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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tahapan Penelitian 

Metodologi penelitian menjelaskan tentang tahapa-tahapan yang dilakukan 

pada proses penelitian agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan 

sehingga mencapai hasil yang baik. Tahapan penelitian dapat dilihat dari  gambar 

3.1 berikut ini: 

Perumusan Masalah

Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

2. Download data

Analisa

1. Kebutuhan Data

2.Pelabelan Data

3.Text preprocecing

Implementasi

Penerapan SVM menggunakan Weka

Mulai

Pengujian

Kesimpulan

Selesai

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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3.2 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah adalah langkah awal dalam melakukan klasifikasi 

sentimen produk  Smartphone  pada tweet yang berisi tanggapan atau penilain 

oleh masyarakat, serta berdasarkan hasil dan fakta dari penelitian terkait yang 

telah dilakukan sebelumnya. 

3.3 Perumusan Masalah 

Tahap ini merupakan tahap awal dari metodologi penelitian. Rumusan 

masalah di dalam penelitian ini yaitu bagaimana meningkatkan hasil akurasi 

dalam mengklasifikasi sentimen Tweet  Produk Smartphone dengan menggunakan 

metode Support Vector Machine. 

3.4 Pengumpulan Data 

 Setelah merumuskan suatu permasalahan selanjutnya merupakan tahap 

pengumpulan data. Data yang di perlukan dalam adalah data yang berasal Twitter, 

pengambilan data dilakukan berdsarkan query atas term objek pada aplikasi yang 

terhubung pada Twitter API, Hasil query berupa tweet yang sentimen positif dan 

Sentimen negatif untuk data latih maupun hasil query pengguna mengalami 

preprocesing yang sama. Untuk mendapatkan data sentimen dilakukan dengan 

menggunakan kata kunci suatu tweet maksimal dengan 140 karakter dapat 

mewakili sebuah sentimen.(Yusuf & Santika, 2011) 

3.4.1 Studi Pustaka 

 Studi pustaka dilakukan dengan membaca buku dan literatur-literatur yang 

ada sebagai acuan dari penelitian yang dilaksanakan. Literatur yang digunakan 

adalah buku-buku yang membahas teori yang diperlukan. Selain itu, sumber 

literatur lainnya adalah jurnal-jurnal penelitian yang bersangkutan dengan materi 

dan praktik yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. 

3.4.2 Download Data 

Data yang digunakan di ambil dari Twitter dengan memanfaatkan Twitter 

API (Application Programming Interface). Data tweet yang dikumpulkan antara 

lain username, isi tweet, URL tweet, tanggal dan waktu tweet serta URL profil 

pengguna. Untuk mendapatkan data tweet opini hanya yang mengandung kata 
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kunci nama-nama Produk Smartphone, seperti “Samsung”, “Sony”. Data tweet 

opini yang di kumpulkan sekitar 1500 tweet. 

3.5 Analisa 

Analisa dilakukan untuk memproses data yang akan digunakan dalam 

penelitian. Dalam hal ini, penulis akan merumuskan pengembangan informasi 

yang didapat dari data yang di download dan studi pustaka. Analisa berperan 

penting dalam memahami permasalahan yang terjadi dalam penerapan metode 

SVM. 

3.5.1 Analisa Data 

Tahap ini akan dilakukan analisa terhadap data yang dibutuhkan yaitu data 

Twitter yang di kumpulkan dengan memanfaatkan twitter API. Tweet yang 

diunduh hanyalah tweet yang mengandung kata kunci beberapa nama produk 

Smartphone seperti “Sony”, “Asus”, “Xiaomi”, dan “Samsung” yang berbahasa 

Indonesia saja. Satu  tweet hanya memiliki 140 karakter dan sudah dapat mewakili 

sebuah sentimen. Setelah mengumpulkan data tweet, tahap selanjutnya yaitu 

memberi label pada seluruh data tweet sesuai dengan kelas yang telah ditentukan, 

yaitu positif dan negatif. 

