
BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 
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Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 

Berdasarkan Gambar 3.1 tahapan penelitian tugas akhir tentang Automatic 

Query Expansion (AQE) dan Search Result Clustering (SRClus) pada sistem temu 
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kembali Al-Qur’an meliputi tahapan-tahapan pengumpulan data, analisa, 

perancangan, implementasi,pengujian, kesimpulan dan saran. 

3.1 Studi Pustaka 

Tahap studi pustaka yaitu mempelajari konsep-konsep yang berkaitan 

dengan penelitian ini yaitu sistem temu kembali, tahapan Pre-Processing, Search 

Result Clustering, Automatic Query Expansion, dan terjemahan Al-Qur’an 

melalui literatur-literatur yaitu buku, jurnal-jurnal ilmiah ataupun artikel dokumen 

teks yang berkaitan. 

 

3.2 Pengumpulan Data  

Tahap pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data-data dan 

informasi yang dibutukan untuk penelitian. Tahap pengumpulan data ini meliputi 

pengumpulan korpus terjemahan Al-Qur’an dan thesaurus bahasa indonesia. 

Pengumpulan korpus penulis himpun dari penelitian terdahulu yaitu penelitian 

Imelda Sukma (Sukma, 2013) sedangkan thesaurus bahasa indonesia penulis 

himpun dari https://www.sinonimkata.com dan aplikasi android tesaurus 

indonesia. 

 

3.3 Analisa 

Tahap analisa melakukan analisis terhadap pembangunan sistem temu 

kembali yang mana dapat menerapkan Automatic Query Expansion (AQE) dan 

Search Result Clustering (SRClus) pada sistem temu kembali terjemahan Al-

Qur’an. Analisa ini terdiri dari analisa sistem dan juga analisa fungsional sistem. 

3.3.1 Analisa Proses 

Didalam tahap analisa sistem ini, akan dipaparkan tahapan Pre-procesing, 

tahapan ekspansi kueri, dan tahapan SRClus pada sistem temu kembali terjemahan 

Al-Qur’an. 

1. Analisa tahap indexing 

Pada tahapan ini, corpus yang telah dihimpun disimpan dan dilakukan 

tahapan indexing. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut: 

 

https://www.sinonimkata.com/
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a. Pre-processing  

Pre-processing corpus terjemahan Al-Qur’an merupakan proses 

mengubah kata atau kalimat terjemahan Al-Qur’an menjadi huruf kecil 

(case folding), memisahkannya menjadi potongan kata tunggal 

(tokenizating), lalu menghilangkan karakter tertentu seperti tanda baca 

(filtering). 

b. Stopwords 

Proses menghilangkan stopword pada terjemahan Al-Qur’an merupakan 

proses penghapusan term yang tidak memiliki arti atau tidak relevan. 

c. Stemming 

mengubah term terjemahan Al-Qur’an yang telah melewati tahapan 

Tokenization dan penghilangan stopword dimana masih melekat dalam 

term tersebut awalan, sisipan, dan akhiran. Proses stemming dilakukan 

dengan cara menghilangkan semua imbuhan (affixes) baik yang terdiri 

dari awalan (prefixes), sisipan (infixes), akhiran (suffixes) dan confixes 

(kombinasi dari awalan dan akhiran) pada kata turunan dengan 

menggunakan algoritma ECS. 

d. Pembobotan 

Memberikan bobot tiap kesamaan query dengan dokumen  terjemahan 

Al-Qur’an menggunakan metode TF-IDF 

2. Analisa tahap ekspansi kueri 

Pada tahapan ini, dihimpun term pada thesaurus bahasa indonesia untuk 

menjadi landasan ekspansi yang akan diperluas. Thesaurus yang dihimpun 

diambil dari situs http://www.sinonimkata.com dan aplikasi android 

thesaurus bahasa indonesia.  

