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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian Sistem Prediksi Tingkat Kematangan Emosional Pada 

Media Sosial Twitter Dengan menggunakan Algoritma C4.5 adalah sebagai berikut. 

1. Atribut-atribut yang terdapat pada Linguistic Inquiry and Word Count (LIWC) tool 

dan MRC Psycholinguistic Database dapat diterapkan dalam memprediksi tingkatan 

emosi seseorang pada aktivitasnya di Twitter. LIWC dan MRC dapat dilihat dari apa 

yang akun tersebut tweet. Dari tweet tersebut dapat diproses dan menjadi acuan untuk 

klasifikasi ke dalam kategori tingkat kematangan emosi, dari tweet tersebut pula 

muncul 15 atribut dari LIWC dan MRC yang mempengaruhi hasil dari prediksi dalam 

penelitian ini, ke-15 atribut itu adalah hastag, kata ganti kedua, kata ganti ketiga, 

token ratio, swear word, family word, friend word, emosi senang, emosi marah, 

adverb, causation word, hear word, motion word, space word, dan time word. 

2. Dengan menggunakan pohon keputusan yang menerapkan algoritma C4.5, 

menggunakan 15 atribut dari LIWC dan MRC, serta mengacu pada hasil psikotes x-

foundation, penelitian ini berhasil mendapatkan akurasi sebesar 71.01%. Pada pohon 

keputusan ini, perbedaan yang cukup terlihat antara tingkat kematangan emosi yang 

tidak stabil (kategori satu) dengan yang sangat stabil (kategori 4) ialah penggunaan 

kata Swear Word atau kata-kata kasar. Hal ini sekiranya sudah dapat dijadikan acuan 

dalam melihat ciri-ciri aktivitas akun yang memiliki tingkat kematangan emosi 

tertentu. 

3. Aplikasi dalam penelitian ini berhasil memperlihatkan hasil dari prediksi tingkat 

kematangan emosi seseorang di media sosial Twitter. Dengan memasukkan username 

akun Twitter, sistem akan melakukan crawling data dengan menggunakan API 

Twitter untuk mendapatkan tweet, lalu melakukan preprocessing, melakukan 

pembobotan dengan mengacu pada atribut LIWC dan MRC, lalu melakukan proses 

prediksi sesuai dengan pohon keputusan yang telah dibuat dan aplikasi akan 

menampilkan hasil prediksi beserta atribut apa saja yang mempengaruhi prediksi 

tersebut. 

 



 

Nur Hadi Kusumo, 2016 
PREDIKSI TINGKAT KEMATANGAN EMOSIONAL SESEORANG MELALUI AKTIVITAS DI MEDIA SOSIAL 
TWITTER MENGGUNAKAN ALGORITMA C4.5 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

1.2 Saran 

Berikut merupakan saran pada penelitian ini untuk pengembangan lebih lanjut. 

1. Perlu mengumpulkan lebih banyak akun twitter yang sesuai dengan hasil psikotes 

agar nilai akurasi dan prediksi menjadi lebih baik lagi. 

2. Perlu dilakukannya penelitian lain dengan tujuan untuk menguji validasi lanjutan 

terhadap hasil prediksi dengan hasil psikotes. 

3. Perlu dilakukan penelitian untuk kasus yang sama dengan menggunakan algoritma 

klasifikasi yang lain kemudian membandingkan hasilnya dengan algoritma C.45. 

4. Perlu dilakukan penelitian untuk kasus yang sama dengan menggunakan teknik lain 

dalam perhitungan bobot teks dan membandingkannya dengan Linguistic Inquiry and 

Word Count (LIWC) tool dan MRC Psycholinguistic Database. 

 


