
3. METODE PENELITIAN 

3.1 Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan dataset sebanyak 500 dataset yang didapatkan dari aplikasi e-commerce 

Shopee pada situs website google playstore. Pengambilan dataset dilakukan dengan menggunakan teknik 

web scraping dari reviewer pengguna aplikasi e-commerce Shopee. Adapun tahapan scraping dataset 

menggunakan tools web scraping sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1 berikut. 

 
Gambar 1. Tahapan Scraping Dataset 

3.2 Preprocessing Data 

 Pada  proses ini data yang telah didapatkan akan melewati proses preprocessing terlebih dahulu agar 

mendapatkan bentuk data yang siap diproses oleh data mining.   



 
Gambar 2. Tahapan Preprocessing Data 

3.3 Klasifikasi 

 Proses klasifikasi dalam penelitian ini menggunakan aplikasi orange dan metode Naive Bayes dan K-

Nearest Neighbor (KNN). Naive Bayes merupakan salah satu algoritma pembelajaran mesin probabilistik 

berdasarkan teorema bayes, yang biasa digunakan dalam berbagai macam tugas klasifikasi (Ratnawati 

2018).   

Bentuk umum teorema bayes adalah sebagai berikut:  

 

𝑃 ((H|X)  =  
𝑃((H|X). P(H)

𝑃(𝑋)
 

Keterangan: 

X = Data dengan kelas yang belum diketahui.  

H = Hipotesa data X merupakan suatu kelas spesifik. P(H|X) = Probabilitas hipotesis H berdasarkan kondisi 

X (posterior probability)   

P(H) = Probabilitas hipotesis H (prior probability). 

 

Sedangkan metode K-Nearest Neighbor (KNN) adalah metode yang digunakan untuk  klasifikasi 

terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut (Septian, 

Fahrudin, and Nugroho 2019). Metode ini bertujuan untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan 

atribut dan training sample. Untuk dapat menghitung jarak antara dua titik x dan y bisa digunakan jarak 

Euclidean, sebagai berikut:  
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yang mana X1, 1 = 1, 2, adalah atribut kategori, dan n1j, n1 mewakili frekuensi yang sesuai.  

3.4 Word Cloud 

 Word cloud adalah metode text mining yang menampilkan grafis dari frekuensi kata yang lebih 

menonjolkan kata-kata yang lebih sering muncul dalam teks sumber. Semakin besar ukuran kata dalam 

visual, maka semakin umum kata tersebut dalam dokumen (Alamsyah and Zuhri 2017). 

3.5 Validasi dan Evaluasi 

 Proses validasi pada penelitian ini menggunakan teknik cross validation sebanyak 10 kali lipat untuk 

memproses data training dan data testing. Kemudian dalam proses evaluasi menggunakan confusion matrix 

untuk mengukur dan melihat nilai accuraccy, precision, recall, dan calibration plot untuk mengetahui hasil 

F1 Score 

 


