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BAB VI  

KESIMPULAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan rumusan masalah, diperoleh hasil 

kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah tersebut, yaitu: 

1. Pada proses pengumpulan data, diperoleh data sebanyak 13256 

kicauan/tweets pada tanggal 5 September 2019 sampai 14 September 2019 

mengenai kebakaran hutan di Provinsi Riau. Terdapat beberapa kata yang 

paling banyak digunakan diantaranya “Politik”, “Dilemahkan”, dan 

“Negeriku”. Hasil Sentiment Analysis dari data Twitter yakni sebesar 6011 

data terklasifikasi, 71% atau sebanyak 4276 tweet masuk dalam kelas 

sentimen negatif dan 29% atau 1735 masuk dalam kelas sentimen positif. 

Sedangkan untuk kasus banjir di DKI Jakarta, proses pengumpulan data 

dilakukan pada tanggal 19 Desember 2019 sampai 21 Desemberr2019 

dengan jumlah data yang didapatkan sebesar 10000 data. Ada beberapa 

kata yang paling banyak digunakan, antara lain “jokowi” dan “anies”. 

Hasil sentiment Analysis yang didapatkan yaitu 5527 data terklasifikasi, 

yaitu 44% masuk kedalam kelas positif dan 56% masuk kedalam kelas 

negatif. 

2. Berdasarkan hasil klasifikasi untuk kasus kebakaran hutan menggunakan 

Naïve Bayes Classifier diperoleh hasil akurasi sebesar 94.5%, nilai recall 

87.6%, dan nilai precision 93.6%. Dari hasi akurasi, recall, dan precision 

yang tinggi maka dapat dikatakan bahwa klasifikasi sudah tepat. 

Pengukuran lain seperti specificity, false positive rate, dan Area Under 

Rate (AUC) juga menghasilkan nilai yang tepat. Dapat dilihat nilai AUC 

yang didapatkan sebesar 0.92 yang artinya bahwa nilai tersebut sudah 

sangat baik atau klasifikasi dikatakan sudah baik. Serta, untuk kasus bajir 

nilai akurasi, recall, dan precision berturut-turut adalah 95.8%, 94.2%, dan 
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96.1%. Serta nilai AUC sebesar 0.95 yang menunjukan bahwa klasifikasi 

yang digunakan sudah baik. 

6.2 Saran 

1. Memperbanyak atau memperluas rentang waktu pengambilan data dan 

mencoba membandingkan beberapa metode klasifikasi lainnya agar dapat 

melihat hasil yang lebih spesifik untuk penelitian selanjutnya. 

2. Menambahkan analisis kata dan pemahaman dalam bidang tata bahasa 

sehingga proses pengklasifikasian bisa lebih akurat. 

3. Menjadi bahan evaluasi kepada pemerintah dan pihak terkait mengenai 

gambaran umum tentang kebakaran hutan di Provinsi Riau dan banjir di 

DKI Jakarta. 

4. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat melakukan penelitian dengan 

melihat dokumen/ kalimat secara utuh dengan bantuan ahli bahasa dan 

pembalajaran mesin yang lebih bagus. 

5. Untuk  penelitian selanjutnya agar dilakukan proses cleaning  untuk 

menghindari data yang sekiranya dibuat oleh  buzzer.


