
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah langkah langkah atau aturan yang ditentukan 

untuk melakukan penelitian, langkah langkah pengerjaan penelitian dilakukan agar 

penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian .Pada penelitian 

Tugas Akhir ini ada beberapa tahapan penelitian yang akan dilakukan. Tahapan-

tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3. 1. 
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3.1 Studi Pustaka  

Tahapan awal dalam penelitian untuk mencari referensi referensi terkait 

yang dibutuhkan untuk penelitian. Referensi tersebut dapat berupa buku-buku, 

jurnal-jurnal, tulisan penelitian dan juga artikel-artikel dari internet serta media 

lainnya yang memiliki kaitan dengan text mining. Informasi ini digunakan untuk 

merumuskan masalah yang akan diteliti. 

3.2 Pra Penelitian 

Pada tahap pra penelitian kali ini, penulis membuat pertanyaan pertanyaan 

dalam bentuk kuisioner. Penulis menggunakan data sampel dari beberapa 

mahasiswa untuk mengisi kuisioner pada.  Daftar pertanyaan dan hasil kuisioner 

dapat dilihat pada LAMPIRAN A.  

3.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan studi pustaka dan pra pengujian yang telah dilakukan maka 

dapat dirumuskan permasalahan mengenai text mining untuk mengelompokkan 

dokumen menggunakan metode modified k-nearest Neighbour berdasarkan 

kesamaan isi dokumen menggunakan algoritma winnowing dengan teknik 

fingerprint berbasis frasa. 

3.4 Pengunpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data dilakukan pengambilan abstrak Tugas Akhir 

Mahasiswa Teknik Informatika dari repository Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau, proses pelabelan dilakukan secara manual oleh penulis, dimana 

terdapat dua kategori pelabelan yaitu teknologi informasi dan ilmu komputer. 

3.5 Analisa  

Setelah tahap pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisa 

hal-hal yang berhubungan dengan aplikasi yang akan dibangun. Analisa berkaitan 

dengan mengidentifikasi kebutuhan dalam suatu penelitian. Adapun tahap analisa 
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yang dilakukan adalah analisa kebutuhan data, analisa pada tahapan text mining dan 

analisa fungsional aplikasi. 

3.5.1 Analisa Kebutuhan Data 

Tahap analisa kebutuhan data merupakan tahapan dimana data yang telah 

dikumpulkan akan diolah dengan menggunakan metode Modified k-Nearest 

Neighbor. Penjelasan data yang akan digunakan adalah sebagai berikut: 

1.  Data yang akan digunakan adalah data abstrak Bahasa Indonesia Tugas Akhir 

mahasiswa Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

2. Jumlah data terdiri dari 500 data.  

3.5.2 Analisa Text Mining 

Analisa text mining adalah mengolah data yang sudah didapat dan diberi 

label kategori dengan tahapan tahapan text mining seperti text preprocessing, text 

transformations, feature selection dan data mining. 

1. Text Preprocessing 

Tahap ini merupakan proses yang pertama kali dilakukan. Preprocessing 

yang dilakukan yaitu  

a. Case folding yaitu mengubah setiap huruf besar yang ada pada dokumen 

menjadi huruf kecil dan membuang semua karakter kecuali huruf. 

b. Filtering yaitu membuat daftar kata kata yang akan dibuang. 

2. Text Transformation 

Setelah dilakukan proses preprocessing, selanjutnya akan dilakukan 

beberapa tahapan dari algoritma biword winnowing di text transformation: 

a. Tokenisasi yaitu memecah kalimat pada dokumen teks menjadi dua kata 

(biword). 

b. Setiap Nilai-nilai token biword yang telah dibentuk akan diubah menjadi 

bentuk MD5. Hal ini bertujuan agar setiap token biword mempunyai 

panjang karakter yang sama.  
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c. Melakukan perhitungan nilai hash token MD5 yang telah terbentuk. 

Nilai hash tersebut dapat dihitung menggunakan rumus 2.1.  

d. Selanjutnya Nilai-nilai hash yang diperoleh akan dibagi ke dalam 

beberapa window. Nilai window yang digunakan adalah 4, 6, 8, dan 10 

e. Melakukan pembentukan fingerprint dengan memilih nilai hash terkecil 

dari tiap-tiap window. 

