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ABSTRACT 

 

Online learning is a method of studying over the internet. Noawadays in Indonesia 

began to implement the policy of online learning by utilizing learning management 

system application as a learni006Eg medium,as one of the efforts to prevent the 

widespread transmission of corona virus (Covid-19) in the world of education. This 

policy of online learning activities remotely began to be widely discussed not only 

through the real world but also on cyberspace, through social media such as twitter 

so that it became a trending topic to be discussed. The purpose of this study is to find 

out the percentage of Pros and Contras on twitter’s users by using the one of the 

classification method, Naïve Bayes Classifier. The data used for this study are 

tweets that contains #belajardaring and #belajardarirumah from September to 

October 2020 period. When collecting data using twitterscraper that is loaded 

using pyhton. Then pre-processing the data that includes case folding, tokenizing, 

normalization, stopword removal, and stemming. The labeling process resulting 

two classes of data, positive and negative, with a total of 417 data. The results of 

this study found that 69% of people's perception is Contras and the other 31%  is 

Pros, referring the online learning 2020 issues. Data that already has a class is 

then divided (Split) by 70% training data and 30% testing data to be used in the 

Naïve Bayes Classifier algorithm. The evaluation showed an accuracy score of 

79.63%, a recall value of 88.49% and a precision value of 66.66% based on 417 

tweets data, consisting  291 training data and 126 test data. 

 

Keywords: Sentiment Analysis, Confusion Matrix, Naive Bayes Classifier, 

 

ABSTRAK 

 

Belajar daring merupakan metode pembelajaran melalui jaringan internet. Saat ini, 

Indonesia mulai menerapkan kebijakan kegiatan belajar mengajar berbasis online 

dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran yang disebut learning management 

system sebagai salah satu upaya pencegahan meluasnya penularan Virus Corona 

(Covid-19). Kebijakan kegiatan belajar online mulai banyak diperbincangkan, baik 

di dunia nyata maupun dunia maya, seperti sosial media twitter sehingga menjadi 

trending topic yang diperbincangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

jumlah persentase Pro-Kontra di masyarakat pada media sosial twitter dengan 

menggunakan metode klasifikasi
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Naïve Bayes Classifier. Data yang digunakan adalah tweet yang mengandung 

#belajardaring dan #belajardarirumah periode dari bulan September sampai 

Oktober 2020. Pengumpulan data menggunakan twitterscraper yang dimuat 

menggunakan pyhton. Pre-processing data meliputi case folding, tokenizing, 

normalization, stopword removal, dan stemming. Proses pemberian label 

menghasilkan dua kelas data yaitu positif dan negatif, dengan jumlah total 417 data. 

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa 69% persepsi masyarakat adalah Kontra dan 

31% persepsi masyarakat adalah Pro, terhadap pembelajaran daring 2020. Data yang 

sudah memiliki kelas kemudian dibagi (Split) data sebesar 70% data training dan 

30% data testing yang akan digunakan dalam algoritma Naïve Bayes Classifier. 

Hasil evaluasi menunjukkan nilai akurasi sebesar 79,63%, nilai recall sebesar 

88,49% dan nilai precision sebesar 66,66% berdasarkan 417 data tweet yang terdiri 

atas 291 data latih dan 126 data uji.  

Kata kunci: Analisa Persepsi, Confusion Matrix, Naïve Bayes Classifier, 

 

 

PENDAHULUAN 

 

World Health Organization telah menetapkan status gawat darurat global 

untuk wabah virus corona. Tidak hanya waspada terhadap penyebaran penyakitnya 

saja akan tetapi juga waspada terhadap dampak yang mungkin terjadi terhadap 

pendidikan dunia. Dampak pendemi Covid-19 dalam dunia pendidikan ini telah 

diakui oleh organisasi pendidikan UNESCO. Hampir 300 juta siswa terganggu 

kegiatan sekolah mereka di seluruh dunia dan mengancam mereka di masa depan. 

Dampaknya bisa dikatakan akan memiliki efek dalam jangka panjang karena siswa 

secara otomatis akan merasakan keterlambatan dalam proses pendidikan yang 

sedang berjalan. 

Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan untuk 

meliburkan seluruh lembaga pendidikan dan menghimbau agar siswa melakukan 

pembelajaran dari rumah. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan 

meluasnya penularan Virus Corona (Covid-19). Pemanfaatan teknologi 

telekomunikasi untuk kegiatan pembelajaran di sekolah di Indonesia semakin 

kondusif dengan munculnya sistem perkuliahan daring. Perkuliahan daring adalah 

salah metode pembelajaran online atau dilakukan melalui jaringan internet. 

Kebijakan kegiatan belajar dari jarak jauh ini pun mulai banyak 

dierbincangkan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Banyak pihak yang 

mengeluhkan mengenai jaringan yang sering hilang dan tidak semua pelajar 

memiliki akses peralatan yang dibutuhkan serta minimnya praktikum. Hal tersebut 

membuat masyarakat umum ingin mengungkapkan segala pendapat, asirasi dan 

kritikan. Namun keterbatasan waktu dan ruang membuat aspirasi masyarakat tidak 

tersampaikan. 

Semua orang bebas berpendapat atau beropini tentang kebijakan belajar 

jarak jauh. Oleh karenanya perlu dilakukan analisa sentimen yang merupakan suatu 

teknik mengekstrak data teks untuk mendaatkan informasi tentang sentimen 

bernilai positif, netral maupun negatif. Salah satu metode klasifikasi yang populer 

adalah Naïve Bayes Classifier yang merupakan metode sederhana un
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mengklasifikasi data uji pada kategori yang paling tepat. Penelitian ini 

menggunakan dua kelas yaitu kelas Pro dan Kontra, dengan menggunakan data dari 

media sosial twitter dengan kata kunci #belajar daring dan #Belajar Dari Rumah 

yang diambil dari bulan September sampai dengan Oktober 2020. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan menggunakan twitterscraper yang dimuat 

menggunakan python dari sosial media twitter. Data yang akan diuji dan digunakan 

dari bulan September sampai dengan Oktober 2020, kriteria data yang digunakan 

yaitu tweet yang mengandung #Belajar Daring dan #Belajar Dari Rumah dengan 

topik yang sama, tidak memuat iklan, dan berkaitan dengan isu Belajar Daring 

2020. 

 

b. Peralatan yang Digunakan 

Adapun peralatan yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 

kategori, yaitu hardware dan software. Peralatan hardware dapat dilihat pada Tabel 

1 dan software pada Tabel 2. 

Tabel 1. Hardware yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Laptop Pengolahan data Asus 

2 Printer Mencetak laporan Epson 

 
Tabel 2. Software yang digunakan 

 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Microsoft Office Membuat laporan Versi 2019 

2 Pyhton Bahasa pemrograman Versi 3.8.5 

3 Mendeley 
Mengelola Makalah 
Penelitian 

Versi 1.19.8 

 
c. Term- Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) 

Metode TF-IDF merupakan metode untuk menghitung bobot setiap kata 

yang paling umum digunakan pada information retrieval. Metode ini juga terkenal 

efisien, mudah dan memiliki hasil yang akurat (Maarif 2015). Metode ini akan 

menghitung nilai Term Frequency (TF) dan Inverse Document Frequency (IDF) 

pada setiap term(kata) di setiap dokumen dalam korpus (Artanti et al. 2018). 

Metode ini akan menghitung bobot setiap token t di dokumen d dengan rumus: 

 

𝑊𝑑𝑡 = 𝑡𝑓𝑑𝑡 ∗ 𝐼𝐷𝐹𝑡 ......................................(2.1) 
 

Keterangan : 

d : Dokumen ke-
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         t : Kata ke-t dari kata kunci 

W : Bobot dokumen ke-d terhadap kata ke-t 

Tf : Banyaknya kata yang dicari pada sebuah dokumen 

IDF : Inversed Document Frequency 

Nilai IDF didapatkan dari IDF : log2 (D/df) 

 

dimana 

D : Total dokumen 
Df : Banyak dokumen yang mengandung kata yang dicari setelah bobot 

masing-masing dokumen diketahui, maka dilakukan prosespengurutan 

dimana semakin besar nilai W, semakin besar tingkat similaritas 

dokumentersebut terhadap kata kunci, demikian sebaliknya. 

