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ABSTRAK
Salah satu solusi pemerintah untuk mengatasi wabah COVID-19 adalah
dengan pengadaan vaksin COVID-19. Namun pengadaan vaksin COVID-19
menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Beberapa ada yang mendukung vaksin,
ada yang meragukan, bahkan ada juga yang menolak vaksin COVID-19. Penelitian
ini mengambil tanggapan dan opini masyarakat sejumlah 283 data dari 7 media
berita online seperti Kompas.com, Tempo.co dan IDN Times. Namun data
tanggapan masyarakat yang berasal dari media berita online masih belum
terstruktur karena masih terdapat tanda baca dan bahasa yang tidak baku. Untuk
mengatasi permasalahan tersebut, studi ini akan menganalisis sentimen dengan
mengklasifikasikan tanggapan masyarakat menjadi kelas positif atau negatif
menggunakan algoritma Support Vector Machine tujuannya supaya dapat
membantu pemerintah untuk mengetahui tanggapan ataupun kekhawatiran
masyarakat terhadap vaksin COVID-19, dan juga bahan evaluasi untuk menentukan
strategi selanjutnya terkait edukasi maupun sosialisasi tentang vaksin COVID-19
kepada masyarakat. Tahapan yang dilakukan dimulai dari pengumpulan data dari
media berita online, pelabelan data secara manual, kemudian tahapan text preprocessing pada Phyton, pembobotan TF-IDF, pembuatan model klasifikasi SVM,
pengujian model klasifikasi, validasi, evaluasi dan visualisasi. Dari total 283 data
tanggapan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 dengan perbandingan 90:10,
data training sejumlah 254 dan data testing sejumlah 29 menghasilkan persentase
66,8% untuk sentimen positif dan 33,2% untuk sentimen negatif, rata-rata cross
validation score senilai 72,44%, skor akurasi senilai 82,76%, presisi senilai 78,26%
dan recall 100%.
Kata kunci: analisis sentimen, vaksin COVID-19, berita online, support vector
machine
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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Pandemi yang pertama diumumkan pada bulan Maret 2020 di Indonesia
berdampak besar pada keseluruhan sektor. Virus corona awalnya berasal dari
Wuhan, China, kini virus tersebut telah menyebar keseluruh dunia dan jumlah kasus
lebih dari 121 juta kasus dan jumlah kematian lebih dari 2,68 juta jiwa pertanggal
18 Maret 2021 (WHO, 2021).
Menyikapi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya secara
maksimal mengatasi tantangan yang ada, salah satunya adalah dengan pengadaan
vaksin COVID-19 untuk masyarakat Indonesia. Vaksin berisi virus atau baketeri
yang telah dilemahkan atau mati, gunanya untuk merangsang kekebalan tubuh dan
sistem imun, mengenalinya sebagai agen asing lalu menghancurkannya, dan
mengingatnya sehingga sistem imun tubuh siap untuk menetralkannya sebelum
memasuki sel supaya agen tersebut tidak dapat berkembang biak. Kalaupun tetap
sakit, maka sakitnya akan lebih ringan. (Febriyani, 2021).
Pengadaan vaksin bertujuan untuk mengatasi penyebaran virus, mengurangi
angka kematian dan mencapai herd immunity sehingga masyarakat bisa tetap
produktif dalam kesehariannya. Dibandingkan dengan upaya pengobatan, program
vaksinasi memakan biaya lebih sedikit. Proses vaksinasi yang pertama dilakukan di
Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021 pada presiden Joko Widodo yang mendapat
vaksin Sinovac yang sudah melalui proses uji klinis tahap III dan mendapatkan
EUA (Emergency use authorization) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan
(BPOM) RI (Febriyani, 2021).
Namun kemunculan vaksin COVID-19 menimbulkan pro dan kontra di
masyarakat. Ada yang mendukung vaksin, ada yang meragukan vaksin, bahkan ada
juga yang menolak vaksin meskipun pemerintah memberikannya secara gratis
(Putri, 2020). Hasil Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani
Research and Consulting(SMRC) pada tanggal 28 Februari 2021 – 8 Maret 2021
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yang mencakup seluruh provinsi dengan melibatkan 1220 responden yang dipilih
secara acak, masyarakat daerah DKI Jakarta paling banyak menolak vaksinasi
COVID-19 yaitu sebanyak 33 persen, penolakan terbesar kedua di daerah Jawa
Timur dengan nilai 32 persen, lalu Banten 31 persen, sementara persentase
penolakan terendah berada di Jawa Tengah yaitu sebanyak 20 persen (Wibowo,
2021).
Masyarakat yang telah maupun yang belum divaksin memberikan respon dan
opininya di berbagai media. Salah satunya adalah media berita online yang
menyediakan berbagai informasi terkini mengenai berbagai peristiwa kehidupan
sehari-hari, sosial, politik, pendidikan dan ekonomi (A Soedomo, 2005).
Kebebasan berpendapat membuat informasi menyebar dengan cepat sehingga
menimbulkan berbagai opini baik positif maupun negatif. Supaya vaksinasi dapat
berjalan maksimal, pemerintah perlu memperhitungkan berbagai masukan salah
satunya dengan melihat respon dan opini masyarakat terhadap wacana vaksinasi
tersebut. Perlu dilakukan pengkajian terhadap opini masyarakat menggunakan
pemrosesan teks karena bentuk data tanggapan belum terstruktur, masih terdapat
beberapa tanda baca dan terdapat bahasa yang tidak baku. Analisis sentimen
digunakan untuk menyaring opini masyarakat dan mengklasifikasikannya ke dalam
kelas positif dan negatif. Sehingga hasil klasifikasi yang didapatkan bisa membantu
pemerintah untuk mengetahui tanggapan ataupun kekhawatiran masyarakat
terhadap vaksin COVID-19, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi dan
menentukan strategi selanjutnya terkait edukasi maupun sosialisasi tentang vaksin
COVID-19 kepada masyarakat.
Algoritma yang menunjang penelitian ini adalah algoritma Support Vector
Machine (SVM) yang berfungsi untuk pengklasifikasian respon & opini masyarakat
Indonesia terhadap vaksin COVID-19 ke dalam sentimen positif & negatif, dengan
sumber data dari media berita online. Data yang diambil dari media berita online
dibagi menjadi data training untuk membuat model klasifikasi dan data testing
untuk pengujian model klasifikasi.
Berdasarkan penelitian analisis sentimen yang telah dilakukan sebelumnya
oleh Nurrun Muchammad Shiddieqy, Paulus Insap Santosa dan Wing Wahyu
Winarno, diketahui bahwa algoritma SVM yang dilakukan dengan pembobotan TF-
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IDF menghasilkan akuras senilai 81,5%, lebih tinggi daripada algoritma Naïve
Bayes yang juga dikolaborasikan dengan ekstraksi TF-IDF yang menghasilkan nilai
akurasi 80.8% ketika melakukan Studi Literatur Tentang Perbandingan Metode
Untuk Proses Analisis Sentimen Di Twitter.
1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan permasalahan pada latar belakang, dapat diketahui rumusan
masalah yang ada yaitu bagaimana menganalisis sentimen tanggapan masyarakat
terhadap vaksin COVID-19 dengan algoritma Support Vector Machine (SVM).
1.3 Pembatasan Masalah
Batasan masalah dalam tugas akhir adalah:
1. Data yang digunakan untuk klasifikasi kategori sentimen pada penelitian ini
berasal dari website berita online tahun 2020-2021 (Kompas.com,
Liputan6.com, Cnn.com, Cnbc.com, Bbc News, Tempo.co, dan IDN Times).
2. Klasifikasi data menggunakan algoritma SVM.
3. Dalam melakukan ekstraksi data, penelitian ini hanya menggunakan tahapan
text pre-processing.
4. Visualisasi hasil analisis berupa diagram pie untuk menampilkan persentase
klasifikasi positif dan negatif.
5. Visualisasi kata terbanyak digunakan dengan WordCloud.
6. Program aplikasi hanya digunakan untuk eksperimen pengolahan data dan
bukan untuk diakses publik.
1.4 Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian yang dibuat yaitu menghasilkan
sebuah klasifikasi analisis sentimen tanggapan masyarakat Indonesia terhadap
vaksin COVID-19 dengan algoritma SVM.
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1.5 Manfaat Penelitian
Berdasarkan analisis sentimen yang dilakukan, diharapkan hasil analisis
sentimen bisa digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam melakukan evaluasi
serta untuk menyusun strategi dalam edukasi maupun sosialisasi terkait vaksin
COVID-19 serta masyarakat dan pemerintah bisa mengetahui bagaimana
tanggapan atau pendapat masyarakat terhadap vaksin COVID-19 saat ini.

