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ABSTRACT 

 

The spread of the COVID-19 virus has now become a pandemic because it has spread 

throughout the world, including Indonesia. The prositive case rate and the increasing 

death rate led the Indonesian government to make a regulation limiting community 

activities to break the chain of spread of COVID-19 in Indonesia. This regulation is a 

Large-Scale Social Restriction (PSBB. This becomes a polemic for some Indonesian 

people, especially those who do not have a fixed income. Many social media users discuss 

the implementation of PSBB in Indonesia. This study aims to find out how public’s 

sentiment towards the implementation of PSBB in Indonesia during the new normal 

period through tweets on social media Twitter using the Support Vector Machine (SVM) 

method. The data obtained for the implementation of the PSBB before the new normal 

was 322 tweet data that had been labeled while the tweet data for after the new normal 

was 653 data that had been labeled. The results obtained using the k-fold cross validation 

and confusion matrix method on the model created results in the highest accuracy rate is 

81% with the distribution of data 90% : 10% for data before the new normal and for the 

data after the new normal, the highest accuracy value is 71% with the distribution of data 

80% : 20%. The use of k-fold cross validation produces the highest accuracy value of 

78% with fold value = 8 for data before new normal, while for data after new normal, the 

highest accuracy values is 73% with fold value = 1. 

 

Keywords: Confusion Matrix, K-Fold Cross Validation, PSBB, Sentiment Analysis,  

Support Vector Machine, Twitter 

 

ABSTRAK 

 

Penyebaran virus COVID-19 saat ini telah menjadi pandemi karena telah menyebar ke 

seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tingkat kasus positif dan angka kematian yang terus 

meningkat membuat pemerintah Indonesia membuat sebuah peraturan pembatasan 

kegiatan masyarakat guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. 

Peraturan ini adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini menjadi polemik 

bagi sebagian masyarakat Indonesia terutama yang tidak memiliki penghasilan yang 

mailto:dwi.handayani2961@student.unri.ac.id
mailto:evfi.mahdiyah@lecturer.unri.ac.id


 

 2 

tetap. Banyak pengguna media sosial yang membahas mengenai pelaksanaan PSBB di 

Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sentimen masyarakat 

terhadap pelaksanaan PSBB di Indonesia pada masa new normal melalui tweet pada 

media sosial Twitter menggunakan metode Support Vector Machine (SVM). Data yang 

didapatkan untuk pelaksanaan PSBB sebelum new normal adalah sebanyak 322 data 

tweet yang telah diberi label sedangkan data tweet untuk sesudah new normal adalah 

sebanyak 653 data yang telah diberi label. Hasil yang diperoleh menggunakan metode k-

fold cross validation dan confusion matrix pada model yang dibuat menghasilkan tingkat 

akurasi tertinggi yaitu 81% dengan pembagian data 90% : 10% untuk data sebelum new 

normal dan untuk data sesudah new normal nilai akurasi tertinggi yaitu 71% dengan 

pembagian data 80% : 20%. Penggunaan k-fold cross validation menghasilkan nilai 

akurasi tertinggi yaitu 78% dengan nilai fold = 8 untuk data sebelum new normal, 

sedangkan untuk data sesudah new normal, nilai akurasi tertinggi yaitu 73% dengan nilai 

fold = 1. 

 

Kata Kunci : Analisis Sentimen, Confusion Matrix, K-Fold Cross Validation, PSBB,  

Support Vector Machine, Twitter 

 

PENDAHULUAN 
 

Masyarakat dunia dihebohkan dengan adanya penemuan virus baru yang menyerang 

masyarakat melalui saluran pernapasan, yaitu Corona Virus Desaese 2019 atau disingkat 

dengan COVID-19. Penyebaran dari virus ini cukup cepat dan melebar hampir kesuluruh 

negara di dunia. COVID-19 mulai masuk ke Indonesia sekitar awal bulan Maret, dan 

hingga saat ini penyebaran Virus Corona masih terus bertambah.  

