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BAB III 

RANCANGAN PENELITIAN 

3.1 Metode pengumpulan data 

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dan informasi yang dapat 

digunakan untuk menunjang dalam proses  penelitian, dengan proses pengumpulan 

data dilakukan dengan cara seperti berikut ini. 

 

3.1.1 Studi Pustaka 

Pada tahap pengumpulan data dengan studi pustaka ini penulis mengumpulkan 

teori-teori yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir sebagai bahan untuk 

melengkapi penelitian ini. Sumber teori berasal dari buku referensi, hasil penelitian 

(jurnal dan skripsi) dan artikel-artikel terkait. Selain itu peneliti juga mengunjungi 

beberapa situs laman web resmi terkait aplikasi natural language processing, text 

mining, preprocessing, python, algoritma. Term Frequency, Inverse Document 

Frequency (TF-IDF) dan Multilayer Perceptron (MLP) Neural Network. 

 

3.1.2 Penelitian Terkait 

Berikut ini beberapa penelitian relevan tentang Analisis Sentimen mengenai 

Undang-Undang Ciptakerja Omibus law di Twitter menggunakan ekstraksi TF-IDF 

(Term Frequency and Inverse Document Frequency) dan Metode Multilayer 

Perceptron. Pada tahun 2018 Heriwijayanti et al,. 2018 melakukan penelitian 

dengan topik Klasifkasi berita online dengan menggunakan pembototan TF-IDF 

dan Consine Similiarity. Dari Penelitian ini didapatkan Hasil akurasi 84%. 

Tahun 2020 Amalia, Chindy, dan Sibaroni, Yuliant melakukan penelitian dengan 

judul Analisis Sentimen Data Tweet Menggunakan Model Jaringan Saraf Tiruan 

Dengan Pembobotan Delta Tf-Idf. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

Pembobotan Delta TFIDF lebih baik dibandingkan dengan TFIDF biasa, terlihat 
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dari hasil akurasi seluruh skenario, Delta TF-IDF mendapatkan hasil akurasi 

tertinggi yaitu 70.6% dan TFIDF sebesar 68.5% (Amalia, 2020). 

Tahun 2019 Faqi Syadid melakukan penelitian dengan topik Analisis Sentimen 

Komentar Netizen Terhadap Calon Presiden Indonesia 2019 Dari Twitter 

Menggunakan Algoritma Term Frequency-Invers Document Frequency (TF-IDF) 

dan Metode Multi Layer Perceptron (MLP) Neural Network. Hasil dari penelitian 

ini mengatakan bahwa term frequency-invers document frequency dan metode 

Multilayer Perceptron dapat diimplementasikan untuk analisis sentimen dan 

didapatkan nilai akurasi tertinggi pada skenario 3 mencapai 88% (Faqi Syadid, 

2019). 

Tabel 3.1. Penelitian Terkait 

No Judul 

penelitian 

Peneliti Tahun Metode Perbandingan 

1 Klasifkasi berita 

online dengan 

menggunakan 

pembototan TF-

IDF dan Consine 

Similiarity 

Heriwijayanti 

et al,. 2018 

2018 TF-IDF 

dan 

Naive 

Bayes 

Dataset yang 

digunakan 

berbeda dan 

metode salah 

satunya berbeda 

2 Analisis 

sentimen data 

Tweet  

Amalia cindy, 

dan sibaroni 

Yuliant 

2020 Model 

jaringan 

saraf 

tiruan 

dengan 

pembobo

tan Delta 

TF-IDF  

Dataset berbeda 

yang berbeda 

dan jumlah hiden 

layer yang 

berbeda. 
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3 Analisis 

sentimen 

komentar 

Warganet 

terhadap calon 

presiden 

Indonesia Tahun 

2019 Dari 

Twitter 

Faqi Syadid 2019 Multilaye

r 

Perceptr

on dan 

TF-IDF 

Perbedaan 

dataset, Jumlah 

hidden layer 

 

3.1.3 Akusisi dataset 

Pada penelitian ini data yang digunakan adalah data Tweet yang diambil pada server 

Twitter, dengan memanfaatkan fasilitas aplikasi RapidMiner. Yang digunakan 

untuk mengambil data Tweet dari server Twitter kemudian datanya dikumpulkan 

kedalam sebuah file dengan format xlsx.  

