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 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil yang didapat setelah melakukan penelitian ini, 

dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah diuraikan pada 

pendahuluan. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Algoritma K- Nearest Neighbor (KNN) berhasil mengklasifikasikan 

data tweet ke dalam jenis emosi yang telah ditentukan seperti: (1) 

senang, (2) sedih, (3) marah, (4) muak, (5) takut dan (6) netral. 

Untuk melakukan klasifikasi tweet menggunakan KNN, tweet yang 

didapat perlu melalui praproses meliputi penghapusan karakter yang 

tidak diperlukan, penghapusan kata kotor atau umpatan, stemming 

dan penghapusan stopwords untuk menghasilkan data latih yang baik 

sehingga dapat menghasilkan data uji yang baik pula. Setelah tweet 

sudah melalui praproses, data diubah dalam bentuk vektor dengan 

cara diberi bobot tiap katanya, kemudian tiap vektor diukur 

ketetanggaannya dengan vektor yang lain menggunakan cosine 

similarity. Kemudian tweet diklasifikasikan sesuai dengan kelas 

emosi yang telah ditentukan menggunakan KNN. Tweet yang telah 

diklasifikasikan emosinya akan memberikan rekomendasi judul lagu. 

Data rekomendasi judul lagu didapatkan penulis melalui survei 

secara daring menggunakan layanan Google Form yang dibagikan 

secara umum dan juga mengambil data judul lagu dari situs 

allmusic.com. 

2. Hasil klasifikasi menggunakan KNN menunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Hasil rata-rata nilai akurasi, presisi, recall dan F–Measure pada 

setiap nilai k 

Nilai k Akurasi (%) Presisi (%) Recall (%) F- Measure 
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1 88,67 62,28 61,67 0,615 

2 89,67 71,26 66,67 0,675 

3 91,33 74,06 73,33 0,729 

4 92 75,60 75,83 0,749 

5 91,33 74,92 74,17 0,732 

10 92 74,81 73,33 0,735 

20 95 83,85 85 0,841 

Bila seluruh rata-rata akurasi, presisi, dan recall dirata-ratakan 

secara keseluruhan, didapatkan hasil rata-rata akurasi sebesar 

91,42%, rata-rata presisi 73,82%, rata-rata recall 72,85% dan rata-

rata F–Measure 0,725. 

3. Dengan melihat berbagai skenario eksperimen yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa hasil terbaik KNN didapat pada k=20 

dengan rata-rata akurasi sebesar 95%, rata-rata presisi 83,85%, rata-

rata recall 85% dan rata-rata F – Measure 0,841. Tinggi rendahnya 

nilai akurasi, presisi dan recall dipengaruhi oeh seberapa nilai k yang 

diambil secara acak. Pada penelitian ini semakin besar nilai k tidak 

menjadi indikator semakin besarnya nilai akurasi, presisi dan recall 

dan  F - Measure.  

5.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

saran untuk penelitian selanjutnya adalah: 

1. Pengambilan data tweet dapat dilakukan lebih lama dengan data 

yang lebih banyak agar data yang diperoleh lebih variatif dan 

berjumlah lebih besar. 

2. Eksperimen dapat dilakukan dengan scenario yang lebih banyak 

seperti dengan pengambilan nilai k yang lebih banyak agar analisis 

hasil yang dilakukan lebih baik. 

3. Perangkat lunak untuk identifikasi emosi dan rekomendasi lagu perlu 

dikembangkan agar lebih menarik dan lebih informatif bagi 

pengguna seperti menambahkan API Spotify pada sistem dan 

membuat sistem berbasis web. 
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4. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan analisis sematik pada data 

tweet. 

5. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur 

analisis emosi yang lebih mendalam dan layanan untuk penanganan 

emosi tertentu melalui kerjasama dengan pakar psikologi. 

6. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menganalisis data audio 

rekomendasi lagu, dan sistem dapat memilah lagu yang membawa 

pengaruh buruk bagi pengguna. 

 


