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ABSTRACT 

 

This paper discusses online course that use the internet network to stay connected during 

the activity. This study aims to see the impact of online course based on someone's 

opinion. One of the appropriate methods for this research is sentiment analysis. For this 

reason, there are 7000 tweets is analyzed from media social twitter April 2020–April 2021 

which convey opinions about online course. Sentiment analysis uses a convolution neural 

network (one directional convolution) which classifies data in the form of text documents. 

Convolutional neural network is trained using keras programming with 100 epoch. The 

convolutional neural network trains using 5600 tweets and predicts 1400 different tweets. 

The training results from the convolution neural network give a neutral sentiment as the 

most dominant sentiment with amount 76.5% accuracy level.   

Keyword: Online course, sentiment analysis, convolutional neural network, twitter 

ABSTRAK 

Artikel ini membahas tentang kuliah online yang menggunakan jaringan internet untuk 

terus terhubung selama kegiatan berlangsung. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 

dampak dari kuliah online berdasarkan pendapat seseorang. Salah satu analisis yang 

sesuai untuk penelitian ini adalah analisis sentimen. Untuk itu dianalisis 7000 tweets dari 

sosial media twitter April 2020–April 2021 yang menyampaikan opini tentang kuliah 

online. Analisis sentimen menggunakan jaringan saraf konvolusi (konvolusi satu arah) 

yang mengklasifikasikan data yang berbentuk dokumen teks. Jaringan saraf konvolusi 

dilatih menggunakan pemrograman keras dengan 100 kali pelatihan. Jaringan saraf 

konvolusi berlatih menggunakan 5600 tweets dan memprediksi 1400 tweets yang 

berbeda. Hasil pelatihan dari jaringan saraf konvolusi memberikan sentimen netral 

sebagai sentimen paling dominan dengan tingkat akurasi sebesar 76.5%. 

Kata Kunci: Kuliah online, analisis sentimen, jaringan saraf konvolusi, twitter 
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1. PENDAHULUAN 

Kuliah merupakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan berdasarkan kurikulum 

yang telah diterapkan. Kuliah dapat membentuk perilaku yang baik dan dapat menjadi 

wadah dalam mengembangkan kemampuan (Bligh, 1998). Kuliah di perguruan tinggi 

pada umumnya dilakukan dalam bentuk pertemuan tatap muka, namun sejak terjadinya 

wabah pandemi coronavirus disease (COVID-19) kuliah dilakukan secara online. 

Perubahan ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa 

darurat penyebaran COVID-19.  

Kuliah online selama pandemi COVID-19 memberikan atmosfer baru bagi 

mahasiswa. Hal ini menimbulkan dampak karena berbeda dengan kuliah pada biasanya. 

Ada banyak cara untuk melihat dampak dari perbedaan ini seperti melakukan survei, 

namun memakan waktu yang cukup lama. Jadi salah satu teknik yang efisien adalah 

teknik klasifikasi. Teknik ini bersifat supervised learning artinya mesin berlatih dan 

mengklasifikasi data yang sudah diberi label sebelumnya. Teknik ini memungkinkan 

mesin menemukan pola pada data sehingga memudahkan dalam mengklasifikasi data 

yang belum pernah dipelajari (Caruana & Niculescu-Mizil, 2006). 

Penelitian sebelumnya yang menganalisis tanggapan mahasiswa melalui sosial 

media twitter dilakukan oleh Setiawan et al. (2021). Peneliti mengkaji tentang kuliah 

online akibat penguncian daerah (lockdown) dikarenakan virus COVID-19. Penelitian ini 

menghasilkan tingkat akurasi sebesar 81.20% menggunakan teknik klasifikasi naïve- 

bayes dan 85% untuk teknik klasifikasi support vector machine.  

Ada pun penelitian yang dilakukan oleh Musfiroh et al. (2021) yang mengkaji 

analisis sentimen tentang perkuliahan daring di Indonesia dari twitter. Penelitian ini 

memberikan hasil klasifikasi dari 5811 tweets dimana mengandung 63.4% tweet negatif, 

27.6% tweet positif, dan 8.9% tweet netral dengan tingkat akurasi sebesar 79.2%. 

Penelitian ini menggunakan teknik lexicon-based approach dan inset lexicon sebagai 

kamus kata opini berbahasa Indonesia. 

