑗)𝑖  ( 5 ) 

Dengan mengsubtitusikan persamaan (4) ke dalam persamaan (5) akan menghasilkan 

persamaan (6). 𝑉𝑀𝐴𝑃 = 𝑃(𝑣𝑗) ∏ 𝑃(𝑎𝑖|𝑣𝑗)𝑖𝑣𝑗∈𝑉𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥
 ( 6 ) 

P(𝑣𝑗) dan probabilitas kata 𝑎𝑖 untuk setiap kategori dihitung pada saat pelatihan (training) 

dengan menggunakan rumus (7) dan rumus (8) 𝑃(𝑣𝑗) = 𝑑𝑜𝑐𝑠𝑗 ∨𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔 ∨ 
   (7) 

𝑃(𝑎𝑖 ∨ 𝑣𝑗) = 𝑛𝑖 + 1𝑛 + 𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎 
( 8 ) 

Dengan 𝑑𝑜𝑐𝑠𝑗 adalah jumlah dokumen pada kategori j dan training adalah jumlah dokumen 

yang digunakan dalam proses training. Sedangkan 𝑛𝑖 adalah jumlah kemunculan kata 𝑎𝑖 pada 

kategori 𝑣𝑗. Dengan n adalah jumlah kosakata yang muncul pada kategori 𝑣𝑗 dan kosakata adalah 

jumlah kata unik pada semua data training (Rodiyansyah dan Winarko,2012). 

2.2 Entropy dan Information Gain  

Entropy atau information entropy didefinisikan sebagai sejauh mana koleksi data memiliki 

variasi (Zhou, 2019). Jika dimiliki koleksi data (dataset ) dengan nilai sama semua, maka entropy dari 

koleksi data tersebut adalah 0. Jika dataset    tersebut memiliki nilai yang berbeda dengan masing-

masing nilai memiliki kemunculan dengan probabilitas pi dan andaikan terdapat k buah klas, maka 

entropy dari dataset dengan k buah klas tersebut didefinisikan sebagai : 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) = − ∑ 𝑃𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑃𝑖𝑘𝑖=1     (9) 

Information gain didefinisikan sejauh mana entropy berkurang jika dalam dataset dilakukan 

pengelompokan (split) dibandingkan dengan entropy sebelum dataset di split (Zhou,2019). Suatu 

entropy digunakan untuk mendefinisikan nilai information gain. Entropy menggambarkan seberapa 

banyak informasi yang dibutuhkan untuk mengkodekan sebuah kelas. Information gain suatu term 

diukur dengan menghitung bit informasi yang diambil dari prediksi kategori dengan ada atau tidak 
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adanya suatu term dalam sebuah dokumen (Mulida et al, 2016). Dengan menentukan nilai information 

gain dapat ditentukan apakah sebaiknya term tersebut doilibatkan dalam pengkodean kelas atau tidak. 

Sebagai contoh akan dihitung bobot information gain dari fitur “bagus”. Fitur “bagus” muncul 

pada 8 dari keseluruhan 15 dokumen. Terdapat 6 dokumen dengan sentimen positif dan 5 di antaranya 

mengandung fitur “bagus”. Kemudian ada 9 dokumen dengan sentimen negatif dan 3 di antaranya 

mengandung fitur “bagus”. Dengan menerapkan persamaan (9), maka dapat dihitung entropy seperti 

berikut : 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) = |( 815 𝑙𝑜𝑔2 815) + ( 715 𝑙𝑜𝑔2 715)| = 0,996791632 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓) = |(56 𝑙𝑜𝑔2 56) + (16 𝑙𝑜𝑔2 16)| = 0,650022 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓) = |(39 𝑙𝑜𝑔2 39) + (69 𝑙𝑜𝑔2 69)| = 0,918296 

Kemudian menghitung entropy(S, bagus) dengan menerapkan persamaan (10) seperti berikut: 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆, 𝐴) = ∑ 𝑆𝑣𝑆 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆𝑣)𝑣𝑖=1   ( 10 ) 

𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆, 𝑏𝑎𝑔𝑢𝑠) = 515 × 0,650022 + 315 × 0,918296 = 0,400333 

Terakhir menghitung bobot information gain dengan menerapkan persamaan (11) seperti 

berikut : 𝐼_𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑆, 𝐴) = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆) − 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑦(𝑆, 𝐴) (11 ) 𝐼_𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑆, 𝑏𝑎𝑔𝑢𝑠) = 0,996791632 − 0,400333 = 0,596459 

Bobot information gain tersebut digunakan untuk membuat peringkat fitur. Dari peringkat 

tersebut bisa didapatkan fitur terbaik yang dapat digunakan dalam proses analisis.  

