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ABSTRACT 

 
The drafting of the new National Criminal Code (KUHP) for the discussion of the 

Criminal Law Act The legacy of the Dutch colonial government with all its amendments 

is one of the efforts in the development of national law. The government agreed to draft 

a new Penal Code, but reaped pros and cons in the community. Rejection of the design 

is not only done through social campaigns but also through social media Twitter so that 

it becomes a trending topic. The purpose of this study was to determine the number of 

perceptions of pros and cons on Twitter social media by using the K-Nearest Neighbor 

classification method. The data used are tweets containing #RKUHP and #RUUKUHP 

from September to October 2019. The results of this study were obtained 81% of people 

who had a Counter income and 19% of people who were pro, compared to the draft of 

the Criminal Code 2019. From the results of the study using matrix confusion, precision 

The highest system obtained was 77.16% which K = 1, and the highest recall value was 

93.15% which K = 5 and K = 7. 

 

Keywords: Perception Analysis, Confusion Matrix, K-Nearest Neighbor, 

 

ABSTRAK 

 

Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang baru untuk 

menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Peninggalan pemerintah kolonial 

Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha dalam rangka 

pembangunan hukum nasional. Pemerintah berupaya membuat draf KUHP yang baru, 

namun menuai Pro-Kontra di masyarakat. Penolakan terhadap rancangan tidak hanya 

dilakukan melalui aksi demonstrasi tetapi juga melalui sosial media twitter sehingga 

menjadi trending topic. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah 

persepsi Pro-Kontra di masyarakat pada media sosial twitter dengan menggunakan 

metode klasifikasi K-Nearest Neighbor. Data yang digunakan yaitu tweet yang 

mengandung #RKUHP dan #RUUKUHP dari bulan September sampai Oktober 2019. 

Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa 81% persepsi masyarakat adalah Kontra dan 

19% persepsi masyarakat adalah Pro, terhadap draf KUHP 2019. Dari hasil evaluasi 

menggunakan confusion matrix, presisi tertinggi sistem yang didapatkan adalah 77,16% 

saat K=1, dan nilai recall tertinggi adalah  93,15%  saat K=5 dan K=7. 

 

Kata kunci: Analisa Persepsi,  Confusion Matrix, K-Nearest Neighbor 
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PENDAHULUAN 
 

Perubahan KUHP nasional yang baru, untuk menggantikan KUHP peninggalan 

pemerintah kolonial Belanda, dengan segalah perubahannya merupakan usaha dalam 

rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara terarah dan 

terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional diberbagai bidang, sesuai dengan 

tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dinamika yang berkembang 

dalam masyarakat. 

Rancangan KUHP sendiri menuai Pro-Kontra di masyarakat, demonstrasi 

dilakukan oleh mahasiswa di beberapa universitas di Indonesia, yang menolak terhadap 

rancangan tersebut, karena dalam pasal-pasal yang baru dinilai banyak mengandung 

kontroversi, tidak hanya aksi demonstrasi yang dilakukan namun bahasan tentang 

rancangan KUHP terus berlanjut di sosial media twitter sehingga menjadi trending topic 

yang menuai Pro-Kontra di masyarakat.  

Menyikapi hal ini pemerintah menunda pengesahan rancangan KUHP 2019, 

guna untuk melakukan kajian dan pembahasan lebih dalam lagi terhadap draf tersebut. 

Oleh karenanya perlu dilakukan analisa persepsi yang merupakan pengolahan bahasa 

bertujuan untuk menganalisa pendapat, sikap, penilaian, dan emosi seseorang terhadap 

topik, produk layanan, organisasi, individu ataupun kegiatan tertentu, dengan 

menggunakan metode atau teknik akan mendapatkan informasi dari analisa persepsi ini, 

dengan cara mengklasifikasikan data. Salah satu metode klasifikasi yang populer adalah 

K-Nearest Neighbor yang merupakan metode klasifikasi yang sederhana. Penelitian ini 

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

media sosial twitter dengan kata kunci #RKUHP dan #RUUKHP yang diambil dari 

bulan September sampai dengan Oktober 2019. 

 

METODE PENELITIAN 

 

a. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan menggunakan twitterscraper yang dimuat menggunakan 

pyhton dari sosial media twitter,  yang akan diuji dan digunakan dari bulan September 

sampai dengan Oktober 2019, kriteria data yang digunakan yaitu tweet yang 

mengandung #RKUHP dan #RUUKUHP dengan topik yang sama, tidak memuat iklan, 

dan berkaitan dengan isu KUHP 2019. 