LANDASAN TEORI

Berikut adalah data dari penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan
dengan penelitian yang akan dilakukan.
2.1 Penelitian Terdahulu
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu
Judul

Penulis

Hasil

Akurasi

Analisis Sentimen Terhadap
Tokoh Publik Menggunakan
Algoritma
Support
Vector
Machine (SVM)

I. Taufik dan
S.A. Pamungkas
(2018)

Diperlukan
data
training yang lebih
banyak dibandingkan
data testing untuk
mendapatkan akurasi
terbaik
dengan
menggunakan
algoritma
Support
Vector Machine.

Hasil akurasi
data
tweet
sejumlah 420
data training
dan 210 data
testing dengan
4
macam
algoritma
Support
Vector
Machine
menunjukkan
akurasi senilai
81%, recall
senilai 85%
dan
presisi
senilai 75%.

Penelitian ini akan menganalisis sentimen tanggapan masyarakat terhadap
vaksin COVID-19 dengan algoritma SVM. Kriteria klasifikasi sentimen terdiri dari
kelas positif dan negatif. Data berasal dari 7 media berita online seperti
Kompas.com, Tempo.co, IDN Times dan lain-lain. Data yang didapatkan sejumlah
283 data yang dibagi menjadi 90% yaitu sebanyak 254 untuk data training dan 10%
yaitu sebanyak 29 untuk data testing.
Tabel 2. 2 Perbandingan Algoritma
Judul

Penulis

Algoritma

Akurasi

Kesimpulan

Studi Literatur
Tentang
Perbandingan
Metode Untuk
Proses Analisis
Sentimen
Di
Twitter

Nurrun
Muchammad
Shiddieqy
Hadna, Paulus
Insap Santosa,
dan
Wing

Naive Bayes
Classifier
dan Support
vector
machine

Pengujian
akurasi dari
Analisis
Sentimen
Terhadap
Wacana
Politik Pada

Penelitian ini dilakukan
terhadap 1000 data
review film yang diambil
dari Twitter. Hasil dari
penelitian
ini
menunjukkan
bahwa
algoritma Support vector

5

6

Wahyu
Winarno (2016)

Media Masa
Online
Berbahasa
Inggris
dengan
1. Algoritma
Naive Bayes
Classifier
memiliki
akurasi senilai
80,8%.
2. Algoritma
Support
Vector
Machine
memiliki nilai
akurasi
sebesar
81,5%.

machine lebih baik jika
dibandingkan
dengan
algoritma Naive Bayes
Classifier,
walaupun
selisih skor parameter
yang dihasilkan tidak
terpaut jauh.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yaitu pada Tabel 2.1, Tabel 2.2,
algoritma SVM telah banyak digunakan dalam penelitian, dan hasil akurasinya
lebih baik dibandingkan dengan metode NBC. Penelitian ini juga menggunakan
proses

text

pre-processing

dengan

metode

cleansing,

case

folding,

parsing/tokenizing, filtering dan stemming. Setelah itu dilanjutkan dengan
pembobotan menggunakan metode TF-IDF. Dalam penelitian ini, data tanggapan
masyarakat dari media berita akan diklasifikasikan sebagai sentimen positif dan
negatif.
2.2 Analisis Sentimen
Analisis sentimen digunakan untuk memahami dan mengolah data yang
berbentuk teks untuk mendapatkan informasi dalam kalimat opini. Tujuan dari
analisis sentimen adalah untuk melihat kecenderungan opini (positif, negatif atau
netral) atau pendapat terhadap suatu masalah ataupun objek oleh seseorang
(Dahlan, Rozi, & Pramono, 2012).
Cara kerja analisis sentimen adalah dengan menggunakan machine learning
sebagai alat untuk membuat “robot” yang bisa digunakan untuk mengklasifikasikan
jenis sentimen (Septiar, 2019).
Hal-hal yang perlu dilakukan dalam melakukan analisis sentimen
menggunakan machine learning yaitu (Safitri, 2020):

7

2.2.1 Data
Langkah pertama membutuhkan data yang berupa teks (tweet, kalimat opini,
buku) yang sudah diberi label oleh annotator yaitu orang yang bertanggung jawab
dalam pemberian label positif, negatif dan netral pada masing-masing data.
2.2.2 Pre-processing
Merupakan tahapan paling penting dalam pengolahan data karena berfokus
membersihkan data yang bertujuan untuk mengatasi noisy data dan juga mengatasi
informasi yang hilang.
2.2.3 Feature Extraction
Tahap ini dibutuhkan untuk mengekstrak teks menjadi bentuk numerik karena
komputer(mesin) tidak dapat mengolah data selain data numerik. Ada 3(tiga)
macam teknik ekstraksi fitur yang umum digunakan yaitu Bag of Word (TF-IDF),
Word Embedding (Glove, Word2vec, FastText) dan Character Embeding.
2.2.4 Modelling
Analisis sentimen adalah pembelajaran mesin yang menggunakan algoritma
untuk menyelesaikan permasalahan Supervised Learning, contoh beberapa
algoritmanya adalah Support Vector Machine, Naïve Bayes Classifier, Maximum
Entropy, K-Nearest Neighbor, ataupun Ensemble Classifier.
2.2.5 Evaluation
Evaluasi model untuk mengetahui seberapa besar kemampuan model dalam
memprediksi atau mengatasi suatu masalah baru, dilakukan menggunakan data uji.
Kriteria evaluasi dalam Supervised Learning adalah akurasi, presisi, recall dan f1.
2.3 Text Pre-processing
Text Pre-processing fungsi utamanya adalah untuk pembersihan data,
menghilangkan atau mengatasi noisy data dan mengatasi informasi yang tidak
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lengkap. Tujuan dari tahap ini adalah supaya hasil perhitungan bisa optimal.
Tahapan dalam text pre-processing adalah (Pravina, Cholissodin, & Adikara,
2019):
2.3.1 Cleansing
Tahap cleansing berfungsi untuk penghapusan karakter-karakter selain alfabet
a-z (termasuk tanda baca seperti .,”!?#@%), penghapusan URL, link dan username
(Pravina, Cholissodin, & Adikara, 2019).
Tabel 2. 3 Proses Cleansing
Sebelum Cleansing

Setelah Cleansing

“Vaksin tergolong sebagai hal yang
kontroversial sehingga sebagian kelompok
masyarakat tak bersedia mengikutinya”

Vaksin tergolong sebagai hal yang
kontroversial sehingga sebagian kelompok
masyarakat tak bersedia mengikutinya

2.3.2 Case Folding
Tahap ini gunanya untuk mengubah huruf kapital menjadi huruf kecil supaya
semua huruf seragam (Pravina, Cholissodin, & Adikara, 2019).
Tabel 2. 4 Proses Case Folding
Sebelum Case Folding

Setelah Case Folding

Vaksin tergolong sebagai hal yang
kontroversial sehingga sebagian kelompok
masyarakat tak bersedia mengikutinya

vaksin tergolong sebagai hal kontroversial
sehingga sebagian kelompok masyarakat tak
bersedia mengikutinya

2.3.3 Parsing/Tokenizing
Tahap ini gunanya untuk memisahkan setiap setiap kalimat menjadi
kata/token dalam suatu dokumen. Umumnya pemisahan kata menggunakan spasi,
namun bisa menggunakan fungsi pemisah apapun karna tujuannya tetap sama yaitu
memotong kalimat berdasarkan kata yang menyusun sebuah kalimat. (Pravina,
Cholissodin, & Adikara, 2019).
Tabel 2. 5 Proses Tokenizing
Sebelum Tokenizing

Setelah Tokenizing

vaksin tergolong sebagai hal kontroversial
sehingga sebagian kelompok masyarakat tak
bersedia mengikutinya

