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ABSTRAK 

 

 Universitas Dinamika (Undika) melakukan pengambilan angket untuk 

mengevaluasi proses belajar mengajar yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. 

angket diambil dua hasil yaitu hasil nilai dari perhitungan isian combo box dan 

komentar atau saran dari mahasiswa. Angket diambil dalam satu kelas yang jumlah 

mahasiswanya kurang lebih 30 orang, sedangkan untuk mengambil kesimpulan 

dari komentar harus membaca komentar satu persatu di setiap kelasnya. Hal 

tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa mengambil kesimpulan 

dari proses belajar mengajar dalam satu kelas. Berdasarkan permasalahan yang 

ada, solusi yang diberikan adalah aplikasi analisis sentimen. Analisis sentimen 

digunakan untuk menentukan apakah komentar mahasiswa positif, negatif atau 

netral. Aplikasi analisis sentimen pada penelitian ini menggunakan modul github 

sastrawi untuk melakukan proses filtering dan stemming. Data angket yang 

dijadikan bahan penelitian adalah data angket semester 171, 172, 181 dan 183 yang 

berjumlah kurang lebih 1300 data angket. Dari jumlah seluruh data angket diambil 

100 data untuk dijadikan 80 data training dan 20 menjadi data testing. Setiap 

komentar dalam data angket mahasiswa dilakukan proses Text Pre-processing agar 

kalimat menjadi lebih terstruktur. Klasifikasi untuk menentukan komentar masuk 

kedalam kelas positif, negatif, atau netral menggunakan metode Naïve Bayes. Hasil 

dari klasifikasi menggunakan aplikasi akan dihitung akurasinya menggunakan 

metode Confusion Matrix. Hasil dari penelitian analisis sentimen dapat 

ditampilkan dalam bentuk grafik Bar untuk melihat satu kelas berapa persentase 

komentar positif, negatif, dan netral. Sedangkan hasil dari keseluruhan klasifikasi 

ditampilkan persentasenya dalam bentuk grafik Pie. Akurasi dari hasil klasifikasi 

menggunakan aplikasi sebesar 80%.  

 

Kata Kunci: analisis sentimen, komentar, Naïve Bayes, angket mahasiswa.        
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Univesitas Dinamika atau bisa disingkat Undika merupakan sebuah instansi 

pendidikan yang berada di Surabaya. Undika mengikuti sangat mengikuti 

perkembangan teknologi, dimana hampir semua proses bisnis yang dijalankan 

sudah terkomputerisasi. Undika terus mengembangkan teknologi-teknologi yang 

digunakan dalam proses bisnis guna untuk memperbarui teknologi ataupun untuk 

mempermudah penggunaan. Proses belajar mengajar pun Undika menggunakan 

teknologi seperti informasi akademik. 

Undika melakukan evaluasi proses belajar mengajar salah satunya dengan 

cara melakukan penyebaran angket yang diisi oleh mahasiswa. Proses penyebaran 

angket menggunakan web Sicyca (web Akademik). Angket mahasiswa di lakukan 

untuk memberikan respon terhadap kinerja dosen saat mengajar maupun layanan 

yang ada di Undika. Angket mahasiswa dibagi menjadi dua isian, Combo Box dan 

esai. Angket disebar pada minggu ke delapan sampai sepuluh setiap semesternya. 

Setelah angket diisi oleh mahasiswa, kemudian direkap oleh bagian Pusat 

Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas Instruksional (P3AI) dan data angket 

mencapai 1300 data. Setelah direkap semua hasil angket kemudian angket 

diserahkan ke bagian prodi dan dosen-dosen yang bersangkutan. Hasil angket yang 

diterima oleh masing-masing dosen adalah angket yang sudah diisi mahasiswa dan 

hasil angket yang sudah dihitung berupa angka. Saat ini yang digunakan sebagai 

ukuran kinerja pada proses belajar mengajar hanya nilai angka saja. Sedangkan 

pendapat atau komentar mahsiswa yang masuk belum pernah dianalisis lebih lanjut. 

Contoh data angket bisa dilihat pada lampiran 1 tabel L1.1.  

Berdasarkan contoh data angket, dapat dilihat bahwa angket komentar bisa 

mencapai lebih dari 3 komentar dalam satu kelas, dan dosen bisa mengajar lebih 

dari satu kelas. Sehingga jika menganalisis komentar secara manual dan satu per 

satu memerlukan waktu yang lumayan lama. Sehingga diperlukan sentimen 

analisis untuk membantu menganalisis komentar pada angket. 
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Sentimen analisis dalam angket mahasiswa dapat dikategorikan menjadi 

kategori positif, netral atau negatif. Analisis sentimen dapat menghasilkan 

visualisasi angket esai mahasiswa dalam bentuk persentase komentar tersentimen 

positif, negatif atau netral berbentuk grafik bar. Grafik bar dari hasil analisis 

sentimen nantinya akan dimasukkan kedalam data angket, sehingga bisa menjadi 

bahan evaluasi yang mudah untuk dibaca. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

bagaimana melakukan analisis sentimen terhadap komentar dalam angket 

mahasiswa pada Universitas Dinamika dengan algoritma Naïve Bayes, sehingga 

menghasilkan persentase angket tersentimen negatif, netral atau positif. 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam analisis kali ini berupa: 

1. Data yang digunakan  adalah data angket dari semester 171 sampai 182.  

2. Kamus yang digunakan dalam klasifikasi data training dalah kamus (Liu, 

2012). 

3. Angket yang digunakan hanyalah angket mahasiswa terhadap kinerja proses 

belajar mengajar. 

4. Text Pre-processing menggunakan modul github sastrawi. 

5. Klasifikasi data dengan algoritma Naïve Bayes menggunakan github 

niiknow. 

6. Visualisasi hasil analisis berupa grafik bar untuk menampilkan persentase 

klasifikasi positif, negatif atau netral. 

1.4 Tujuan 

Tujuan analisis ini adalah menghasilkan klasifikasi sentimen terhadap saran 

atau komentar dari angket yang sudah diisi oleh mahasiswa Universitas Dinamika 

mengenai proses belajar mengajar. 

1.5 Manfaat 

Adapun manfaat yang di dapatkan dari pengembangan sistem ini adalah 

memberikan persentase sentimen dari hasil angket, berapa persen angket komentar 



3 

 

 

 

negatif, angket komentar netral dan angket komentar positif. Hasil persentase dari 

analisi ini bisa juga menjadi bahan tolak ukur evaluasi proses belajar mengajar. 

Hasil dari analisis sentimen bisa ditampilkan dalam bentuk grafik bar sehingga 

mempermudah untuk membaca. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan menjelaskan bagaimana penulisan dan isi dari Bab 

yang dijelaskan secara umum.  

Bab I Pendahuluan 

Bab I berisikan tentang latar belakang yang mendasari penelitian ini serta 

tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Bab I juga menjelaskan batasan yang 

dibahas dari penelitian supaya pembahasan tidak melebar dari tujuan utama 

penelitian. 

Bab II Landasan Teori 

Bab II berisikan tentang teori yang dipakai dalam penelitian ini. Teori yang 

dipakai adalah teori Text Pre-processing, Naïve Bayes, dan Confusion Matrix. 

Teori yang diambil berdasarkan jurnal, buku ataupun penelitian-penelitian 

sebelumnya yang mempunyai kesinambungan dalam penelitian ini. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab III berisikan bagaimana pengerjaan dan langkah-langkah penelitian ini 

dilakukan. Bab III juga berisikan analisis dan kebutuhan-kebutuhan apa saja yang 

digunakan untuk penelitian ini seperti desain system flow, desain database, desain 

User Interface (UI) dan coding aplikasi. 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

Bab IV berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian ini berdasarkan 

analisis yang sudah dilakukan di Bab sebelumnya. Bab IV menampilkan capture 

dari aplikasi yang sudah dibuat, testing dari fungsi aplikasi dan perhitungan akurasi 

dengan metode confusion matrix.  