Tingkat kasus positif dan angka kematian yang terus meningkat, Kementerian 

Kesehatan (Kemenkes) membuat peraturan untuk memutus rantai penyebaran COVID-

19 di Indonesia. Peraturan ini disebut dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). 

Aturan PSBB ini dilaksanakan di tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten. 

Penerapan aturan PSBB banyak menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. 

Banyak masyarakat menyuarakan opini mereka terhadap penerapan aturan pembatasan. 

Opini yang disampaikanpun beragam, ada masyarakat yang menyetujui semua aturan 

PSBB dan ada juga masyarakat yang menolak. Masyarakat sering menyampaikan 

pendapat mereka melalui media sosial. Media sosial dianggap cocok sebagai tempat bagi 

masyarakat dalam menyampaikan opini. Salah satu media sosial yang selalu digunakan 

adalah Twitter. 

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, penulis 

memanfaatkan metode yang sudah ada untuk menganalisis opini masyarakat mengenai 

pelaksanaan PSBB pada masa new normal. Penelitian akan dilakukan dengan menganlisis 

tweet yang berisikan opini masyarakat terhadap pelaksanaan PSBB dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana sentimen masyarakat terhadap pelaksanaan PSBB di Indonesia 

pada masa new normal melalui tweet di media sosial Twitter menggunakan metode 

support vector machine (SVM). Data yang dikumpulkan adalah tweet dengan kata kunci 

PSBB dan #PSBB yang diambil dari bulan April 2020 sampai dengan Desember 2020. 
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TINJAUAN PUSTAKA 
 

a. Analisis Sentimen 

Analisis sentimen adalah bidang ilmu yang menganalisis opini orang-orang, evaluasi, 

dan emosi terhadap suatu produk, layanan, individu, organisasi, masalah, topik, atau 

peristiwa tertentu. Proses yang dilakukan oleh analisis sentimen untuk memahami, 

mengekstrak, dan mengolah data teks secara otomatis sehingga menjadi suatu informasi 

yang bermanfaat (Luqyana, Cholissodin, and Perdana 2018) . 

 

b. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) merupakan peraturan yang dikeluarkan 

oleh kementerian kesehatan sebagai langkah mencegah meningkatnya jumlah kasus 

COVID-19 di suatu daerah (Marleni, Kasnelly, and Luthfi 2019).  

 

c. Text Mining 

Text mining atau Pemrosesan Teks merupakan teknik yang digunakan dengan 

melakukan pengambilan data berupa teks yang diambil dari beberapa sumber seperti 

dokumen, dengan tujuan untuk mencari inti dari dokumen tersebut sehingga dapat 

dilakukan proses analisis mengenai hubungan dan kemiripan dokumen satu dengan yang 

lain (Febrianti, Indriati, and Widodo 2018). 

 

d. Klasifikasi Teks 

Klasifikasi teks merupakan suatu proses yang mengarah kepada aktifitas 

menganalisis atau mempelajari himpunan dokumen teks pra-klasifikasi untuk 

memperoleh suatu model yang dapat digunakan untuk mengelompokkan dokumen teks 

lain yang belum diketahui kelasnya ke dalam satu atau lebih kelas yang telah ditentukan 

sebelumnya (Darujati 2016). 

 

e. Pre-Processing 

Pre-processing merupakan tahap awal dari text mining untuk mengubah data sesuai 

dengan format yang dibutuhkan(Luqyana et al. 2018). Pre-processing dilakukan melalui 

beberapa tahapan secara berurutan sebagai berikut: 

1. Case Folding 

Proses mengubah setiap bentuk kata pada tweet menjadi huruf kecil. 

2. Data Cleaning 

Proses pembersihan dokumen dengan menghilangkan tanda baca. Tujuan 

dilakukannya pembersihan adalah untuk mengurangi noise. 

3. Tokenisasi  

Proses memotong dokumen menjadi pecahan kecil, yaitu memisahkan dari kalimat 

menjadi sebuah kata. 