‘vaksin’
‘tergolong’
‘sebagai’
‘hal’
‘kontroversial’
‘sehingga’
‘sebagian’
‘kelompok’ ‘masyarakat’ ‘tak’ ‘bersedia’
‘mengikutinya’
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2.3.4 Filtering/Stopword Removal
Tahap ini bertujuan untuk menyaring hanya kata-kata yang penting, dengan
membuang kata yang tidak penting seperti kata penghubung dan kata ganti.
Stoplist/stopword merupakan kata-kata yang tidak memiliki arti sehingga dapat
dibuang dalam pendekatan bag-of-words (Wardani, 2019).
Tabel 2. 6 Proses Filtering
Sebelum Filtering

Setelah Filtering

‘vaksin’
‘tergolong’
‘sebagai’
‘hal’
‘kontroversial’
‘sehingga’
‘sebagian’
‘kelompok’ ‘masyarakat’ ‘tak’ ‘bersedia’
‘mengikutinya’

‘vaksin’ ‘tergolong’ ‘hal’ ‘kontroversial’
‘sebagian’ ‘kelompok’ ‘masyarakat’ ‘tak’
‘bersedia’ ‘mengikutinya’

2.3.5 Stemming
Stemming berfungsi untuk mengubah kata-kata menjadi bentuk kata dasar
dalam suatu dokumen. Tahap stemming pada Bahasa Indonesia harus menghapus
imbuhan awalan maupun akhiran pada kata-kata yang terdapat dalam suatu
dokumen (Pravina, Cholissodin, & Adikara, 2019).
Tabel 2. 7 Proses Stemming
Sebelum Stemming

Setelah Stemming

‘vaksin’ ‘tergolong’ ‘hal’ ‘kontroversial’
‘sebagian’ ‘kelompok’ ‘masyarakat’ ‘tak’
‘bersedia’ ‘mengikutinya’

‘vaksin’ ‘golong’ ‘hal’ ‘kontroversial’ ‘bagi’
‘kelompok’ ‘masyarakat’ ‘tak’ ‘sedia’ ‘ikut’

2.4 Pembobotan TF-IDF
Pembobotan Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)
adalah proses untuk ekstraksi fitur dengan cara memberikan bobot nilai pada
masing-masing kata yang terdapat pada dokumen, atau bisa dikatakan mengubah
kata menjadi bentuk numerik. Fungsi dari tahap ini adalah untuk menghitung
seberapa penting sebuah kata dalam suatu dokumen. Cara menemukan nilai TFIDF adalah seperti dibawah ini (Pravina, Cholissodin, & Adikara, 2019).
Langkah untuk melakukan pembobotan TF-IDF adalah:
1. Menentukan kata kunci yang akan digunakan.
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2. Menentukan nilai TF bisa menggunakan TF biner, yaitu jika suatu kata
terdapat dalam sebuah dokumen akan diberi nilai 1 (satu), jika tidak akan
diberi nilai 0 (nol).
3. Menemukan nilai df dengan cara menghitung jumlah dokumen yang
mengandung kata tertentu.
4. Menghitung nilai Inverse Document Frequency (IDF) yang berguna untuk
mengetahui seberapa pentingnya kata dalam sebuah dokumen. IDF
dirumuskan sebagai berikut.
𝐼𝐷𝐹 = 𝑙𝑜𝑔

𝐷

(1)

𝑑𝑓

Keterangan:
df = jumlah dokumen yang mengandung term
D = jumlah seluruh dokumen
5. Setelah itu menghitung TF IDF dengan menggabungkan perhitungan TF
dengan IDF sebagai berikut.
Wij = tf x IDF
𝑊𝑖𝑗 = 𝑡𝑓 x 𝑙𝑜𝑔

(2)
𝐷
𝑑𝑓

(3)

Keterangan:
Wij = bobot kata dalam setiap dokumen
Tf

= jumlah kemunculan kata dalam dokumen

D = jumlah seluruh dokumen
6. Setelah itu jumlahkan setiap bobot kata kunci pada masing-masing
dokumen.
2.5 Algoritma Support Vector Machine
Support vector machine (SVM) termasuk kedalam supervised learning yang
berguna untuk memprediksi kelas berdasarkan pelatihan menggunakan data
training untuk mendapatkan sebuah pola yang nantinya akan digunakan dalam
proses pelabelan data testing. Algoritma SVM berkaitan dengan Text mining yaitu
proses untuk menemukan informasi dan fakta tersembunyi dalam teks ketika
melakukan pemrosesan dalam jumlah besar, struktur teks yang kompleks dan tidak
lengkap, serta data yang noise (Pravina, Cholissodin, & Adikara, 2019). Text
mining bertujuan untuk mendapat informasi yang berguna dari sekumpulan
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dokumen untuk itu maka digunakanlah algoritma SVM untuk mengklasifikasikan
data dari hasil text mining.
Nilai atau pola yang dihasilkan oleh algoritma SVM adalah sebuah garis
pemisah yang biasa disebut dengan hyperplane, yaitu garis yang berperan untuk
memisahkan data dengan kelas positif (berlabel +1) dengan data kelas negatif
(berlabel -1). Algoritma SVM berusaha untuk menemukan garis hyperplane terbaik
diantara jumlah fungsi yang tidak terbatas. Cara menemukan hyperplane terbaik
diantara dua kelas adalah dengan mengukur margin hyperplane dengan mencari
titik terjauh diantara support vector.

Gambar 2. 1 Hyperplane terbaik yang memisahkan kelas positif dan negatif
(Parapat, Furqon, & Sutrisno, 2018)

Pada mulanya prinsip kerja dari algoritma SVM adalah mengklasifikasikan
secara linier, namun karena secara umum kasus yang terjadi di dunia nyata adalah
non-linier maka SVM dikembangkan supaya dapat berkerja juga pada klasifikasi
non-linier, caranya adalah dengan menggunakan Kernel Trick.
Klasifikasi Linier dirumuskan dengan:
𝐾 (𝑥,𝑦) = 𝑥. 𝑦

(4)

Pada klasifikasi non-linear, awalnya data x dipetakan oleh fungsi Φ(x) ke
ruang vektor yang berdimensi lebih tinggi. Pada ruang vektor yang baru ini,
hyperplane yang memisahkan kedua class tersebut dapat dikonstruksikan
(Rahutomo, Saputra, & Fidyawan, 2018).
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Gambar 2. 2 Pemetaan Input Space Berdimensi Dua Dengan Pemetaan Ke
Dimensi Tinggi
(Rahutomo, Saputra, & Fidyawan, 2018)

Kernel Trick yang umum digunakan yaitu:
1. Polynomial Kernel:
𝐾(𝑥, 𝑦) = (𝑥. 𝑦 + 𝑐)d

(5)

2. Sigmoid Kernel:
𝐾(𝑥, 𝑦) = tanh(𝜎(x.y)+c)

(6)

3. Radial Basis Function Kernel :
𝐾(𝑥, 𝑦) = 𝑒𝑥𝑝

−||𝑥−𝑦||2

(7)

2.𝜎 2

Keterangan:
c = constanta
d = degree
exp = eksponensial
Tahapan algoritma SVM adalah:
1. Menginputkan hasil perhitungan TF-IDF
2. Meminimalkan nilai margin dengan rumus sebagai berikut:
1
2

1

||𝑤||2 = (𝑤12 + 𝑤22 )
2

Dengan syarat: yi (wi..xi + b) ≥ 1 dan i = 1,2,3,…,N
Keterangan:
y

= kelas

(8)
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wi = bobot
xi = data
b

= bias

3. Menghitung nilai w (bobot)
4. Menghitung nilai b (bias)
5. Mencari persamaan hyperplane dengan rumus
wi.xi + b = 0

(9)

6. Klasifikasi SVM
2.6 K-fold Cross Validation
Metode k-fold cross validation sering digunakan untuk validasi sebuah model
klasifikasi. Data training digunakan untuk pembuatan model klasifikasi dan data
yang digunakan untuk validasi model klasifikasi adalah data testing. Supaya model
klasifikasi yang dibuat bisa memprediksi dataset yang baru, maka dibutuhkan
validasi model untuk mengetahui seberapa baik performa model klasifikasi yang
telah dibuat. (Fikria, 2018).
Cara validasinya adalah dengan membagi data menjadi k-segmen dengan rasio
yang sama namun dengan sampel data yang berbeda-beda pada setiap segmen.
Dengan melakukan pelatihan menggunakan data training dan pengujian terhadap
data testing sebanyak k-kali dan setiap percobaan mengambil satu segmen yang
berbeda (Refaeilzadeh, Tang, & Liu, 2009).