 

d. Metode Naive Bayes Classifier 

(Handayani and Pribadi 2015) pengklasifikasi bayes merupakan salah satu 

pengklasifikasi statistik, dimana pengklasifikasi ini dapat memprediksi probabilitas 

keanggotaan kelas suatu data tuple yang akan masuk ke dalam kelas tertentu, sesuai 

dengan perhitungan probabilitas. Pengklasifikasi Bayes didasari oleh teorema bayes 

yang ditemukan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Dalam studi pembandingan 

algoritma klasifikasi telah ditemukan simple bayesian atau yang biasa dikenal 

dengan Naïve Bayes classifier. Pada tahap ini akan dilakukan pengklasifikasian teks 

bersih yang sudah melalui tahap preprocessing, untuk mengetahui kategori dari teks 

tersebut berdasarkan data latih (Nugroho, Chrisnanto, and Wahana 2015). Pada 

tahapan ini terdapat empat tahapan yang dilakukan, yaitu : 

 

1. Pembentukan Fitur Data Latih 

Setelah dibentuk fitur dengan kemunculannya dari data latih selanjutnya 

menghitung probabilitas dari setiap kelas dengan cara sebagai berikut. 

𝑃(𝐶𝑖) = 
𝑓𝑑(𝑐𝑖)

......................................................(2.2) 
|𝐷| 

Keterangan : 
fd(ci) = Jumlah dokumen yang termasuk ci 

| D | = Jumlah data latih / jumlah tweet 
 

2. Menentukan Probabilitas Kelas 

Setelah didapatkan probabilitas dari setiap kelas, selanjutnya menghitung 

probabilitas setiap fitur dari setiap kelas dengan cara sebagai berikut. 

𝑃(𝑤𝑘 | 𝑐𝑖) =   
𝑓(𝑤𝑘𝑖 𝐶𝑖

)+1 
......................................(2.3) 

𝑓(𝑐𝑖)+|𝑊| 

Keterangan: 
P(wk | ci) = Nilai kemunculan kata wki pada kelas ci 

f (ci) = Jumlah keseluruhan kemunculan kata pada kelas ci 

| W | = Jumlah keseluruhan dari 𝑤𝑘 Dari rumus 3, maka diperoleh 

model probabilistik untuk setiap fitur pada 12
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3. Menentukan Probabilitas Data Uji 

Vmap adalah perhitungan yang digunakan naïve bayes classifier untuk 

menentukan probabilitas data uji dari masing-masing kelas berdasarkan dari 

proses learning. Nilai probabilitas yang terbesar akan dipilih. Berikut 

perhitungannya: 

 
 

Keterangan: 

𝑉 𝑚𝑎𝑝 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥 𝑝(𝑐𝑖) 𝑥 𝑝(𝑤𝑘 | 𝑐𝐼) 𝑥 𝑝(𝑐)........(2.4) 

P(wk | ci) = Nilai kemunculan kata wki pada kelas ci 

p (ci) = Probabilitas kelas ci 

p (c) = Probabilitas kelas sentimen 

 

e. Confusion Matrix 

Dalam menguji keefektifan suatu klasifikasi dibutuhkan suatu pengukuran 

evaluasi. Confusion matrix adalah sebuah tabel yang menyatakan jumlah data uji 

yang benar diklasifikasikan dan jumlah data uji yang salah diklasifikasikan 

(Indriani 2014). Contoh confusion matrix untuk klasifikasi biner ditunjukkan pada 

Tabel 3. 

 

Tabel 3. Confusion Matrix  untuk klasifikasi 
 

Correct 

Classification 

Classified as 

Predicted“+” Predicted “-” 

Actual“+” True Postives False Negatives 

Actual“-” False Positives True Negatives 

 

Keterangan : 

a. True Positives (TP) adalah jumlah record datapositif yang diklasifikasikan 

sebagai nilai positif. 

b. False Positives (FP) adalah jumlah record data negatif yang diklasifikasikan 

sebagai nilai positif. 

c. False Negatives (FN) adalah jumlah record data positif yang diklasifikasikan 

sebagai nilai positif. 

d. True Negatives (TN) adalah jumlah record data negatif yang diklasifikasikan 

sebagai nilai negative. 
 