Bab V Penutup 

Bab IV berisikan kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian 

atau pengembangan di masa mendatang. 
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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Text Mining 

Text mining adalah proses penambangan data teks yang bersumber dari 

sebuah dokumen. Tujuan dari text mining adalah menemukan kata-kata yang bisa 

mendeskripsikan isi dari dokumen tersebut. Text mining merupakan proses 

penemuan informasi dan tren baru yang sebelumnya tidak ditanggap dengan 

menganalisis data dalam jumlah besar. Dalam melakukan analisis data sebagian 

atau data keseluruhan unstructured text, text mining mengasosiasikan satu bagian 

text berdasarkan aturan (Pakpahan & Widyastuti, 2014).  

Dokumen yang dianalisis merupakan dokumen yang tidak terstruktur dan 

harus di klasifikasi sehingga dokumen menjadi kalimat yang terstruktur dan mudah 

dipahami oleh sistem. Proses pengklafikasian dokumen yang tidak terstruktur 

menjadi terstruktur bisa dilakukan dengan langkah-langkah dalam Text Pre-

processing. 

2.1.1 Text Pre-processing 

Kurniawan, Effendi dan Sintompul (2012) berpendapat Text pre-processing 

adalah langkah yang bisa digunakan untuk merubah kalimat atau dokumen yang 

tidak terstruktur menjadi terstruktur. Langkah-langkah dalam Text Pre-processing 

adalah sebagai berikut.  

1. Case folding atau transform case 

Adalah sebuah fitur yang merubah kata menjadi seragam huruf kecil 

semua.  

2. Tokenizing 

Adalah fitur yang digunakan untuk memisahkan kata perkata dalam 

suatu kalimat atau dokumen dan menghilangkan delimiter-delimiter 

seperti tanda titik (.), koma (,), spasi, angka dan karakter lain.  

3. Filtering  

Adalah fitur untuk menghilangkan kata yang tidak perlu dalam 

kalimat tersebut dan tidak merubah makna atau sentimen dari kalimat 
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tersebut, seperti “di”, “dan”, “oleh”, “pada”, “jika”, ”kalau”, “dengan” dan 

kata lainnya.  

4. Stemming  

Stemming adalah algoritma yang memisahkan kata inti dari kata 

imbuhan. Kata yang berlum ter-stemming akan di padukan dengan 

database, jika kata tersebut sudah berasumsi kata dasar yang sesuai dengan 

kamus data, maka algoritma akan berhenti. 

5. Types 

Types merupakan tahapan untuk menghilangkan kata duplicate atau 

kata yang sama dalam sebuah kalimat.   

Pada penelitian ini proses text pre-processing menggunakan github sastrawi 

pada proses filtering, stemming, dan types. Contoh proses text pre-processing, kata 

yang diambil dari salah satu komentar mahasiswa terhadap dosen “Marya 

Mujayana, S.S., M.M.” pada semester 171, tabel hasil bisa dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Contoh Proses Text Pre-processing 
Proses  Komentar  Hasil  

Case folding  jangan terlalu cepat-cepat 

menyampaikan materi 

jangan terlalu cepat-cepat 

menyampaikan materi 

Tokenizing jangan terlalu cepat-cepat 

menyampaikan materi 

“Jangan”, “terlalu”, 

“cepat”, “cepat”,  

“menyampaikan”, “materi” 

Filtering  jangan terlalu cepat-cepat 

menyampaikan materi 

“Jangan”, “terlalu”, 

“cepat”, “cepat”,  

“menyampaikan”, “materi” 

Stemming jangan terlalu cepat-cepat 

menyampaikan materi 

“Jangan”, “terlalu”, 

“cepat”, “cepat”,  

“sampai”, “materi” 

Types  jangan terlalu cepat-cepat 

menyampaikan materi 

“Jangan”, “terlalu”, 

“cepat”,  “sampai”, 

“materi” 

 

2.2 Naïve Bayes Classifier 

Hamzah (2012) mengakatan metode Naïve Bayes Classifier (NBC) ditempuh 

dua tahap dalam proses klasifikasi teks. Tahap pertama yaitu pelatihan dimana 

porses analisis kata yang memungkinkan seberapa banyak kata tersebut muncul 

dalam satu dokumen sampel. Tahap kedua penentuan probabilitas prior bagi tiap 

kategori berdasarkan sampel dokumen. Tahap klasifikasi menentukan nilai dari 
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suatu dokumen berdasarkan term yang muncul dalam dokumen. Metode NBC 

lebih sederhana, cepat dan berakurasi tinggi dibanding metode klasifikasi teks yang 

lain seperti K-Nearst Neighbour (K-NN). 

Setiap dokumen pada algoritma Naïve Bayes di presentasikan pada pasangan 

atribut “X1, X2, X3…. XN” dimana X1 adalah kata pertama, X2 adalah kata kedua 

dan seterusnya. V adalah himpunan kategori opini, sedangkan untuk mencari 

probalitas tertinggi dari semua kategori dokumen yang diuji (Vmap). Berikut 

adalah persamaannya: 

𝑉𝑚𝑎𝑝 =
arg 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑗 𝑒𝑉
(

𝑃(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … 𝑥𝑛|𝑉𝑗)𝑃(𝑉𝑗)

𝑃(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … . 𝑥𝑛)
)                         (1) 

P(X1, X2, X3… XN) nilainya konstan untuk semua kategori (Vj), maka 

persamaan dapat ditulis: 

𝑉𝑚𝑎𝑝 =
arg 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑗 𝑒𝑉
(𝑃(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … 𝑥𝑛|𝑉𝑗)𝑃(𝑉𝑗))                     (2) 

Persamaan diatas dapat disederhanakan sebagai berikut: 

𝑉𝑚𝑎𝑝 =
arg 𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑗 𝑒𝑉
 ∏ (𝑃(𝑥𝑖|𝑉𝑗)𝑃(𝑉𝑗))

𝑛

𝑖=1

                                      (3) 

Keterangan : 

Vj  = kategori opini 

P(xi|Vj) = probabilitas xi pada kategori Vj 

P(Vj)  = probabilitas dari Vj 

Untuk P(Vj) dan P(xi|Vj) dihitung saat pelatihan dimana persamaanya adalah 

sebagai berikut: 

𝑃(𝑉𝑗) =
|𝑑𝑜𝑐𝑠𝑗|

|𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜ℎ|
                                 (4) 

𝑃(𝑥𝑖|𝑉𝑗) =
𝑛𝑘 + 1

𝑛 + |𝑘𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎𝑡𝑎|
                                 (5) 



7 

 

 

 

Keterangan :  

|docs j | = jumlah dokumen pada kategori j 

|contoh| = jumlah dokumen dari semua kategori 

nk   = jumlah kemunculan kata xi pada kategori Vj 

n  = jumlah kata dalam setiap kategori 

|kosakata| = jumlah semua kata dari semua kategori 

Penerapan perhitungan Naïve Bayes dalam penelitian ini menggunakan 

github “niiknow”. Contoh perhitungan klasifikasi dengan algoritma Naïve Bayes 

pada lampiran 2 tabel L.2.1.    

2.3 Confusion Matrix 

Confusion matrix berisikan informasi data aktual dan prediksi yang telah 

dilakukan klasifikasi. Data klasifikasi akan dievaluasi dalam tabel matrix dan akan 

memberikan nilai benar dan salah (Tripathy, Agrawal, & Santanu, 2015).  

Data aktual akan dibandingkan dengan data prediksi. Jika data bernilai sama 

positif maka akan dikategorikan kedalam True Positif (TP). jika nilai data aktual 

positif sedangkan data prediksi negatif mana bernilai False Negatif (FN), begitu 

seterusnya.Tabel matrix dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Confusion Matrix  
 Positif Negative 

Positif True positif (TP) False positif (FP) 

Negative  True negative (TN) False negative (FN) 

(Sumber : Tripathy, Agrawal, & Santanu, 2015) 

 

 Confusion Matrix dapat di turunkan menjadi parameter evaluasi yang 

berbeda seperti precision, recall, F-measure dan akurasi.  

1. Precision  

Presisi memberikan ketepatan klasifikasi, dimana jumlah rasio 

ulasan positif yang diprediksi dengan benar dibagi dengan jumlah total 

ulasan yang diprediksi positif. 
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 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛 =  
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑃 
                                 [6] 

2. Recall 

Recall mengukur kelengkapan klasifikasi, dimana jumlah rasio 

ulasan positif yang diprediksi dibagi dengan jumlah sebenarnya ulasan 

positif. 

