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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

 Pada awal tahun 2020, Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi mulai 

fokus mengembangkan pariwisata yang berada di Labuan Bajo salah satunya 

puncak Waringin dan penataan beberapa tempat lainnya. Labuan Bajo saat ini 

menjadi tempat destinasi wisata premium atau prioritas yang banyak dikunjungi 

oleh wisatawan asing dan wisatawan lokal. Labuan Bajo memberikan nuansa 

pemandangan yang eksotis dan menarik.  

 Objek yang menjadi penelitian ini adalah dilakukan sentimen terhadap 

destinasi wisata Labuan Bajo, bagi wisatawan yang pernah berkunjung dan melalui 

data-data yang di unggah oleh user ke media sosial Instagram. Wisatawan yang 

pernah berkunjung ke Labuan Bajo tentu pernah berfoto atau video, kemudian 

mengunggah ke media sosial seperti Instagram yang disertakan teks berupa caption, 

hashtag, mention dan lain-lain. Secara tidak sadar bahwa teks yang ditulis oleh user 

dapat memberikan suatu feedback dan mengungkapkan sesuatu apakah user 

tersebut merasa puas, kecewa, atau sedih. 

 Data-data yang dikumpulkan dari Instagram dan dikelola hanya data periode   

1 Desember 2019 – 31 Desember 2019. Data-data tersebut akan dilakukan sentimen 

dengan menggunakan metode VADER Lexicon-ruled-based sentimen analysis, dan 

dilakukan pencarian tempat destinasi yang banyak wisatawan kunjungi, serta akan 

dilakukan pengujian tingkat performa dari metode VADER analisis sentimen 
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tersebut apakah memberikan hasil yang baik dalam memprediksi sentimen teks 

caption dari media sosial Instagram. 

 Hasil sentimen ini, nantinya berguna untuk wisatawan lain yang ingin 

mengunjungi Labuan Bajo untuk merekomendasi tempat-tempat yang populer 

orang kunjungi ketika berlibur kesana, dan bagi pemerintah sebagai media 

informasi untuk lebih mempromosikan pariwisata ke wisatawan asing dan 

wisatawan lokal. 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari penelitian 

(Himawan, Kaswidjanti, & Putri, 2018) dan (Fuchs et al., 2014) dengan sejumlah 

penyesuaian alur tahapan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 

pendekatan lexicon-based atau dictionary-based. Terdapat 2 alur proses sentimen, 

yaitu alur sentimen untuk pengelolaan teks caption sebagai hasil untuk 

menunjukkan tanggapan wisatawan terhadap destinasi wisata di Labuan Bajo dan 

alur sentimen untuk teks hashtags sebagai hasil untuk mengetahui destinasi yang 

populer wisatawan kunjungi saat berada di Labuan Bajo. 

Langkah pertama, untuk pengelolaan sentimen teks caption terdiri dari 

pengumpulan data, labelling validation, text pre-processing, polarity score, 

pengujian skor sentimen, dan evaluasi metode. Sedangkan langkah kedua, untuk 

pengelolaan sentimen teks hashtag terdiri dari pengumpulan data, text pre-

processing, clustering dan visualisasi data. Alur tahapan pertama penelitian dapat 

dilihat pada gambar 3.3 dan alur tahapan kedua pada gambar 3.4. 
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Gambar 3.1. Alur Tahapan Analisis Sentimen Oleh (Fuchs et al., 2014) 

 

 

Gambar 3.2.Proses Analisis Sentimen 

 Oleh (Himawan, Kaswidjanti, & Putri, 2018) 
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Pengumpulan data pada (gambar 3.3(a)) dilakukan dengan menggunakan 

package Instagram-scraper. Package ini tersedia gratis dari github di install dan 

dijalankan menggunakan Terminal Linux menghasilkan data berupa feeds 

Instagram dalam bentuk JSON, lalu dilakukan ekstraksi teks dari data JSON agar 

data yang diperoleh lebih rapi dan teratur, serta menghapus data yang tidak relevan 

(spam). Tahap labelling validation (gambar 3.3(b) diberikan label aktual sentimen 

dengan tools Meaningcloud dan dilakukan validasi label menggunakan tools 

melalui situs https://text-processing.com/demo/sentiment.  