4. Normalisasi  

Proses mengubah kata-kata yang tidak baku menjadi baku sesuai dengan kaidah 

penulisan Bahasa Indonesia. 
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5. Stopword Removal 

Proses pembuangan kata-kata yang dianggap tidak memiliki makna. 

6. Stemming  

Proses pembentukan kata dasar dari kata hasil stopword removal. 

 

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

TF-IDF adalah sebuah ukuran statistik yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa 

penting sebuah kata didalam sebuah dokumen. Frekuensi kemunculan kata didalam 

dokumen yang diberikan menunjukkan seberapa penting kata itu didalam dokumen 

tersebut. Bobot kata semakin besar jika sering muncul dalam suatu dokumen dan semakin 

kecil jika muncul dalam banyak dokumen (Amrizal 2018). 

Pada algoritma TF-IDF digunakan rumus untuk menghitung bobot (W) masing-

masing dokumen terhadap kata kunci dengan rumus, yaitu: 

𝑊𝑑𝑡 = 𝑡𝑓𝑑𝑡 ∗ 𝑖𝑑𝑓𝑡  ............................................................................... (1) 

Dimana, 

𝑖𝑑𝑓𝑡 = log(𝑁 𝑑𝑓⁄ )  ................................................................................ (2) 

Keterangan: 

𝑊𝑑𝑡 = Bobot dokumen ke-d terhadap kata ke-t 

𝑡𝑓𝑑𝑡 = Banyaknya kata yang dicari pada sebuah dokumen 

𝑖𝑑𝑓𝑡 = Inversed document frequency (log(𝑁 𝑑𝑓⁄ )) 

𝑁 = Total dokumen 

𝑑𝑓    = Banyak dokumen yang mengandung kata yang dicari 

 

g. Web Scraping 

Web scraping adalah proses pengambilan informasi atau teknik pengambilan 

informasi dari sebuah website. Proses web scraping dilakukan dengan cara mengambil 

sebuah dokumen semi-terstruktur seperti HTML atau XHTML (Rozi, Hamdana, and 

Iqbal Alfahmi 2018). 

 

h. Python 

Python merupakan bahasa pemrograman interpretatif multiguna dengan aturan 

perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python merupakan bahasa 

pemrograman yang mudah dipelajari karena penulisan sintaks yang lebih fleksibel. 

Python juga memiliki tingkat efisiensi yang tinggi untuk struktur data level tinggi, 

pemrograman berorientasi objek lebih sederhana tetapi efektif, dapat bekerja dalam multi 

platform, dan dapat digabungkan dengan bahasa pemrograman lainnya untuk 

menghasilkan aplikasi yang sesuai dengan keinginan (Buana 2018). 

 

i. Support Vector Machine (SVM) 

Support Vector Machine (SVM) termasuk kedalam machine learning yaitu 

supervised learning yang dapat memprediksi kelas berdasarkan dari hasil proses latihan. 

Metode SVM bekerja dengan prinsip Structural Risk Minimization (SRM) yang bertujuan 

untuk mencari hyperplane terbaik yang dapat memisahkan dua kelas pada input space. 

Tingkat akurasi pada pola yang dihasilkan oleh proses SVM sangat bergantung pada 
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fungsi kernel dan parameter yang digunakan (Parapat and Furqon 2018). 

 

j. Evaluasi Klasifikasi 

Pada penelitian ini evaluasi klasifikasi dengan menggunakan Confusion Matrix. 

Confusion Matrix adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengevaluasi klasifikasi 

model untuk memperkirakan objek yang benar atau salah. Setelah sistem berhasil 

mengklasifikasikan data, dibutuhkan ukuran untuk menentukan seberapa tepat klasifikasi 

yang telah dibuat oleh sistem (Pravina, Cholissodin, and Adikara 2019). Tabel 1 

menunjukkan confusion matrix yang biasa digunakan untuk perhitungan dalam 

pengujian. 