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 Canon 
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Tabel 2. Software yang digunakan 

No Nama Alat dan Bahan Fungsi Keterangan 

1 Microsoft Office  Membuat laporan Versi 2013 

2 Pyhton Bahasa pemrograman Versi 3.7.4 

3 Anaconda Pemrosesan data Versi 3 

 

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

Metode TF-IDF merupakan metode untuk menghitung bobot setiap kata yang 

paling umum digunakan pada informasi retrieval. Metode ini juga terkenal efesien, 

mudah dan memiliki hasil yang akurat. (Ma’arif, Abdul Aziz, 2015). Langkah untuk 

melakukan pembobotan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu: 
1. Term Frequency 

Term Frequency (TF) adalah frekuensi dari kemunculan sebuah term (kata/frasa) 

dalam dokumen yang bersangkutan. Semakin besar jumlah kemunculan suatu term 

dalam dokumen, maka semakin besar pula bobotnya.   
2.  Inverse Documment Frequency  

                  ............................................................................................(2.1) 

Dimana: 

N  = Jumlah kalimat  

dft  = Jumlah kemunculan kata 

 
3.  TF-IDF 

                 

                             ...............................................................................(2.2) 

Dimana: 

Wt.f = frekuensi kemunculan setiap kata 

idft = bobot term  

d. Metode K-Nearest Neighbor 

K-Nearest Neighbor merupakan salah satu metode  yang menggunakan 

algoritma supervised learning, dengan melakukan klasifikasi terhadap objek 

berdasarkan data training yang menggunakan jarak terdekat atau kemiripan terhadap 

objek tersebut (Riany, dkk, 2016).  

Berikut tahapan yang digunakan dalam metode K-NN :  
1. Menentukan nilai k 

K merupakan jumlah tetangga terdekat. Nilai k yang diujikan adalah K=1, K=3, K=5, 

K=7, dan K=9, dipilih nilai ganjil untuk menghindari kesamaan kedekatan pada dua 

titik yang berbeda kelas. Karena K-NN akan mengklasifikasi voting berdasarkan kelas 

terbanyak (Yusuf Prahudaya & Agus, 2017). 

2. Cosine Similarity 

Perhitungan cosine similarity semakin besar nilainya akan semakin dekat tingkat 

kemiripan antara data uji dengan data latih dan sebaliknya jika nilai cosine similarity-

nya semakin kecil maka akan semakin jauh tingkat kemiripannya (Mentari, dkk, 2018). 

Perhitungan cosine similarity dapat dilihat pada Persamaan berikut (Nurjanah. 2017) : 
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∑ (        )
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    √∑    
  

    
...............................................(2.3) 

 

Dimana : 

cosSim (q.df) = Nilai Kemiripan antara dokumen uji (q) dengan dokumen latih ke  (dj) 

t = Jumlah term (kata) 

d = Dokumen  

q = Kata kunci (Query) 

wij = Bobot term pada dokumen uji 

wiq = Bobot term pada dokumen latih 

3. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus cosine similarity, 

selanjutnya dilakukan pengurutan hasil, pengurutan dari nilai yang tertinggi 

sampai terendah. 

4. Hasil yang telah diurutkan, diambil nilai yang tertinggi berdasarkan k yang telah 

ditentukan. 

5. Setelah diketahui nilai tertinggi dan terendah, dari k data teresebut akan dilihat 

nilai sentimen yang paling banyak muncul, kelas yang banyak muncul menjadi 

kelas untuk data yang sedang dihitung (Deviyanto Akhmad, dkk, 2018).    

e. Confusion Matrix 

Confusion matrix adalah suatu metode yang biasanya digunakan untuk 

melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining. Confusion matrix 

digambarkan dengan tabel yang menyatakan jumlah data uji yang benar diklasifikasikan 

dan jumlah data uji yang salah diklasifikasikan (Fadly, dkk, 2017). 

Berikut persamaan yang digunakan dalam confusion matrix : 

Recall = 
  

        
            ...........................................................................................(2.4) 

Precision = 
  

          
  ...............................................................................................(2.5) 

Dimana : 

TP  = True Positives 

FP  = False Positives 

FN = False Negatives 

TN  = True Negatives 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

a. Pengumpulan Data 
 Pengumpulan data yang dilakukan dengan kata kunci #RUUKUHP dan 

#RKUHP pada bulan September 2019 diperoleh 3.222 tweet, dan pada bulan Oktober 

2019 diperoleh 494 tweet, sehingga kesuluruhan data yang didapat adalah 3.716 tweet. 

Pergantian anggota DPR-RI periode 2014-2019 dengan 2019-2024 mempengaruhi 

jumlah data pada bulan Oktober, dimana pembahasan tentang RKUHP menurun, hal ini 
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dikarenakan RKUHP merupakan agenda dari anggota DPR-RI periode sebelumnya 

yang berakhir pada masa jabatan bulan September 2019. Hasil dari seleksi data yang 

dilakukan diperoleh sebanyak 306 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, guna untuk menghitung jumlah 

persepsi masyarakat terhadap draf KUHP 2019, dimana kelas pro menunjukkan bahwa 

masyarakat menyetujui adanya perubahan KUHP peninggalan kolonial dengan draf 

KHUP yang baru, sedangkan kelas kontra menunjukkan bahwa masyarakat tidak 

seutuju atau menolak draf KUHP yang baru. Berikut pada gambar 3.1 gambaran jumlah 

persentase persepsi pro dan kontra terhadap draf KUHP 2019 : 

 
Gambar 3.1 Grafik persentase Pro-Kontra terhadap draf KUHP 2019 

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. Pada gambar 3.2 berikut merupakan 

diagram alur dari proses preprocessing. 