Pada artikel ini dibahas tentang analisis sentimen kuliah online selama masa 

pandemi COVID-19 menggunakan teknik klasifikasi jaringan saraf konvolusi dengan 32 

jumlah filter dan 3 ukuran kernel serta 4 ukuran pooling. Untuk memberikan hasil yang 

optimal, jaringan saraf konvolusi dilatih sebanyak 100 kali sebelum melakukan prediksi 

terhadap analisis sentimen. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan tentang 

analisis sentimen kuliah online dan jaringan saraf tiruan. 

 

2. TEXT MINING, JARINGAN SARAF KONVOLUSI, DAN ANALISIS 

SENTIMEN 

Text Mining adalah penambangan data terhadap data yang hanya memiliki kombinasi 

huruf, kalimat, dan sebuah dokumen teks. prinsip kerja text mining adalah dengan mencari 

dan membaca pola pada data serta mengambil sebuah rangkuman yang faktual 

berdasarkan bahan penelitian (Carracedo et al., 2020).  

Jaringan Saraf Konvolusi (JSK) adalah pengembangan dari Multilayer Perceptron 

(MLP) yang didesain untuk mengolah data dua dimensi (Fukushima, 1980). JSK adalah 

sebuah operasi pada dua fungsi dari argumen yang valid dan nyata dan bekerja dengan 
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sesuatu yang disebut sparse connectivity (Ghatak, 2019). Operasi konvolusi dapat ditulis 

dalam persamaan matematika sebagai berikut: 

𝒁𝑡𝑢 = (𝑿 ∘ 𝑭𝑢)𝑡  ,  

dengan 𝒁𝑡𝑢  adalah operasi konvolusi ke-t, 𝑿 ∘ 𝑭𝑢  adalah produk Hadamard 𝑿 dengan 

𝑭𝑢, X adalah data teks yang diubah ke bentuk matriks, dan 𝑭𝑢 adalah matriks dari filter 

konvolusi ke-u. Lapisan konvolusi menggunakan fungsi aktivasi bernama Rectified 

Linear Unit (ReLu) yang ditunjukkan pada persamaan berikut: 

𝑓(𝒁𝑡𝑢) = {
0, jika 𝒁𝑡𝑢 < 0

𝒁𝑡𝑢, jika 𝒁𝑡𝑢 ≥ 0 .
   

Fungsi aktivasi ReLu secara sederhana mengubah seluruh elemen pada 𝒁𝑡𝑢 yang bernilai 

kecil dari 0 akan bernilai sama dengan 0 dan tidak mengubah elemen 𝒁𝑡𝑢 apabila besar 

dari 0. Selanjutnya 𝒁𝑡𝑢 masuk ke dalam lapisan pooling. 

Pooling dilakukan guna untuk mengurangi besarnya dimensi input yang masuk ke 

lapisan output (Hu et al., 2015). Apabila sebuah peta fitur dari hasil konvolusi sebagai 

𝒁𝑡𝑢 maka pooling dapat ditulis ke dalam persamaan berikut: 

𝒁𝑚𝑢 = 𝑓(𝒁𝑡𝑢) = maks(𝑧1𝑢, 𝑧2𝑢, 𝑧3𝑢, … , 𝑧𝑡𝑢)𝑚 ,  

dengan 𝑧𝑡𝑢  sebagai setiap elemen pada matriks 𝒁𝑡𝑢  dan  𝒁𝑚𝑢  sebagai peta fitur hasil 

pooling ke-m. Peta fitur 𝒁𝑚𝑢 akan diklasifikasi dalam lapisan disebut lapisan output. 

Lapisan output adalah lapisan padat yang membutuhkan peta fitur dari sebuah 

vektor kata. Proses mengubah peta fitur dari lapisan konvolusi ke vektor fitur disebut 

sebagai flatten. Fungsi dari lapisan output adalah untuk mengklasifikasikan vektor fitur 

ke dalam beberapa variasi kelas berdasarkan pada fungsi aktivasi (Kulkarni & 

Shivananda, 2019). Lapisan output diberikan dalam persamaan berikut: 

𝑣𝑜 = ∑ 𝑾𝑝𝑜. 𝑧𝑝 + 𝑏𝑚×𝑢
𝑝=1 , (1) 

dengan 𝑣𝑜 adalah vektor keluaran dari lapisan output, 𝑧𝑝adalah konversi matriks 𝒁𝑚𝑢 

menjadi vektor fitur flatten, o sebagai kategori ke-o, dan 𝑏  sebagai bias, serta 𝑾𝑝𝑜 

sebagai matriks parameter klasifikasi. Klasifikasi lebih dari dua kategori menggunakan 

fungsi aktivasi yang disebut fungsi softmax diberikan dalam persamaan berikut 

(Goodfellow et al., 2016): 