Berikut persamaan yang digunakan dalam confusion matrix : 

 

 

 

 



 

6 

 
 

Accuracy = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃 +  𝐹𝑁
 ................................................................................. (2.5) 

Recall = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃 +  𝐹𝑁
  ................................................................................. (2.6) 

Precision = 
𝑇𝑃

𝑇𝑃  +   𝐹𝑃
 ................................................................................. (2.7) 

 

Recall adalah tingkat keberhasilan pengenalan suatu kelas yang harus 

dikenali, Precision adalah tingkat ketepatan hasil klasifikasi dari seluruh dokumen. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan kata kunci #belajardaring dan 

#belajardarirumah pada bulan September 2020 diperoleh 2.409 tweet, dan pada 

bulan Oktober 2020 diperoleh 1.475 tweet, sehingga keseluruhan data yang didapat 

adalah 3.884 tweet. Data yang diperoleh dari dua bulan tersebut kemudian diseleksi 

sesuai dengan kebutuhan penelitian, seperti, tweet yang diperlukan tidak 

mengandung iklan, berbahasa Indonesia, topik sesuai dengan isu yang terkait 

dengan belajar daring dan tweet mudah dimenegerti arah presepsinya. Hasil seleksi 

yang diperoleh sebanyak 417 data tweet sebagai dataset. 

 

b. Pelabelan Data 

Data tweet yang telah diperoleh masing-masing diberikan label atau kelas 

yakni kelas pro dan kontra, kemudian setiap kelas diberi nilai, untuk menghitung 

jumlah persepsi masyarakat terhadap belajar daring 2020, dimana kelas pro 

menunjukkan bahwa masyarakat menyetujui adanya belajar daring yang telah 

diterapkan, sedangkan kelas kontra menunjukkan bahwa masyarakat tidak setuju 

atau menolak adanya belajar daring. Berikut pada gambar 1 merupakan gambaran 

jumlah persepsi pro dan kontra terhadap belajar daring 2020 : 
 

 

Gambar.1 Grafik Persentase Masyarakat terhadap Belajar Daring 
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c. Preprocessing Data 

Preprocessing dilakukan untuk pembersihan terhadap data pada setiap 

dokumen berdasarkan proses yang telah ditentukan, sehingga menghasilkan data 

yang siap digunakan untuk diolah pada proses berikutnya. Gambar 2 merupakan 

diagram alir dari proses preprocessing. 
 
 

 
 

Gambar.2 Diagram Alur Proses Preprocessing 

 

d. Klasifikasi 

Data yang sudah melalui tahapan preprocessing, kemudian akan dilakukan 

proses pembelajaran atau training menggunakan algortima Naïve Bayes Classifier, 

sehingga menghasilkan suatu model machine learning. Pada gambar 3 berikut 

merupakan diagram alur dari proses training. 
 

 

 

Gambar.3 Diagram alur pada proses training 

 

Pada tahap training, proses pertama yang dilakukan adalah membagi (split) 

data menjadi dua, yakni 70% data training dan 30% data testing. Data training 

digunakan untuk membentuk sebuah model, dengan cara melatih data sehingga 

nanti dapat menghasilkan sebuah prediksi, sedangkan data testing digunakan 

sebagai data uji yang belum memiliki model, kemudian akan diprediksi berdasarkan 

data training, sehingga memiliki sebuah model. 

 

e. Evaluasi Model 

Tahapan ini mengevaluasi model yang terebentuk oleh algoritma Naïve 
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Bayes Classifier, dengan menggunakan metode confusion matrix dilakukakan dua 

jenis pengukuran yang terdiri accuracy, recall, dan precision. Berikut merupakan 

contoh perhitungan manual dari evalusi sistem menggunakan persamaan confusion 

matrix. Terdiri dari 10 data yang kemudian diklasifikasi, dimana terdapat 3 data 
 

 

testing (uji) yang telah dilabelkan oleh sistem. Gambar 4 telihat perbandingan data 

yang dilabelkan manual dan yang dilabelkan oleh sistem. 
 