Pada saat melakukan pengumpulan data Tweets, penulis menggunakan kata kunci 

berdasarkan dengan topik yang diangkat yaitu “Omnibus law”, Kemudian proses 

pengambilan data Tweet diambil dari pengguna Twitter yang memiliki Tweet yang 

sesuai dengan kata kunci menggunakan Aplikasi data Mining yaitu RapidMiner 

Studio. Kemudian server Twitter akan memberikan data Tweet yang sesuai kata 

kunci, selanjutnya data Tweet didapat dari server Twitter dapat dan kemudian dapat 

di proses pada tahapan seanjutnya. 

 

3.2 Analisis permasalahan 

Setelah  mendapatkan data dari studi pustaka dan penelitian sejenis sebelumnya 

pada tabel 3.1. maka Maka penulis mendapatkan sebuah pokok permasalahan yaitu 

mengimplementasikan Analisis sentimen pada Twitter mengenai undang-undang 

Omnibus law menggunakan Multilayer Perceptron dengan ekstraksi fitur tf-idf 

(term frequency and inverse document frequency) untuk menentukan analisis 
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sentimen pada Twitter sehingga dapat diketahui hasil sentimen tersebut berisi 

positif, negatif bahkan nilai akurasi nya.  

Metode yang diajukan penulis untuk menentukan Analisis sentimen pada Twitter 

mengenai undang-undang Omnibus law menggunkan Multilayer Perceptron 

dengan ekstraksi fitur tf-idf (term frequency and inverse document frequency) 

dengan beberapa proses, dimana proses yang dilakukan adalah sebagai berikut, 

pengumpulan Tweet dari publik pengguna Twitter, selanjutnya memasuki tahap 

pre-processing, hasil dari pre-processing dilakukan perhitungan bobot pada setiap 

term menggunakan TF-IDF, selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan 

algoritma Multilayer Perceptron neural network pada tahap ini dilakukan untuk 

mengklasifikasikan menjadi 2 kategori sentimen yaitu positif dan negatif. Setelah 

didapat hasil sentimen selanjutnya akan dihitung tingkat akurasi. 

 

3.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini, penulis akan melakukan perancangan sistem dalam menerapkan 

masing-masing metode pada sistem analisis sentimen yang akan digunakan dalam 

penelitian.  

 

3.3.1 Pelabelan  

Pemberian label pada dataset yang sudah di crawling, dari 505 data Tweet yang 

didapatkan yang dapat digunakan setelah di processing dan kemudian lakukan 

pelabelan adalah sebanyak 504 data Tweet, Label yang diberikan hanya berupa 

positif dan negatif dengan jumlah masing-masing adalah 50%, Berikut contoh data 

Tweet yang diberikan pelabelan. 

Tabel 3.2 Contoh pelabelan pada teks Tweet 

Tweet Sentimen 

Investor singapura sambut positif 

Omnibus law  

Positive 



 

 

20 

 

Omnibus law mempermudah nelayan 

indonesia 

Positive 

Cuma gara-gara kelompok mahasiswa 

alay bikin konten tiktok alay gini 

netijen indonesia memandang kecil 

gerakan mahasiswa 

Negative 

Huru-hara Omnibus law sesuai dengan 

motto tabloid media umat dengan 

konsep return khilafah 

Negative 

 

Tabel diatas adalah merupakan sample dari dataset yang akan digunakan pada 

penelitian, pada penelitian ini data yang diambil berdsarkan dengan tanpa berpihak 

pada pihak manapun, untuk dataset yang memliki bahasa selain bahasa Indonesia 

penulis melakukan perubahan atau transalasi secara manual ke dalam bahasa 

Indonesia, contoh besarnya adalah bahasa daerah, sebelum dilakukan pelabelan 

sehingga dapat diketahui sentiment apa yang terdapat pada data Tweet tersebut 

sehingga data dapat di proses ke tahapan selanjutnya. 

 

3.3.2 Preprocessing 

Preprocessing terdiri dari lima proses yaitu cleansing, tokenisasi, case folding, 

penghilangan stopword, dan stemming. 