 
Gambar 3.2 Diagram Alur Proses Preprocessing 

 

19% 

81% 

Jumlah Persepsi Pro-Kontra terhadap draf KUHP 

2019 

Pro Kontra
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d. Training Model 

Data yang sudah melalui tahapan preprocessing, kemudian akan dilakukan 

proses pembelajaran atau training menggunakan algortima K-Nearest Neighbor, 

sehingga menghasilkan suatu model machine learning. Pada gambar 3.3 berikut 

merupakan diagram alur dari proses training. 

 

 
Gambar 3.3 Diagram alur pada proses training 

e. Evaluasi Model 

Tahapan ini mengevaluasi model yang terebentuk oleh algoritma K-Nearest 

Neighbor, dengan menggunakan metode confusion matrix  dilakukakn dua jenis 

pengukuran yang terdiri  recall, dan  precision. Gambar 3.4 berikut merupakan rekap 

keseluruhan hasil dari evaluasi sistem yang terdiri dari K=1 sampai dengan K=9. 

 

Nila 

K 

Confusion Matrix 

Precision Recall 

K1 77.16% 84.17% 

K3 69.83% 85.41% 

K5 66.66% 93.10% 

K7 66.66% 93.10% 

K9 65.66% 82.98% 

Gambar 3.4 Nilai Confusion Matrix Sistem 

Pada gambar 4.6 terlihat hasil  precision, dan recall dari masing-masing nilai K 

yang dihasilkan oleh sistem, dimana K=1 memiliki precision 77.16%, dan recall 

84.17%. K=3 memiliki precision 69,83%, dan recall 85.41%. K=5 dan K=7 memiliki 

skor yang sama yaitu precision 66.66%, dan  recall 93.10%  sedangkan K=9 memiliki 

precision 65.66%, dan recall  82.98%. Gambar 3.5 berikut merupakan nilai confusion 

matrix dalam bentuk persentase grafik. 

 
               Gambar 3.5 Grafik Nilai Confusion Matrix Sistem 

K=1 K=3 K=5 K=7 K=9

Precision 77,16 69,83 66,66 66,66 65,66

Recall 84,17 85,41 93,1 93,1 82,98

40

60

80

100

P
es

en
ta

se
 (

%
) 

Nilai Confusion Matrix Sistem 
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Pada grafik diatas menunjukkan bahwa precision terbesar adalah K=1 dengan 

memperoleh nilai 77,16% dan nilai precision terendah adalah K=9 dengan nilai 

precision 65,66%, dan nilai recall terbesar adalah K=5 dan K=7 dengan memperoleh 

nilai 93,10% dan nilai recall yang terendah K=9 dengan nilai recall 82,98%. 

f. Tampilan Sistem 

 

Gambar 3.6 Tampilan Menu Utama 

 

Gambar 3.7 Tampilan Import Data 

 

                            Gambar 3.8 Grafik Jumlah Persepsi 
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  Gambar 3.9 Preprocessing Data 

 

                Gambar 3.10 Memasukkan Nilai K 

 

 

 

 

               Gambar 3.11 Tampilan Hasil Klasifikasi Sistem 

 

 

 

 

 

Gambar 3.12 Hasil Evaluasi Model 

KESIMPULAN 

 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Persepsi masyarakat yang kontra terhadap draf KUHP 2019 sangat tinggi yakni 

81% kontra dan 19% persespi masyarakat yang pro, hal ini menunjukkan bahwa 

masyarakat banyak yang tidak setuju terhadap draf KUHP 2019 yang baru. 
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2. Penggunaan metode K-NN cukup baik dalam mengklasifikasi analisa persepsi pada 

penlitian ini dengan memperoleh  precision tertinggi saat K=1 yaitu 77,16%, dan 

nilai recall tertinggi adalah saat K=5 dan K=7 yaitu 93,10%. 
3. Data yang didapat dari tanggal 01 September  s/d 31 Oktober 2019 terlihat bahwa 

data tweet dengan kata kunci #RKUHP dan #RUUKUHP lebih banyak 
diperbincangkan pada bulan september yakni 3.222 tweet, yang menunjukkan 
bahwa masyarakat ikut berpartisipasi untuk menyampaikan persepsinya terhadap 
mencuapnya pembahasan RKUHP 2019. 
 

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. 
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