�̂�𝑜 = 𝑓(𝑣𝑜) =
𝑒𝑣𝑜

∑ 𝑒𝑣𝑜𝑐
𝑜=1

 ,  

dengan �̂�𝑜 sebagai vektor prediksi, 𝑐  adalah banyak kategori, 𝑒𝑣𝑜  adalah bentuk 

eksponensial standar yang diterapkan terhadap vektor 𝑣𝑜 , dan ∑ 𝑒𝑣𝑜𝑐
𝑜=1  adalah bentuk 

normalisasi dan hasil penjumlahan dari 𝑒𝑣𝑜. Kesalahan prediksi dari keluaran �̂�𝑜 dihitung 

menggunakan Mean Square Error (MSE). 
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MSE adalah ukuran rata-rata kuadrat dari galat, yaitu rata-rata kuadrat dari selisih hasil 

prediksi �̂�𝑜 dengan nilai sebenarnya 𝑦𝑜. Nilai MSE dapat dihitung dengan rumus berikut 

(Kurniasih et al., 2013): 

𝑙𝑜𝑠𝑠 =
1

𝑐
 ∑ (𝑦𝑜

𝑐
𝑜=1 − �̂�𝑜)2 ,  

dengan 𝑦𝑜  sebagai vektor kategori sebenarnya dan 𝑙𝑜𝑠𝑠  sebagai besaran MSE. Untuk 

mengurangi besar loss dari keluaran �̂�𝑜 jaringan saraf konvolusi menggunakan alogaritma 

backpropagation. 

Backpropagation disingkat back prop yakni alogaritma yang digunakan untuk 

melatih jaringan saraf tiruan seperti jaringan saraf konvolusi. Back prop bekerja dengan 

mencari nilai loss yang paling rendah dengan memperbarui parameter menggunakan 

metode stokastik gradient descent (Goodfellow et al., 2016). Back prop akan 

memperbarui parameter menggunakan persamaan berikut: 

 parameter baru = parameter lama + 𝜃
𝜕𝑙𝑜𝑠𝑠

𝜕parameter lama
 , (2) 

dengan 𝜃  adalah laju pembelajaran dan 
𝜕𝑙𝑜𝑠𝑠

𝜕parameter lama
  adalah turunan parsial loss 

terhadap parameter lama.  

Untuk mengoperasikan matriks dengan ukuran yang besar dan jumlah sampel yang 

besar, dibutuhkan bantuan library machine learning bernama keras. Membangun sebuah 

model jaringan saraf tiruan menggunakan pemrograman keras harus memiliki konfigurasi 

model seperti pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Arsitektur jaringan saraf konvolusi 

Lapisan Input Hidden Output 

Nama Lapisan 

embeddings 

dengan 150 fitur 

representasi 

Lapisan 

konvolusi dengan 

32 filter, 3 ukuran 

kernel, dan fungsi 

aktivasi ReLu. 

Lapisan pooling 

dengan 4 ukuran 

pooling.  

Lapisan flatten 

Lapisan output 

dengan 3 neuron 

dan fungsi 

aktivasi softmax 

 

Output dari Tabel 1 merupakan konfigurasi jaringan saraf konvolusi digunakan untuk 

memprediksi analisis sentimen pada data. Analisis sentimen adalah analisis yang 

bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi berupa sentimen (perasaan, emosi, 

dan psikologi) dari sebuah komentar, pendapat, ataupun opini seseorang terhadap entitas 

di media sosial (Feldmen, 2013). Dalam analisis ini terdapat beberapa pernyataan yang 

disebut pernyataan positif, negatif, dan netral. Ketepatan program dalam menganalisis 

data ditunjukkan dalam nilai akurasi. 
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Akurasi adalah kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya. Akurasi dapat 

dihitung menggunakan confusion matrix hasil prediksi dengan label yang sebenarnya. 

Secara sederhana akurasi dihitung dari jumlah jawaban benar dibagi banyak jawaban 

(Rialland, 2005), yaitu 

Akurasi =  
Jumlah jawaban benar

banyak jawaban
× 100% . 

(3) 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data tweets(teks) yang diperoleh dari 

media sosial twitter. Media sosial twitter digunakan untuk menampung konten elektronik 

misal nya berita, diskusi, pesan singkat, spam, promosi diri, dan ocehan secara tertulis. 