2.3 Akurasi klasifikasi   

 Untuk pengujian klasifikasi menggunakan NBC atau NBC dan information gain akurasinya 

diukur berdasarkan ketepatan klasifikasi dari dokumen dibandingkan dengan sentimen yang telah 

diketahui sebelumnya.  Jika diklasifikasi sebanyak n dokumen opini dengan n1 berasal dari dokumen 

dengan sentimen positif dan n2 dari dokumen dengan sentimen negatif, maka hasil klasifikasi adalah 

sebagai dalam matrik Tabel 1 berikut  

Tabal 1. Matrik Hasil Klasifikasi 

 Klasifikasi    /   Dok 
Sentimen 

Dok sentimen 
Positif 

Dok sentimen 
Negatif 

Klasifikasi Positif Ta Fa 

Klasifikasi Negatif Fb Tb 

     

Keterangan :  

Ta= true positif , yaitu dokumen positif yang diklasifikasi sebagai positif 
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Tb=true negatif; yaitu dokumen negatif yang diklasifikasi sebagai negatif 

Fa=false positif, yaitu dokumen negatif yang keliru diklasifikasi sebagai positif 

Fb=false negatif, yaitu dokumen positif yang keliru diklasifikasi sebagai negatif 

Dengan mengacu kepada matrik pada Tabel 1, maka akurasi dari klasifikasi pada pada n buah 

dokumen uji dirumuskan sebagai  : 

   Akurasi = 
𝑇𝑎+𝑇𝑏(𝑇𝑎+𝑇𝑏+𝐹𝑎+𝐹𝑏) 𝑥 100%    atau 

   Akurasi = 
𝑇𝑎+𝑇𝑏𝑛1+𝑛2 𝑥 100%  atau 

   Akurasi = 
𝑇𝑎+𝑇𝑏𝑛  𝑥100%     (12) 

3. Metode Penelitian   

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Data dalam penelitian ini berasal dari koleksi opini yang diambil dari komentar dan saran 

mahasiswa dalam kuesener evaluasi pembelajaran IST AKPRIND Yogyakarta tahun 2014 sampai 

tahun 2017. Setiap komentar atau saran dianggap sebagai sebuah dokumen. Untuk keperluan training 

dan testing setiap dokumen diberikan penilaian secara manual apakah komentar tersebut positif atau 

negatif.   Dari penilaian manual terhadap dataset didapatkan sebanyak 3.999  opini yang terdiri dari 

1.905 opini positif dan 2.094 opini negatif. Contoh opini yang masih belum diolah adalah seperti tabel 

2 berikut ini.  

Tabel 2.  Dataset asal untuk training dan sentimennya 

Dokumen Isi Sentimen 

D0001 Pembelajaran yang bagus meningkatkan masa depan yang bagus P 

D0002 Bebas asap rokok difasilitasi dengan tempat kumpul mahasiswa di 

kampus 

N 

D0003 Ruang kelas ada coretan yang mengotori, parkir dikasihkan 

satpam saja ! 

N 

D0004 Tong sampah masih kurang, wifi kampus juga kurang! N 

.... .... .... 

D3999 Mengajarnya bagus.... untuk kedepannya lebih bagus lagi!! P 

 

 

 

 

3.2 Metode Pengolahan Data 
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Koleksi data training seperti pada Tabel 1 setelah diberikan penilaian sentimen opini akan 

diproses awal melalui tahap preprocessing text.  Tahapan tersebut dapat dijelaskan langkahnya seperti 

pada gambar 1 berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Preprocessing dataset sebelum analisis 

 

Adapun penjelasan pada tiap-tiap tahapan preprocess adalah sebagi berikut : 

• Cleaning : adalah proses menghilangkan karakter yang tidak berguna, seperti tanda seru (!), 

tanda koma (,), titik dua (:), titik-titik (...) atau karakter lain. Dokumen opini yang umumnya 

menggunakan bahasa  tidak formal sangat memerlukan proses cleaning.  