Setelah tahap labelling validation selesai, selanjutnya tahap text pre-

processing (gambar 3.3(c)) yang dilakukan menghapus pungtuasi, simbol, dan 

special character, penerjemahan bahasa, case folding, serta penghapusan 

stopwords. Kemudian masuk proses tahap polarity score (gambar 3.3(d)) dilakukan 

pemberian skor dengan metode lexicon-based dan menggunakan library VADER 

sentiment,  sehingga diperoleh nilai sentimen apakah menunjukkan sentimen skor 

ke arah positif, negatif dan neutral.  

Tahap pengujian skor (gambar 3.3(e)) dilakukan dengan membandingkan hasil 

pemeriksaan sentimen dari hasil polarity score atau disebut dengan label prediksi 

sentimen dibandingkan dengan hasil pemeriksaan sentimen manual atau label 

aktual sentimen yang diperoleh dari tahap labelling validation. 

 Setelah itu tahap evaluasi metode (gambar 3.3(f)) dilakukan perhitungan 

performa untuk mengetahui tingkat kehandalan sistem analisis sentimen metode 

lexicon-based dengan model VADER sentiment akan memberikan hasil sentimen 
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yang baik terhadap penelitian analisis sentimen mengenai destinasi wisata di 

Labuan Bajo. 

 

Gambar 3.3. Alur Tahapan Analisa Sentimen Teks Caption 
 

 

Gambar 3.4. Alur Tahapan Analisa Sentimen Hashtags 

Sedangkan untuk alur proses sentimen hashtags, pengumpulan data hashtags 

(gambar 3.4(a)) adalah data yang hanya berisi kombinasi hashtags yang digunakan 

user untuk mengisi penyertaan teks caption, proses ini telah di peroleh saat proses 

ekstraksi teks yang diproses sebelumnya di alur tahapan pengumpulan data (gambar 

3.3(a)). 

Kemudian data kumpulan hashtags akan dilakukan tahap text pre-processing 

(gambar 3.4(b)), karena kumpulan hashtags yang diperoleh masih terdapat special 

character (seperti simbol hash (#)), sehingga perlu dilakukan penghapusan simbol 

hashtag, mengubah seluruh teks hashtags menjadi huruf kecil (case folding), 
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dilakukan pemisahan kata hashtags yang sebelumnya terdapat lebih dari 1 

kombinasi hashtags yang terdapat di dalamnya, setelah itu akan dilakukan 

perhitungan kata-kata hashtags yang sering digunakan oleh user (value counts). 

Tahap berikutnya dilakukan pengelompokan atau clustering (gambar 3.4(c)), 

tahap ini akan dicari pola kata-kata hashtags yang lebih sering digunakan, 

kemudian akan diringkas dan dikelompokkan yang memiliki makna serupa seperti 

kategori tempat destinasi yang populer orang kunjungi. Setelah proses clustering 

berhasil ditemukan polanya. Tahapan berikut akan memvisualisasikan kata-kata 

hashtags yang telah diperoleh dari proses clustering dengan menggunakan treemap 

chart agar lebih mudah untuk dimengerti. 

3.2.1. Pengumpulan Data 

A. Instagram Scraping 

  Data yang dikumpulkan berupa feeds Instagram, terdiri dari isi caption, 

hashtags, likes, komentar dan lainnya. Proses pengambilan data dari Instagram 

dengan penarikan menggunakan kata kunci “#labuanbajo” yang secara umum 

mengidentifikasi kategori mengenai tempat di Labuan Bajo. Pengumpulan data 

mulai ditambang tanggal 6 Februari 2020. Pengumpulan data di ambil sebanyak 

30.000 feeds secara sequence, proses pengambilan data dilakukan oleh program 

Instagram-scraper dan untuk proses penambangan ini tidak diperlukan API dan 

belum ada pembatasan pengambilan data dari Instagram seperti platform Twitter.  

   Langkah-langkah untuk dapat melakukan pengambilan data mentah dalam 

bentuk file JSON dengan menggunakan sistem operasi Linux, Menginstall dan 
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mendownload program Instagram-scraper yang disediakan open source dari github 

pada link berikut https://github.com/rarcega/instagram-scraper. 

1. Setelah pemasangan program selesai, berikutnya melakukan penambangan data 

dengan command syntax Linux, dengan melakukan pemilihan dimana data akan 

disimpan menggunakan command CD (change directory), setelah itu panggil 

fungsi Instagram-scraper. 

2. Untuk mengambil data-data baik itu gambar, video atau feeds yang berada di 

Instagram menggunakan command “Instagram-scraper labuanbajo --tag –

media-types none --media-metadata --comments --maximum  30000 --retry-

forever”.  

