
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Acuan pada pelaksanaan suatu penelitian adalah metodologi penelitian. 

Metodologi penelitian berisi tentang rencana kerja yang terstruktur agar hasil 

yang didapatkan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut ini adalah metodologi 

penelitian dari tugas akhir yang berjudul “Klasifikasi Hobi Pengguna Twitter 

Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor (k-NN) untuk Mendapatkan Target 

Konsumen pada Penjualan Souvenir Olahraga” seperti Gambar 3.1 berikut: 

 

Gambar 3.1Tahapan Metodologi Penelitian 

3.1 Identifikasi Masalah 

Dilakukan identifikasi masalah yang akan diangkat pada penelitian ini 

yaitu masalah tentang sulitnya mendapatkan target konsumen pada penjualan 

souvenir olahraga yang ada pada Twitter. 

3.2 Pengumpulan Data 

Setelah proses identifikasi masalah, selanjutnya dilakukan tahap 

pengumpulan data yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi dari tweets 

setiap pengguna. Data yang diperoleh pada tahapan ini bersumber dari Twitter 

memanfaatkan Application Programming Interface (API). 
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3.2.1 Pengumpulan Data Pengguna Twitter 

Data yang digunakan diperoleh dengan memanfaatkan Twitter API 

(Application Programming Interface). Data yang dikumpulkan yaitu username 

dan tweets pengguna. Data yang ada nantinya akan dilakukan pembersihan, 

sehingga diperoleh data pengguna yang memiliki hobi olahraga sekitar 2.000 

tweets. 

3.2.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan  dengan cara membaca berbagai buku yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Untuk literatur yang digunakan 

adalah jurnal-jurnal penelitian yang memiliki keterkaitan dengan materi dan 

praktik yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya.  

3.3 Analisa  

Tahapan analisa akan memberikan gambaran jelas mengenai penelitian 

yang dilakukan menggunakan metode k-Nearest Neighbor. Berikut adalah rincian 

dari tahapan analisa: 

3.3.1 Kebutuhan Data 

Analisa dilakukan untuk mendapatkan data yang akan digunakan pada 

sebuah penelitian. Dan penulis akan merumuskan pengembangan suatu informasi 

yang diperoleh dari data yang telah di download serta studi pustaka. Pada tahapan 

ini akan dilakukan pengenalan pada teknik mining yang dapat digunakan untuk 

memperoleh data yang diinginkan. Contohnya, seperti pengumpulan data latih 

dengan  Twitter API. 

3.3.2 Text Preprocessing 

Pada tahapan ini akan dilakukan proses preprocessing pada data yang 

dimiliki: 

1. Cleaning  

Dilakukan pembersihan kata yang terdapat pada seluruh dokumen, kata 

yang akan dibersihkan pada tahapan ini seperti status yang tidak 

mengandung unsur olahraga, hastag (#), HTML, tanda (@), url. 
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2. Case Folding 

Setelah proses cleaning selesai akan dilakukan penyamarataan bentuk 

huruf pada status pengguna, seperti ”Barcelona” menjadi “barcelona”. 

3. Tokenizing 

Tahapan tokenizing akan memisahkan kalimat menjadi kata per kata. 

Seperti yang dicontohkan dibawah ini: 

Jika menang nati kita pergi keluar =  jika 

menang 

nanti 

kita 

pergi 

keluar 

4. Filtering  

Pertama akan dilakukan perbaikan kata yang dibutuhkan menjadi kata 

baku sesuai dengan KBBI, seperti kata “kereeeeen” akan diubah kedalam 

kata baku yaitu “keren”. 

Setelah selesai membenahi kata, akan dilakukan pembuangan kata dalam 

kategori stopword, seperti “dengan”, “di”, “ke”, “dan”, petunjuk waktu, 

dan kata tanya. 

3.3.3 Stemming 

Dilakukan penghapusan imbuhan pada tiap-tiap kata berimbuhan menjadi 

kata dasar menggunakan algoritma Nazief Andriani. Berikut sebagian contoh 

proses stemming “membantu” menjadi “bantu”. Karena “mem” termasuk imbuhan 

pada sebuah kata. 

3.3.4 Fitur dan Pembobotan 

Pada proses ini akan dilakukan beberapa tahapan yaitu: 

1. Akan dihitung kemunculan kata dari dokumen yang ada. 

2. Setelah didapatkan berapa kali suatu kata muncul, akan dihitung nilai IDF, 

dengan rumus Log = jumlah dokumen / jumlah perulangan kata. 
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3. Setelah didapatkan nilai idf dari setiap kata, maka dilanjutkan dengan 

proses tf dan idf dengan cara memasukkan nilai dari idf ke dalam kolom 

yang bernilai = 1 pada dokumen. 