• Case Folding : merubah semua karakter huruf menjadi huruf kecil 

• Normalization : proses mengembalikan pada kata standar dari kata-kata yang tidak standar 

karena gaya penulisan informal, misalnya ‘tdk’, ‘tak’, ‘nggak’, ‘gak’ akan dinormalisasi 

menjadi ‘tidak’ 

• Stemming : Mengembalikan kepada kata dasar dari kata-kata yang berimbuhan, misalnya 

“pelajaran”, “pengajaran”, “belajar”  menjadi  “ajar” 

• Stopword removal : Menghilangkan kata-kata yang tidak bermakna dan cenderung muncul di 

semua dokumen sehingga tidak dapat dijadikan fitur pembeda dokumen. Kata-kata seperti itu 

disebut stopword, seperti ‘di’,’dengan’, ‘dari’, ‘yang’ dan lain-lain harus dihilangkan. 

• Negative convert : Adalah memadukan kata negatif yang dalam bahasa Indonesia biasa terdiri 

dari dua kata, misal : ”tidak bagus”, “kurang sukses”. Dengan langkah ini dua kata dengan 

konotasi negatif dikonversi menjadi satu token dengan cara menghilangkan spasinya. 

• Tokenization : ini adalah langkah terakhir dari preprocessing yaitu dengan memecah 

dokumen yang telah melewati tahapan-tahapan sebelumnya menjadi token-token. Token 

inilah yang akan menjadi kandidat fitur dalam analisis sentimen dokumen opini. 

Sebagai contoh untuk opini-opini dengan sentimen seperti pada tabel 2 jika dilakukan preprocessing 

maka akan menghasilkan dokumen sebagai kumpulan token seperti pada Tabel 3 berikut ini.  

 

 

 

 

Tabel 3.  Dataset setelah preprocessing sebagai data training  

Dataset 
Asli 

Stopword 
removal 

Cleaning 
Case 
folding Normalization 

Stemming Negative 
convert 

Tokoniza
tion 

Dataset 
siap 
diproses 
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Dokumen Isi Sentimen 

D0001 ajar bagus tingkat depan bagus P 

D0002 bebas asap rokok fasilitasi kumpul mahasiswa kampus N 

D0003 ruang kelas coret kotor parkir kasih satpam  N 

D0004 tong sampah kurang  wifi kampus kurang  N 

.... .... .... 

D3999 ajar bagus depan bagus  P 

 

3.2 Metode Analisis Data 

 Dalam konteks untuk training, koleksi dokumen data training setelah tahap preprocessing 

selesai, maka analisis data awal untuk masuk ke sentimen analsis adalah mencacah frekuensi 

kemunculan kata pada setiap dokumen. Dengan perhitungan tersebut dapat diketahui frekuensi 

kemunculan token (kata) tertentu di seluruh dokumen, frekuensi kemunculan kata pada dokumen 

positif dan frekuensi kemunculan kata dalam dokumen negatif. Selanjutnya dapat ditentukan 

probabilitas kemunculan dokumen positif, probabilitas kemunculan dokumen negatif dan probabilitas 

bersyarat kemunculan term dalam dokumen positif atau dokumen negatif. 

Sebagai ilustrasi perhitungan manual untuk koleksi 5 dokumen dengan sentimen dan daftar 

token tiap dokumen seperti Tabel 4.  

Tabel 4. Ilustrasi Dataset training 

Dokumen Isi Sentimen 

D1 ajar bagus tingkat depan bagus P 

D2 bebas asap rokok fasilitas kumpul mahasiswa kampus N 

D3 ruang kelas coret kotor parkir kasih satpam N 

D4 tong sampah kurang kurang wifi portal kampus N 

D5 fasilitas tunjang kualitas ajar bersih P 

Menerapkan persamaan (7) dan persamaan (8) dihitung probabilitas dokumen positif (P(Vpositif)), 

probabilitas dokumen negatif (P(Vnegatif)), probabilitas kemunculan term dalam dakomuen positif  