3. Waktu yang diperlukan untuk menambang 30.000 posting pada Instagram 

bergantung pada kecepatan internet dan kendala lain seperti jaringan terputus, 

waktu yang diperlukan sekitar 3 jam 38 menit tanpa mengambil isi komentar 

mengenai posting. Metadata akan disimpan dalam bentuk file JSON dimana data 

yang berhasil diambil dan disimpan seperti timestamps, likes, caption, hashtags, 

dan lain-lain.  

B. Ekstraksi teks 

Metadata JSON yang diperoleh dari program Instagram scarping perlu 

dilakukan ekstraksi teks untuk mendapatkan hasil data yang lebih seragam dan 

terstruktur sesuai attribute yang diperlukan dalam analisa sentimen ini. Tahap 

pengambilan atau memilih atribut yang akan digunakan pada penelitian terutama 

timestamps, teks caption dan hashtags. Proses ekstraksi teks menggunakan bahasa 

Python, ekstraksi teks menggunakan Python memiliki waktu pemrosesan teks yang 

https://github.com/rarcega/instagram-scraper
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lebih singkat dan mudah untuk dilakukan penyesuaian data dibanding 

menggunakan tools seperti Rapid Miner atau R untuk melakukan proses ekstraksi 

data tersebut. Hasil dari ekstraksi teks yang sudah rapi akan disimpan ke format 

CSV atau Excel agar memudahkan pembacaan data dengan menggunakan tools lain 

seperti program Excel. Sebelum tahap proses pemberian label sentimen (labelling 

validation) dilakukan, diperlukan pengecekan data-data hasil ekstraksi teks untuk 

mengetahui isi dan pola caption yang terkandung, seperti data-data yang tidak 

relevan atau spam perlu dilakukan penghapusan agar pemberian label memberikan 

hasil yang baik saat dilakukan pengujian skor sentimen oleh metode lexicon dan 

dapat membuang waktu pengerjaan yang tidak dibutuhkan.  

3.2.2. Labelling Validation 

Tahapan ini memberikan label sentimen pada data caption Instagram berupa 

label sentimen secara manual dan akan dilakukan validasi menggunakan tools 

pendukung seperti Meaningcloud dan situs analisa sentimen dengan Python NLTK 

Text Classification. Hasil labelling validation berupa label aktual sentimen, akan 

digunakan untuk menguji label prediksi sentimen. Label prediksi sentimen 

didapatkan dari data uji dari polarity score dengan pemberian label sentimen 

dengan metode lexicon-based dengan menggunakan library VADER Sentiment. 

Pemberian data labelling digolongkan menjadi 3, yaitu teks caption berlabel positif, 

teks caption berlabel negatif dan teks caption berlabel netral tergantung isi kalimat 

teks caption. 
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3.2.3. Teks Pre-processing 

    Teks pre-processing merupakan tahap pengolahan teks sebelum diproses 

untuk tahap pemberian skor sentimen agar hasil skor yang dihasilkan lebih 

maksimal. Pada tahap ini, data yang dikumpulkan akan dibersihkan dengan 

melakukan beberapa perubahan dan menghilangkan objek. Gambar 3.5, merupakan 

contoh isi posting Instagram akan diambil dan diproses hanya teks caption. Contoh 

teks caption asli seperti tabel 3.1, dan Beberapa tahapan yang dilakukan yaitu: 

 

Gambar 3.5. Posting Instagram Destinasi Pink Beach Di Labuan Bajo 

 

Tabel 3.1. Contoh Teks Caption Instagram Tanpa Hashtags 

Text Caption 

Have you ever seen a beauty so mesmerizing..a 

contrast so sharp .. a place like no other? 

. 

. 

. 

. This is pink beach ..one of the natural wonders 

on komodo island with only a few similar places 

on earth.Its an official UNESCO world Heritage 

Site with sparkling turquoise water and striking 

pink sands. 
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A. Cleansing 

  Pada tahap cleansing, untuk menghapus atau menghilangkan seperti tanda 

baca, simbol, special character atau emoji, yang terdapat pada teks caption. Teks 

caption perlu dibersihkan agar tidak terjadi kendala saat dilakukan pemrosesan data 

teks seperti tokenize teks caption menggunakan regular expression, penghapusan 

stopword removals dan polarity score. 

Tabel 3.2. Contoh Hasil Cleansing 

Have you ever seen a beauty so mesmerizing a contrast so sharp a place like no 

other This is pink beach one of the natural wonders on komodo island with only 

a few similar places on earth Its an official UNESCO world Heritage Site with 

sparkling turquoise water and striking pink sands 

 

 Tabel 3.2, merupakan contoh hasil cleansing yaitu menghapus tanda baca 

atau pungtuasi seperti tanda titik (.) dan tanda tanya (?). 