Gambar 2. 3 Contoh K-fold cross validation
(Nugroho, 2020)
Terdapat empat kemungkinan yang bisa terjadi pada tahap evaluasi model,
yaitu jika data berlabel positif diprediksi positif maka akan masuk kedalam True
Positive, jika data berlabel positif diprediksi negatif maka akan masuk kedalam
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False Negative, jika data yang berlabel negatif diprediksi negatif maka akan masuk
kedalam True Negative dan data yang negatif diprediksi positif akan masuk
kedalam False Positive (Fawcett, 2006).
Tabel 2. 8 Confusion Matrix
Aktual

Class

Prediksi

Positive

Negative

Positive

True Positive (TP)

False Positive (FP)

Negative

False Negative (FN)

True Negative (TN)

Hasil confusion matrix pada tabel 2.8 bisa digunakan untuk menghitung nilai
presisi, akurasi, recall dan f1.
Akurasi digunakan untuk mengetahui berapa persen hasil klasifikasi sentimen
positif dan negatif yang benar dari keseluruhan data. Akurasi baik digunakan
sebagai acuan performa suatu algoritma jika jumlah data False Negative dan False
Positive nilainya sangat mendekati. Akurasi dirumuskan dengan:
Akurasi =

𝑻𝑷+𝑻𝑵
𝑻𝑷+𝑻𝑵+𝑭𝑷+𝑭𝑵

(10)

Presisi digunakan untuk mengetahui berapa persen klasifikasi sentimen
positif yang benar-benar positif. Presisi baik digunakan sebagai acuan performansi
jika lebih mementingkan terjadinya True Positive daripada False Positive. Presisi
dirumuskan dengan:
Presisi =

𝑻𝑷
𝑻𝑷+𝑭𝑷

(11)

Recall digunakan untuk mengetahui berapa persen tanggapan yang diprediksi
positif dari seluruh tanggapan positif. Recall baik digunakan sebagai acuan
performansi jika lebih mementingkan terjadinya False Positive daripada False
Negative. Recall rumusnya adalah:
Recall =

𝑻𝑷
𝑻𝑷+𝑭𝑵

(12)

F1 merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan. F1
baik untuk digunakan sebagai acuan performansi algoritma jika jumlah data False
Negative dan False Positive berbeda jauh. F1 dirumuskan dengan:
F1 =

𝟐(𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍 𝒙 𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒊)
𝑹𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍+𝑷𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒊

(13)

METODE PENELITIAN
Metode penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yaitu Tahap
Awal, Analisis Data dan Tahap Akhir. Diagram metode penelitian ditampilkan pada
Gambar 3.1.

Gambar 3. 1 Diagram Metode Penelitian
3.1 Tahap Awal
Seperti yang ditampilkan pada Gambar 3.2, Tahap Awal dimulai dari Studi
Literatur, setelah itu dilanjutkan dengan Pengumpulan Data. Dalam Pengumpulan
Data, dibagi menjadi tiga tahap yaitu Observasi, Studi Dokumentasi dan Teknik
Pengolahan Data.

15

16

Gambar 3. 2 Bagan Tahap Awal
3.1.1 Studi Literatur
Pada tahap Studi Literatur, penulis mengulas penelitian terdahulu seperti
jurnal dan tugas akhir yang berkaitan dengan studi kasus yang diambil, yaitu
Analisis Sentimen dengan algoritma SVM, sebagai bahan perbandingan untuk
melakukan analisis sentimen pada penelitian ini.
3.1.2 Pengumpulan Data
Tahap Pengumpulan Data dibagi menjadi tiga tahap yaitu Observasi, Studi
Dokumentasi dan Teknik Pengolahan Data. Penulis mengumpulkan data yang
diambil dari media berita online yang memuat tanggapan masyarakat secara manual
dan mengumpulkan data tersebut di dalam Microsoft excel yang disimpan dengan
format .csv.
3.1.3 Observasi
Tahap ini yaitu melakukan observasi dengan mengamati dan mempelajari
objek yang akan diteliti, yaitu dengan mengamati media berita online yang memuat
berbagai tanggapan masyarakat terhadap vaksin COVID-19.
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3.1.4 Studi Dokumentasi
Tahap ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari media berita online
yang berisi tanggapan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Contoh tanggapan
masyarakat dapat dilihat pada gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Hasil Studi Dokumentasi
3.1.5 Teknik Pengolahan Data
Software yang digunakan untuk pengolahan data adalah Microsoft excel dan
bahasan pemrograman Phyton dengan media Google Collaboratory. Untuk
pengolahan data dimulai dari pengumpulan data tanggapan masyarakat secara
manual dari berita online. Kemudian data yang telah ditemukan disimpan dalam file
Microsoft excel dalam format .csv. Setelah itu seluruh data diberi label positif dan
negatif berdasarkan Load Dictionary. Diagram pengolahan data ditunjukkan pada
Gambar 3.4.
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Gambar 3. 4 Diagram Teknik Pengolahan Data

Setelah data memiliki label, data di diinputkan ke dalam Phyton melalui
Google Collaboratory, setelah itu menggunakan library pandas untuk read data
dalam bentuk .csv. Setelah data berhasil dimasukkan, tahap selanjutnya adalah
tahap text pre-processing yang gunanya untuk membersihkan data. Text preprocessing terdiri dari cleansing, case folding, parsing/tokenizing, filtering dan
stemming. Dalam Phyton text pre-processing menggunakan library string, re, nltk
dan Sastrawi. Selanjutnya data yang telah melalui tahap text pre-processing dibagi
menjadi dua bagian menjadi data training sebanyak 90% dan data testing sebanyak
10%. Pembagian data pada Phyton menggunakan library sklearn.
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Setelah itu data training dan data testing dilanjutkan ke tahap pembobotan
TF-IDF yang gunanya untuk mengubah data yang berupa teks menjadi angka
supaya bisa dilakukan perhitungan dan juga untuk menghitung bobot setiap kata,
kata yang sering muncul akan semakin besar bobotnya dan kata tersebut akan
dianggap penting. Pembobotan TF-IDF juga berguna untuk penyaringan data
karena kata yang memiliki bobot akan diproses untuk tahap selanjutnya, sedangkan
kata yang bernilai 0 maka otomatis tidak akan diproses maupun ditampilkan. Dalam
Phyton proses pembobotan TF-IDF menggunakan library TfidfVectorizer.
Langkah selanjutnya adalah membuat model klasifikasi menggunakan
algoritma SVM dengan menggunakan data training. Dalam Phyton proses
pembuatan model klasifikasi algoritma SVM menggunakan fungsi LinearSVC dari
library sklearn. Setelah model terbentuk, saatnya untuk menguji model klasifikasi
dengan data testing. Data testing yang dimasukkan ke dalam model klasifikasi
hanya bagian kolom tanggapan saja tanpa menggunakan kolom label karena model
klasifikasi digunakan untuk memprediksi label dari data testing.
Pengujian validasi dilakukan pada hasil prediksi yang telah diketahui dari
model klasifikasi yang telah dibuat dengan cara membagi data menjadi k-segmen
dengan rasio yang sama namun dengan sampel data yang berbeda-beda pada setiap
segmen, lalu dilakukan pelatihan menggunakan data training dan pengujian
terhadap data testing sebanyak k-kali. Pada Phyton untuk proses cross validation
dan confusion matrix menggunakan library sklearn.
Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi hasil klasifikasi dengan
menggunakan confusion matrix untuk mengetahui hasil dari True Positive, True
Negative, False Positive dan False Negative. Hasil dari confusion matrix digunakan
untuk menghitung nilai akurasi, presisi, recall dan f1.
Tahap selanjutnya adalah menyatukan data tanggapan (kolom tanggapan)
dengan label hasil prediksi karena output dari hasil klasifikasi hanya menampilkan
label. Setelah kolom tanggapan dan label disatukan, tahap terakhir adalah
memvisualisasikan data dalam bentuk WordCloud dan diagram pie. WordCloud
digunakan untuk menampilkan masing-masing kata positif dan negatif yang paling
sering digunakan. Sedangkan diagram pie untuk menampilkan persentase sentimen
positif dan negatif dari keseluruhan data hasil prediksi. Pada Phyton untuk
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memvisualisasikan WordCloud menggunakan library WordCloud dan diagram pie
menggunakan library matplotlib.
3.2 Tahap Analisis Data
Pada Tahap ini semua pengolahan yang menggunakan bahasa pemrograman
Phyton dengan media Google Collaboratory. Ada delapan tahapan dalam Analisis
Data yaitu Pengambilan Data, Pelabelan Data, Text Pre-processing, Pembobotan
TF-IDF, Klasifikasi Support Vector Machine, Validasi K-fold Cross Validation,
Evaluasi Confusion Matrix dan Visualisasi Data. Gambar 3.5 merupakan tahapan
Analisis Data.