Tabel 1. Confusion Matrix 

 

 
 
 

 
 
Pada confusion matrix terdapat beberapa parameter yang biasanya digunakan dalam 
mengukur performansi suatu metode. Parameter yang digunakan diantaranya adalah 
Precision, Recall, F-Measure (F1-Score), dan Accuracy. 
1. Precision merupakan proporsi kasus dengan hal positif yang benar. 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝐹𝑃+𝑇𝑃
 .................................................................. (3)  

2. Recall merupakan proporsi kasus positif yang diidentifikasi dengan benar. 

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =  
𝑇𝑃

𝐹𝑁+𝑇𝑃
 ....................................................................... (4) 

F-measure (f1-score) merupakan salah satu perhitungan evaluasi dalam informasi 

temu kembali yang mengkombinasikan precision dan recall. 

𝐹1 − 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =  2 ×
𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
  ........................................... (5) 

3. Accuracy merupakan perbandingan kasus yang diidentifikasi benar dengan jumlah 
semua kasus. 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑁+𝑇𝑃

𝑇𝑁+𝑇𝑃+𝐹𝑁+𝐹𝑃
 ............................................................. (6) 

 
k. Cross Validation 

K-fold cross validation merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 
mengetahui rata-rata keberhasilan dari suatu sistem dengan cara melakukan perulangan 
dengan mengacak atribut masukan sehingga sistem tersebut teruji untuk beberapa atribut 
input yang acak. K-fold cross validation diawali dengan membagi data sejumlah n-fold 
yang diinginkan (Arifin and Sasongko 2018). 
 

METODE PENELITIAN 

 
a. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data 

dari Twitter dengan menggunakan metode web scraping. Tweet yang diambil adalah tweet 

Classification Predicted Positives Predicted Negatives 

Actual Positive 

Cases 

Number of True 

Positive Cases (TP) 

Number of False 

Negative Cases (FN) 

Actual Negative 

Cases 

Number of False 

Positive Cases (FP) 

Number of True 

Negative Cases (TN) 
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tentang pelaksanaan PSBB di Indonesia dengan rentang waktu dari bulan April sampai 

dengan Desember 2020. Kata kunci yang digunakan adalah kata PSBB dan #PSBB. 

 

b. Peralatan yang digunakan 

Peralatan yang digunakan dan dibutuhkan pada saat penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Perangkat Keras 

Adapun perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Laptop Asus dengan processor Intel® Core i5-7200U, operating system Windows 

10 Pro, hard disk berkapasitas 1 TB dan DDR4 memori berkapasitas 4 GB. 

b. Flashdisk Toshiba Hayabusa USB 2.0 berkapasitas 32 GB. 

2. Perangkat Lunak 

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sistem Operasi Windows 10 Pro. 

b. Microsoft Office Word 2016, sebagai media untuk pembuatan dan penyusunan 

skripsi. 

c. Microsoft Office Excel 2016, sebagai media untuk data yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

d. Jupyter Notebook, digunakan sebagai media untuk text editor dalam membuat 

program dengan bahasa pemrograman Python. 

e. Python 3.8.6, sebagai bahasa pemrograman dalam pembuatan program/sistem. 

 

c. Langkah Penyelesaian 

Adapun langkah dalam penyelesaian penelitian ini adalah : Persiapan Data, 

Pelabelan Data, Pre-processing Data, Pembagian Data, Pembobotan TF-IDF, Proses 

Klasifikasi Support Vector Machine (SVM) dan Evaluasi  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Persiapan Data 

Persiapan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data berupa 

tweet yang diambil dari Twitter dengan kata kunci PSBB dan #PSBB. Data yang diambil 

adalah tweet sebelum masa new normal dan tweet sesudah masa new normal. Data tweet 

sebelum new normal adalah tweet yang dimulai dari bulan April 2020 sampai dengan Mei 

2020 diperoleh 1002 data tweet.  Data tweet sesudah new normal adalah tweet yang 

dimulai dari bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 diperoleh 1976 data tweet. 

Tweet yang telah didapatkan nantinya akan disimpan dalam format file CSV (Comma 

Separated Values). 

