
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Proses Alur Penelitian 

Berikut ini akan membahas tetang metodologi penelitian yang dilakukan 

dalam penyusunan Tugas Akhir yang dibuat. Adapun langkah-langkah yang 

ditempuh dalam Tugas Akhir ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Berikut ini adalah penjelasan langkah-langkah metodologi penelitian Tugas 

Akhir: 

3.2 Tahap Perencanaan 

Pada kegiatan ini peneliti menjelaskan permasalahan sebagai latar belakang 

penelitian dan tujuan yang akan dicapai. Permasalahan dalam penelitian ini berasal 

dari studi literatur yang telah dipelajari oleh peneliti dan akan diimplementasikan 

pada data kicauan Twitter. 

1. Studi Literatur  

Pada tahap ini peneliti memahami studi litaratur informasi penelitian dari 

buku data mining, buku pemrograman python maupun jurnal tentang text 

mining dan text clustering untuk mendukung penulisan yang berkaitan 

dengan topik yang diangkat.  

2. Menentukan Tujuan Tugas Akhir 

Penentuan tujuan berfungsi untuk memperjelas kerangka tentang apa saja 

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

mencari trend Twitter berdasarkan topik Pilkada Pekanbaru. 

3. Menentukan Data yang Diperlukan 

Kegiatan selanjutnya adalah menentukan data yang diperlukan agar 

mempermudah penulis dalam melakukan analisis. Data yang digunakan 

merupakan data Twitter yang diambil dengan crawling menggunakan 

bahasa pemrograman Python. 

3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data tedapat 2 jenis yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang didapat melalui crawling Web Search 

Twitter dengan Python, sedangkan data sekunder yaitu merupakan data yang telah 

terdokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah studi 

literatur, dan crawling Twitter menggunakan Python.  

3.4 Tahap Analisis dan Hasil 

Setelah data dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah tahap analisa data. Alur 

proses text mining dapat dilihat pada Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2 Alur Proses Text Mining 

Adapun kegiatan yang dilakukan dalam tahapan analisis adalah: 

3.4.1 Tahapan Preprocessing Text Mining 

Pada kegiatan ini data yang telah terkumpul akan diproses sesuai dengan 

tahapan dalam text mining yaitu: 

1. Tokenizing merupakan tahapan untuk memisah-misahkan setiap kata 

(token) pada dokumen input.  

2. Filtering merupakan proses seleksi terhadap kata-kata yang dihasilkan dari 

proses tokenizing, dapat dilakukan dengan algoritma stop list maupun word 

list. Algoritma stop list akan membuang kata-kata yang tidak penting seperti 

kata ganti, kata keterangan, kata sambung, kata depan dan kata sandang. 

Sebaliknya, algoritma word list akan menyimpan kata-kata yang penting.  

3. Proses stemming kemudian dilakukan untuk mencari kata dasar dari setiap 

kata yang telah lolos proses filtering. 

3.4.2 Menentukan Ukuran Kesamaan 

Ukuran kesamaan dokumen terhadap kata kunci diukur menggunakan 

cosine similarity measure pada data yang direpresentasikan melalui vector 

space model dengan pembobotan TF-IDF. 
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3.4.3 Analisa Teks dengan Algoritma DBSCAN 

Kegiatan ini merupakan analisa semua data yang telah didapat dengan 

menggunakang algoritma DBSCAN. Hasil dari analisa algoritma DBSCAN 

merupakan pengelompokkan kata-kata berdasarkan trend dari data kicauan 

Twitter. Flowchart algoritma dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Flowchart Analisis DBSCAN 
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3.5 Tahap Dokumentasi 

Melakukan dokumentasi terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan pada 

Tugas Akhir ini. Mulai dari proses pendahuluan, perencanaan, pengumpulan data 

yang terkait dengan penelitian dan hasil penelitian, serta dokumentasi analisa dan 

hasil. Hasil dari dokumentasi ini adalah laporan Tugas Akhir, dan hasil dari 

penelitian Tugas Akhir akan dipresentasikan pada sidang Tugas Akhir. 