Gambar 3. 5 Tahap Analisis Data
3.2.1 Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan secara manual dengan cara mencari berita
menggunakan kata kunci “tanggapan masyarakat vaksin covid” pada media berita
online. Total data yang didapatkan adalah sejumlah 283 data. Data tersebut
kemudian disimpan kedalam file Microsoft excel dalam format .csv.
3.2.2 Pelabelan Data
Pelabelan data dilakukan pada keseluruhan data di Microsoft excel. Pelabelan
dilakukan oleh bantuan 2 (dua) sukarelawan, masing-masing melabeli sebanyak
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50% data. Pelabelan data tanggapan masyarakat menggunakan Load Dictionary
yaitu kamus yang berisi kata positif dan kata negatif sebagai pedoman untuk
menentukan label positif atau negatif. Contoh Load Dictionary ditampilkan pada
Tabel 3.1.
Tabel 3. 1 Contoh kata positif dan kata negatif
Kata Positif

Kata Negatif

Efektif
Terpercaya
Sangat tepat
Keamanan

Gagal
Khawatir
Buruk
Bahaya

Proses pelabelan manual dilakukan dengan cara mencocokkan kata dari
masing-masing tanggapan dengan kamus positif dan negatif. Diberikan nilai 1
untuk setiap kaya yang terdapat pada kamus, dan nilai 0 untuk kata yang tidak
terdapat pada kamus. Misalkan ada suatu kalimat “Tapi kalau uji klinis vaksinnya
belum berhasil ya jangan juga pemerintah memaksakan diri melakukan vaksinasi
masal kepada masyarakat.”, cara mencocokannya dengan kamus ditunjukkan pada
Tabel 3.2.
Tabel 3. 2 Pencocokan kata dengan kamus
Kata/token

Kata Positif

Kata Negatif

Tapi
Kalau
Uji
Klinis
Vaksinnya
Belum
Berhasil
Ya
Jangan
Juga
Pemerintah
Memaksakan
Diri
Melakukan
Vaksinasi
Masal
Kepada
masyarakat
Total

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
3

Setelah pencocokan kata dengan kamus, nilai dari masing-masing kolom kata
positif dan kata negatif dijumlahkan. Berdasarkan Tabel 3.2 diketahui total kata
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positif adalah 1 dan total kata negatif adalah 3. Karena lebih banyak kata negatif
dibanding positif maka tanggapan tersebut dikategorikan sebagai tanggapan
negatif. Jika dalam satu kalimat jumlah kata positif dan kata negatifnya seimbang,
maka tanggapan tersebut akan dimasukkan kedalam kelas positif karena pada
penelitian ini tidak terdapat kelas netral.
3.2.3 Text Pre-processing
Data testing yang telah dilabeli sebelumnya dalam Microsoft Excel di
dimasukkan ke phyton. Proses input data menggunakan library pandas untuk
memasukkan atau membaca data dengan format excel ke dalam Phyton. Setelah
data berhasil dimasukkan, tahapan selanjutnya adalah text pre-processsing. Untuk
tahap ini menggunakan library string dan re untuk membuat fungsi cleansing dan
case folding. Gambar 3.6 merupakan tahapan text pre-processing.

Gambar 3. 6 Diagram Alir Text Preprocessing
A. Cleansing
Tahap ini tujuannya untuk penghapusan karakter-karakter selain alfabet a-z
(termasuk tanda baca seperti .,”!?#@%), penghapusan URL dan angka. Proses ini
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dilakukan dengan menggunakan library string dan re dan juga fungsi remove
punctuation di Phyton. Gambar 3.7 merupakan diagram alir tahap cleansing.

Gambar 3. 7 Diagram Alir Cleansing
B. Case folding
Proses case folding menggunakan library re dan fungsi lower() untuk
menyeragamkan seluruh huruf menjadi huruf kecil/lowercase.
C. Tokenizing
Proses tokenizing menggunakan library nltk untuk misahkan atau membagi
teks yang awalnya berupa kalimat menjadi token atau term.
D. Stopword Removal atau Filtering
Proses Stopword Removal/Filtering berguna untuk menghapus kata yang
tidak

memiliki

arti

stopword/stoplist

dengan

menggunakan

fungsi

StopWordRemover dari library Sastrawi di Pyhton. Gambar 3.8 merupakan diagram
alir proses Filtering.
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Gambar 3. 8 Diagram Alir Stopword Removal
E. Stemming
Proses pengubahan kata-kata dalam suatu dokumen menjadi bentuk kata
dasar dan menghapus prefiks (imbuhan awalan) dan sufiks(imbuhan akhiran).
Proses ini menggunakan modul yang sudah disediakan oleh Phyton yaitu
StemmerFactory dari library Sastrawi yang berguna untuk mengubah kata dalam
dokumen menjadi kata dasar. Gambar 3.9 menampilkan diagram alir dari proses
Stemming.
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Gambar 3. 9 Diagram Alir Stemming

3.2.4 Pembobotan Term Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF)
Setelah melalui tahap text pre-processing kemudian data dibagi menjadi dua
bagian yaitu data training sebanyak 90% dan data testing sebanyak 10%. Setelah
itu dilanjutkan ke tahap pembobotan TF-IDF. Pengolahan TF-IDF di Phyton
mengunakan library TfidfVectorizer. Fungsi dari tahap ini adalah mengubah data
teks menjadi data numerik supaya bisa dilakukan perhitungan dan juga untuk
menghitung bobot setiap kata, semakin besar bobot suatu kata maka kata tersebut
dianggap penting. Pembobotan TF-IDF juga berguna untuk penyaringan data
karena kata yang memiliki bobot akan diproses untuk tahap selanjutnya, sedangkan
kata yang bernilai 0 maka otomatis tidak akan diproses maupun ditampilkan. Untuk
pengolahan TF-IDF di Phyton mengunakan library TfidfVectorizer. Tabel 10
merupakan contoh pembobotan TF-IDF dengan kata kunci Vaksin COVID-19
dengan dua data yang diujikan. Contoh kalimat yang akan dapat dilihat pada Tabel
3.3.

26

Tabel 3. 3 Contoh Kalimat dalam Dokumen
Dokumen

Kalimat

Kelas

Dokumen 1 (D1)

Saya kan sering pergi-pergi jadi

positif

rentan terpapar COVID-19. Dengan
adanya vaksin bisa melindungi tubuh
saya dari serangan virus.
Dokumen 2 (D2)

Tapi kalau uji klinis vaksinnya

negatif

belum berhasil ya jangan juga
pemerintah

memaksakan

diri

melakukan vaksinasi masal kepada
masyarakat.