 

2. Pelabelan Data 

Data tweet yang didapatkan akan diseleksi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data 

tweet pelaksanaan PSBB pada sebelum new normal setelah dilakukan proses seleksi 

didapatkan sebanyak 322 data yang akan digunakan dalam penelitian. Data tweet 

pelaksanaan PSBB pada sesudah new normal, setelah dilakukan proses seleksi didapatkan 
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sebanyak 653 data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data sisa yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini dikarenakan data tweet dianggap tidak relevan dengan 

pembahasan dalam penelitian.  

Data yang sudah diseleksi akan dilakukan proses pelabelan data. Data tweet akan 

dikategorikan kedalam kelas positif (1) atau negatif (-1). Pelabelan dilakukan oleh 

domain expert (DE). Pada penelitian ini domain expert direpresentasikan oleh 3 orang 

mahasiswa dari Jurusan Ilmu Komputer, yaitu Roby Kumara, Maisya Sabrina Ridarto, 

dan Yola Elliya Candra. Setiap tweet yang telah diberi label oleh domain expert akan 

dikategorikan ke dalam kelas yang paling dominan. Contoh data tweet yang telah 

diberikan label dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Hasil Pelabelan oleh Domain Expert (DE) 

 

Dokumen 

tweet 
Tweet DE1 DE2 DE3 

Hasil 

Akhir 

D1 @kharimakharima1 Pelaksanaan psbb yg amburadul -1 -1 1 -1 

D2 
PSBB tdk berjalan… sebagian tempat program PSBB 

gagal total… semoga kita semua sehat selalu 
-1 -1 -1 -1 

D3 

Setuju. Menurut saya, pemerintah lebih baik 

melaksanakan kembali PSBB dan diawasi sangat ketat 

tapi cukup 2 minggu selesai. 

1 1 1 1 

D4 

Alih2 pilih lockdown, Indonesia justru menetapkan 

PSBB transisi. Hasil dari PSBB hingga PSBB transisi 

hanya '0' dan cenderung minus. 

-1 -1 -1 -1 

D5 

@mazzini_gsp @aldowaw_ Padahal kemaren pas benar2 

diperketat psbb nya, kasus positifnya udah lumayan 

berkurang 

1 1 1 1 

 

Setelah dilakukan pelabelan, untuk data sebelum new normal diperoleh sebanyak 159 

tweet sentimen positif dan 163 tweet sentimen negatif. Data tweet untuk sesudah new 

normal setelah dilakukan pelabelan diperoleh sebanyak 312 tweet merupakan tweet 

sentimen positif dan 341 tweet sentimen negatif. 

 

3. Pre-processing Data 

Tweet yang telah diberi label selanjutnya akan dibersihkan dengan tujuan dapat 

digunakan untuk tahap selanjutnya. Tahapan yang dilakukan pada proses pre-processing 

data diantaranya adalah case folding, data cleaning, tokenisasi, normalisasi, stopword 

removal, dan stemming. Hasil dari proses pre-processing data dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hasil Pre-Processing 

Dokumen Tweet Tweet 

D1 'alih', 'pilih', 'lockdown', 'indonesia', 'tetap', 'psbb', 'transisi', 'hasil', 

'psbb', 'psbb', 'transisi', 'cenderung', 'minus' 

D2 'psbb', 'jalan', 'program', 'psbb', 'gagal', 'total', 'moga', 'sehat' 

D3 'tuju', 'perintah', 'laksana', 'psbb', 'awas', 'ketat', 'minggu', 'selesai' 
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D4 'laksana', 'psbb', 'amburadul' 

D5 'kemarin', 'pas', 'ketat', 'psbb', 'positif', 'lumayan', 'kurang' 

 

4. Pembagian Data 

Proses pembagian data dilakukan dengan menggunakan 6 skenario pembagian data. 