B. Translation Language 

Penerjemahan diperlukan karena terdapat beberapa bahasa yang berbeda 

pada teks caption yang diperoleh dari ekstraksi teks tersebut, agar proses pemberian 

skor sentimen tidak terjadi kendala dan library yang digunakan menggunakan 

sentimen bahasa Inggris, maka target penerjemahan bahasa akan dilakukan ke 

bahasa Inggris, selain itu perlu dilakukan pengecekan penggunaan bahasa yang 

dominan dari data mentah yang diperoleh dari ekstraksi teks, agar lebih 

memudahkan proses pengerjaan nantinya.  

Penerjemahan bahasa menggunakan translator yang terdapat pada add-ons 

Google Sheets dengan menginstalasi perangkat penerjemah “Translate My Sheet”. 

Hasil penerjemahan bahasa menggunakan “Translate My Sheet” memberikan 

tingkat terjemahan yang baik, serta perlu dilakukan pengecekan terjemahan teks 
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caption yang tidak sesuai, adanya singkatan atau bahasa yang tidak dapat dikenali 

seperti bahasa gaul. Contoh pada tabel 3.2, merupakan salah satu contoh teks 

caption yang sudah dalam bentuk bahasa Inggris, jika dilakukan translation tidak 

ada perubahan makna atau tulisan. 

C. Case Folding 

 Tahapan case folding adalah tahapan untuk mengubah keseluruhan teks 

dalam dokumen menjadi seluruhnya huruf kecil (lowercase). Sebagai contoh, teks 

“Pariwisata Labuan Bajo”, “PARIWISATA LABUAN BAJO”, “Pariwisata labuan 

Bajo”, tetap akan diberikan hasil retrieval  yang sama yakni : “pariwisata labuan 

bajo”. Mengubah semua kata menjadi huruf kecil dilakukan karena semua kata pada 

library kata-kata negative dan kata-kata positive words maupun library stopwords 

menggunakan huruf kecil sehingga data teks caption dapat match dengan kata-kata 

yang terdapat pada library. Tabel 3.3, contoh mengubah kalimat teks caption 

menjadi huruf kecil (lowercase). 

Tabel 3.3. Contoh Hasil Case Folding 

have you ever seen a beauty so mesmerizing a contrast so sharp a place like no 

other this is pink beach one of the natural wonders on komodo island with only a 

few similar places on earth its an official unesco world heritage site with 

sparkling turquoise water and striking pink sands 

D. Tokenizing dan Stopword Removals 

 Tokenisasi adalah tahap memenggal string input berdasarkan setiap suku 

kata yang menyusunya. Tokenisasi secara garis besar memecah sekumpulan 

karakter dalam teks ke dalam satuan kata, bagaimana membedakan karakter-

karakter tertentu yang dapat diperlakukan sebagai pemisah kata atau bukan. Sebagai 
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contoh karakter whitespace, seperti enter, spasi, tabulasi dianggap sebagai pemisah 

kata (Sinaga, 2017).  

Karakter petik tunggal, titik, semicolon, titik dua atau lainnya, dapat 

memiliki peran penting sebagai pemisah kata. Dalam memperlakukan teks sangat 

bergantung pada konteks aplikasi yang dikembangkan. Pekerjaan tokenisasi akan 

menjadi sulit jika harus memperhatikan struktur bahasa (gramatikal). Stopword 

removals merupakan kata-kata umum dan sering digunakan pada suatu bahasa, 

namun kata-kata umum tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam klasifikasi teks, 

seperti : “untuk”, “kapan”, “yang”, “ di”, “iya”, “itu” dan lain-lain, sedangkan 

dalam bahasa Inggris seperti, “the”, “was”, “for” dan lain-lain.  

Tahap ini mengambil kata-kata penting dari hasil token. Bisa menggunakan 

algoritma stoplist (membuang kata kurang penting) atau wordlist (menyimpan kata 

penting). Stopword adalah kata-kata yang tidak deskriptif yang dapat dibuang 

dalam pendekatan bag-of-words (Sinaga, 2017). 

  Penghilangan stopword dapat mengurangi ukuran index dan mempercepat 

waktu pemrosesan pemberian skor, serta mengurangi level noise. Pembangunan 

daftar stopword yang kurang hati-hati dapat memperburuk kinerja sistem 

information retrieval. 