 

 

Gambar 3. 1. Preprocessing 
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a. Cleansing 

Dilakukan untuk menghilangkan delimiter koma (,), titik(.), selirih tanda baca 

dalam komentar, angka dalam Tweet dan komponen khas lainnya yang ada pada 

Tweet, seperti username (@username), URL, karakter, emtoicon, maupun 

hashtag (#), karena hal tyersebut tidak mempengaruhi apapun dalam melakukan 

proses analisis sentimen, lalu komponen tersebut akan dihilangkan dengan 

tujuan untuk mengurangi noise. Berikut contoh dari Tweet yang didapat: 

Tabel 3. 3. Contoh Cleansing 

Teks Tweet Hasil Cleansing 

"@adv_supyadi @panca66 

Karena Omnibus law pak, 

para pengusaha takut ke 

indonesia" 

Karena Omnibus law pak para 

pengusaha takut ke indonesia 

@msaid_didu @PDemokrat 

Dulu pas Omnibus law diam... 

ulama di zolimi diem.. e saat 

partai nya di acak2 baru bilang 

akal sehat 

Msaid didu PDemokrat Dulu pas 

Omnibus law diam ulama di zolimi 

diem e saat partai nya di acak2 

baru bilang akal sehat 

 

b. Tokenisasi 

Tokenisasi merupakan proses yang dilakukan untuk memisahkan deretan kata 

didalam sebuah kalimat, paragaraf atau halaman menjadi token atau potongan 

kata kata tunggal atau disebut juga dengan termmed word  dan pada saat 

bersamaan, tokenisasi juga berfungsi untuk membuang beberapa karakter 

tertentu yang dianggap sebagai tanda baca. Adapun contoh dari data Tweet yang 

didapat seperti pada tabel 3.3 berikut ini: 
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Tabel 3. 4. Contoh Tokenisasi 

Teks Tweet Hasil Tokenisasi 

Karena Omnibus law pak para 

pengusaha takut ke indonesia 

‘karena’ omnibus’ 

‘law’ ‘pak’ ‘para’ 

‘pengusaha’ ‘takut’ 

‘ke’ ‘indonesia’ 

Msaid didu PDemokrat Dulu pas 

Omnibus law diam ulama di zolimi diem 

e saat partai nya di acak2 baru bilang 

akal sehat 

‘Msaid’ ‘didu’ 

‘Pdemokrat’ ‘Dulu’ 

‘pas’ ‘omnibus’ ‘law’ 

‘diam’ ‘ulama’ 

‘dizolimi’ ‘diem’ ‘e’ 

‘saat’ ’partai’ ‘nya’ ‘di’ 

‘acak2’ ‘baru’ ‘bilang’ 

‘akal’ ‘sehat’ 

 

c. Case folding 

Case Folding dilakukan untuk mengubah seluruh ukuran huruf pada kata 

menjadi bentuk ukuran huruf yang sama. Karena tidak semua Tweet konsisten 

dalam penggunaan ukuran huruf, Case Folding dilakukan dengan mengubah 

kata menjadi lower case atau huruf kecil. Adapun contoh case folding dari data 

Tweet yang telah didapat seperti pada tabel 3.4  berikut ini: 
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Tabel 3. 5. Case Folding 

Teks Tweet Hasil Case Folding 

Karena Omnibus law pak para 

pengusaha takut ke indonesia 

karena Omnibus law 

pak para pengusaha 

takut ke indonesia 

Msaid didu PDemokrat Dulu pas 

Omnibus law diam ulama di zolimi diem 

e saat partai nya di acak2 baru bilang 

akal sehat 

msaid didu pdemokrat 

dulu pas Omnibus law 

diam ulama di zolimi 

diem saat partai nya di 

acak2 baru bilang akal 

sehat 

 

d. Penghilangan Stopword 

Tahapan Stopword, adalah proses menghapus kata kata yang dianggap tidak 

penting dan tidak berpengaruh terhadap proses kategorisasi.Contohnya adalah 

kata penghubung seperti ‘dan’, ‘atau’, ‘di’, ‘ke’, dan seterusnya. Adapun 

langkah-langkah dalam melakukan stopword adalah sebagai berikut :  

● Hasil dari tahapan tokenisasi berupa kata per kata akan dijadikan 

masukan.  