Skenario pembagian data bertujuan untuk mendapatkan nilai performa sistem. Skenario 

pembagian data yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah : 

a) 90% : 10%, data latih 90% dan data uji 10%. 

b) 80% : 20%, data latih 80% dan data uji 20%. 

c) 70% : 30%, data latih 70% dan data uji 30%. 

d) 60% : 40% , data latih 60% dan data uji 40%. 

e) 50% : 50%, data latih 50% dan data uji 50%. 

f) Pembagian data dengan metode k-fold cross validation dengan nilai k adalah 10, 

dimana nilai k merupakan jumlah iterasi yang digunakan dalam proses pembagian 

data dengan menggunakan k-fold cross validation. 

 

5. Pembobotan TF-IDF 

Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah kata atau term dihitung probabilitas 

kemunculan dalam satu dokumen. Selanjutnya dibuat tabel informasi dokumen yang 

berisi frekuensi term (TF), frekuensi dokumen (DF), dan IDF dari masing-masing term. 

Kemudian dicari nilai TF-IDF dari masing-masing term. 

 

6. Proses klasifikasi Support Vector Machine (SVM) 

Proses klasifikasi dilakukan dengan proses pembelajaran (training) menggunakan 

algoritma SVM sehingga menghasilkan suatu model pembelajaran sistem. Proses 

klasifikasi ini dilakukan dengan menggunakan kernel Linear dan beberapa library 

python, seperti scikit-learn, numpy, serta pandas. Nilai parameter C (constanta) yang 

digunakan adalah 1.0. Acuan nilai parameter tersebut diambil dari website resmi sklearn 

yakni scikit-learn.org.  

Hasil klasifikasi menggunakan algoritma SVM untuk keseluruhan data yang 

digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4 untuk data sebelum new normal 

dan Tabel 5 untuk data sesudah new normal. 

 

Tabel 4. Hasil Klasifikasi untuk Data Sebelum New Normal 

Pembagian Data 
Klasifikasi 

Jumlah 
Positif (1) Negatif (-1) 

90% : 10% 14 19 33 

80% : 20% 25 40 65 

50% : 50% 73 88 161 

10% : 90% 130 160 290 

20% : 80% 98 160 258 
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Gambar 1. Grafik Hasil Klasifikasi SVM untuk Data Sebelum New Normal 

 

Tabel 5. Hasil Klasifikasi untuk Data Sesudah New Normal 

Pembagian Data 
Klasifikasi  

Jumlah  
Positif (1) Negatif (-1) 

90% : 10% 31 35 66 

80% : 20% 57 74 131 

70% : 30% 79 117 196 

60% : 40% 102 160 262 

50% : 50% 116 211 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Grafik Hasil Klasifikasi SVM untuk Data Sesudah New Normal 

 

7. Evaluasi 

Tahap ini menguji model yang dihasilkan dari metode SVM dengan kernel linear. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode confusion matrix dan k-fold cross 

validation dengan empat jenis pengukuran yang terdiri dari accuracy, precison, recall, 
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dan f1-score. Proses evaluasi dilakukan dengan 6 skenario pengujian. Hasil evaluasi 

confusion matrix pada pengujian pertama dengan kombinasi pembagian 90% : 10% 

terhadap dataset dapat dilihat pada Tabel 6. 

 

Tabel 6. Hasil Confusion Matrix Data Sebelum dan Sesudah New Normal (90% : 10%) 

Klasifikasi  
Prediksi (Sebelum) Prediksi (Sesudah ) 

Positif  Negatif Positif Negatif  

Aktual 
Positif  15 2 23 11 

Negatif 4 12 12 20 

 

Berdasarkan Tabel 6 diketahui bahwa dari 33 data testing untuk data sebelum new 

normal yang diklasifikasi menggunakan metode SVM didapatkan sebanyak 15 data 

sebagai sentimen positif (TP) dan 2 data terklasifikasi salah oleh sistem (FN). Sebanyak 

12 data diklasifikasi sebagai sentimen negatif (TN), sedangkan jumlah data sentimen 

negatif yang terklasifikasi salah oleh sistem adalah sebanyak 4 data (FP).  