 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃+𝐹𝑁
                           [7] 

3. F- Measure  

F-measure adalah harmonic mean of precision and recall, ukuran F 

dapat memiliki nilai tertinggi 1 dan terendah adalah 0. Rumus F-measure 

adalah sebagai berikut. 

 𝐹 − 𝑚𝑒𝑎𝑠𝑢𝑟𝑒 =  
2∗𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛∗𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛+𝑟𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙
                                 [8] 

4. Akurasi 

Akurasi adalah parameter paling umum yang di gunakan dalam 

evaluasi kinerja. Klasifikasi dan jumlah rasio yang diprediksi benar 

dihitung dengan total ulasan yang ada. Rumus dari akurasi sebagai berikut. 

𝑎𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁

𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
                      [9] 

2.4 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian sebelumnya digunakan sebegai bahan tinjauan dan acuan dalam 

penelitian ini. Terdapat tiga jurnal yang dijadikan penulis sebagai bahan referensi. 

Jurnal tersebut adalah jurnal milik (Hamzah, 2014), (Nugroho, Chrisnanto, & 

Wahana, 2016), dan buku TA dari (Wardani, 2019). Detail dari jurnal bisa dilihat 

pada lampiran 3 tabel L.2.2. 

Berdasarkan penelitian terdahulu pada tabel L.2.4, Penelitian menggunakan 

algoritma Naïve Bayes sudah banyak digunakan dan hasil akurasinya rata-rata 

diatas 80% sehingga hasil yang diperoleh baik jika digunakan sebagai bahan 

evaluasi. Proses text pre-processing menggunakan metode case folding, 
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tokenizing, filtering dan stemming juga digunakan dalam penelitian kali ini. 

perhitungan akurasi yang digunakan adalah rumus akurasi pada metode Confusion 

Matrix. Pada penelitian ini dilakukan klasifikasi data angket mahasiswa apakah 

komentar mahasiswa untuk proses belajar mengajar berisikan komentar positif, 

negatif atau netral. Data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah data angket 

berjumlah sekitar 100 data.  
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan dalam 

pengerjaan penelitian ini. Pengerjaan dalam penelitian ini mengikuti metode 

waterfall. Metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang harus diselesaikan 

secara berurutan dan tidak bisa dilewati (Pressman, 2015). Metode penelitian akan 

dijelaskan pada gambar 3.1 dibawah ini.  

 
Gambar 3.1 Metode Penelitian 

3.1 Comunication 

Tahapan Comunication dalam metode penelitian ini adalah tahapan yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data dan mempelajari tentang penelitian yang 

akan dilakukan dari berbagai sumber jurnal dan tugas akhir yang sudah dibuat 

sebelumnya.  
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3.1.1 Studi Literatur 

Studi literatur digunakan sebagai awal metode penelitian. Studi literatur 

melakukan pemahaman dan mempelajari penelitian-penelitian sebelumnya seperti 

tugas akhir (TA), jurnal dan sebagainnya. Setelah melalukan pemahaman dan 

pembelajaran penelitian yang sudah ada, dapat menentukan tahapan-tahapan dan 

metode yang akan digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Pemahaman metode 

dalam pengerjaan penelitian kali ini meliputi metode klasifikasi Naïve Bayes, 

metode text pre-processing, dan perhitungan akurasi dengan metode confusion 

matrix.   

3.1.2 Pengumpulan Data 

Tahapan pengumpulan data adalah tahapan yang mengumpulkan data yang 

akan digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan diambil dari bagian 

Pengembangan dan Penerapan Teknologi Informasi (PPTI) yang menampung 

data-data dari kuesioner mahasiswa. Data yang digunakan adalah dari semester 171 

sampai 182. Dari ke empat semester diambil 25 data sehingga data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah 100 data. 100 data yang digunakan nantinya akan 

dibagi menjadi 2 yaitu 80 data training dan 20 data testing. Pengumpulan data 

seperti bagaimana proses rekapitulasi dan proses setelah data direkap dilakukan 

dengan cara observasi dan wawancara. 

 

1. Wawancara 

Pengumpulan data melalui proses wawancara dilakukan pada instansi 

Universitas Dinamika pada bagian Pusat Pengembangan Pendidikan dan Aktivitas 

Instruksional (P3AI). Pelaksanaan wawancara dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana proses penyebaran angket dan untuk apa angket dilakukan. Angket 

pada Universitas Dinamika dilaksanakan guna untuk mengevaluasi hasil belajar 

mengajar dan me-review kegiatan belajar mengajar. Alur data angket yang sudah 

diisi oleh siswa akan ditampung oleh bagian PPTI, kemudian dilanjutkan ke bagian 

P3AI untuk di rekap hasil angket dari mahasiswa kemudian di salurkan lagi ke 

dosen-dosen. 
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2. Observasi 

Proses pertama dalam pengumpulan data adalah observasi. Proses observasi 

dilaksanakan guna untuk melihat dan mempelajari data angket mahasiswa pada 

Universitas Dinamika. Data yang digunakan dalam penelitian ini hanya data 

komentar dari tiap dosen. Data dianalisis guna untuk mempermudah pembaca 

untuk menyimpulkan komentar.  

 

3.2 Penjadwalan Kerja 

Penjadwalan kerja digunakan untuk menentukan gambaran dari apa saja yang 

akan dikerjakan dan sampai kapan pekerjaan selesai. Jadwal kerja dapat dilihat pada 

lampiran 4 gambar L3.1. 

3.3 Modeling 

Tahapan modeling adalah tahapan untuk mengimplementasikan data dan 

informasi yang sudah ditemukan di tahapan communication kemudian dijadikan 

penelitian. Tahapan modeling dimulai dari analisis kebutuhan, Pemodelan dan 

desain User Interface. 

 

3.3.1 Analisis Kebutuhan 

Tahapan analisis kebutuhan digunakan untuk menganalisis kebutuhan-

kebutuhan yang akan digunakan dalam perancangan sistem. Analisis kebutuhan 

dibagi menjadi beberapa tahap yaitu : 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan Observasi dan Wawancara permasalahan yang terjadi adalah 

komentar atau saran pada angket mahasiswa dianalisis secara manual, sehingga 

jika menarik kesimpulan maka diharuskan untuk membaca komentar satu persatu. 

Untuk saat ini komentar pada satu matakuliah bisa mencapai lebih dari 3 komentar. 

Sedangkan satu dosen bisa mengajar 2-3 matakuliah, sehingga jika menganalisis 

komentar secara manual membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menarik 

kesimpulan dari keseluruhan komentar. Solusi yang ditawarkan dari permasalahan 

tersebut adalah analisis sentimen komentar pada angket mahasiswa. 
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Analisis sentimen digunakan untuk mengklasifikasi komentar mahasiswa 

apakah komentar masuk kedalam kategori komentar positif, negatif atau netral. 

Hasil dari analisis sentimen bisa menjadi bahan evaluasi proses belajar mengajar. 

Analisis sentimen menghasilkan persentase hasil klasifikasi berapa persen 

klasifikasi positif, negatif atau netral. 

2. Analisis Kebutuhan Pengguna 

Pengguna dari aplikasi ini adalah bagian P3AI dan dosen yang bersangkutan 

dalam proses belajar mengajar. Tabel menunjukkan siapa pengguna dan fungsi 

yang bisa dilakukan oleh pengguna tersebut. Detail dari kebutuhan pengguna 

dijelaskan dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1. Analisis Kebutuhan Pengguna  
Aktor Fungsi 

Bagian P3A1 1. Login  

2. Melakukan import data. 

3. Melakukan text pre-processing. 

4. Melakukan klasifikasi data. 

5. Melihat hasil klasifikasi secara keseluruhan 

berupa visualisasi. 

Dosen 1. Login.  

2. Melihat hasil klasifikasi berdasarkan NIK 

setiap dosen berupa visualisasi. 

 

3. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Kebutuhan fungsional menjelaskan bagaimana fungsi dalam sistem nanti 

akan berjalan. Berikut adalah analisis kebutuhan fungsional dalam sistem.  