3. Analisa tahap Search Result Clustering (SRClus) 

Pada tahapan ini, hasil pencarian terjemahan Al-Qur’an yaitu dokumen yang 

relevan terhadap query dilakukan proses clustering antar dokumen hasil 

pencarian menggunakan metode k-means dengan persamaan 2.7 dan 2.8 
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3.3.2 Analisa Fungsional Sistem 

Analisa fungsional sistem merupakan analisis fungsi-fungsi yang terdapat 

dalam pembangunan sistem temu kembali Al-Qur’an yang akan dibangun. analisa 

fungsional sistem terdiri dari penggunaaan Data Flow Diagram (DFD) dalam 

penggambaran alur proses pada sistem dan juga Entity Relationship Diagram 

(ERD) dalam penggambaran hubungan antar entitas dalam database yang akan 

dibangun nantinya. 

a) Data Flow Diagram (DFD) 

Pembangunan sistem temu kembali terjemahan Al-Qur’an ini digunakan 

diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus sistem 

temu kembali terjemahan Al-Qur’an dimana dapat membantu dalam 

memahami sistem temu kembali terjemahan Al-Qur’an secara logika, sehingga 

tergambarkan sistem temu kembali yang dibangun secara logis. 

b) Entity Relationship Diagram (ERD) 

Permodelan untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data sistem 

temu kembali terjemahan Al-Qur’an menggunakan ERD, didasari objek-objek 

yang berkaitan dengan basis data yang mempunyai hubungan antar relasinya. 

 

3.4 Perancangan  

 Proses perancangan merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses 

analisa selesai. Perancangan ini berisi tentang bagaimana perancangan database 

dan antar muka sistem temu kembali terjemahan Al-Qur’an  

a) Perancangan Database 

Perancangan database pada sistem temu kembali terjemahan Al-Qur’an ini 

terdiri dari tahapan pengumpulan data dan analis, rancangan konseptual, 

pemilihan MySql sebagai Database Management System (DBMS), 

perancangan database secara logika, perancangan database secara fisik dan 

implementasi sistem database. 
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b) Perancangan antar muka 

Perancangan antar muka yang dibangun pada sistem temu terjemahan Al-

Qur’an ini, meliputi perancangan struktur menu sistem dan juga perancangan 

tampilan pada tampilan user. 

 

3.5 Implementasi   

Setelah tahapan analisa dan perancangan, masuklah ke proses 

implementasi. Tahapan implementasi ini merupakan tahapan yang dimulai dengan 

penerapan tentang jalannya pembuatan sistem  temu kembali terjemahan Al-

Qur’an yang sudah dianalisa (coding). Implementasi pembangunan sistem ini 

sistem akan dibangun pada spesifikasi perangkat keras dan lunak sebagai berikut: 

1. Perangkat keras 

Processor   : Core2 Duo  

Memori (RAM)  : 4 GB 

2. Perangkat lunak  

Sistem operasi   : Windows 7 Home Premium 

Bahasa Pemrograman  : PHP 5.3 

Database    : MySql 5.1.41 

 

3.6 Pengujian  

 Proses pengujian dilakukan untuk mengetahui efektifitas dan sejauh mana 

tingkat kesuksesan sistem yang telah dibangun. 

a) White box  

Pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan 

sistem temu kembali terjemahan Al-Qur’an, menggunakan struktur kontrol dari 

desain program sistem temu kembali terjemahan Al-Qur’an secara prosedural 

untuk membagi pengujian kedalam kasus-kasus pengujian 

b) Precision dan Recall 

Pengujian precision dan recall dilakukan untuk melihat performa dari sistem 

temu kembali terjemahan Al-Qur’an. Nilai precision dan recall dapat diperoleh 

dengan persamaan 2.9 dan 2.10. 
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3.7 Kesimpulan dan saran  

 Tahapan kesimpulan merupakan tahapan yang berisikan hasil precision 

dan recall. Tahapan saran berisikan saran yang diberikan penulis untuk peneliti-

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan Automatic Query Expansion 

(AQE) dan Search Result Clustering (SRClus) pada sistem temu kembali 

terjemahan Al-Qur’an. 

 

 

 

 

 


