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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, pengamatan dan eksperimen yang telah 

dilakukan, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan yang dijelaskan sebagai 

berikut: 

1) Dari eksperimen yang telah dilakukan pada penelitian ini diketahui bahwa 

algoritma klasifikasi Naive Bayes melakukan pemisahan tweet melalui dua 

tahapan yaitu training dan testing, dimana tahapan training digunakan untuk 

membentuk model pengklasifikasian yang akan digunakan pada tahapan 

testing. Nilai F-Measure dari kinerja pengklasifikasian Naive Bayes yang 

dihasilkan pada eksperimen ini yaitu sebesar 77,068%. Nilai tersebut 

membuktikan bahwa kinerja dari algoritma Naive Bayes dalam melakukan 

pengklasifikasian sudah terbilang cukup baik. 

2) Adapun hasil eksperimen yang dilakukan pada penelitian ini menunjukkan 

bahwa algoritma clustering K-Means melakukan pengelompokkan tweet 

dengan cara membagi data ke dalam jumlah cluster k yang ditentukan, dan 

memanfaatkan perhitungan jarak untuk mengukur kemiripan antar data. 

Pemilihan jumlah cluster (k) sangat mempengaruhi hasil clustering dan nilai 

purity. Semakin besar jumlah cluster (k) mengakibatkan nilai purity yang 

dihasilkanpun semakin baik. Hasil eksperimen menujukkan bahwa parameter 

jumlah cluster (k) sebesar 130 menghasilkan nilai purity yang paling baik, 

yakni sebesar 0,599.  

3) Pendeteksian informasi mengenai aktivitas pada kumpulan tweet dapat 

dilakukan dengan cara mengambil satu kata yang memiliki nilai terbesar 
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diantara kata lainnya di setiap centroid akhir yang dihasilkan oleh algoritma 

K-Means untuk setiap cluster yang terbentuk. 

5.2. Saran  

Adapun saran untuk pengembangan yang lebih lanjut dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Perlu dilakukan proses text preprocessing yang lebih baik agar data yang 

dihasilkan jauh lebih berkualitas, banyak cara yang bisa dilakukan seperti 

membuat kamus kata baku, membuat daftar stop word yang lebih lengkap, 

dan melakukan pendataan terhadap karakter-karakter khusus yang harus 

dihilangkan. Hal-hal tersebut perlu dilakukan dengan lebih baik lagi agar 

proses text preprocessing pun menjadi semakin baik pula. 

2) Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap penggunaan algoritma 

klasifikasi dan clustering lainnya sebagai perbandingan untuk hasil klasifikasi 

dan clustering yang lebih baik, yakni dengan akurasi dan kualitas yang lebih 

baik pula.  

 