A. Fungsi Login 

Fungsi login menjelaskan tentang siapa saja aktor yang bisa masuk 

kedalam aplikasi. Aktor harus memasukkan username dan password yang 

sesuai dengan database. Detail dari fungsi login dijelaskan dalam lampiran 5 

tabel L.5.1.  

B. Fungsi Import Data Training 

Fungsi import data training menjelaskan bagaimana proses import data 

training dari excel ke dalam aplikasi. Data training diambil 80 data dari 100 
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total data yang digunakan. Proses import data training tidak hanya melakukan 

import data, tetapi di dalamnya terdapat proses text pre-processing dan 

klasifikasi yang bisa dipilih sendiri oleh user. Tabel fungsi import data training 

bisa dilihat pada lampiran 5 tabel L.5.2. 

C. Fungsi import Data  

Fungsi import data menjelaskan bagaimana proses import data testing 

angket dari excel ke dalam aplikasi. Data testing yang digunakan hanya 20 data 

dari 100 data yang digunakan. Proses ini sama dengan import data training, 

tetapi proses import data hanya melakukan import data kedalam aplikasi. Tabel 

import data bisa dilihat pada lampiran 5 tabel L.5.3.   

D. Fungsi Text Pre-processing 

Fungsi text pre-processing menjelaskan tentang bagaimana data 

komentar akan dilakukan text pre-processing. Tahapan text pre-processing 

dilakukan dengan tahapan case folding, tokenizing, filtering, stemming dan 

types.  

E. Fungsi Klasifikasi 

Fungsi klasifikasi menjelaskan tentang bagaimana data setelah dilakukan 

text pre-processing. Fungsi klasifikasi menggunakan algoritma Naïve Bayes. 

Detail dari fungsi klasifikasi dijelaskan dalam lampiran 5 tabel L.5.3. 

F. Fungsi Visualisasi 

Fungsi visualisasi menjelaskan tentang hasil dari klasifikasi data yang 

digambarkan dalam bentuk grafik bar. Grafik bar ini akan diletakkan di dalam 

tabel, dan satu dosen dalam satu kelas matakuliah memiliki satu grafik bar. 

Tabel fungsi visualisasi bisa dilihat dalam lampiran 5 tabel L.5.4. 

4. Analisis Kebutuhan Non-Fungsional 

A. Security  

Fitur login memastikan pengguna memiliki hak akses untuk masuk dan 

mendapatkan fitur yang sesuai dengan hak akses. Fitur login user harus 
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memasukkan username dan password yang sesuai dengan database dan 

memiliki hak akses. 

 

3.3.2 Pemodelan 

Tahapan pemodelan menyusun sistem yang akan digunakan dalam penelitian 

kali ini. Tahapan pemodelan berisikan gambaran bagaimana alur sistem yang akan 

digunakan. Proses dalam tahapan pemodelan berupa system flow dari fungsi yang 

sudah dijelaskan pada tahapan kebutuhan fungsional. 

1. System Flow Login 

System flow login menjelaskan bagaimana alur sistem pada proses login. 

Proses login dilakukan dengan mengisi username dan password yang sesuai 

database. Gambaran dari system flow login digambarkan pada gambar Lampiran 6 

gambar L.6.1. 

2. System Flow Import Data Training 

Data angket yang sudah dipisahkan sendiri oleh user untuk dijadikan data 

training di import kedalam sistem. Data training kemudian akan dipisahkan tiap 

komentar dan diproses text pre-processing sehingga data mudah untuk menentukan 

klasifikasi komentarnya. Proses selanjutnya pengecekan kata dari komentar dengan 

kamus Liu. Kamus Liu yang sebelumnya sudah disimpan dalam Json ditampilkan 

untuk melakukan pengecekan dan data model dari klasifikasi. Jika ada kata dalam 

komentar yang sama dengan kamus Liu, maka dilakukan klasifikasi naïve bayes 

dengan acuan data model dari kamus Liu. Jika kata dalam satu komentar tidak ada 

yang sama dengan kamus Liu maka dilakukan klasifikasi manual. Klasifikasi 

manual, user bisa memilih komentar tersebut masuk kedalam klasifikasi positif, 

negatif atau netral. Setelah semua data sudah memiliki klasifikasi kemudian pilih 

proses untuk menyimpan data kedalam database.  

Proses penyimpanan file pada json dilakukan saat pembuatan aplikasi, 

dimana file kamus sebelumnya yang ada pada word diubah menjadi format .csv. 

Kemudian file kamus akan dimasukan kedalam php dan disimpan dengan nama 

kamus.Json. System flow import data training bisa dilihat dalam gambar 3.2.  
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Gambar 3.2 System Flow Import Data Training 

3.  System Flow Import Data Testing 

Data angket dari excel akan di import kedalam sistem. Data angket yang 

berhasil di import kemudian ditampilkan list data angket tersebut. Di dalam proses 

import data terdapat proses untuk memisahkan tiap komentar, jadi satu kelas 
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matakuliah terdapat satu komentar dalam tabel. Gambaran system flow ditampilkan 

dalam gambar 3.3. 

 
Gambar 3.3 System Flow Import Data 

4. System Flow Text Pre-processing 

Proses text pre-processing dilakukan setelah data angket berhasil di import. 

Kemudian sistem akan menampilkan data angket yang pada kolom term masih 
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kosong. Data yang kolom term-nya masih kosong akan dilakukan proses text pre-

processing, kemudian hasilnya akan disimpan kedalam database. Sysflow dari text 

pre-processing bisa dilihat pada gambar 3.4.  

 
Gambar 3.4 System Flow Text Pre-processing 
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Berdasarkan gambar 3.4 terdapat beberapa proses yang bisa dijabarkan 

kembali dalam system flow seperti Case Folding, Tokenizing, Filtering, Stemming, 

dan Types. Proses dari filtering dan stemming menggunakan plugin dari github 

sastrawi. Tahapan text pre-processing dijelaskan sebagai berikut. 

 

A. Case folding 

Case folding merupakan tahapan untuk mengganti semua huruf menjadi 

huruf kecil semua atau besar semua. Gambaran proses case folding ditampilkan 

dalam gambar 3.5. 

 
Gambar 3.5 System Flow Case Folding 
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B. Tokenizing 

Proses tokenizing yaitu memisahkan kata perkata dalam satu kalimat. 

Ketika terdapat spasi dalam satu kalimat maka kata akan dipisahkan atau 

dimasukkan ke array. Proses ini akan di looping sampai kata terpisah semua. 

Dalam proses tokenizing juga terdapat proses untuk menghapus tanda baca 

yang tidak diperlukan, seperti tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan tanda 

seru. Gambaran proses tokenizing ditampilkan dalam gambar 3.6. 

 
Gambar 3.6 System Flow Tokenizing 

C. Filtering 

Proses filtering atau bisa disebut Stopword Removal digunakan untuk 

menghilangkan kata yang tidak penting dalam satu kalimat, seperti kata 

hubung. Proses dari filtering adalah pengecekan kata dengan kamus atau yang 

ada di dalam back of word, ketika tersebut sama dengan kata yang ada di dalam 

back of word maka kata tersebut akan dihapus, tetapi jika kata tersebut tidak 
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sama maka akan langsung ke proses selanjutnya. Gambaran proses filtering 

ditampilkan dalam gambar 3.7. 