Setelah melalui tahap text pre-processing maka data tersebut menjadi
seperti Tabel 3.4.
Tabel 3. 4 Hasil Pembobotan TF-IDF
tf
Token
pergi
rentan
papar
covid
vaksin
lindung
tubuh
serang
virus
uji
klinis
hasil
perintah
paksa
vaksinasi
masal
masyarakat

Kk

D1

D2

0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

f D/df IDF+1

kk

D1

D2

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
1.301
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.301
1.301
1.301
1.301
1
1.301
1.301
1.301
1.301
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301

Keterangan:
Token : kata/term
Kk

W

d

: kata kunci

D1, D2 : dokumen 1, dokumen 2
tf

: term frequency

df

: document frequency

2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1.301
1.301
1.301
1.301
1
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
1.301
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D

: jumlah keseluruhan dokumen

W

: bobot

IDF

: invers document frequency
Setelah data diubah menjadi data numerik, maka data tersebut siap untuk

dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengklasifikasian data dengan SVM.
3.2.5 Klasifikasi Support Vector Machine

Gambar 3. 10 Diagram Alir Klasifikasi Support Vector Machine

Pada gambar 3.10 digambarkan diagram alir proses klasifikasi SVM.
Langkah pertama dari algoritma SVM yang adalah memasukkan data hasil
Pembobotan TF-IDF. Untuk melakukan klasifikasi SVM di Pyhton membutuhkan
fungsi LinearSVC dari library sklearn. Sebagai contoh, dari hasil perhitungan TFIDF didapatkan empat data pada Tabel 3.5.
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Tabel 3. 5 Contoh Data Hasil Pembobotan TF-IDF
ID

X1

X2

Kelas(y)

D1

1

1

1

D2

1

-1

-1

D3

-1

1

-1

Terdapat dua fitur yaitu X1 dan X2, sehingga otomatis w (bobot) akan ada
dua (W1 dan W2). Langkah selanjutnya adalah meminimalkan nilai margin dengan
rumus sebagai berikut:
1
1
||𝑤||2 = (𝑤12 + 𝑤22 )
2
2
Dengan syarat: yi (wi.xi + b) ≥ 1 dan i = 1,2,3,…,N
Setelah itu masukkan data ke dalam syarat tersebut, sehingga menjadi:
yi (w1.x1 + w2.x2 + b) ≥ 1
Persamaan 1: 1 (w1.1 + w2.1 + b) ≥ 1

=>

w1 + w2 + b ≥ 1

Persamaan 2: -1 (w1.1 + w2.(-1) + b) ≥ 1

=>

-w1 + w2 - b ≥ 1

Persamaan 3: -1 (w1.(-1) + w2.1 + b) ≥ 1

=>

w1 - w2 - b ≥ 1

Persamaan 4: -1 (w1. (-1) + w2.(-1) + b) ≥ 1 =>

w1 + w2 - b ≥ 1

Setelah keempat persamaan dieliminasi, maka akan diketahui nilai dari w1=1, w2=1
dan b= -1.
Selanjutnya mencari persamaan hyperplane dengan rumus:
w1.x1 + w2.x2 + b = 0 =>
=>

1.x1 + 1.x2 + (-1) = 0

x1 + x2 -1 = 0

Lalu mencari titik potong dengan cara mengubah salah satu titik x menjadi 0.
0 + x2 -1 = 0

=>

x2 = 1

x1 + 0 -1 = 0

=>

x1 = 1

Sehingga garis hyperplane akan melalui titik (x1, x2) yaitu (1,1). Jika
divisualisasikan maka hyperplane akan menjadi seperti dibawah ini.
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Gambar 3. 11 Visualisasi garis hyperplane
Berdasarkan gambar 3.11, maka data yang berada di atas garis hyperplane
dikategorikan ke dalam kelas positif, sedangkan yang dibawah garis hyperplane
dikategorikan ke dalam kelas negatif. Hasil ditampilkan pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6 Hasil Pediksi SVM
ID

Kategori

D1

Positif

D2

Negatif

D3

Negatif

D4

Negatif

3.2.6 Validasi K-fold Cross Validation
Hasil pengujian dari model yang telah ditetapkan perlu dilakukan validasi
untuk mengetahui seberapa akurat hasil prediksi yang telah dilakukan. Dalam
Phyton kita bisa menggunakan cross_val_score, recall_score, precision_score,
confusion matrix, dan accuracy_score dari library sklearn untuk proses validasi.
Validasi akan menghasilkan confusion matrix yang nantinya akan digunakan untuk
menghitung:

Akurasi =
Presisi =

𝑻𝑷+𝑻𝑵
𝑻𝑷+𝑻𝑵+𝑭𝑷+𝑭𝑵
𝑻𝑷

𝑻𝑷+𝑭𝑷
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Recall =

𝑻𝑷
𝑻𝑷+𝑭𝑵

3.2.7 Visualisasi Data Dengan WordCloud
Visualisasi data dengan WordCloud gunanya untuk menampilkan kata yang
paling sering digunakan dalam teks yang dianalisis. Visualisasi dengan WordCloud
ditampilkan berdasarkan sentimen negatif dan positif. Untuk menghasilkan
WordCloud digunakan data hasil dari proses klasifikasi SVM bagian kolom
tanggapan masyarakat. Selanjutnya data tersebut di proses menggunakan library
WordCloud di Phyton. Kata yang ditampilkan paling besar menandakan frekuensi
kemunculan kata tersebut paling sering digunakan.
3.2.8 Visualisasi Data Dengan Diagram Pie
Selanjutnya tahap visualisasi menggunakan diagram pie untuk menampilkan
persentase hasil tanggapan positif dan negatif terhadap vaksin COVID-19
menggunakan Phyton. Data yang digunakan untuk membuat diagram adalah data
hasil dari proses klasifikasi SVM karena sudah memiliki label positif dan negatif.
Untuk membuat diagram dibutuhkan nilai dari jumlah keseluruhan data dan jumlah
tanggapan yang dinilai positif maupun negatif, bisa didapatkan dari menghitung
jumlah tanggapan positif dan negatif. Lalu data tersebut diproses dengan
menggunakan library matplotlib yang ada di Phyton untuk membuat diagram pie.

3.3 Tahap Akhir

Gambar 3. 12 Tahap Akhir
Pada Tahap Akhir terdapat kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah
dilakukan.
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3.3.1 Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan didapatkan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan hasil
langkah-langkah yang telah dikerjakan, kemudian diberikan saran kepada
pemerintah sebagai bahan evaluasi sosialisasi vaksin COVID-19.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas hasil analisis data yang diperoleh dari media berita online
yang memuat tanggapan masyarakat mengenai vaksin COVID-19.
4.1 Analisis Data
Analisis data dimulai dengan tahap pengambilan data, memberikan label
secara manual, membagi data menjadi training set dan testing set, melakukan text
pre-processing, menghitung pembobotan TF-IDF, mengklasifikasikan data dengan
metode SVM, validasi dengan k-fold cross validation dan evaluasi dengan
confusion matrix, dan yang terakhir adalah visualisasi data dengan WordCloud dan
diagram pie.
Analisis padad tugas akhir ini dikerjakan dengan bantuan software yaitu
Sistem Operasi Windows 10 Home, Microsoft Excel 2019 dan Google
Collaboratory.
4.2 Pengambilan Data
Pengambilan data dilakukan secara manual dengan mencari berita online
dengan topik tanggapan masyarakat terhadap vaksin COVID-19. Total data yang
ditemukan sejumlah 283 data. Data yang telah ditemukan kemudian disimpan
dalam Microsoft Excel. Hasil dari data yang telah dikumpulkan dapat dilihat pada
Gambar 4.1.
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Gambar 4. 1 Data Tanggapan Masyarakat
4.3 Pelabelan Data
Tahap pelabelan ini dilakukan secara manual dalam Microsoft excel dengan
bantuan 2(dua) sukarelawan yang masing-masing melabeli sebanyak 50% data.
Pelabelan dilakukan pada keseluruhan data. Label yang diberikan berupa positif
atau negatif pada masing-masing tanggapan masyarakat di training set dengan
panduan Load Dictionary untuk menentukan kata yang termasuk kedalam kata
positif dan negatif. Hasil pelabelan manual ditampilkan pada Gambar 4.2.

Gambar 4. 2 Hasil Pelabelan Data
Untuk proses pelabelan manual contohnya kalimat tanggapan pertama yaitu
“Karena dengan efikasi seperti ini, katakanlah sekitar 50 persen, artinya akan ada
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sebagian dari penerima vaksin itu yang tetap tidak memiliki proteksi”, jika
dilakukan proses pencocokan masing-masing kata dengan kamus, hasilnya
ditampilkan pada Tabel 4.1.
Tabel 4. 1 Pencocokan Kata Dengan Kamus
Kata/token

Kata Positif

Kata Negatif

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
2

0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

karena
dengan
efikasi
seperti
ini
katakanlah
sekitar
50
persen
artinya
akan
ada
sebagian
dari
penerima
vaksin
itu
yang
tetap
tidak
memiliki
Proteksi
Total

Diketahui bahwa total kata positif 2 dan total kata negatif 1, karena jumlah kata
positifnya lebih banyak maka tanggapan ini dikategorikan sebagai tanggapan
positif. Jika lebih banyak jumlah kata negatif maka akan dikategorikan sebagai
tanggapan negatif dan jika jumlah tanggapan positif dan negatifnya seimbang, maka
akan dimasukkan kedalam kategori tanggapan positif karena pada penelitian ini
tidak ada kelas netral.
4.4 Text Pre-processing
Data yang telah diberi label kemudian diupload ke dalam Phyton melalui
media Google Collaboratory. Cara untuk upload file dapat dilihat pada Gambar
L2.1 pada Lampiran. Setelah itu tampilkan isi dari data yang telah di-inputkan
untuk mengecek keberhasilan input data. Sintaks untuk menampilkan data
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ditunjukkan pada Gambar L2.2 dan L2.3. Jika data telah berhasil di-inputkan maka
hasilnya akan ditunjukkan seperti pada Gambar 4.3.