Selanjutnya dari 66 data untuk data sesudah new normal, jumlah data yang 

terklasifikasi dengan benar sebagai sentimen positif adalah 23 data (TP), sedangkan data 

sentimen positif yang terklasifikasi salah oleh sistem adalah 11 data (FN). Jumlah data 

yang terklasifikasi dengan benar sebagai sentimen negatif adalah 20 data (TN), sedangkan 

data sentimen negatif yang terklasifikasi salah oleh sistem adalah 12 data (FP). Nilai 

akurasi dapat dihitung menggunakan persamaan, sebagai berikut: 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚          =   
12 + 15

12 + 15 + 2 + 4
 × 100% = 81% 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖𝑠𝑒𝑠𝑢𝑑𝑎ℎ         =  
20 + 23

20 + 23 + 11 + 12
 × 100% = 65% 

Perbandingan tingkat akurasi algoritma Support Vector Machine untuk data sebelum 

dan sesudah new normal dengan 6 skenario pengujian dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. Rata-Rata Nilai Akurasi Menggunakan 5 Kombinasi Pembagian Data 

Pembagian Data 
Nilai Akurasi (dalam %) 

Sebelum  Sesudah  

90% : 10% 81 65 

80% : 20% 77 71 

70% : 30% 76 68 

60% : 40% 76 66 

50% : 50% 76 61 

Rata-Rata 77 66 

 

Tabel 8. Rata-Rata Nilai Akurasi Menggunakan K-Fold Cross Validation 

Pembagian Data 
Nilai Akurasi (dalam %) 

Sebelum  Sesudah  

Fold 1 67 73 

Fold 2 64 64 
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Fold 3 75 59 

Fold 4 66 66 

Fold 5 69 72 

Fold 6 72 65 

Fold 7 75 59 

Fold 8 78 66 

Fold 9 75 61 

Fold 10 69 66 

Rata-Rata 73 65 

 

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa nilai akurasi tertinggi untuk penggunaan 5 

kombinasi pembagian yaitu 81% dengan pembagian data 90% : 10% untuk data sebelum 

new normal. Untuk data sesudah new normal nilai akurasi tertinggi yaitu 71% dengan 

pembagian data 80% : 20%.  

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa nilai akurasi tertinggi yang didapatkan dari 

penggunaan k-fold cross validation yaitu 78% dengan nilai fold = 8 untuk data sebelum 

new normal, sedangkan untuk data sesudah new normal, nilai akurasi tertinggi yaitu 73% 

dengan nilai fold = 1.  

 
KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai penerapan algoritma 

Support Vector Machine untuk menganalisis sentimen masyarakat terhadap pelaksanaan 

PSBB pada masa new normal, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Hasil perhitungan data set yang telah diseleksi menunjukkan untuk data sebelum new 

normal diperoleh sebanyak 159 tweet sentimen positif dan 163 tweet sentimen 

negatif. Data tweet untuk sesudah new normal setelah dilakukan pelabelan diperoleh 

sebanyak 312 tweet merupakan tweet sentimen positif dan 341 tweet sentimen 

negatif. 

2. Hasil klasifikasi data sentimen masyarakat terhadap pelaksanaan PSBB pada masa 

new normal menunjukkan jumlah sentiment negatif lebih banyak dibandingkan 

dengan jumlah sentimen positif baik untuk pelaksanaan PSBB sebelum maupun 

sesudah new normal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PSBB baik sebelum 

maupun sesudah new normal mendapatkan respon penolakan dari masyarakat. 

3. Penerapan metode support vector machine dalam melakukan pengklasifikasian data 

sentimen masyarakat terhadap PSBB menghasilkan tingkat akurasi tertinggi yaitu 

81% dengan pembagian data 90% : 10% untuk data sebelum new normal dan untuk 

data sesudah new normal nilai akurasi tertinggi yaitu 71% dengan pembagian data 

80% : 20%. Penggunaan k-fold cross validation menghasilkan nilai akurasi tertinggi 

yaitu 78% dengan nilai fold = 8 untuk data sebelum new normal, sedangkan untuk 

data sesudah new normal, nilai akurasi tertinggi yaitu 73% dengan nilai fold = 1. 
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