 
Gambar 3.7 System Flow Filtering 

D. Stemming 

Proses stemming adalah proses menghilangkan kata imbuhan dan 

menjadikan kata baku. Kata yang masuk akan dicek dengan kamus kata baku, 

kemudian jika kata tersebut tidak ada dalam kata baku maka akan dilakukan 

pemenggalan kata untuk mencari kata baku. Proses pemenggalan kata akan 

dilakukan sesuai 40 role yang ada di dalam algoritma sastrawi. Gambaran 

proses stemming ditampilkan dalam gambar 3.8.  
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Gambar 3.8 System Flow Stemming 

E. Types 

Types merupakan proses penghapusan kata yang sama dalam satu 

kalimat komentar. ketika terdapat kata ganda dalam satu kalimat maka salah 

satu akan dihapus karena jika dilakukan klasifikasi berdasarkan kata nilai dari 

kedua kata tersebut akan sama nilainya. Gambaran proses types ditampilkan 

dalam gambar 3.9. 
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Gambar 3.9 System Flow Types 

 

5. System Flow Klasifikasi data  

Tahapan pertama dalam klasifikasi data adalah pengecekan data dan 

menampilkan data yang pada kolom klasifikasi masih kosong. Jika kolom 

klasifikasi kosong maka data akan ditampilkan jika tidak nantinya data akan 

dijadikan data model. Setelah menemukan data klasifikasi kosong maka data akan 

diambil untuk dilakukan klasifikasi dengan naïve bayes. System flow dari tahapan 

klasifikasi bisa dilihat pada gambar 3.10.  
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Gambar 3.10 System Flow Klasifikasi 

Berdasarkan gambar 3.10 proses klasifikasi naïve bayes dapat dijelaskan 

dalam bentuk flowchart. Sebelum dilakukan proses klasifikasi, diperlukan untuk 
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mendeskripsikan data yang dimasukan kedalam variabel seperti data training, 

testing dan data kelas yang digunakan (positif, negatif dan netral). Kemudian 

melakukan perhitungan dengan memanggil function yang ada dalam github.  

Proses pertama yang dilakukan dalam perhitungan klasifikasi data yaitu 

mengambil data komentar dan klasifikasi dalam data training. Setelah data diambil, 

data dihitung probabilitas dalam masing-masing kelas klasifikasi dengan rumus (4). 

Selanjutnya sistem mengambil data testing atau data yang belum ada klasifikasinya, 

kemudian dihitung dengan rumus (5). Gambaran flowchart klasifikasi data 

ditampilkan dalam gambar 3.11. 
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Gambar 3.11 Flowchart Klasifikasi Data 

6. Desain Database 

Desain database merupakan gambaran dari database yang akan digunakan 

dalam aplikasi ini. Database yang digunakan hanya berisikan dua tabel yaitu tabel 

user dan tabel angket. Hasil dari klasifikasi data training dan testing disimpan 
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dalam satu tabel angket, dan yang membedakan adalah status (STS). Status 0 adalah 

data training dan status 1 adalah data testing. Gambaran dari database dapat dilihat 

pada gambar 3.12. 

 
Gambar 3.12 Desain Database 

 

3.3.3 Desain User Interface (UI) 

Tahapan desain UI menggambarkan bagaimana desain sistem nantinya akan 

dibuat. Desain UI dalam aplikasi ini dimulai dari desain tampilan login, tampilan 

awal dari aplikasi, tampilan import data, tampilan text pre-processing, tampilan 

klasifikasi data, dan tampilan hasil visualisasi data. Berikut adalah desain tampilan 

beberapa fungsi dari aplikasi. 

 

1. Desain Tampilan Login 

Desain tampilan login menggambarkan desain tampilan yang akan 

digunakan dalam proses login. Detail isi dari tampilan login dapat dilihat pada 

lampiran 7 gambar L.7.1.  

2. Desain Tampilan Import Data Training 

Desain tampilan import data training menggabarkan halaman untuk fungsi 

dari import data training. Tabel pertama adalah tabel dimana data setelah dimasukan 

kedalam aplikasi. Tabel kedua adalah tabel setelah data dipilih klasifikasi secara 

manual dan berhasil disimpan ke database. Detail isi dari tampilan Import data 

training bisa dilihat pada gambar 3.13. 
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Gambar 3.13 Desain Tampilan Import Data Training 

3. Desain Tampilan Import Data 

Desain tampilan import data menggambarkan halaman pada fungsi import 

data. Halaman import data dapat dilihat pada gambar 3.14.  

 
Gambar 3.14 Desain Tampilan Import Data 

4. Desain Tampilan Text Pre-processing 

Tampilan dari halaman text pre-processing berupa tabel data yang akan 

diproses dan hasil dari text pre-processing. Desain tampilan dapat dilihat pada 

gambar 3.15.  
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Gambar 3.15 Desain Tampilan Text Pre-processing 

5. Desain Tampilan Klasifikasi Data 

Tampilan dari halaman klasifikasi berisikan dua tabel, tabel sebelum 

klasifikasi dan hasil dari klasifikasi. Tabel pertama adalah tabel yang menampilkan 

data sebelum dilakukan klasifikasi. Tabel kedua adalah tabel yang menampilkan 

hasil klasifikasi. Desain tampilan dapat dilihat pada gambar 3.16. 

 
Gambar 3.16 Desain Tampilan Klasifikasi 
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6. Desain Tampilan Visualisasi Data 

Tampilan dari halaman visualisasi data berisikan tabel yang menampilkan 

data hasil klasifikasi beserta grafik bar dari persentase komentar dalam satu kelas. 

Desain tampilan dapat dilihat pada gambar 3.17. 

 
Gambar 3.17 Desain Tampilan Visualisasi 

 

3.4 Construction  

Tahapan construction menjelaskan bagaimana aplikasi dibuat dan bisa 

berjalan sesuai dengan tahapan sebelumnya. Tahapan construction memiliki dua 

tahap yaitu tahapan coding aplikasi dan tahapan testing. Berikut penjelasan dari 

dua tahapan tersebut. 

 

3.4.1 Coding Aplikasi 

Coding aplikasi menjelaskan bagaimana coding dalam pembuatan aplikasi 

ini digunakan. Coding dalam aplikasi ini menggunakan bahasa PHP karena 

aplikasi yang dibuat dalam bentuk web. Tahapan coding dimulai dari proses awal 

aplikasi yaitu proses login, proses import data, proses text pre-processing, proses 

klasifikasi data, dan proses visualisasi hasil.  
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1. Coding login 

Tahapan coding login digunakan untuk membuat fungsi login. Dalam proses 

login sistem akan mengecek apakah username dan password apakah sesuai dengan 

database atau tidak. Jika sesuai maka user bisa masuk ke aplikasi sesuai level dari 

kebutuhan user. Jika tidak sesuai maka sistem akan menampilkan notifikasi gagal 

login dan kembali pada menu login. Coding Login bisa dilihat dibawah ini. 

if (isset($_POST['btnLogin'])){ 

       $username = $_POST['username']; 

       $password = $_POST['password']; 

       $conf = array( 

                'table' => 'admin',  

                'pk' => 'username' ); 

$tb_user = new QueryBuilder($con, $conf); 

$q = $tb_user->get_where (array 

("username" => $username, 

 "password" => $password)); 

$nr = mysqli_num_rows($q); 

if($nr>0){ 

$row = mysqli_fetch_array($q); 

$_SESSION['user'] = $row['username']; 

$_SESSION['nama'] = $row['nama']; 

$_SESSION['type'] = 1; 

$_SESSION["flash"]["type"] = "success"; 

$_SESSION["flash"]["head"] = "Login Sukses"; 

$_SESSION["flash"]["msg"] = "<br>Selamat datang <br> <strong> 

$_SESSION[nama] </strong>!"; 

header("location:index.php"); 

exit() 

 

2. Coding import data 

Coding import data digunakan untuk membuat fungsi import data dari data 

excel yang kemudian di masukan kedalam aplikasi. Coding import data 

menggunakan PHP Office Reader. Coding import data seperti dibawah ini.  

use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Spreadsheet; 

use PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Xls; 

if(isset($_POST['cbpilih'])){ 

$file = $_SESSION['import_file']; 

$inputFileName = str_replace("\models", "", __DIR__.'\assets\data\\'.$file); 

if(!file_exists($inputFileName)){ 

echo 'Error loading file';  

exit;} 

$reader = new Xls(); 

try { $spreadsheet = $reader->load($inputFileName); 

        $sheetData = $spreadsheet->getActiveSheet()->toArray(null, true, true, true); 

} catch (\PhpOffice\PhpSpreadsheet\Reader\Exception $e) {  
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die('Error loading file: '.$e->getMessage());  

} 

$data = []; 

foreach ($sheetData as $k => $v) { 

if($k>1){  

$saran = explode("||", $v['J']); 

foreach ($saran as $a => $b) { 

array_push($data, array( 

'SMT' => $v['A'], 

'FAKUL_ID' => $v['B'], 

'NIK' => $v['C'], 

'NAMA_DOSEN' => $v['D'], 

'BAGIAN' => $v['E'], 

'KODE_MK' => $v['F'], 

'NAMA_MK' => $v['G'], 

'KELAS' => $v['H'],    

'KOMENTAR' => trim($b), 

'STS' => 1,              )); 

      } 

} 

} 

 

3. Coding text pre-processing 

Coding text pre-processing digunakan untuk membuat fungsi text pre-

processing, dimana di dalamnya memuat fungsi case folding, tokenizing, filtering, 

stemming dan types. Coding untuk fungsi filtering dan stemming menggunakan 

plugin sastrawi, sedangkan fungsi types sudah masuk kedalam fungsi stemming. 

sebelum coding text pre-processing dijalankan, proses yang dilakukan adalah 

menyiapkan composer dari github yang digunakan. Setelah composer dari github 

di download, tambahkan satrawi ke file composer.Json.  

