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BAB IV  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1   Populasi dan Sampel 

  Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah komentar atau kicauan 

dari jejaring sosial Twitter mengenai kebakaran hutan di Provinsi Riau dan banjir 

di DKI Jakarta. Sedangkan total sampel yang digunakan adalah sebanyak 13258 

data Twitter untuk kebakaran hutan dan 10000 data Twitter untuk kasus banjir.  

4.2 Variabel dan Definisi Operasional Variabel  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan dalam Tabel 4.1 

berikut merupakan penjelasan dan definisi operasional penelitian: 

Tabel 4.1  Variabel Penelitian 

Variabel Definisi Operasional Variabel 

Tweet / Kicauan Tulisan atau postingan di dalam Twitter. 

Data terlabel Nilai yang telah diberikan pada setiap teks berdasarkan 

kamus kata positif dan negatif. 

Klasifikasi Teks yang sudah memiliki kategori sentimen. 

4.3 Jenis dan Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer dari akun 

pengguna jejaring sosial Twitter. Data tersebut didapatkan dengan cara melakukan 

scraping data kicauan Twitter  

4.4 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah text mining dan sentiment 

Analysis dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classifier. Text mining 

berfungsi untuk menemukan pola yang menarik pada sekumpulan data tekstual 

yang berjumlah besar. Sedangkan sentiment Analysis berfungsi untuk melakukan 

klasifikasi pada data tweet yang menghasilkan polaritas sentimen positif atau 
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sentimen sentimen. Setelah mendapakan hasil klasifikasi sentimen maka untuk 

menguji tingkat akurasi dari klasifikasi digunakan  metode Naïve Bayes Classifier 

4.5 Tahapan Penelitian  

Langkah atau tahapan melakukan analisis dapat digambarkan dengan 

diagram berikut : 

 

Gambar 4.1 Tahapan Penelitian 

Keterangan : 

1. Tahap pertama adalah penentuan topik yang ingin diangkat dalam 

penelitian, tujuan, manfaat, serta tinjauan pustaka. 

2. Setelah mendapatkan topik, maka tahapan selanjutnya adalah 

pengumpulan data, dalam penelitian ini data didapatkan dengan cara 

scrapping pada media sosial Twitter dengan topik yang telah ditentukan 

sebelumnya. 
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3. Kemudian, memasuki tahap pre-proccesing. Pada tahap ini dilakukan 

cleaning, case folding, tokenizing, filtering,  dan stemming. 

4. Tahapan selanjutnya adalah Features selection, pada tahap ini kata-kata 

yang tidak memiliki arti dihapus menggunkan data stopwords. Setelah 

akan didapatkan dua hasil yaitu wordcloud dan kumpulan kata yang 

selanjutnya akan diproses pada klasifikasi sentimen. 

5. Setelah didapatkkan kata-kata yang akan diklasifikasi maka akan 

dilakukan proses Sentiment analysis, yaitu mengklasifikasikan kata 

kedalam sentimen positif atau negatif. 

6. Kemudian, pada tahap ini adalah pengintreprestasian hasil pada hasil 

wordcloud dan hasil akurasi Naïve bayes classifier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