● Setiap kata akan dibandingkan dengan kata-kata yang ada pada  database 

stopwords.  

● Apabila kata yang dibandingkan terdapat sama, maka kata tersebut akan 

dihapus. Namun jika tidak sama maka kata tersebut tidak dihapus. 
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Adapun contoh dari penghilangan Stopword dari data Tweet yang telah didapat 

adalah sebagai berikut ini. 

Tabel 3. 6. Contoh Stopword 

Teks Tweet Hasil Stopword 

Karena Omnibus law pak para 

pengusaha takut ke indonesia 

karena Omnibus law 

pak para usaha takut  

indonesia 

msaid didu pdemokrat dulu pas 

Omnibus law diam ulama di zolimi diem 

e saat partai nya di acak2 baru bilang 

akal sehat 

msaid didu pdemokrat 

dulu pas Omnibus law 

diam ulama zolim 

diem e saat partai nya 

acak2 baru bilang akal 

sehat 

 

e. Stemming  

Tahapan Stemming, adalah proses untuk mengubah kata yang berimbuhan 

menjadi stem (kata dasar) dari kata hasil stopword. Tahapan stemming dilakukan 

menggunakan algoritma nazief dan adriani dijelaskan  berikut: 

a. Langkah pertama adalah memeriksa apakah kata tersebut merupakan akar 

kata (root) terdapat dalam daftar akar kata (root). Jika kata tersebut 

merupakan akar kata, maka proses dihentikan pada tahap pertama ini. 

b. Menghilangkan Inflection Suffixes (“-lah”, “-kah”, “-ku”, “-mu”, atau “-

nya”). Jika kata berupa particles (“-lah”, “-kah”, “-tah” atau “-pun”) maka 

langkah ini diulangi lagi untuk menghapus Possesive Pronouns (“-ku”, “-

mu”, atau “-nya”). 

c. Menghilangkan derivational suffix (imbuhan turunan). Hilangkan imbuhan 

-i, -kan, -an. 
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d. Menghilangkan derivational prefix (awalan turunan). Hilangkan awalan be-

, di-, ke-, me-, pe-, se- dan te-. 

e.  Bila dari langkah 4 di atas belum ketemu juga. Maka lakukan analisis 

apakah kata tersebut masuk dalam tabel diambiguitas kolom terakhir atau 

tidak. 

f.  Bila dari langkah 4 di atas belum ketemu juga. Maka lakukan analisis apakah 

kata tersebut masuk dalam tabel diambiguitas kolom terakhir atau tidak. 

g. Bila semua proses di atas gagal, maka algoritma mengembalikan kata 

aslinya. 

Adapun contoh dari stemming dari data Tweet yang telah didapat adalah sebagai 

berikut ini: 

Tabel 3. 7. Contoh Stemming 

Teks Tweet Hasil Stemming 

Karena Omnibus law pak para 

pengusaha takut ke indonesia 

karena Omnibus law pak para 

usaha takut  indonesia 

Msaid didu PDemokrat Dulu pas 

Omnibus law diam ulama di 

zolimi diem e saat partai nya di 

acak2 baru bilang akal sehat 

msaid didu pdemokrat Dulu pas 

Omnibus law diam ulama zolimi 

diem saat partai acak baru bilang 

akal sehat 

 

3.3.3 Data Split 

Pada penelitian ini data set akan dibagi menjadi dua bagian yaitu data set uji dan 

data latih, dalam hal ini teknik yang digunakan adalah teknik train test split yang 

mana pada penelitian ini modul yang digunakan adalah modul Sckit learn pada 

bahasa pemrograman python untuk mengimplementasikannya, berikut adalah cara 

untuk penerapannya : 
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Gambar 3.2 Penerapan Train test split pada data split 

Pada gambar tersebut data tes dan data uji dibagi menjadi 70% data latih dan 30% 

data uji, dimana random state yang digunakan adalah berjumlah 45, data uji dan 

data latih akan dibagi secara acak, setiap kali data yang sama digunakan untuk 

pengujian, data uji akan memiliki 45 data yang berbeda dari setiap pengujian. 