Proses yang pertama yang dilakukan adalah menampilkan semua data. 

Kemudian mengambil data dari kolom komentar dan melakukan text-preprocessing 

dengan memanggil function case folding, tokenizing, filtering, dan stemming. 

Function filtering dan stemming mengambil proses dari github sastrawi. Setelah 

proses text pre-processing, data disimpan kedalam database beserta hasil dari text 

pre-processing. Coding text pre-processing bisa dilihat dibawah ini. 

class Text_preprocessing 

{  

function case_folding($data){ 

return strtolower($data); } 
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function tokenizing($data){ 

 return preg_split('/[\s\-]+/', $data); } 

 

function haspus_tanda_baca($data) { 

 $ret = []; 

 foreach ($data as $key => $value) { 

 $string = str_replace('-', ' ', $value); // Replaces all spaces with hyphens. 

  $s =  preg_replace('/[^A-Za-z0-9]/', '', $string); 

     array_push($ret, $s); 

  }  

return $ret; 

} 

 

function stopword_removed($data) {  

$stopWordRemoverFactory = 

new \Sastrawi\StopWordRemover\StopWordRemoverFactory(); 

   

$kamus = $stopWordRemoverFactory->getStopWords(); 

$new_dic = ["tidak", "ada", "ok", "ya"]; 

  foreach ($new_dic as $k => $v) { 

  if (($key = array_search($v, $kamus)) !== false) { 

       unset($kamus[$key]); } 

  } 

   $dic = new  \Sastrawi\Dictionary\ArrayDictionary($kamus); 

   $stopword = new \Sastrawi\StopWordRemover\StopWordRemover($dic); 

     foreach ($data as $a => $b) { 

     if ($stopword->remove($b)==''){ 

  unset($data[$a]); 

  } 

  } 

 return $data;  

} 

 

function stemming($data) { 

 $stemmerFactory = new \Sastrawi\Stemmer\StemmerFactory(); 

$dictionary = $stemmerFactory->createDefaultDictionary(); 

 $dictionary->remove('ilah'); 

 $dictionary->remove('moga'); 

 $dictionary->remove('perhatian'); 

 $stemmer = new \Sastrawi\Stemmer\Stemmer($dictionary); 

  foreach ($data as $a => $b) { 

   $data[$a] = $stemmer->stem($b); 

   } 

  return array_unique($data); 

} 

} 

 

4. Coding klasifikasi 

Coding klasifikasi digunakan untuk membuat fungsi klasifikasi dan 

menerapkan algoritme Naïve Bayes kedalam aplikasi. Coding klasifikasi 
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menggunakan plugin dari github niiknow. Penerapan plugin diharuskan untuk 

menginstal composer dari github niiknow “composer install niiknow/bayes”. 

Proses klasifikasi dilakukan dengan mengambil data dari tabel angket yang belum 

ada klasifikasinya atau pada kolom klasifikasi berisi null. Setelah itu dilakukan 

proses perhitungan dengan memanggil function “NaïveBayes”. Detail coding bisa 

dilihat dibawah ini.  

if (isset($_POST['id_data'])){ 

$q = $GLOBALS['tb_angket']->get_qwhere("KLASIFIKASI IS NOT NULL OR 

KLASIFIKASI <> '' "); 

 $nb = new wfphpnlp\NaiveBayes(); 

 $training = []; 

 while($row = mysqli_fetch_array($q)) { 

     array_push($training, array( 

         "text" => str_replace(" || ", " ", $row['TERM']), 

         "class" => $row['KLASIFIKASI'], 

     )); 

 } 

 $nb->setClass(['positif', 'negatif', 'netral']); 

$nb->training($training); 

 

5. Coding visualisasi hasil 

Coding visualisasi hasil digunakan untuk menampilkan hasil dari klasifikasi. 

Hasil dari klasifikasi akan ditampilkan dalam tabel beserta grafik bar. Coding bisa 

dilihat dibawah ini. 

<?php 

      $i = 0; 

      $wh = ""; 

      if($_SESSION['type']==2){ 

         $wh = " WHERE NIK = $_SESSION[user] "; 

} 

$sql = "SELECT SMT, FAKUL_ID, NIK, NAMA_DOSEN, BAGIAN, 

KODE_MK, NAMA_MK, KELAS, KOMENTAR, KLASIFIKASI, 

  COUNT( IF(KLASIFIKASI = 'positif', KLASIFIKASI, NULL) ) AS POSITIF, 

  COUNT( IF(KLASIFIKASI = 'negatif', KLASIFIKASI, NULL) ) AS NEGATIF, 

  COUNT( IF(KLASIFIKASI = 'netral', KLASIFIKASI, NULL) ) AS NETRAL 

  FROM angket 

  $wh 

GROUPBY SMT, FAKUL_ID, NIK, NAMA_DOSEN, BAGIAN, KODE_MK, 

NAMA_MK, KELAS"; 

$q = $GLOBALS['tb_angket']->get_query($sql); 

 while($row = mysqli_fetch_array($q)) { 

?>   

  <tr class="tr-show" data-id="<?= $i; ?>"> 

 <input type="hidden" name="id_data[]" value="<?= $row['id_data']; ?>"> 
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 <td><?= ++$i; ?></td> 

 <td><?= $row['SMT']; ?></td> 

 <td><?= $row['FAKUL_ID']; ?></td> 

 <td> 

      <small><?= $row['NIK']; ?></small><br> 

      <strong><?= $row['NAMA_DOSEN']; ?></strong><br> 

      <small><?= $row['BAGIAN']; ?></small> 

 </td> 

  <td> 

       <small><?= $row['KODE_MK']; ?></small><br> 

       <strong><?= $row['NAMA_MK']; ?></strong> 

       <small><?= $row['KELAS']; ?></small> 

  </td>   

   <td> 

                     

<div class="progress"> 

                   <?php 

                    $all = $row['POSITIF'] + $row['NEGATIF'] + $row['NETRAL']; 

                            $positif = ($row['POSITIF'] / $all) * 100; 

                            $negatif = ($row['NEGATIF'] / $all) * 100; 

                            $netral = ($row['NETRAL'] / $all) * 100; 

                    ?> 

<div class="progress-bar bg-success"  

role="progressbar" style="width: <?= $positif; ?>%"  

aria-valuenow="<?= $positif; ?>"  

aria-valuemin="0"  

aria-valuemax="100"> 

<?= preg_match("/\./", $positif)?number_format($positif, 2):$positif; ?>% 

</div> 

<div class="progress-bar bg-danger"  

role="progressbar" style="width: <?= $negatif; ?>%"  

aria-valuenow="<?= $negatif; ?>"  

aria-valuemin="0"  

aria-valuemax="100"> 

<?= preg_match("/\./", $negatif)?number_format($negatif, 2):$negatif; ?>% 

</div> 

<div class="progress-bar bg-warning"  

role="progressbar" style="width: <?= $netral; ?>%"  

aria-valuenow="<?= $netral; ?>"  

aria-valuemin="0"  

aria-valuemax="100"> 

<?= preg_match("/\./", $netral)?number_format($netral, 2):$netral; ?>% 

</div> 

</div> 

 

6. Coding import data training 

Coding import data training digunakan untuk membuat fungsi import data 

training berjalan. Upload file yang akan digunakan sebagai data training 

menggunakan function seperti pada proses import data. Proses selanjutnya adalah 
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text pre-processing data yang sudah di import dengan memanggil function dari text 

pre-processing. Hasil dari text pre-processing akan di klasifikasi dengan naïve 

bayes yang menggunakan data model dari kamus Liu. Sebelum proses perhitungan 

dengan naïve bayes data akan dilakukan pengecekan, apakah kata ada dalam kamus 

Liu atau tidak. Apabila dalam satu kalimat tidak ada kata yang ada dalam kamus 

maka tidak dihitung dengan naïve bayes tetapi dilakukan klasifikasi manual. 