 

Gambar.4 Tampilan Data Yang diberi Label Oleh Sistem 

Hasil dari pelebelan sistem didapat skor TP = 1, FN = 0, FP = 0, TN = 2. 

Kemudian dihitung menggunakan persamaan 5 untuk melihat nilai accuracy, 

persamaan 6 untuk melihat nilai precision dan persamaan 7 untuk melihat nilai 

recall. Gambar 5 merupakan hasil evaluasi yang dihitung oleh sistem yang teridiri 

dari accuracy, precision dan recall. 
 

 

 

Gambar.5 Skor Evaluasi Sistem 

Pada tahap evaluasi model data dibagi menjadi dua, yakni 70% data training 

dan 30% data testing. Dengan pembagian data training terdiri dari 7 data dan data 

testing terdiri dari 3 data yang menghasilkan tabel confusion matrix seperti terlihat 

di Tabel 5 skor evaluasi sistem. Dari confussion matrix pada tabel 1, didapatkan 

nilai rata-rata dari accuracy, precision, dan recall.
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f. Tampilan Sistem 
 

Gambar.6 Tampilan Menu Utama 
 
 

Gambar.7 Import Data 
 

Gambar.8 Tampilan Input Preprocessing Data 
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Gambar.9 Tampilan Klasifikasi Sistem 
 
 

Gambar.10 Tampilan Hasil Evaluasi Model
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KESIMPULAN 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan mengamati dan 

menganalisa sistem pengolahan data yang digunakan serta didukung teori dan alat  

yang berkaitan dengan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan dari dataset yang telah diseleksi bahwa persepsi masyarakat 

yang kontra terhadap belajar daring sangat tinggi yakni 69% atau sebanyak 288 

data tweet, dan 31% persespi masyarakat yang pro atau sebanyak 129 data 

tweet, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat banyak yang tidak setuju 

terhadap belajar daring tahun 2020. 

2. Penggunaan metode Naïve Bayes Classifier cukup baik dalam penelitian ini 

yang menghasilkan sebuah sistem analisis sentimen pada belajar daring 

menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. Proses penelitian ini 

menggunakan masukkan berupa tweet dengan kata kunci #belajardaring dan 

#belajardarirumah di Twitter. Hasil dari pengujian, sistem mampu 

mengklasifikasi sentimen menggunakan Naïve Bayes Classifier dengan akurasi 

yang dihasilkan sebesar 79,36%, nilai recall yang dihasilkan sebesar 88,49% 

dan nilai precision yang dihasilkan sebesar 66,66% berdasarkan 417 data tweet 

yang terdiri atas 291 data latih dan 126 data uji. 

3. Data yang didapat dari tanggal 01 September s/d 31 Oktober 2020 terlihat 

bahwa data tweet dengan kata kunci #belajardaring dan #belajardarirumah 

lebih banyak diperbincangkan pada bulan September 2020 diperoleh 2.409 

tweet, yang menunjukkan bahwa masyarakat ikut berpartisipasi untuk 

menyampaikan persepsinya terhadap belajar daring 2020, dan tweet kembali 

menurun pada bulan Oktober 2020 diperoleh 1.475 tweet, sehingga 

keseluruhan data yang didapat adalah 3.884 tweet. 

 

SARAN 

 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa 

hal berupa saran-saran sebagai berikut : 

1. Menggunakan pendeteksi tweet buzzer dalam pengambilan data. 
2. Diharapkan pengambilan data tidak hanya dilakukan pada media sosial twitter 

namun juga dapat dilakukan pada media sosial lain seperti instagram, youtube 

atau situs berita nasional. 

3. Dibuatkan sebuah sistem berbasis web atau mobile agar dapat digunakan oleh 

pengguna umum secara luas. 

4. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan beberapa kali percobaan pembagian 

data (split) agar bisa mengetahui rata-rata nilai tertinggi dari nilai accuracy, 

recall dan precission pada metode Naïve Bayes Classifier. 

5. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan membandingkan dua metode 

menggunakan metode Naïve Bayes Classifer dan Deep Learning. 
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