4. Selanjutnya akan dihitung bobot dari setiap kata pada dokumen 

5. Hasil yang diperoleh akan menjadi acuan untuk mencari panjang vektor, 

sebelum dilakukan perhitungan menggunakan cosine similarity. 

3.3.5 Klasifikasikan menggunakan metode  k-Nearest Neighbor 

Pada tahapan ini akan dilakukan klasifikasi dengan metode k-Nearest 

Neighbor. Hasil yang diperoleh pada tahapan sebelumnya akan menjadi pedoman 

untuk mencari nilai terdekat dari query diinginkan dengan beberapa tahapan 

seperti berikut: 

1. Nilai yang diperoleh pada proses indexing dikalikan terlebih dahulu. 

2. Setelah diperoleh hasil perkaliannya, akarkan nilai yang telah dikalikan 

sebelumnya. 

3. Selanjutnya, akan dihitung nilai ketetanggaan terdekat dengan rumus 

cosine similarity. 

4. Setelah hasil dari cosine similarity didapatkan, kita akan mendapatkan 

nilai dari masing-masing dokumen dengan data uji. 

5. Dari hasil yang diperoleh, akan ditentukan nilai k pada algoritma k-NN, 

dan diketahui query yang memiliki nilai terdekat dengan data uji. 

3.4 Perancangan 

Tahapan ini merupakan tahapan mengenai perancangan sistem yang akan 

dibuat berdasarkan dari analisa yang telah dilakukan. Berikut merupakan 

perancangan sistem yang akan dilakukan: 

1. Perancangan Database Relasional 

Merancang penyimpanan data untuk kebutuhan sistem yang akan 

dibangun. 
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2. Perancangan struktur menu 

Merancang menu-menu pada aplikasi sesuai dengan fungsi masing-

masing. 

3. Perancangan antarmuka (interface) 

Merancang atau mendesain tampilan antarmuka (interface) sistem yang 

akan membuat interaksi antara pengguna (user) dengan sistem. Tampilan 

yang dibuat dapat memberikan gambaran umum implementasi dari 

aplikasi yang dibuat. 

3.5 Implementasi 

Tahapan ini merupakan pengimplementasian yang dilakukan setelah 

proses analisa dan perancangan. Modul yang telah dirancang akan 

diimplementasikan dalam bentuk interface dan coding, serta penerapan dari 

metode yang digunakan kedalam sistem informasi yang telah dilaksanakan 

sebelumnya. Pada tahapan ini dilihat apakah sistem yang ada telah sesuai dengan 

harapan. Metode yang diterapkan pada penelitian ini yaitu metode k-Nearest 

Neighbor (k-NN). Untuk mencari jarak antara data uji dan data latih 

menggunakan persamaan cosine similarity, setelah itu tentukan parameter nilai k 

(jumlah ketetanggaan terdekat). Pada tahapan ini dibutuhkannya perangkat 

pendukung, yaitu: 

a. Perangkat Keras 

1. Processor   :Intel®Core (TM)i3-3110 CPU @ 2.40GHz  

2. Memori (RAM)  : 2.00 GB 

3. Hardisk   : 500 GB 

4. Browser   : MozillaFirefox 

5. Web Server  : Apache 

b. Perangkat Lunak 

1. Sistem Operasi  : Windows 7 PC 64-Bit 

2. Tools   : Notepad++ 

3. Web Browser  : Google Chrome 

4. Bahasa Pemrograman : Hypertext Preprocessor (PHP) 

5. DBMS   : MySQL 
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6. Perangkat Pendukung : Xampp 

3.6 Pengujian 

Tahapan pengujian dibutuhkan sebagai tolak ukur bahwa sistem yang telah 

dijalankan sesuai dengan yang diinginkan.  

Pada tahapan ini ada beberapa hal yang dijadikan patokan/acuan yaitu: 

1. Pengujian perangkat lunak yaitu pengujian blackbox dengan cara menguji 

apakah perangkat lunak yang telah dibangun sesuai dengan rancangan dan 

output yang diinginkan. 

2. Pengujian terhadap akurasi yang telah didapatkan menggunakan confusion 

matrix. 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan akan menentukan hasil dari pengujian yang telah dilakukan 

dalam pengklasifikasian hobi pengguna Twitter menggunakan metode k-Nearest 

Neighbor untuk mendapatkan target konsumen pada penjualan souvenir olahraga. 

Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah penelitian yang dilakukan oleh penulis 

sudah memenuhi kriteria yang dibutuhkan serta dapat dijalankan dengan baik. 

Saran berisikan kemungkinan adanya pengembangan terhadap penelitian yang 

dilakukan. 


