
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Proses dalam melakukan penelitian ini digambarkan dalam sebuah 

flowchart pada Gambar 3.1. 
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           Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian Tugas 

Akhir: 

3.1 Mengindentifikasi Masalah 

Mengamati dan menemukan permasalahan yang terjadi pada cagub dan 

cawagub riau 2018 terhadap opini masyarakat di Twitter. 

3.2  Penentuan Tujuan 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja 

yang menjadi sasaran dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah 

melakukan klasifikasi terhadap opini masyarakat pada data twitter tentang 

kandidat cagub dan cawagub riau 2018, menggunakan Algoritma K-Nearest 

Neighbor dan Naïve Bayes  serta menghitung akurasi. 

3.3  Studi Pustaka 

Bertujuan untuk mengetahui teori-teori apa yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, serta mendapatkan dasar-dasar 

referensi yang kuat bagi peneliti. 

3.4  Tahap Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti mangambil data twitter yaitu data tweet 

yang mengarah pada pemilihan cagub dan cawagub riau 2018. Setelah 

mendapatkan data yang diperlukan, preprocessing. 

3.5  Tahap Prepocessing  

Pada tahap ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilalui yaitu: 

1. Cleaning  

Proses cleaning yang dilakukan yaitu merubah teks menjadi huruf kecil 

(case folding), menghapus karakter selain huruf, menghapus username 

pengguna atau mentions (@), menghapus hashtag (#), menghapus URL 

atau link dari setiap tweet, serta menghapus tweet yang sama atau 

retweets. 

2. Filtering 

Pembuangan kata-kata tidak penting dari hasil token. Selain juga 

dilakukan penghapusan tanda baca dan stopword. Stop word diproses pada 
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sebuah kalimat jika mengandung kata-kata yang sering keluar dan di 

anggap tidak penting seperti waktu, penghubung, dan lain sebagainya. 

3. Stemming 

Pada tahapan stemming, yaitu pengubahan kata berimbuhan menjadi kata 

dasar. Stemming yang digunakan yaitu algoritma Nazief dan Adriani. 

4. Tokenizing 

Pada tahapan tokenizing, setiap kata akan dipisahkan berdasarkan spasi 

yang ditemukan. 

Alur pada pada proses text preprocessing pada dokumen atau tweet dapat 

dilihat pada Gambar 3.2. 

 

  Gambar 3.2 Alur Text Preprocessing 

 

3.6  Pembagian Data 

Data yang telah melalui proses pelabelan, dilakukan pembagian data 

menjadi 2, yaitu data latih dan data uji. Data latih berjumlah 1600 data dan 

berfungsi untuk membangun model awal. Data uji berjumlah 800 data dan 

digunakan untuk melakukan pengujian terhadap model yang telah terbentuk. 
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3.7  Tahap Analisis Dan Hasil Penelitian 

Pada tahap analisis dan hasil penelitian terdapat tahapan yang akan dilalui 

seperti yang terlihat pda Gambar 3.3 

 

Gambar 3.3 Alur Text Mining. 

1. Klasifikasi menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor 

Tahap yang harus dilakukan pada proses K-Nearest Neighbor adalah 

menghitung nilai kemiripan antara data uji dengan semua data latih pada 

dokumen artikel dengan menggunakan metode cosine similarity 

persamaan. Hasil dari perhitungan kemiripan kemudian akan disimpan 

untuk proses selanjutnya yaitu klasifikasi dengan menggunakan K-Nearest 

Neighbor.  

2. Klasifikasi menggunakan algoritma Naïve Bayes 

Sebuah bentuk klasifikasi probalistik yang berdasarkan  Teorema Bayes 

(dari statistic Bayesian dangan strong (naïve) independence assumption 

atau asumsi bebas. Sebuah aturan yang lebih deskriptif untuk dasar sebuah 

model yang akan menjadi “model yang memiliki ciri-ciri kebebasan”. 

3.7 Dokumentasi 

Mendokumentasikan seluruh kegiatan yang dilakukan pada Tugas Akhir 

ini. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir. 