Gambar 4. 3 Tampilan data sebelum Text Pre-processing

Sebelum dilakukan text pre-processing, kolom label diganti menjadi angka 1
untuk setiap label positif dan 0 untuk label negatif supaya memudahkan proses
validasi dan evaluasi nantinya. Sintaks untuk mengubah label ditampilkan pada
Gambar L2.4.
Selanjutnya tahap pertama dalam text pre-processing adalah cleansing yang
berguna untuk menghapus seluruh tanda baca karena tidak akan digunakan dalam
proses analisis sentimen. Pada Phyton proses cleansing dilakukan menggunakan
library string dan re untuk menghapus tanda baca. Sintaks cleansing ditampilkan
pada Gambar L2.5. Tampilan data setelah melalui tahap cleansing ditampilkan pada
Gambar 4.4.

Gambar 4. 4 Data setelah melalui tahap Cleansing

Setelah melalui tahap cleansing, langkah selanjutnya adalah case folding yang
berfungsi untuk menyeragamkan setiap huruf menjadi huruf kecil (lowercase).
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Pada Phyton proses case folding dilakukan menggunakan fungsi lower() untuk
menyeragamkan semua huruf menjadi huruf kecil. Sintaks case folding ditampilkan
pada Gambar L2.6. Data yang telah melalui tahap case folding ditampilkan pada
Gambar 4.5.

Gambar 4. 5 Data setelah melalui tahap Case Folding

Selanjutnya adalah tahap parsing/tokenizing yaitu memotong kalimat menjadi
beberapa kata atau token. Pada Phyton proses parsing/tokenizing dilakukan
menggunakan library nltk dengan modul tokenize untuk mengubah kalimat menjadi
token. Sintaks tokenizing ditampilkan pada Gambar L2.7. Data yang telah melalui
proses parsing/tokenizing ditunjukkan pada Gambar 4.6.

Gambar 4. 6 Data setelah melalui tahap Parsing/Tokenizing

Sebelum

dilanjutkan

tahap

filtering/stopword

removal,

dilakukan

penghapusan tanda baca koma dan kurung siku yang ada pada proses tokenizing.
Sintaks penghapusan tanda baca ditampilkan pada Gambar L2.8. Tahap berikutnya
adalah tahap filtering yang bertujuan menghapus kata yang tidak memiliki arti
(stopword/stoplist) contohnya seperti kata hubung atau kata ganti. Pada Phyton
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tahap filtering dilakukan menggunakan library nltk untuk men-download kamus
stopwords dan library Sastrawi dengan fungsi StopWordRemover untuk
menghapus kata yang tidak memiliki makna seperti kata hubung atau kata ganti.
Sintaks untuk proses filtering/stopword removal ditampilkan pada Gambar L2.9,
L2.10, dan L2.12. Data yang telah melalui tahap filtering/stopword removal
ditunjukkan pada Gambar 4.7.

Gambar 4. 7 Data setelah melalui tahap Filtering/stopword removal

Tahap terakhir dalam text pre-processing adalah stemming, yaitu proses yang
pengubahan kata-kata menjadi bentuk kata dasar dengan cara mencocokkan setiap
kata dengan kamus yang tersedia pada library di python dan juga penghapusan
sufiks dan prefiks. Pada Phyton proses stemming dilakukan menggunakan library
Sastrawi dengan modul Stemmer. Sintaks untuk proses stemming ditampilkan pada
Gambar L2.13. Data yang telah melalui tahap stemming dapat dilihat pada Gambar
4.8.

Gambar 4. 8 Data setelah melalui tahap Stemming
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4.5 Pembagian Data
Total keseluruhan data yang telah dibersihkan sejumlah 283 tanggapan,
kemudian dibagi menjadi dua, data training sebanyak 90% yaitu 254 dan data
testing 10% yaitu 29 data testing. Pembagian data pada Phyton menggunakan
library sklearn. Sintaks untuk proses pembagian data ditampilkan pada Gambar
L2.14. Hasil pembagian data training dan data testing ditampilkan pada Gambar
4.9 dan Gambar 4.10.

Gambar 4. 9 Pembagian Data Training

Gambar 4. 10 Pembagian Data Testing
4.6 Pembobotan TF-IDF
Setelah itu kedua data dilanjutkan ke tahap pembobotan TF-IDF. TF-IDF
didapatkan dari mengalikan nilai TF dengan IDF. Pengolahan TF-IDF di Phyton
mengunakan library TfidfVectorizer. Sintaks untuk proses pembobotan TF-IDF
ditampilkan pada Gambar L2.15. Fungsi dari tahap ini adalah mengubah data teks
menjadi data numerik supaya bisa dilakukan perhitungan dan juga untuk
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menghitung bobot setiap kata, semakin besar bobot suatu kata maka kata tersebut
dianggap penting. Pembobotan TF-IDF juga berguna untuk penyaringan data
karena kata yang memiliki bobot akan diproses untuk tahap selanjutnya, sedangkan
kata yang bernilai 0 maka otomatis tidak akan diproses maupun ditampilkan. Hasil
pembobotan TF-IDF ditampilkan pada Gambar 4.11.

Gambar 4. 11 Hasil Pembobotan TF-IDF
4.7 Klasifikasi SVM
Pada tahap ini dilakukan pembuatan model klasifikasi dengan algoritma SVM
yang merupakan supervised learning yang gunanya untuk memprediksi kelas label
berdasarkan proses pelatihan yang dilakukan. Proses pelatihan menggunakan data
training yang sudah memiliki label, lalu hasil dari pelatihan adalah sebuah model
yang memiliki pola untuk klasifikasi yang bisa digunakan untuk proses pelabelan
untuk data testing. Sintaks untuk proses pembuatan model klasifikasi algoritma
SVM ditampilkan pada Gambar L2.16, L2.17 dan L2.18. Hasil model klasifikasi
yang telah dibuat dapat dilihat pada Gambar 4.12.
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Gambar 4. 12 Model klasifikasi dengan algoritma SVM
Model klasifikasi yang sudah terbentuk sudah dapat digunakan untuk
memprediksi label dari data testing. Setelah proses pembobotan TF-IDF selesai,
data testing dimasukkan ke dalam model klasifikasi. Data testing yang dimasukkan
ke dalam model klasifikasi hanyalah bagian kolom tanggapannya saja tanpa kolom
label karena bagian labelnya yang akan di prediksi oleh model klasifikasi. Hasil
klasifikasi dari algoritma SVM dapat dilihat pada Gambar 4.13.

Gambar 4. 13 Hasil Klasifikasi Algoritma SVM
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4.8 Validasi dengan K-fold Cross Validation
Hasil pengujian dari model klasifikasi perlu dilakukan validasi untuk
mengetahui seberapa baik model yang telah dibuat dan mengetahui seberapa akurat
analisis yang telah dilakukan. Validasi dilakukan pada hasil prediksi yang telah
diketahui dari model klasifikasi yang telah dibuat dengan cara membagi data
menjadi k-segmen dengan rasio yang sama namun dengan sampel data yang
berbeda-beda pada setiap segmen. Dengan melakukan pelatihan menggunakan data
training dan pengujian terhadap data testing sebanyak k-kali dan setiap percobaan
mengambil satu segmen yang berbeda. Sintaks untuk proses validasi ditampilkan
pada Gambar L2.19 dan L2.20. Validasi model klasifikasi dilakukan menggunakan
5-fold Cross Validation yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 4.1.
Tabel 4. 2 Hasil 5-Fold Cross Validation
Fold ke-

Cross Validation Score

1
2
3
4
5
Rata-rata

72.55%
72.55%
74.51%
70.59%
72.00%
72.44%

4.9 Evaluasi dengan Confusion Matrix
Selanjutnya adalah evaluasi dengan confusion matrix untuk mengetahui hasil
klasifikasi true positive, false positive, true negative dan false negative. Sintaks
untuk confusion matrix ditampilkan pada Gambar L2.22 dan L2.23.