Setelah data ditampilkan bisa di tekan proses untuk menyimpan kedalam database 

dan data akan ditampilkan dalam. Coding import data training bisa dilihat dibawah 

ini. 

<?php 

 $i=1; 

 include '../config/Text_preprocessing.php'; 

 $txt_pre = new Text_preprocessing(); 

 $km = new Kamus('../assets/kamus.json'); 

    foreach ($data as $k => $v) { 

   $komen = $v['KOMENTAR']; 

   $sp = preg_split('/\(([A-Za-z0-9 ]+?)\)/', $komen); 

   $t = trim($sp[0]); 

   $term = trim($sp[0]); 

   $kelas = str_replace($term, "", $komen); 

   $kelas = str_replace("(", "", $kelas); 

   $kelas = str_replace(")", "", $kelas); 

   $kelas = trim($kelas);  

   $term = $txt_pre->case_folding($term); 

   $term = $txt_pre->tokenizing($term); 

   if(strtolower($t) == "tidak ada" || strtolower($t) == "ya" ){ 

   }else{ 

    // filtering 

    $term = $txt_pre->haspus_tanda_baca($term); 

    $term = $txt_pre->ubah_kata_slag($term); 

    $term = $txt_pre->stopword_removed($term); 

    // stemming 
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    $term = $txt_pre->stemming($term); 

    } 

   unset($v['KOMENTAR']);   

   $v['KOMENTAR'] = $t; 

   $v['TERM'] = join(" || ", $term);  

   $kelas = $km->cek($term); 

   $v['KLASIFIKASI'] = $kelas; 

   $v_tmp = $v; 

   $v_tmp['STS'] = 0; 

   unset($v_tmp['KLASIFIKASI']); 

   $da = $GLOBALS['tb_angket']->get_where($v_tmp);               

    $nr = mysqli_num_rows($da); 

    if($nr==0){ 

  ?> 

 

3.4.2 Testing 

Tahapan testing dalam penelitian ini dibagi menjadi dua proses yaitu testing 

fungsi aplikasi dan uji akurasi. berikut adalah proses dari kedua tahapan testing. 

  

1. Testing Fungsi 

Testing fungsi berisikan tentang pengecekan fungsi-fungsi yang sudah dibuat 

apakah berjalan sesuai atau tidak. Penjelasan fungsi yang diuji dijabarkan pada 

lampiran 8 tabel L.9.1. 

2. Testing akurasi   

Testing akurasi menguji akurasi dari hasil klasifikasi yang dilakukan oleh 

sistem. Proses uji akurasi menggunakan metode confusion matrix dengan rumus 

akurasi. Contoh dari perhitungan rumus akurasi dalam metode confusion matrix 

dijelaskan pada lampiran 8 dan tabel L.8.2 sebagai contoh data. 

Perhitungan confusion matrix dalam penelitian ini berisikan matrix 3x3, 

dimana ada tiga kelas yang diuji yaitu kelas positif, negatif dan netral. Uji akurasi 
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nantinya akan menguji apakah data testing yang diuji hasilnya bisa sama dengan 

data training yang digunakan dalam proses perhitungan naïve bayes. 

 

3.5 Deployment 

Tahapan Deployment atau Rilis Aplikasi tidak dilakukan dikarenakan 

penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir dan hanya berakhir 

sampai tahapan uji coba aplikasi. Tahapan deployment bisa dilakukan diluar dari 

penelitian ini. 
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 BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tahapan hasil dan pembahasan menampilkan hasil dari pembuatan aplikasi 

yang disesuaikan dengan tahapan sebelumnya. Sebelum menampilkan hasil dari 

pembuatan aplikasi, dilakukan klasifikasi secara manual menggunakan kamus Liu. 

Hasil klasifikasi manual dengan kamus Liu bisa dilihat dalam lampiran.  

 

4.1 Implementasi 

Tahap implementasi menjelaskan bagaimana implementasi dari tahapan 

perancangan dilakukan. Tahapan implementasi menampilkan aplikasi yang dibuat 

berdasarkan dari kebutuhan fungsional. Berikut adalah hasil dari tahapan 

implementasi. 

 

4.1.1 Halaman Login  

Pada halaman login user harus memasukkan username dan password yang 

sesuai dengan database. Setelah itu data akan dicek apakah sesuai dengan database 

atau tidak, jika sesuai maka user bisa masuk ke aplikasi berdasarkan kebutuhan 

pengguna dan jika tidak sesuai maka akan muncul notifikasi username dan 

password salah. Tampilan login bisa dilihat pada lampiran 9 gambar L9.1. 

4.1.2 Halaman Import Data Training 

Halaman import data training menampilkan tabel yang berisi data training 

yang sudah masuk kedalam database. Di atas tabel terdapat tombol tambah data 

untuk memasukan data training baru. Tombol tambah data jika di klik akan 

menampilkan halaman baru yang digunakan untuk import data dari excel. Setelah 

file berhasil di import, sistem akan menampilkan data komentar beserta hasil text 

pre-processing dan hasil klasifikasi naïve bayes. Apabila tidak ada satu yang 

berada dalam kamus Liu, maka sistem akan menampilkan pilihan klasifikasi 

manual. User harus memilih klasifikasi untuk satu komentar dan setelah tombol 



40 

 

 

 

proses ditekan maka sistem akan menyimpan data kedalam database. Tampilan 

dari import data training bisa dilihat pada gambar 4.1. 

 
Gambar 4.1 Halaman Import Data Training  

4.1.3 Halaman Import Data 

Import data menampilkan form untuk diisi dengan file yang akan dimasukan 

ke dalam aplikasi. Untuk mengisi file user harus menekan tombol browser, 

kemudian muncul pop-up untuk memilih file. File yang dipilih harus format “xls”. 

Setelah pilih file kemudian tekan upload untuk menampilkan data dalam tabel.  

Data yang ditampilkan harus dipilih oleh user untuk disimpan dalam array 

dan melakukan proses selanjutnya. Data yang dipilih oleh user akan diproses oleh 

sistem apakah data tersebut memiliki komentar atau tidak, jika data tidak ada 

komentar maka tidak akan disimpan dan jika memiliki komentar akan disimpan 

dalam array. Tampilan import data bisa dilihat pada gambar 4.2. 



41 

 

 

 

 
Gambar 4.2 Halaman Import Data  

4.1.4 Halaman Text Pre-Processing 

Halaman Text pre-processing menampilkan tabel dari data yang sudah di 

dalam array pada saat proses import data. Jika belum ada data yang di import maka 

aplikasi akan menampilkan tabel kosong. Tampilan halaman awal text pre-

processing bisa dilihat pada gambar 4.3. 

 
Gambar 4.3 Tampilan Awal Proses Text Pre-processing  

Setelah dilakukan proses text pre-processing kemudian hasil akan disimpan 

ke database dan ditampilkan dalam tabel dibawah tabel data awal. Tabel berisikan 

data dosen dan matakuliah yang dimuat dalam satu kolom, kemudian data 

komentar, dan data hasil text pre-processing. Tampilan hasil proses text pre-

processing bisa dilihat pada 4.4. 
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Gambar 4.4 Tampilan Hasil Text Pre-processing   

4.1.5 Halaman klasifikasi 

Halaman klasifikasi menampilkan tabel data yang sudah dilakukan proses 

text pre-processing dan data yang belum memiliki klasifikasi. Kemudian tekan 

tombol proses untuk melakukan proses klasifikasi menggunakan algoritme Naïve 

Bayes. Tampilan awal halaman klasifikasi bisa dilihat pada gambar 4.5.  