 Tabel 3.4, merupakan contoh proses dilakukan tokenisasi teks caption terlebih 

dahulu, kemudian dilakukan penghapusan kata-kata yang terdapat di library 

stopword dengan mencocokkan kata yang match dengan kata (token) tersebut. Hasil 

dari proses stopword removals dalam bahasa Inggris dilihat pada gambar 3.6, 
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dengan contoh menggunakan tools dari website https://demos.datascien 

cedojo.com/demo/stopwords/. 

Tabel 3.4. Contoh Proses Tokenisasi Dan Stopword Removal Pada Teks 

Inggris 

have you ever seen a beauty so mesmerizing a contrast so sharp a place like no 

other this is pink beach one of the natural wonders on komodo island with only a 

few similar places on earth its an official unesco world heritage site with 

sparkling turquoise water and striking pink sands 

 

(“seen”, “beauty”, “mesmerizing”, “contrast”, “sharp”, “place”, 

“like”, “pink”, “beach”, “natural”, “wonders”, “komodo”, “island”, 

“similar”, “places”, “earth”, “official,” “unesco”, “heritage”, “site”, 

“sparkling”, “turquoise”, “water”, “striking”, “pink”, “sands”) 

 

 

 

Gambar 3.6. Contoh Hasil Stopword Removals 

3.2.4. Polarity Score 

Berdasarkan referensi penelitian VADER: A Parsimonious Rule-based Model 

for Sentiment Analysis of Social Media Text,  penelitian ini mengenai 

pengembangan analisis sentimen metode lexicon-based, menjelaskan proses 

pengembangan, validasi dan evaluasi VADER (for Valence Aware Dictionary for 
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sEntiment Reasoning). Pengembangan sentiment VADER dengan menggunakan 

kombinasi 2 metode dalam tahap perancangannya yaitu kualitatif dan kuantitatif, 

lalu dilakukan validasi secara empiris, dan sentimen lexicon ini di rancang dengan 

standardisasi berkualitas tinggi (gold-standard) yang diterapkan khusus pada 

konteks seperti microblog (Hutto & Gilbert, 2014).  

Selain itu terdapat 5 aturan untuk menciptakan gramatikal dan sintaksis secara 

konvensional untuk mengekspresikan dan menegaskan tingkat intensitas sentimen, 

serta tingkat performa VADER memberikan hasil yang sangat baik sebagai tools 

untuk analisis sentimen (Hutto & Gilbert, 2014). Didukung penelitian Sentiment 

Analysis on Textual Reviews, dijelaskan untuk proses pemeriksaan sentimen akan 

bergantung dari tingkat kesulitan kalimat tersebut dikelola (Karim & Das, 2018).  

Untuk menghitung skor dari data teks caption, diperlukan dua jenis koleksi 

kata yaitu kata-kata bermakna positif dan kata-kata bermakna negatif dari library 

eksternal VADER. Koleksi kata-kata dari kamus VADER terdapat kata-kata positif 

dan kata-kata negatif sejumlah 7518 kata. Proses intensitas penilaian kata-kata 

positif dan kata-kata negatif dari library VADER menggunakan Amazon 

Mechanical Turk (AMT). 

Kemudian dilakukan proses mencocokan kata-kata dari teks caption tersebut 

dengan kamus VADER dan menghitung jumlah kata yang muncul di kamus. Hasil 

akhir sentimen diperoleh dari nilai skoring, dihitung dengan mengurangi jumlah 

pembobotan kata positif dengan jumlah pembobotan kata negatif. 

Berikut dibawah ini penjelasan diagram alur untuk proses perhitungan 

nilai/skor sentimen (polarity score): 
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Gambar 3.7. Flowchart Perhitungan Skor Sentimen 

 Langkah-langkah proses pada diagram alur/flowchart pada perhitungan skor 

sentimen tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Membaca kalimat per baris yang sudah dilakukan proses text pre-processing. 

b) Tokenisasi kalimat menjadi token (kata). 
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c) Membaca per kata atau membaca tiap token dari tokenisasi. 

d) Positive matches, melakukan proses penilaian kata dengan mencocokkan kata 

atau token dengan library kata positif. Jika kata tersebut ditemukan dan cocok, 

maka nilai yang dikembalikan berupa tingkat angka intensitas positif dari library 

dengan angka maksimal 4. Jika tidak ada kata yang matches, maka angka intensitas 

yang dikembalikan menjadi 0. 

e) Negative matches, melakukan proses penilaian kata dengan mencocokkan kata 

atau token dengan library kata negatif. Jika kata tersebut ditemukan dan cocok, 

maka nilai yang dikembalikan berupa tingkat angka intensitas negatif dari library 

dengan angka maksimal (-4). Jika tidak ada kata yang matches, maka angka 

intensitas yang dikembalikan menjadi 0. 

f) Jika semua kata sudah terbaca dan diberikan skor, maka lanjut ke proses 

selanjutnya. 

g) Menghitung skor dengan rumus skoring = Sum(positivity) – Sum(negativity). 

