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PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Komunikasi yang efektif adalah sarana utama agar tercapainya tujuan dari

suatu diskusi, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan

tersebut. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini merupakan hasil analisis

terhadap beberapa forum diskusi online maupun website yang meyediakan fitur

komentar sebagai sarana diskusi pembaca. Hasil pembangunan model untuk

meng-cluster komentar yang memiliki nilai kemiripan siginifikan ditinjau dari

beberapa parameter ukur. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akurasi pembentukan cluster otomatis/ well separated cluster nilai terbaik

diperoleh pada pengujian terhadap 51 data komentar diperoleh sebesar 7,05

dan nilai terburuk diperoleh dari pengujian terhadap dataset sebanyak 27

komentar maupun 17 komentar.

2. Hasil well separated cluster sangat dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya

tahapan proses cluster.

3. Akurasi ketepatan meng-cluster komentar yang memiliki nilai kemiripan

signifikan berdasarkan pengujian validitas eksternal juga diperoleh pada

pengujian terhadap 51 komentar dengan nilai F-Measure sebesar 0,89 dan

nilai terburuk diperoleh pada pengujian terhadap 27 komentar dengan nilai F-

Measure sebesar 0,31.

4. Dengan dua pendekatan euclidean distance dan cosine similarity untuk

pengukuran jarak kemiripan antar komentar, cosine similarity memiliki nilai

ketepatan yang lebih tinggi dibandingkan euclidean distance.

5. Keseluruhan tahapan akhir proses clustering maupun otomatisasi jumlah

cluster, tahapan pre-processing juga sangat mempengaruhi ketepatan maupun

akurasi hasil yang diperoleh.
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6. Penggunaan algoritma CLHM dapat digunakan untuk pengelompokan

komentar pada forum diskusi online dan penerapan metode Hill Climbing

dapat digunakan untuk membentuk jumlah cluster secara otomatis.

6.2 Saran

Penelitian mengenai text mining merupakan salah satu penelitian yang

sedang berkembang pesat saat ini seiring dengan berkembangnya teknologi

informasi. Mengenai penelitian ini, masih terdapat celah yang dapat dikoreksi

maupun ditingkatkan untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal. Berikut

adalah bebrapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Pada tahapan pre-processing, proses stemming maupun normalisasi kata tidak

baku belum terlalu optimal diterapkan sehingga masih ditemui kata-kata tidak

diproses dengan benar, terlebih pada pemrosesan kata-kata asing.

2. Untuk pencarian kecocokan antar komentar penelitian ini juga belum

menerapakan kesamaan dari sinonim kata maupun makna kata. Sehingga

untuk penelitian selanjutnya diharapkan, kemiripan antar komentar dapat

melibatkan sinonim kata dan persamaan makna kata.

3. Diharapkan agar pengelompokkan komentar ini dapat diaplikasikan langsung

pada forum diskusi sekaligus mencari kecocokan antara komentar yang

memuat pertanyaan dan komentar yang memberi tanggapan.