(P(term|positif)) dan probabilitas kemunculan term dalam dokumen negatif (P(term|negatif))  sebagai 

berikut, diambil contoh term “ajar” dan “bagus” :  𝑃(𝑉𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓) = 25 𝑃(𝑉𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓) = 35 

P(ajar|positif)=
1+1

10+27
=

237 P(ajar|negatif)=
0+1

21+27
=

148 

P(bagus|positif)=
2+1

10+27
=

337 P(bagus|negatif)=
0+1

21+27
=

148 
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Selanjutnya untuk menentukan probabilitas bersyarat seluruh term dalam suatu dokumen, misalnya 

diambil dokumen D1 yang memiliki 4 buah term, yaitu “ajar”, “bagus”,”tingkat” dan “depan” 

diperoleh tabel probabilitas term pada sentimen positif dan negatif seperti tabel 5 berikut.  

Tabel 5. Tabel probrbilitas seluruh term dalam dokumen D1  

Kelas P(𝑽𝒋) P(ai|Vj) 

ajar bagus tingkat depan 

P 25 
237 

337 
237 

237 

N 35 
148 

148 
148 

148 

Tabel 5 menunjukan nilai probabilitar fitur data latih. Nilai probabilitas tersebut yang akan 

digunakan sebagai acuan untuk menentukan nilai probabilitas dari data latih. 

Selanjutnya untuk tahap pengujian dokumen yang belum diketahui sentimennya digunakan data 

uji. Data uji sudah melalui tahap text preprocessing namun belum diketahui nilai sentimennya. Untuk 

mengetahui nilai sentimen data uji, perlu dihitung nilai 𝑉𝑀𝐴𝑃 dengan menerapkan persamaan (6). 

Nilai probabilitas tiap fitur mengacu pada fitur data latih yang sesuai. Apabila fitur tidak sesuai 

dengan data latih, maka nilai probalitasnya sama dengan 1. Sebagai contoh, akan dihitung 𝑉𝑀𝐴𝑃 dari 

data uji pada tabel 6. 

Tabel 6.   Contoh Data Uji 

Dokumen Isi Sentimen 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 𝑎6 

D21 kampus 3 fasilitas sama kampus 1 - 

D22 seluruh Bagus - - - - - 

Perhitungan 𝑉𝑀𝐴𝑃 untuk dokumen D21 dapat dilihat seperti pada gambar 1, dan untuk 

dokumen D22 dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

Gambar 2. Menghitung 𝑽𝑴𝑨𝑷 D21 Gambar 3. Menghitung 𝑽𝑴𝑨𝑷 D22 
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Hasil hitung 𝑉𝑀𝐴𝑃 menunjukan kecenderungan sentimen sebuah dokumen. 𝑉𝑀𝐴𝑃 dari dokumen 

D21 adalah 9,765625 × 10−5 yang merupakan nilai 𝑉𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑓 sehingga D21 cenderung ke negatif. 𝑉𝑀𝐴𝑃 D22 adalah 0,032432432 yang merupakan nilai 𝑉𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓 sehingga D22 cenderung ke positif. 

 

4. Hasil dan Pembahasan  

Hasil 

Data latih yang digunakan adalah 1.905 (47,6%) dokumen dengan sentimen positif dan 2.094  

(52,4%) dengan sentimen negatif. Selanjutnya dengan menggunakan kode bahasa python dilakukan 

tahap preprocessing dan analisis sentimen opini. 

4.1. Tahapan preprocessing 

Tahapan pertama adalah proses cleaning, yaitu membersihkan data dari karakter-karakter yang 

tidak diperlukan. Proses cleaning diimplentasikan dengan source code seperti pada gambar 2. Pada 

kode tersebut, data opini ditampung di dalam variabel dengan nama “file”. Karakter yang akan 

dibersihkan ditampung di dalam list dengan nama “kar”. Beberapa karakter khusus dapat 

mempengaruhi eksekusi kode, sehingga diberi awalan backslash (\) agar komputer tidak 

mengeksekusinya sebagai kode.  Kemudian karakter dihapus dari data menggunakan fungsi replace.  