 

3.3.4 Analisis senimen 

Pada tahap ini akan dilakukan dua buah proses yaitu proses ekstraksi fitur Tf-Idf 

dan klasifikasi menggunakan  algoritma Multilayer Perceptron. 

 

3.3.4.1 Ekstraksi fitur TF-IDF 

Pada proses ekstraksi dengan tf-idf  dilakukan untuk mengubah term menjadi 

blangan numerik yang nantinya akan di proses sebagai data latih dan data uji yang 

mana pada penelitian ini digunakan modul sklearn pada python, berikut source code 

yang digunakan dapat dilihat pada gambar 3.7 berikut ini : 

 

Gambar 3.3 Ekstraksi fitur tf-idf  

Pengubahan term dilakukan sesuai dengan jumlah dokumen test pada data set, yang 

pada penelitian ini yang menjadi nilai X (input node) yang merupakan  teks yang 

telah di prossesing dari data set menjadi Y(Output node) yang merupakan sentimen 

negatif dan positif, berkut ini adalah tahapan ekstraksi fitur tf-idf yang dilakukan 

dari beberapa sampel penelitian. 

A = “Investor singapura sambut positif Omnibus law” 

B = “Omnibus law mempermudah nelayan indonesia” 
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C = “Cuma gara-gara kelompok mahasiswa alay bikin konten tiktok alay gini 

netijen indonesia memandang kecil gerakan mahasiswa” 

D = “Huru-hara Omnibus law sesuai dengan motto tabloid media umat dengan 

konsep return khilafah” 

Dari Dokumen tersebut kemudian akan di ekstrak nilai tf-idf nya menggunakan 

persamaan 5, dan hasil dari ekstraksi tersebut akan di tampilkan pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 3.8 Sampel ektraksi fitur tf-idf 

term  TF  df  𝐷 

𝑑𝑓  

IDF  𝑊𝑑𝑡 = 𝑇𝐹𝑑𝑡 ∗𝐼𝐷𝐹𝑓𝑡  

  A  B  C  D  A  B  C  D  

Investor 0  0  0  1  1  4  0,492  0  0  0  0,492  

tiktok 0  0  1  0  1  4  0,492 0  0  0,492  0  

indonesia 1  0  0  0  1  4  0,492  0,492 0  0  0  

law 1  1  0  0  2  2  0,402  0,301  0,402  0  0  

singapura 0  0  1  0  1  4  0,492 0  0  0,492 0  

sambut 1  0  0  0  1  4  0,492 0,492 0  0  0  

omnibus 0  0  0  1  1  4  0,492 0  0  0  0,492 

Law 1  0  0  0  1  4  0,402 0,492 0  0  0  

nelayan 0  2  0  0  1  4  0,492 0  1,204  0  0  

indonesia 0  0  0  1  1  4  0,492 0  0  0  0,492 

alay 1  0  0  0  1  4  0,492 0,492 0  0  0  

Cuma 0  0  0  1  1  4  0,402 0  0  0  0,492 

Omnibus 2  0  0  0  1  4  0,492 1,204  0  0  0  

mempermudah 0  0  0  1  1  4  0,492 0  0  0  0,492 

konten 0  0  0  1  1  4  0,492 0  0  0  0,492 

gara 0  0  1  0  1  4  0,492 0  0  0,492 0  
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mahasiswa 0  0  1  0  1  4  0,492 0  0  0,492 0  