 
Gambar 4.5 Tampilan Halaman Awal Proses Klasifikasi 

Setelah proses klasifikasi dengan Naïve Bayes hasilnya akan disimpan ke 

database dan ditampilkan pada tabel dibawah tabel data awal. Tabel hasil proses 

klasifikasi berisikan data dosen dan matakuliah yang ditampilkan dalam satu 

kolom, data komentar, data hasil text pre-processing, dan klasifikasi Tampilan dari 

halaman hasil klasifikasi bisa dilihat pada gambar 4.6. 
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Gambar 4.6 Tampilan Halaman Hasil Proses Klasifikasi  

4.1.6 Halaman Hasil 

Halaman hasil menampilkan tabel hasil klasifikasi dengan Naïve Bayes. 

Tabel berisi nomor, semester, nama dosen, nama matakuliah, fakultas ID, 

komentar dan grafik bar. Grafik bar menampilkan persentase klasifikasi komentar 

dalam satu kelas matakuliah. Tampilan dari halaman hasil bisa dilihat pada gambar 

4.7. 

 
Gambar 4.7 Tampilan Halaman Hasil  

Data dalam tabel pada halaman hasil bisa di filter berdasarkan semester dan 

fakul_id. Kolom search bisa digunakan untuk menampilkan data berdasarkan NIK, 

nama dosen atau nama matakuliah. Tabel hasil jika diklik akan muncul dropdown 
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untuk menampilkan komentar dan klasifikasi yang termuat dalam satu matakuliah 

dengan dosen tersebut. 

   

4.2 Pengujian 

Tahapan pengujian digunakan untuk menguji fungsi dari aplikasi dan 

menguji akurasi antara klasifikasi dengan aplikasi dengan manual. Berikut adalah 

tahapan dari pengujian. 

 

4.2.1 Uji Fungsi Aplikasi 

Uji fungsi aplikasi digunakan untuk menguji fungsi-fungsi yang terdapat pada 

aplikasi, yaitu fungsi login, import data training, import data, text pre-processing, 

klasifikasi dan visualisasi. Pada tahapan ini uji fungsi aplikasi dilakukan dengan 

mencoba aplikasi berdasarkan skenario yang sudah dibuat pada bab 3 uji fungsi, 

apakah hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan pada skenario apa tidak. Hasil 

uji fungsi bisa dilihat pada lampiran 10 tabel L 10.1.  

4.2.2 Uji Akurasi  

Uji akurasi dalam penelitian ini adalah pengukuran akurasi dari data testing 

yang berjumlah 20 dengan data training yang berjumlah 71 data. Data tersebut 

diambil dari 100 data dari data angket yang di pecah 80 data training dan 20 data 

testing, dan data training yang bisa diklasifikasi dengan naïve bayes berjumlah 71 

data sedangkan sisanya tidak bisa diklasifikasi dengan naïve bayes karena setiap 

kata pada komentar tidak ada dalam kamus Liu. Contoh beberapa Hasil dari data 

training dan testing bisa dilihat pada lampiran 10 tabel L10.2 dan tabel L10.3.  

Data yang dibandingkan akan dicari berapa data yang bernilai True Positif 

(TP), False Positif (FP), True Negatif (TN), False Negatif (FN), True Netral (TNT) 

dan False Netral (FNT) seperti pada tabel 4.4. Kategori TP, FP, TN, FN, TNT, 

FNT diambil dari kata dalam testing dibandingkan dengan kata yang ada dalam 

data training, kemudian diambil kecenderungan dari data prediksi(data training) 

kata tersebut masuk kedalam kelas positif, negatif atau netral. Jika pada data 

fakta(data testing) masuk kelas positif kemudian dari kata yang ada pada data fakta 
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dibandingkan dengan kata yang ada pada data prediksi, jika kecenderungan masuk 

ke positif berarti masuk kedalam kategori TP. Jika kecenderungan kata pada data 

prediksi adalah negatif maka masuk kategori FP1 dan jika kecenderungan masuk 

kelas netral maka masuk kategori FP2, begitu seterusnya. Setelah itu data diuji 

dengan rumus akurasi dari metode confusion matrix. 

Akurasi = 
𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝑇𝑛

𝑇𝑃+𝑇𝑁+𝑇𝑛+𝐹𝑃1+𝐹𝑃2+𝐹𝑁1+𝐹𝑁2+𝐹𝑛1+𝐹𝑛2
 

Tabel 4.1 Tabel Data Fakta dan Data Prediksi  

D
at

a 

p
re

d
ik

si
 Data fakta 

 Positif  Negatif  Netral  

Positif  13 4 0 

Negatif 0 3 0 

Netral  0 0 0 

 

Setelah data didapatkan berapa nilai TP, TN, FNT, FP1, FP2, FN1, FN2, 

FNT1, dan FNT2, maka data akan dimasukan kedalam rumus dan dihitung 

hasilnya.  

 Akurasi = 
13+4+0

13+4+0+0+3+0+0+0+0
 𝑥 100% 

Akurasi = 80 %  

Hasil perhitungan akurasi dengan metode confusion matrix bernilai 80%, 

yang artinya perbandingan antara hasil klasifikasi data testing dengan data training 

memiliki akurasi 80%. Hasil dari akurasi bisa saja lebih tinggi jika data yang diuji 

lebih banyak dan lebih konsisten klasifikasi katanya. 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan permasalahan yang didapat, solusi yang diberikan adalah 

penerapan aplikasi sentimen analisis untuk menentukan apakah komentar bersifat 

negatif, positif atau netral. Aplikasi akan melakukan proses Text Pre-processing 

setelah data dimasukan kedalam aplikasi. Text Pre-processing dilakukan dengan 

beberapa proses seperti Case folding, Tokenizing, Filtering, Stemming, dan Types. 

hasil dari Text Pre-processing adalah komentar yang dipisahkan kata-perkata dan 

menghilangkan kata sambung dan imbuhan. Setelah proses Text Pre-processing, 

proses selanjutnya adalah klasifikasi. 
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Proses klasifikasi memberikan hasil klasifikasi berdasarkan perhitungan 

dengan algoritma Naïve Bayes. Hasil dari perhitungan akan diambil nilai yang 

terbesar, sehingga dapat ditentukan komentar bersifat positif, negatif atau netral 

berdasarkan probabilitas terbesar dari sebuah kata yang didapat dalam satu 

komentar. Perhitungan Naïve Bayes memerlukan data model untuk menentukan 

probabilitas dari data baru, data model bisa disebut dengan data training dan data 

baru bisa disebut dengan data testing. Setelah menemukan hasil dari sebuah 

komentar aplikasi nantinya akan merekap semua hasil perhitungan dan 

menampilkan persentase berapa komentar positif, negatif dan netral dari satu kelas 

matakuliah. Hasil persentase akan ditampilkan dalam bentuk grafik Bar. 

Setelah aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka hasil 

perhitungan akan dihitung akurasinya dengan metode Confusion Matrix. 

Perhitungan akurasi dilakukan dengan membandingkan data testing (data fakta) 

dengan data training (data prediksi). Hasil perhitungan memberikan nilai 80% 

tingkat akurasi dari aplikasi. Hasil ini bisa dikatakan bagus dan aplikasi bisa 

digunakan untuk menentukan tingkat sentimen dari sebuah komentar dalam 

angket.  
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 BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Analisis sentimen yang dilakukan dapat mengklasifikasi berapa jumlah 

komentar yang positif, negatif, atau netral dan hasil dari klasifikasi dapat 

divisualisasikan dalam bentuk diagram lingkaran (pie chart). 

2. Akurasi yang didapatkan dari perbandingan antara data training dan data 

testing, kemudian dihitung dengan confusion matrix dan mendapatkan hasil 

80%.  

3. Aplikasi telah menerapkan analisis sentimen untuk proses evaluasi komentar 

pada angket. 

5.2 Saran  

Saran yang bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya sebagai 

berikut: 

1. Pengembangan aplikasi dengan metode lain yang mungkin bisa 

meningkatkan kinerja dari aplikasi. 

2. Meningkatkan nilai akurasi dengan menambah data yang digunakan sebagai 

alat hitung akurasi. 
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