 

Gambar 4.  Source Code Proses Cleaning 

Setelah cleaning, opini akan melalui proses case folding untuk menyamakan semua karakter 

menjadi huruf kecil atau tidak kapital. Untuk membuat semua huruf menjadi huruf kecil, maka 

digunakan fungsi lower. 

Kemudian masuk ke proses normalization yang akan mengubah kata-kata yang memiliki makna 

yang sama akan diubah ke kata yang baku. Proses normalization dalam penelitian ini akan mengubah 

kata-kata typo (salah ketik) yang sangat sering tejadi. Kata-kata typo akan dikumpulkan dalam satu 

list kemudian diganti dengan kata baku dengan fungsi replace. Proses normalization dijalankan 

dengan pada gambar 5. 
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Gambar 5.  Source Code Proses Normalization 

Pada penelitian ini, proses stemming dibantu dengan library Sastrawi (Yulio, 2017). 

Sebelumnya Sastrawi telah diimport kemudian membuat objek stemmerfactory dengan nama fectory. 

Kemudian membuat method create_stemmer dengan nama stemmer. Setelah itu tiap opini melewati 

fungsi stem untuk mengubah tiap katanya menjadi kata dasar. Proses stemming diimplementasikan 

dengan kode seperti di gambar 6.  

 

Gambar 6.  Source Code Proses Stemming 

Pada penelitian ini proses stopword removal juga dibantu dengan library Sastrawi. Pertama 

membuat objek “StopWordRemoverFactory” dengan nama factory. Kemudian mengambil koleksi 

stopword dan ditampung di variabel “stopword”. Di dalam koleksi stopword terdapat kata-kata negasi 

yang dalam penelitian ini dapat mempengaruhi sentimen sebuah opini. Maka kata-kata negasi dihapus 

dari variabel stopword dengan fungsi remove. Hal tersebut dilakukan agar kata-kata negasi tidak 

dihapus dari opini dalam proses stopword removal. Setelah itu membuat dictionary dari stopword. 

Kemudian membuat method “StopWordRemoval” dengan parameter dictionary. Terakhir stopword 

dapat dihapus dari opini menggunakan fungsi remove seperti yang terlihat pada gambar 7. 
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Gambar 7.  Source Code Proses Stopword Removal 

Selanjtunya masuk ke proses convert negation. Kata negasi akan digabung dengan kata 

selanjutnya atau kata yang disifatinya sehingga menjadi kata atau fitur baru. Source code dalam 

proses ini dapat dilihat pada gambar 8. Pada kode tersebut, setiap kata negasi yang berdampingan 

dengan karakter space “ “ akan diganti dengan kata tersebut tanpa karakter space menggunakan 

fungsi replace. 

 

Gambar 8. Source Code Proses Convert Negation 

Tahap text preprocessing yang terakhir ada tokenization. Tiap kata dipisah menjadi data-data 

tersendiri dengan menggunakan fungsi split. Parameter yang digunakan untuk memisahkannya adalah 

karakter space. Proses ini membuat setiap opini berubah menjadi list yang anggotanya adalah kata 

atau fitur di dalamnya. Implementasinya dapat dilihat pada gambar 9. 

 

Gambar 9. Source Code Proses Tokenization 
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4.2 Tahapan Analisis Sentimen  

4.2.1 Tahap Training 

Seleksi fitur pada penelitian ini menggunakan information gain, sehingga yang pertama 

dilakukan adalah menghitung information gain dari tiap fitur unik. Sesuai dengan persamaan (10) dan 

(11), proses perhitungan information gain ditunjukan pada gambar 10. Pada gambar tersebut, 

entropy(S) diwakilkan dengan variabel “entropys”, entropy(Spositif) dengan variabel “entropyapos”, 

entropy(Snegatif) dengan variabel “entropyaneg”, entropy(S,A) dengan variabel “entropysa”, dan  

gain(S, A) dengan variabel “gainsa”. Source code untuk fungsi “proporsi()” dan “entropy()” dapat 

dilihat pada gambar 11. Contoh hasil perhitungan dapat dilihat pada gambar 12. 