3.5.2 Text Preprocessing 

Tahapan preprocessing ini merupakan sekumpulan tahapan yang harus 

dilakukan sebelum masuk ke proses training dan testing dengan SVM. Tujuan 

dilakukannya text preprocessing yaitu untuk menghilangkan noise, 

menyeragamkan bentuk kata dan mengurangi volume kata. Tahapan 

preprocessing terdiri dari proses cleaning, case folding, tokenizing, filtering. 

Selanjutnya adalah melakukan stemming yang bertujuan untuk mengurangi variasi 

kata yang memiliki kata dasar sama. Proses stemming dilakukan dengan 

menggunakan bantuan KBBI. Karena tweet yang akan diklasifikasi berbahasa 

Indonesia maka algoritma stemming yang digunakan yaitu algoritma Nazief dan 

Adriani. 

Selanjutnya yaitu melakukan pembobotan, sebuah dokumen dinyatakan 

dalam model vectorspace. Semua kata yang terkandung dalam tweet didaftarkan, 

dinyatakan dengan {𝑓1, 𝑓2, … , 𝑓𝑚} yang merupakan daftar kata. Frekuensi kata 

(TF) adalah jumlah kemunculan kata 𝑓1dalam dokumen d. Frekuensi dokumen 
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(DF) merupakan jumlah seluruh dokumen teks yang mengandung kata 𝑓1. Setelah 

mendapatkan nilai document  frequency (DF), selanjutnya mencari nilai IDF yang 

digunakan untuk merangking kata. Dalam penelitian tugas akhir ini fitur yang 

digunakan adalah bigram dengan pembobotan menggunakan TF-IDF. Kata 

direpresentasi ke dalam bentuk vektor, dimana tiap kata dihitung sebagai satu 

fitur. Setelah mendapatkan bobot (w) dari setiap kata, maka perlu dilakukan 

normalisasi untuk semua dokumen (tweet) ke panjang unit. 

3.5.3 Proses pada SVM 

Dalam tahap ini, dilakukan analisa model SVM yang akan diterapkan 

dalam mengklasifikasi sentimen tweet produk Smartphone. Proses klasifikasi 

menggunakan SVM dimulai dengan mengubah teks menjadi data vektor yang 

merupakan hasil dari text preprocessing. SVM digunakan untuk proses training 

dan testing. Dimana proses training  adalah proses melatih mesin (komputer) yang 

diberikan pengetahuan dengan sekumpulan dataset sampai mesin dinilai cukup 

cerdas setelah model divalidasi untuk melakukan proses testing, dimana mesin 

(komputer) diuji menggunakan data uji baru dan memberikan hasil klasifikasi. 

3.6 Implementasi 

Proses implementasi yang dilakukan adalah dengan menerapkan metode 

Support Vector Machine untuk mengklasifikasi sentimen tweet produk 

Smartphone berbahasa Indonesia dengan menggunakan data mining tools yaitu 

Weka. 

3.7 Pengujian 

Pengujian akurasi dilakukan dengan melakukan proses validasi dan 

evaluasi. Proses validasi menggunakan k-fold cross-validation, dengan k = 10 

untuk kernel RBF dan Polynomial. Tujuan dilakukan pengujian menggunakan k-

fold cross-validation adalah untuk memilih parameter  C dan  terbaik 

berdasarkan akurasi paling tinggi sehingga dapat meningkatkan akurasi SVM 

dalam mengklasifikasi sentimen tweet produk Smartphone. Sedangkan untuk 

menghitung tingkat akurasi kebenaran proses klasifikasi digunakan data confusion 

matrix. 
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3.8 Kesimpulan dan Saran 

Bagian kesimpulan merupakan tahap penentuan hasil pengujian yang telah 

dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penelitian yang 

dilakukan telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan kebutuhan serta dapat 

dioperasikan dengan baik sehingga dapat bermanfaat. Pada bagian saran berisi 

kemungkinan pengembangan yang dapat dilakukan terhadap penelitian tersebut.