Data yang akan digunakan berupa ocehan mahasiswa Indonesia yang memberikan 

pendapat nya mengenai kuliah online selama pandemi COVID-19 melalui twitter. Data 

yang diperoleh bertipe string atau kombinasi karakter dan huruf berbahasa Indonesia. 

Data memiliki beberapa variable seperti user_id, status_id, created_at, screen_name, 

text, dan 45 variabel lainnya. Pada penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel utama 

yaitu tweets(teks) dan label (kategori: positif, negatif, netral). Data diperoleh sebulan 

setelah peristiwa COVID-19 masuk Indonesia. Data terus dilakukan crawling agar 

mencapai volume yang optimal dalam jangka waktu satu tahun (April 2020 s/d April 

2021). 

 

Langkah analisis: 

(i) Melakukan pengumpulan data (crawling data) dari twitter menggunakan bahasa 

pemrograman R dengan kata kunci “kuliah online” pada fungsi search_tweets. 

(ii) Mengambil variabel seperti “text” yang dibutuhkan dalam analisis. 

(iii) Membersihkan teks dengan teknik text mining pada data. 

(iv) Membagi data menjadi data latih (80% dari 7000 tweets) dan data uji (20% dari 

7000 tweets). 

(v) Melatih jaringan saraf konvolusi menggunakan library keras terhadap data latih 

dengan 100 kali pelatihan. Setiap satu kali pelatihan menggunakan 32 sampel dari 

data data latih dan 20% data latih untuk pemisahan sampel validasi. 

(vi) Melakukan prediksi analisis sentimen berdasarkan jaringan saraf yang sudah 

dilatih beserta mengukur akurasi nya. 

 

4. ANALISIS SENTIMEN TERHADAP KULIAH ONLINE PADA MASA 

PANDEMI COVID-19 

 

Data diperoleh pada masa pandemi darurat COVID-19 tanggal 17 April 2020 dan dengan 

jumlah entry sebanyak 7.000 tweets. Tweets berupa data tekstual yang berisi kalimat 

ditulis oleh mahasiswa Indonesia. Data mempunyai satu variabel yaitu variabel “text” dan 

kemudian diberi label di setiap input teks untuk melatih jaringan saraf konvolusi. Sebelum 

data dilakukan analisis lebih lanjut, penting bagi peneliti untuk mengubah struktur 

kalimat dalam teks tweets. Proses perubahan struktur ini disebut dengan text mining.  

Text mining dilakukan dengan mengganti susunan, kombinasi, dan menghapus 

elemen kata pada sebuah kalimat tanpa mengurangi informasi penting dalam basis data.  
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Perhatikan salah satu sampel tweet tentang kuliah online pada Tabel 2 berikut ini:  

 

Tabel 2. Contoh kalimat Tweet sebelum diproses 

Teks Label 

@collegemenfess Arrgh pengen ngerasain kuliah offline 

sumpah                capek banget di rumah :’), ga pernah ngerasain 

fasilitas kampus, pengen ada kawan deket, cuma ya begimana lagi 

kan ya      i hate online school https://t.co/5XOWLuVWm7 

negatif 

 

Kalimat pada Tabel 2 masih terdapat beberapa simbol dan tanda baca yang tidak 

diinginkan, maka dari itu kalimat pada Tabel 2 dibersihkan hingga menjadi bentuk akhir 

seperti pada Tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3. Contoh kalimat Tweet setelah diproses 

Teks Label 

arrgh ingin rasa kuliah offline sumpah loudly crying face loudly 

crying face capek banget rumah rasa fasilitas kampus ingin kawan ya 

bagaimana ya neutral face hate online school 

negatif 

 

Dalam melatih jaringan saraf konvolusi membutuhkan sebuah set data latih untuk 

menentukan bobot yang optimal. Oleh karena itu data pada penelitian ini dibagi 80 % dari 

7000 tweets untuk data latih dan 20 % dari 7000 tweets untuk data uji. Data latih dan data- 

uji masing masing memiliki jumlah 5600 tweest dan 1400 tweets. Jumlah inisiasi 

parameter setiap lapisan menggunakan persamaan (1) terlampir pada Tabel 4 berikut: 

Tabel 4. Rangkuman jaringan saraf konvolusi 

Lapisan embedding konvolusi  pooling  flatten output 

Dimensi 70 × 150 68 × 150 17 × 150 1 × 554 1 × 3 

Parameter 1283550  14432 0 0 1635 

 