3. Feature Selection 

a. Menggabungkan seluruh fingerprint yang terbentuk dari semua 

dokumen koleksi lalu kemudian lakukan pengurutan pada fingerprint 

tersebut. 

b. Menghitung frekuensi kemunculan fingerprint. 

c. Reduksi dimensi yaitu membuang fingerprint yang tidak berguna bagi 

proses pengelompokan. 

4. Pattern Discovery/Data Mining 

a. Hitung jarak antara dokumen latih Untuk menghitung jaraknya dengan 

menggunakan rumus Euclidean Distance 

b. Tentukan nilai k 

c. lalu hitung nilai Validitas 

d. Hitung jarak euclidean  antara dokumen latih dan dokumen uji  

e. setelah itu lakukan perhitungan weight voting 

f. tentukan jumlah mayoritas data sesuai jumlah k 

g. Pasangkan kategori atau kelas yang bersesuaian data uji. 

3.5.3 Analisa Fungsional Aplikasi 

Analisa fungsional aplikasi yang akan dibangun meliputi: Context Diagram, 

Data Flow Diagram (DFD), Flowchart dan Entity Relationship Diagram (ERD). 

3.6 Perancangan Aplikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan perancangan aplikasi yang telah dianalisa 

sebelumnya. Tahap ini bertujuan memberikan gambaran aplikasi yang akan 

dibangun kepada pengguna sesuai dengan analisa aplikasi yang sudah dilakukan. 
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1. Perancangan Database Relasional 

Merancang penyimpanan data untuk kebutuhan aplikasi yang akan 

dibangun. 

2. Perancangan Struktur Menu 

Perancangan struktur menu adalah Merancang menu-menu pada aplikasi 

yang dibangun yang masing masingnya memiliki fungsi yang sesuai dengan 

tujuan dari penelitian ataupun tujuan yang ingin dicapai.  

3. Perancangan Antarmuka 

Merancang atau mendesain tampilan antar muka aplikasi dengan pengguna. 

Antar muka yang akan dibangun adalah antarmuka untuk proses masukan 

dan keluaran. Untuk itu antar muka tersebut diharapkan memberikan 

gambaran terhadap aplikasi yang akan dibangun, 

3.7 Implementasi  

Setelah dilakukan perancangan aplikasi, maka akan dilakukan tahap 

implementasi. Tahapan implementasi adalah tahapan untuk menerjemahkan hasil 

analisa kedalam coding sesuai dengan hasil analisis dan perancangan yang telah 

dilakukan.Tahapan implementasi bertujuan apakah aplikasi yang dirancang sesuai 

dengan tujuan awal yang ingin dicapai. Untuk mengimplementasikan aplikasi ini 

maka dibutuhkan perangkat pendukung, perangkat tersebut berupa perangkat lunak 

dan perangkat keras. Adapun Perangkat keras yang digunakan antara lain yaitu: 

1. Processor : Intel Core i5 CPU 1.80GHZ x 4 

2. Memory : 6.0 GB 

Dan perangkat lunak yang dibutuhkan:  

1. Sistem Operasi : Windows  

2. Bahasa Pemograman : PHP  

3. Web server   :  Nginx  

4. Web Browser   : Google Chrome, Mozilla Firefox  

5. Tools    : Microsoft Visio  
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3.7 Pengujian   

Tahap pengujian adalah tahapan setelah implementasi dimana tahapan ini 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari aplikasi yang dibangun. 

Pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Pengujian blackbox yaitu untuk pengujian tingkah laku aplikasi yang telah 

dirancang apakah setiap fitur yang dibangun pada aplikasi tersebut berjalan 

sesuai fungsinya. 

2. Pengujian tingkat akurasi yaitu untuk mengukur tingkat keakuratan dari 

dokumen yang diuji menggunakan Error! Reference source not found. 

3.8 Kesimpulan dan Saran  

Tahap terakhir dari penelitian ini berisi tentang kesimpulan yang dapat 

ditarik dari penelitian yang telah penulis lakukan, yang dimulai dari tahapan analisa 

hingga tahapan pengujian sistem. Selanjutnya pada bagian saran berisi saran-saran 

yang penulis berikan untuk mengembangkan sistem yang penulis bangun dalam 

penelitian Tugas Akhir ini sehingga ke depannya dapat diteruskan dan menjadi 

lebih baik.
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