 

Gambar 10.  Source Code Menghitung Information Gain Fitur 

 

Gambar 11.  Source Code Proses Menghitung Proporsi dan Entropy 

 

Gambar 12.  Contoh Information Gain 

Seleksi fitur dilakukan dengan menghitung information gain dari tiap fitur unik kemudian 

membandingkannya dengan standar seleksi. Fitur yang memiliki gain kurang dari standar akan 
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dihapus dari koleksi fitur. Proses seleksi fitur dapat dilihat pada gambar 11. Proses memilih fitur unik 

dari dari data latih dapat dilihat pada gambar 12. Hasil akhir proses ini adalah koleksi fitur yang siap 

digunakan dalam proses training. 

 

Gambar 1. Source Code Seleksi Fitur         Gambar 2: Source Code  Ekstrak Fitur Unik  

Pada tahap training akan dihitung probabilitas kelas (positif, negatif) dan probabilitas fitur. Dua 

hal tersebut yang akan dibutuhkan dalam menganalisis sentimen opini. Dengan menerapkan 

persamaan (7), probabilitas kelas dihitung seperti pada gambar 13. Hasil perhitungan disimpan di 

dalam dictionary “probabilitaslabel” dengan key positif dan negatif. 

 

Gambar 3: Source Code Proses Menghitung Probabilitas Kelas 

Probabilitas fitur dihitung menggunakan persamaan (8) dapat dilihat pada gambar 14.   Masing-

masing fitur akan memiliki 2 nilai probabiltas yang ditampung di dalam sebuah list dengan nama 

“prob”. Prob[0] adalah probabilitas fitur pada kelas positif dan prob[1] adalah probabilitas fitur pada 

kelas negatif. Kemudian prob disimpan di dalam sebuah dictionary “probabilitasfitur” dengan key 

fitur itu sendiri. Contoh hasil perhitungan dapat dilihat pada gambar 15. 
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Gambar 4: Source Code Proses Menghitung Probabilitas Fitur Unik 

 

Gambar 5: Probabilitas Fitur 

4.2.2 Tahap Klasifikasi data Uji 

Sebelum memasuki tahap klasifikasi, data uji juga harus melewati proses text preprocessing. 

Setelah melalui text preprocessing, data uji sudah menjadi fitur-fitur sederhana dan siap untuk 

dicocokan dengan fitur-fitur dari data latih. Persiapan data uji dapat dilihat pada gambar 16. 

 

Gambar 6. Menyiapkan Data Baru 

Data yang sudah siap selanjutnya akan diperiksa tiap fiturnya apakah terdaftar di dalam data 

latih atau tidak. Fitur yang terdaftar di data latih akan diberi nilai probabilitas yang telah didapat pada 

proses training. Fitur yang tidak terdaftar akan diabaikan saja. Tiap opini akan dilakukan pemeriksaan 

tersebut, maka tiap opini akan memiliki beberapa nilai probabilitas fitur. Nilai-nilai tersebut akhirnya 

dimasukan ke persamaan (6). Implentasi perhitungan VMAP dapat dilihat pada gambar 17. Pada 

gambar tersebut penentuan VMAP terjadi pada pengkondisian “if probp > probn”. 
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Gambar 7: Source Code Proses Analisis Opini 

4.2.3 Akurasi Proses Klasifikasi 

Untuk mengetahui seberapa akurat algoritma NBC melakukan klasifikasi opini dan 

menghitung seberapa banyak hasil klasifikasi yang tepat. Pada dasarnya yang dilakukan dalam proses 

uji akurasi sama dengan proses klasifikasi. Perbedaannya adalah pada uji akurasi data yang klasifikasi 

adalah data latih yang merupakan data yang sudah ditentukan sentimennya. Kemudian hasil 

klasifikasi dicocokan dengan sentimen yang sudah dimiliki sebelumnya.  

Tahap pertama pada uji akurasi adalah menyiapkan data latih ke dalam 5 dataset dengan jumlah 

yang berbeda. Dipilih dataset adalah koleksi 100,200,300, 400 dan 500 dataset yang pilih secara acak 

50% dari dokumen dengan sentimen negatif dan sisanya sentimen positif.  Selanjutnya pada setiap 

dataset yang berbeda dilakukan pengujian sentimen pada seluruh dokumen dalam setiap dataset dan 

hasil klasifikasinya dicocokkan dengan sentimen manualnya sehingga  akan dapat ditentukan 

akurasinya berdasarkan persamaan 12.  