gara 0  0  0  1  1  4  0,492 0  0  0  0,492 

alay 0  0  0  1  1  4  0,492 0  0  0  0,492 

positif 0  0  0 0  1 4  0,492 0 0,771  0  0,492 

gini 1  0  0 0  1 4  0,492 0 0  0,492 0  

netijen 1  0  0 0  1 2  0,492 0 0  0,492 0,492 

konsep 0  1  0 0  1 4  0,492 0 0  0  0,492 

return 1  0  0 0  1 4  0,492 0 0  0  0  

kecil 0  0  0 1  2 4  0,492 0 0  0  0  

kelompok 1  0  0 0  1 4  0,492 0,492 0  0  0,492 

khilafah 0  0  0 0  1 4  0,492 0,492 0  0  0,492 

mahasiswa 0  2  0 1  1 4  0,492 0,492 0  0  0,492 

Huru 1  0  0 0  1 4  0,492 0,492 0  0  0  

motto 0  0  0 1  1 4  0,492 0,492 0  0,492 0,492 

memandang 2  0  1 0  2 4  0,492 0,492 0  0,492 0,492 

omnibus 0  0  1 1  1 4  0,492 0,492 0  0  0  

law 0  0  1 1  1 4  0,492 0 0,402  0  0  

hara 0  0  0 0  1 4  0,492 0 0  0  0,492 

sesuai 0  0  1 0  1 4  0,492 0 0  0,492 0,492 

gerakan 0  0  0 1  1 4  0,492 0 0  0,492 0 

dengan 0  0  1 1  1 4  0,492 0,492 0  0  0 

tabloid 2 0  0 1 2 4 0,492 0,492 1,204  0  0 

media 1 0 0 1 1 4 0,492 0,492 0  0 0 

umat 0 0 0 1 1 4 0,492 0,492 0  0 0 

dengan 1 1 1 0 1 4 0,492 0,492 0  0 0 

bikin 2 1 0 0 1 4 0,492 0,492 0  0 0,492 

Rata-Rata Hasil Ekstraksi TF-IDF 0,162 0,095 0,91 0,213 

 

 2.3.5.2 Algoritma Multilayer Perceptron 

Peneliti menggunakan algoritma Multilayer Perceptron sebagai algoritma untuk 

melakukan klasifikasi dalam analisis sentimen yang akan dilakukan pada data 
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Twitter mengenai undang-undang cipta kerja Omnibus law. Pada penerapannya 

algoritma ini penulis menggunakan modul Sckitlearn pada python, berikut adalah 

penerapan dari algoritma yang dapat di lihat pada gambar 3.4 berikut: 

 
Gambar 3.4 Penerapan Algoritma Multilayer Perceptron 

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa pada proses penerapan tersebut terdapat 

jumlah hidden layer berjumlah 4, dan fungsi aktivasi yang digunakan serta 

berfungsi sebagai optimasi yang digunakan dalam penelitian ini. Berikut 

keterangan yang di jelaskan pada tabel 3.8 berikut ini. 

 

Tabel 3.9 Keterangan penerapan Algoritma MLP 

Input 

layer   

Output   

Layer   

Node pada hidden layer (HL)   Fungsi  

Aktifasi   

Fungsi  

Optimasi   

Random   

State   HL 1   HL 2   HL 3   HL 4   

1   1   30   15   19   39   relu   relu   12   

Pada penelitian ini jumlah input layernya terdiri dari 1, output layer 1, sedangkan 

untuk node pada input dan output layer berjumlah sama dengan dataset yang 

dikumpulkan yaitu 220 data Tweet, pemilihan jumlah node pada hidden layer 

dilakukan secara random. Dan berikut ini adalah arsitektur MLP yang di rancang 

pada penelitian ini, dapat dilihat pada gambar 3.9. 

 

 
Gambar 3.5 Arsitektur Algoritma Multilayer Perceptron 
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Yang mana pada gambar tersebut dapat di jelaskan bahwa yang dijadikan sebagai 

input layer adalah variabel X dimana jumlah vektor inputan di input layernya 

adalah berjumlah 540 data, Sedangkan hidden layer yang dibentuk sesuai dengan 

keterangan pada tabel 3.8 sebelumnya seperti jumlah hidden layer beserta jumlah 

node pada setiap hidden layer.  

Adapun 𝑥0 pada input layer merupakan nilai bias dari vektor input yang akan 

diinput ke hidden layer P. Nilai bias digunakan sebagai acuan agar tidak terjadi 

stagnan pada saat melakukan proses pelatihan data pada setiap hidden layer. 

Begitu juga pada hidden layer lainnya juga memiliki nilai bias dapat dilihat 𝑃0, 

𝑄0, 𝑅0 dan 𝑆0 merupakan nilai bias pada setiap hidden layer yang dibentuk.  

Selanjutnya, vektor output dari lapisan tersembunyi adalah vektor output Y, di 

mana dan merupakan hasil dari klasifikasi menggunakan Multilayer Perceptrons. 