Sum(positivity) adalah proses menghitung jumlah intensitas angka dari kata-kata 

bersifat positif (kata positive matches) dan Sum(negativity) adalah proses 

menghitung jumlah intensitas angka dari kata-kata bersifat negatif (kata negative 

matches). Contoh “good” memiliki tingkat intensitas “1.9” dan “great” memiliki 

tingkat intensitas “3.1”, sedangkan “horrible” memiliki tingkat intensitas “-2.5” 

dan “sucks” memiliki tingkat intensitas “-1.5” (Hutto & Gilbert, 2014). 

h) Mengecek apakah semua baris atau kalimat sudah diberikan skor. Jika belum 

akan kembali ke proses (a) untuk membaca baris atau kalimat. Jika semua sudah 

terbaca, proses selesai. 
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3.2.5. Pengujian Skor Sentimen 

Prediksi sentimen analisis hanya ditentukan dari skor polaritas teks caption. 

Hasil berlabel positif jika polarity score atau nilai skoring lebih dari 0, dan negatif 

jika nilai skoring kurang dari 0 dan netral jika nilai skoring sama dengan 0. 

Perhitungan skoring hanya dilihat dari kecocokan kata dengan kata yang ada di 

library negatif dan positif tanpa melihat konteks dari teks caption itu sendiri.  

Oleh karena itu dilakukan pengujian akurasi sentimen dengan 

membandingkan hasil perhitungan polarity score dengan hasil pemerikasaan 

sentimen secara manual (labelling validation). Proses pemeriksaan manual 

sentimen untuk menentukan sentimennya apakah positif, negatif dan netral 

berdasarkan dari hasil 2 tools pendukung yang telah dijelaskan pada tahap labelling 

validation. 

Dataset tersebut terdiri dari kolom teks caption, polarity dan confidence. 

Kolom teks caption adalah data-data caption yang akan dinilai sentimennya, kolom 

polarity adalah label sentimen yang berhasil diberikan  oleh tools Meaningcloud 

dan telah dilakukan validasi label sentimen dengan tools analisa sentimen dengan 

Python NTLK text classification. Sedangkan confidence merupakan tingkat 

kepercayaan sistem menentukan dan memberikan label sentimen terhadap teks 

caption tersebut. Setelah pemberian label polarity oleh Meaningcloud dan validasi 

label telah diselesaikan, dilakukan pengujian akurasi sentimen label prediksi 

dengan label aktual sentiment yang dijelaskan pada pada gambar 3.8. contoh label 

sentimen dibawah ini: 
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Gambar 3.8. Contoh Label Sentimen 

Untuk mendapatkan nilai akurasi dari nilai sentimen yang dihasilkan,maka 

pengujiannya adalah menggunakan rumus Accuracy Multi-Class Sentimen 

dibawah ini,  dengan penjelasan bahwa : 

Positive True  = Jumlah sentimen positif yang benar 

Negative True  = Jumlah sentimen negatif yang benar 

Nautral True  = Jumlah sentimen netral yang benar 

 

𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =
𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑇𝑟𝑢𝑒 + 𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 𝑇𝑟𝑢𝑒 + 𝑁𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑇𝑟𝑢𝑒

Total Semua Teks Caption
 

Rumus 3.1. Rumus Accuracy Multi-Class Sentimen. 
 

3.2.6. Evaluasi Metode 

    Pada tahap ini akan dilakukan evaluasi atau menguji performa hasil 

klasifikasi label sentimen dengan metode lexicon-based untuk mendapatkan nilai 

akurasi, nilai presisi, nilai recall dan F1 Score. Bertujuan untuk mengetahui 

seberapa baik klasifikasi yang telah dibuat. Referensi yang digunakan sebagai 

contoh evaluasi dari jurnal (Himawan et al., 2018). Sebelum pengujian dilakukan 
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seluruh komentar data uji dilabeli sacara manual bedasarkan jenis sentimennya. 

Dari hasil analisis 50 data uji tersebut dapat dibentuk sebuah tabel confusion matrix. 