Berdasarkan Tabel 4 memberikan beberapa informasi berupa jumlah dimensi dan jumlah 

parameter pada setiap lapisan. Lapisan embedding mempunyai input sebesar 8557 kosa 

kata × 150 fitur = 1283550 parameter. Lapisan konvolusi mempunyai 150 fitur × 32 

filter × 3 jumlah kernel + 32 bias = 14432 parameter. Lapisan output mempunyai 544 

panjang vektor × 3 jumlah neuron + 3 bias = 1635 parameter. Sehingga 1283550 + 14432 

+ 1635 = 1,299,617 parameter. Untuk melatih semua parameter digunakan persamaan (2) 

sehingga menghasilkan kurva pergerakan loss dan validasi loss yang disajikan dalam 

Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. Pergerakan loss dan validasi loss 
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Gambar 1 merupakan pergerakan kurva loss dan validasi loss dari pelatihan ke-1 hingga 

ke pelatihan ke-100. Pergerakan kurva loss dan validasi loss menurun setiap pelatihan 

nya menuju nol. Pergerakan kurva loss dan validasi loss pada pelatihan ke-100 

memperoleh nilai sebesar loss = 0.5092 dan validasi loss = 0.5865.  

Pelatihan 1,299,617 parameter juga menghasilkan kurva pergerakan akurasi dan 

validasi akurasi yang disajikan dalam Gambar 2. 

 

 

Gambar 2. Pergerakan akurasi dan validasi akurasi 

Gambar 2 merupakan pergerakan kurva akurasi dan validasi akurasi dari pelatihan ke-1 

hingga ke pelatihan ke-100. Pergerakan kurva akurasi dan validasi akurasi naik setiap 

pelatihan nya menuju satu. Pergerakan kurva loss dan validasi loss pada pelatihan ke-100 

memperoleh nilai sebesar akurasi = 0.8326 dan validasi akurasi = 0.7714. 

Untuk melihat prediksi analisis sentimen digunakan bar plot untuk data uji 

sebanyak 1.400 tweets menggunakan jaringan saraf konvolusi seperti yang disajikan 

dalam Gambar 3. 

 

Gambar 3. Prediksi sentimen kuliah online 

Berdasarkan Gambar 3 jaringan saraf konvolusi memberikan hasil bahwa sentimen netral 

memiliki frekuensi paling tinggi sebanyak 613 tweets diikuti dengan sentimen negatif 

sebanyak 412 tweets dan sentimen positif sebanyak 375 tweets. Prediksi jaringan saraf 

konvolusi memiliki akurasi yang diperoleh dari nilai-nilai yang terdapat pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Rangkuman hasil prediksi 

Prediksi 

sentimen 

Sentimen sebenarnya 

Negatif Netral Positif Total 

Negatif 328 42 42 412 

Netral 101 414 98 613 

Positif 20 26 329 375 

Total 519 482 467 1400 
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Berdasarkan confusion matrix pada Tabel 5 prediksi sentimen yang benar dari jaringan 

saraf konvolusi ditunjukkan dalam nilai diagonal confusion matrix diantaranya prediksi 

negatif yang benar sebanyak 328 tweets, prediksi netral yang benar sebanyak 414 tweets, 

dan prediksi positif yang benar sebanyak 329 tweets, gunakan persamaan (3) sehingga 

 

Akurasi =  
328 + 414 + 329 

1400
=  

1071 

1400
= 0.765 

 

Jadi, akurasi ketepatan jaringan saraf konvolusi dalam memprediksi analisis sentimen 

terhadap kuliah online adalah 0.765 × 100% = 76.5%. 

 

5. KESIMPULAN 

 

Jaringan saraf konvolusi mempunyai total 1,299,617 parameter yang dilatih dengan 5400 

tweets menggunakan pemrograman keras. Jaringan saraf konvolusi dilatih sebanyak 100 

kali pelatihan dengan 32 ukuran sampel untuk setiap satu kali pelatihan dan 20% 

pemisahan data latih untuk validasi. Pelatihan Jaringan saraf konvolusi sebanyak 100 kali 

menghasilkan loss = 0.5092, validasi loss = 0.5865, akurasi = 0.8326, dan validasi akurasi 

= 0.7714. Hasil pengukuran prediksi analisis sentimen menunjukkan bahwa akurasi dari 

jaringan saraf konvolusi dalam memprediksi 1400 tweets adalah 76.5%. 
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