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ABSTRAK 

 
Pada tahun 2018 masyarakat Riau menyelenggerakan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Riau untuk masa jabatan 2018-2023. Pada pilkada ini terdapat empat  

calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub). Dalam pra-pelaksanaan maupun 

pelaksanaannya, banyak opini masyarakat yang berkembang kepada setiap calon gubernur Riau 2018, 

baik itu menggunakan media sosial atau pun media konvensional. Salah satu media sosial yang 

digunakan untuk menuangkan opini oleh masyarakat adalah Twitter. Pengguna Twitter di Indonesia 

merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Karena berdasarkan data yang dirilis eBizMBA pada 

tahun 2017, Indonesia masuk dalam 10 negara di dunia dengan jumlah kunjungan pengguna yang 

tinggi ke laman Twitter. Mulai 1 Juli 2017, Twitter menempati peringkat ketiga Website Jejaring 

Sosial terpopuler dengan rata-rata kunjungan 400 juta kali dalam satu bulan. maka twitter juga 

dimanfaatkan oleh instansi ataupun wirausaha untuk meninjau pendapat pengguna mengenai program-

program pemerintah yang sedang berjalan, isu-isu yang sedang beredar di masyarakat atau pun sebagai 

media kampanye politik. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan dipergunakan adalah data 

Twitter dengan  keyword mention ke akun resmi cagub Riau 2018 “Paslon Gubernur 1, Paslon  

Gubernur 2, Paslon Gubernur 3, Paslon Gubernur 4” yang dibagi menjadi data latih dan data uji serta 

dibagi sentiment menjadi 3 kelas, yaitu positif, negatif, dan netral dengan menggunakan metode K-

nearest neighbor (KNN) dan Naïve Bayes Classifier (NBC)  pada metode NBC untuk klasifikasi data 

Paslon 1, mendapatkan akurasi mencapai 89.8%. Dalam penelitian ini juga dapat diketahui metode 

NBC lebih tinggi akurasinya untuk klasifikasi sentimen dibandingkan dengan metode KNN yang 

hanya mendapatkan akurasi tertinggi mencapai 86.0%. 
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