Tabel 3.5. Confusion Matrix 

Metode 

Analisis 

Confusion Matrix 

TP FN FP TN 

SVM 41 4 3 2 

LB 40 5 1 4 

Sumber: (Himawan et al., 2018) 

 Tabel confusion matriks digunakan sebagai acuan dalam melakukan pengujian 

akurasi, presisi, dan recall. Melalui confusion matrix dapat diketahui True positive, 

False Negative, False Positive, dan True Negative yang dihasilkan oleh sistem 

dalam melakukan analisis sentimen. Berikut tabel hasil perhitungan menggunakan 

confusion matrix pada 50 data uji: 

Tabel 3.6. Hasil Pengujian Support Vector Machine 

Sentimen Uji Akurasi Presisi Recall 

50 data uji 86% 93.20% 91.11% 

Sumber: (Himawan et al., 2018) 
 

 

Tabel 3.7. Hasil Pengujian Menggunakan Lexicon-based  

Sentimen Uji Akurasi Presisi Recall 

50 data uji 88% 97.56% 88.89% 

Sumber: (Himawan et al., 2018) 

Tabel 3.6 dan tabel 3.7, merupakan hasil pengujian akurasi, presisi dan recall 

metode SVM dan lexicon-based dalam melakukan pengklasifikasian sentimen. 

Berdasarkan hasil pengujian manual diatas memiliki nilai akurasi yang tidak jauh 

beda. Setelah dilakukan pengujian, dapat diketahui bahwa metode lexicon-based 

memberikan akurasi dan presisi yang lebih baik daripada metode support vector 

machine dengan akurasi sebesar 87.78% dan presisi sebesar 94.23%. Sedangkan 
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untuk hasil recall, metode support vector machine lebih baik daripada metode 

lexicon-based dengan recall sebesar 100%.  Rumus akurasi, presisi, recall dan F1 

Score dapat dilihat pada bab 2 untuk rumus 2.1 hingga rumus 2.4. 

3.2.7. Visualisasi Data 

Pemilihan Hashtags yang digunakan user pada Instagram dapat 

mendeskripsikan dan seberapa efektif atau relevan hashtags yang dipakai untuk 

mengindikasikan foto atau video yang di posting, menurut penelitian “Evaluating 

The Descriptive power of Instagram Hashtags” dan “Hashtag As A Way Of 

Archiving And Distributing Information On the Internet” menunjukkan hasil 

relevansi atau hubungan penggunaan hashtag untuk mendeskripsikan konten visual 

(seperti gambar, foto atau video) sebesar 66% sesuai untuk mendeskripsikan sebuah 

posting yang di unggah dan beberapa kegunaan hashtag yang banyak dipakai 

sebagai strategi marketing (Fedushko, Syerov, & Kolos, 2019; Giannoulakis & 

Tsapatsoulis, 2016).   

Konten caption yang dibuat dengan disertakan hashtags lebih dari 1 dapat 

menjelaskan sebuah konten visual (seperti: gambar, foto dan video) yang di unggah 

ke posting Instagram akan tetapi banyak juga hashtag yang pakai tidak relevan 

sehingga diperlukan pembuangan kata-kata hashtags yang tidak memiliki makna 

yang penting sehingga dapat memperoleh atau menemukan pola informasi baru 

seperti tujuan destinasi lainnya di Labuan Bajo, metode penghapusan hashtag ini 

merupakan tahap Stophashtags, proses ini mirip seperti stopword removal yang 

membedakan dari segi konteks (Giannoulakis & Tsapatsoulis, 2017) 
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 Rekomendasi-rekomendasi tempat wisata di Labuan Bajo yang dirangkum 

oleh Tokopedia yang memiliki pemandangan tempat yang indah terdapat 21 

destinasi wisata, seperti: Gili Laba, Pulau Rinca, Pulau Komodo, Pulau Kanawa, 

Pulau Padar, Desa Adat Wae Rebo, Sawah Lingko, Pulau Kelor, Danau Kelimutu, 

Gua Ranko, Cuna Lawang, Desa Adat Bena, Manta Point, Goa Batu Cermin, Pink 

Beach, Pulau Bidadari, Pulau Seraya, Pulau Kalong, Kampung Melo, Pantai Pede, 

dan Danau Sano Nggoang (Tokopedia, 2019). 

Pada tahap visualisasi data, dilakukan pengelolaan hashtag untuk 

menemukan sumber informasi baru dengan menganalisa pola-pola penggunaan 

yang umum dan sering digunakan user pada posting di media sosial Instagram. 