Hasil dari nilai output dan menentukan klasifikasi analisis emosional. Ketika nilai 

output = 0, hasil klasifikasi analisis emosional negatif. Nilai output> 0, hasil 

klasifikasi analisis sentimen positif. Ini karena fungsi aktivasi yang digunakan 

oleh fungsi relu.   

Alur dari algoritma Multilayer Perceptron mudah dipahami melalui operasi 

matematika. Oleh karena itu, berikut adalah sampel langkah-langkah untuk 

menghitung nilai Y atau output vektor data pelatihan (nilai X) menggunakan 

algoritma Multilayer Perceptron dengan lapisan tersembunyi. Diketahui 

Multilayer Perceptron 2-2-3 yang saat ini memproses training vector dari 

Ekstraksi fitur TF-IDF Dokumen A, B dan C [0,162, 0,095, 0,91, 0213] dapat 

dilihat pada tabel 3.7. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah relu function. 

Network ini mempunyai nilai bias [0.3  0.1] dan [0.2  0.5  0.1].   

Kemudian jika digambarkan maka bentuk dari arsitektur perhitungan  MLP dapat 

dilihat pada gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Aksitektur Multilayer Perceptron sampel perhitungan  

Lalu pada langkah berikutnya hitung nilai Y (output) dari sampel diatas. 

Fungsi aktivasi yang digunakan pada tahap ini adalah relu. Oleh karena itu, setiap 

nilai bersih negatif (Net1) akan menghasilkan nilai output Y = 1. Untuk nilai bersih 

antara 1 dan 0 (0 <Net <1), nilai output Y akan tetap menjadi nilai yang dihitung 

pada Net sebelumnya. Berikut ini adalah perhitungan nilai keluaran (Y) sampel 

pada penelitian ini. 

Net A    =  0,162*0.3 + 0.095*0.4 + 0.091*(-0.8)    

=  0.0486 + 0.038  -0,0728 

     =  0.0138   

YA  =  0.0138 

Net B     =  0.162*0.1 + 0.095*0.2 + 0.091*(-0.3)    

YB   =    0.0079 

Net Y1    =  0.162*0.2 + 0.0138*(-0.3) + 0.0079*0.9   

Y1   =   0.03537   

Net Y2   =    0.0138*(-0.6) + 0.079*(-0.1)     

    =   -0,01618  

Y2 = 0   

Net Y3 = 0.0138 *0.4 + 0.0079*1.2   

= 0.015  

Y3  = 0.015 
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Dari Hasil Perhitungan di atas didapatkan nilai output (Y) adalah sebagai berikut. 

𝑌! = 0.03537  (Klasifikasi bernilai Positif) 

𝑌8 = 0 (Klasifikasi bernilai negatif) 

𝑌A = 0.015 (Klasifikasi Bernilai positif) 

 

3.4 Flowchart 

Flowchart adalah gambaran tahapan dalam eksekusi suatu algoritma, dan algoritma 

tersebut secara sistematis digambarkan dalam bentuk flowchart. Dalam penelitian 

ini, memiliki beberapa flowchart, yaitu Flowchart Ekstraksi Fitur TFIDF, dan 

Flowchart Algoritma Multilayer Perceptron. 

 

3.4.1 Flowchart Ekstraksi fitur TF-IDF 

Flowchart ekstraksi ciri tfidf merupakan flowchart yang menggunakan nilai 

numerik untuk merepresentasikan langkah dalam proses ekstraksi teks. Diagram 

alir ekstraksi fitur tfidf  ditunjukkan pada Gambar 3.7 berikut ini: 

 
Gambar 3.7 Flowchart ekstraksi fitur TF-IDF 
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3.4.2 Flowchart Algoritma Multilayer Perceptron 

Flowchart Algoritma Multilayer Perceptron adalah penggambaran diagram alir 

yang menunjukkan tahapan yang dilakukan pada proses klasifikasi suatu dokumen. 

Flowchart Algoritma Multilayer Perceptron ditunjukkan pada gambar 3.8 Berikut 

ini. 

 
Gambar 3.8 Algotitma Multilayer Perceptron 
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3.5 Work Flow Analisis Sentimen 

Berikut ini adalah Work flow yang dilakukan dalam penelitian ini 

 

Gambar 3.9 Work flow Analisis sentimen  