Hasil pengujian klasifikasi dengan fitur tanpa seleksi information gain dan dengan seleksi 

information gain disajikan dalam tabel 7 berikut ini.   

Tabel 7. Akurasi dan waktu koputasi (Timing) Klasifikasi 5 data set 

Dataset Uji Akurasi 

NBC 

Akurasi NBC + 

information 

gain 

Timing NBC 

(sec) 

Timing NBC + 

information gain 

(sec) 

100 dok 88,5% 92,3% 94 90 

200 dok 92,7% 94,7% 102 99 

300 dok 98,6% 99,3% 128 125 

400 dok 94,7% 96,7% 137 135 

500 dok 92,4% 94,3% 145 142 

Rata-rata 93,4% 95,5% 121,2 118,2 
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   Dari tabel 7 terlihat bahwa klasifikasi NBC memiliki akurasi rata-rata sebesar 93,4% jika 

tidak menggunakan seleksi fitur. Jika menggunakan information gain untuk seleksi fitur akurasi 

meningkat menjadi 95,5%. Dari tebal terlihat bahwa information gain yang menaikkan akurasi juga 

memilik keuntungan mempercepat waktu komputasi dari rata-rata 121,2 sec menjadi 118,2 sec atau 

lebih cepat sekitar 2,5%     

 Analisis yang dapat dilakukan pada hasil penelitian tersebut adalah bahwa penggunaan   

information gain untuk seleksi fitur dengan standar (treshold) tertentu akan memilih fitur yang lebih 

informatif sebagai pembeda antara kelas positif dan negatif, dengan mengeliminir fitur yang kurang 

informatif ini akurasi akan meningkat. Gambar 18 menunjukkan bahwa pada pengujian dengan 100 

dok dan 200 dok akurasi klasifikasi dengan information gain   yaitu (NBC+IG) meningkatkan akurasi 

dibanding klasifikasi NBC saja.  

 

Gambar 18. Akurasi pada Dua Kelompok Data Uji 

Meskipun peningkatan akurasi terjadi secara konsisten pada ke lima kelompok uji, akan tetapi hasil 

percobaan ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran data uji akan terjadi penurunan nilai akurasi. 

Gambar 19 menunjukkan pada koleksi dengan 400 dok dan 500 dok terjadi penurunan akurasi.   

 

Gambar 19. Kinerja Akurasi Uji NBC dan NBC+IG pada 5 Koleksi Data Uji 
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 Analisis dari waktu pengujian terlihat bahwa semakin banyak koleksi data akan semakin 

memperbesar waktu komputasi yang diperlukan (Gambar 20). Waktu komputasi meningkat secara 

linear dari koleksi data 100 dok sampai 500 dok. Dengan demikian meskipun secara akurasi terjadi 

penurunan akurasi setelah koleksi 300 dok tetapi waktu kamputasi tetap meningkat. Fenomena ini 

menunjukkan diperlukan optimasi untuk mencari koleksi dengan akurasi optimal dalam pengujian. 

Dalam percobaan ini menunjukkan koleksi 300 dokumen merupakan koleksi dengan akurasi optimal.  

 

Gambar 20. Waktu Komputasi pada uji 5 kelompok Data Uji 

 

5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksankan dapat disimpulkan bahwa kombinasi Naive 

Bayes Classifier dengan Information Gain dapat menganalisis sentimen secara otomatis. Hasil uji 

coba klasifikasi menggunakan metode NBC  tanpa seleksi fitur information gain akurasi mencapai 

angka 98,6% dengan rata-rata 93,4%. 

Hasil uji akurasi menunjukan peningkatan akurasi dari sebelum ke setelah menggunakan seleksi 

fitur information gain. Information gain memberi pengaruh yang baik saat menggunakan standar 

seleksi 0.005. Rata-rata akurasi analisis menjadi 95,5% dan dapat mencapai 99,3%. Sedangkan jika 

tanpa menggunakan information gain, rata-rata akurasi analisis 93,4% dan yang tertinggi 98,6%. Dari 

segi kompleksitas waktu, penggunaan Information gain mempersingkat waktu sebanyak 2,5%. 
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