Penelitian ini, pengelolaan hashtag yang akan dilakukan bertujuan untuk 

menemukan sebuah pola atau informasi salah satunya mengenai tempat-tempat 

wisata yang populer dikunjungi oleh wisatawan karena hashtag yang dipakai dapat 

lebih dari 1 untuk menunjukkan sebuah tempat destinasi dan dalam sebuah posting 

yang memiliki lebih dari 1 foto atau video yang berlokasi ditempat yang berbeda, 

sehingga dapat menjadi sebuah pengetahuan baru dan sebagai informasi 

rekomendasi bagi wisatawan yang ingin merencanakan kunjungan berlibur ke 

destinasi wisata Labuan Bajo. Hasil dari pengelolaan hashtags akan 

divisualisasikan menggunakan treemap chart untuk memudahkan dan 

menyimpulkan suatu informasi melalui teks yang sering muncul. Berikut tahapan 

beberapa tahapan sebelum dilakukan visualisasi data, antara lain: 
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A. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan yang berisi data-data hashtags yang sudah diperoleh 

dari ekstraksi teks dari langkah pemrosesan sentimen teks caption sebelumnya. 

Dataset yang digunakan hanya terdapat kumpulan kombinasi hashtags yang dipakai 

pada posting Instagram. Jumlah kombinasi hashtags yang dikelola sesuai dengan 

jumlah sentimen teks caption agar hasil penelitian ini valid dan sesuai, berdasarkan 

waktu periode pengelolaan data yang digunakan 1 Desember – 31 Desember 2019. 

 

Gambar 3.9. Dataset Hashtags 

B. Text Pre-Processing 

Tahap text pre-processing ini, dilakukan pembersihan data-data hashtags 

yang masih mengandung simbol hash (#), maka akan dilakukan penghapusan 

special character, dan dilakukan case folding agar seluruh teks seragam dan rapi 

pada saat visualisasi teks menggunakan treemap chart.  
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Kemudian akan dilakukan tokenisasi atau memisahkan (split) hashtags yang 

terbentuk dan menggunakan lebih dari 1 kata hashtag, agar hasil frekuensi 

penggunaan hashtag lebih rinci. Setelah proses tokenisasi, akan dilakukan 

perhitungan jumlah frekuensi penggunaan kata-kata hashtag menggunakan fungsi 

value count untuk menghitung frekuensi kata-kata hashtag yang sering digunakan 

user saat membuat konten dan di posting ke Instagram. Kemudian dilakukan 

stophashtags untuk membuang kata-kata hashtag yang tidak diperlukan untuk 

menemukan sebuah pola informasi tempat-tempat destinasi wisata Labuan Bajo 

yang populer dikunjungi berdasarkan konten posting tersebut seperti yang telah 

dirangkum oleh Tokopedia terdapat 21 tempat wisata. 

C. Clustering 

Proses pengelompokan kata-kata hashtags yang identik atau memiliki makna 

kata yang serupa, sebelumnya diperlukan pencarian dan menentukan pola mengenai 

informasi apa yang ingin dicari, seperti tempat populer di Labuan Bajo. 

Proses pengelompokan dengan menganalisa kata-kata hashtags yang 

memiliki makna atau memiliki informasi yang terkandung sama, sebagai contoh 

hashtags yang umum digunakan di salah satu destinasi Labuan Bajo, seperti 

“padarisland”, “pulaupadar”, dan “padar”, merupakan hashtag yang merujuk salah 

satu tempat wisata di Labuan Bajo yaitu posting mengenai hasil yang berada di 

tempat pemandangan sekitar pulau Padar. Contoh posting tempat pulau Padar dapat 

dilihat gambar 3.10. 
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Gambar 3.10. Foto Tempat Wisata Pulau Padar 

D. Visualisasi Treemap Chart 

Visualisasi data bertujuan untuk mengkomunikasikan dan menyajikan data 

secara jelas, efektif dan interaktif dalam bentuk grafis, chart, peta agar tampilan 

menarik namun tetap informatif (Azzam et al., 2013; Prasetiya & Susilowati, 2016) 

Treemap chart merupakan salah satu teknik data visualisasi yang 

menampilkan data hierarki berbentuk persegi seperti struktur pohon data, supaya 

dapat lebih mudah untuk menemukan sebuah pola, seperti penjualan barang yang 

terlaris atau pemetaan wilayah perhitungan suara pemilihan Presiden Amerika 

Serikat tahun 2016 bagian Florida seperti gambar 2.2. 

 