Hasil

confusion matrix dari data testing dapat dilihat pada Tabel 4.2.
Tabel 4. 3 Hasil Confusion Matrix
Class
Positive
Prediksi

Negative

Aktual
Positive

Negative

True Positive (TP)
19
False Negative (FN)
0

False Positive (FP)
5
True Negative (TN)
5

Pada Phyton bisa menggunakan function recall_score, precision_score, dan
accuracy_score dari library sklearn untuk proses evaluasi. Sintaks untuk proses

42

evaluasi ditampilkan pada Gambar L2.24. Akurasi digunakan untuk mengetahui
berapa persen hasil klasifikasi sentimen positif dan negatif yang benar dari seluruh
data. Akurasi dapat menjawab pertanyaan “berapa persen tanggapan yang benar
diprediksi positif dan benar diprediksi negatif dari keseluruhan tanggapan?”. Presisi
digunakan untuk mengetahui berapa persen klasifikasi sentimen positif yang benarbenar bernilai positif. Presisi dapat menjawab pertanyaan “berapa persen tanggapan
yang benar-benar positif dari keseluruhan tanggapan yang diprediksi positif?”.
Sedangkan Recall untuk mengetahui berapa persen tanggapan yang diprediksi
positif dari seluruh tanggapan positif. Recall dapat menjawab pertanyaan “berapa
persen tanggapan yang diprediksi positif dibandingkan keseluruhan tanggapan yang
sebenarnya positif?”. F1 menunjukkan perbandingan rata-rata dari presisi dan
recall yang di bobotkan. Skor F1 100% menunjukkan nilai presisi-recall yang
sempurna. Hasil dari evaluasi dapat dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4. 4 Hasil Evaluasi
Validation

Score

F1
Accuracy
Precision
Recall

87.80%
82.76%
78.26%
100%

Akurasi baik untuk digunakan sebagai acuan performansi algoritma jika nilai
False Negative dan False Positive sangat mendekati. Sebaliknya, jika nilai False
Negative dan False Positive berbeda jauh maka sebaiknya menggunakan acuan F1.
Presisi baik digunakan sebagai acuan performansi jika lebih mementingkan
terjadinya True Positive daripada False Positive. Recall baik digunakan sebagai
acuan performansi jika lebih mementingkan terjadinya False Positive daripada
False Negative.
4.10 Visualisasi WordCloud dan Diagram Pie
Hasil analisis sentimen divisualisasikan dalam bentuk WordCloud untuk
melihat kata terbanyak yang digunakan dengan menghapus kata kunci karena kata
kunci sudah pasti frekuensi kemunculannya besar. Kata kunci yang dihapus adalah
“vaksin, covid dan masyarakat” Dalam Phyton, visualisasi WordCloud
menggunakan library WordCloud. Sintaks untuk pembuatan WordCloud positif
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dan negatif ditampilkan pada Gambar L2.34 dan L2.35. Gambar 4.14 menampilkan
kata positif yang sering digunakan adalah “aman”, “sehat” dan “terima”.

Gambar 4. 14 WordCloud Positif
Selanjutnya adalah tampilan dari WordCloud negatif yang ditampilkan pada
Gambar 4.15. Diketahui bahwa kata negatif yang sering muncul adalah “bayar”,
“tolak” dan “ragu”.

Gambar 4. 15 WordCloud Negatif
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Diagram pie mem-visualisasikan persentase tanggapan positif dan negatif.
Pada Phyton pembuatan diagram pie menggunakan library matplotlib. Sintaks
untuk pembuatan diagram pie ditampilkan pada Gambar L2.37, L2.38 dan L2.39.
Pada Gambar 4.16 menunjukkan persentase tanggapan masyarakat berdasarkan
klasifikasi SVM. Persentase keseluruhan tanggapan masyarakat terhadap Vaksin
Covid-19 adalah sebanyak 66,8% positif dan sebanyak 33,2% negatif.

Gambar 4. 16 Persentase tanggapan positif dan negatif
4.11 Pembahasan
Berdasarkan proses yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan:
1. Dari total 283 tanggapan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 menghasilkan
persentase sentimen positif yaitu sebanyak 66,8% dan negatif sebanyak 33,2%.
2. Berdasarkan visualisasi WordCloud, didapatkan kata positif yang sering
muncul adalah ‘percaya’, ‘sehat’ dan ‘terima’ dan kata negatif yang sering
muncul adalah ‘bayar’, ‘tolak’ dan ‘khawatir’.
3. Hasil rata-rata validasi menggunakan 5-fold cross validation menunjukkan nilai
74,05% yang artinya model klasifikasi masih belum sempurna bisa disebabkan
karena terdapat bahasa gaul yang tidak dikenali oleh kamus/sistem, atau
terdapat kesalahan dalam pelabelan data secara manual.
4. Hasil evaluasi menggunakan confusion matrix terdapat 5 prediksi yang salah
yaitu tanggapan negatif diprediksi positif oleh model klasifikasi. Penyebabnya
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bisa jadi karena kata hubung yang terhapus dalam proses stopword removal,
contohnya kalimat negatif ‘vaksin tidak efektif’ ketika melalui tahap stopword
removal kata ‘tidak’ yang merupakan kata penghubung akan terhapus sehingga
kalimatnya menjadi kalimat positif ‘vaksin efektif’.
5. Hasil evaluasi untuk skor akurasi menunjukkan nilai 82,76%, skor F1 senilai
87,80%, skor presisi senilai 78,26% dan recall senilai 100%
6. Penggunaan kamus stopwords dari library nltk kurang tepat karena masih
terdapat beberapa kata ganti subjek yang tidak terhapus.
Untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan:
1. Gunakan kamus bahasa gaul untuk data tanggapan karena pada penelitian ini
terdapat bahasa gaul yang tidak terdeteksi oleh kamus yang disediakan oleh
Phyton.
2. Mengganti pembagian proporsi untuk data training dan data testing untuk
menghasilkan nilai akurasi yang berbeda.
3. Gunakan kamus stopwords lain, atau tambahkan beberapa kata stopwords yang
diperlukan ke dalam kamus yang sudah disediakan di Phyton.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan
yang merupakan hasil dari penelitian Tugas Akhir dan saran sebagai rekomendasi
untuk pengembangan penelitian.
5.1 Kesimpulan
Kesimpulan dari Analisis Sentimen Tanggapan Masyarakat terhadap Vaksin
Covid-19 menggunakan Algoritma Support Vector Machine adalah sebagai berikut:
1. Dari ketujuh media berita online yang memuat 283 tanggapan
masyarakat, mayoritas sentimen positif masyarakat adalah menerima dan
percaya bahwa vaksin bisa melindungi diri dari virus, dan mayoritas
sentimen negatif masyarakat adalah menolak dan ragu karena khawatir
efek samping dari vaksin. Artinya sosialisasi pemerintah terhadap vaksin
COVID-19 bisa dikatakan berhasil karena lebih banyak masyarakat yang
setuju daripada yang menolak.
2. Pembagian data training sebanyak 90% dan data testing sebanyak 10%
menghasilkan rata-rata skor validasi senilai 72.44% dan akurasi senilai
82.47%.
5.2 Saran
Dalam Analisis Sentimen Tanggapan Masyarakat terhadap Vaksin
Covid-19 menggunakan Algoritma SVM masih terdapat kekurangan yang perlu
diperbaiki. Berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan saran untuk
pengembangan penelitian yang lebih baik:
1. Untuk edukasi tentang vaksin COVID-19 diperbanyak pada media sosial
dan sebaiknya ditekankan pada tanggung jawab sosial daripada untuk diri
sendiri karena banyak masyarakat yang ragu terhadap vaksin akibat dari
misinformasi yang bertebaran di media sosial.
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2. Menambah jumlah data training yang digunakan dan pemberian label yang
sesuai berdasarkan kamus kata positif dan negatif supaya bisa menghasilkan
nilai akurasi yang lebih tinggi.
3. Mengganti jumlah fold pada saat validasi menggunakan k-fold cross
validation.
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