
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam melakukan penelitian diperlukan acuan pelaksanaan yang 

dinamakan metodologi penelitian. Metodologi penelitian berisi kerangka kerja 

penelitian terstruktur mulai dari tahap awal penelitian hingga mendapatkan hasil 

yang ingin dicapai. Alur metodologi penelitian tersebut dapat dilihat pada gambar 

3.1 berikut: 

 

 

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian 

Mulai

Rumusan Masalah

Studi Literatur

Analisa Penyelesaian 
masalah

Pengumpulan Dataset

Text Preprocessing
- Cleaning
- Tokenizing
-  Spelling Normalization
- Filtering/stopword removal
- Stemming
- Pembobotan (TF-IDF)

Training Validating

Testing

Model

Proses SVM

Analisa Evaluasi 
Penerapan SVM

Selesai



 
 

III-2 

 

Beberapa metodologi yang digunakan untuk melakukan penulisan dan 

penerapan metode SVM terhadap klasifikasi keluhan terhadap sistem iRaise pada 

akun Facebook Group iRaise Helpdesk adalah: 

3.1. Rumusan Masalah 

Tahap ini merupakan awal dari tahapan metodologi penelitian dengan 

mencari dan mempelajari tentang permasalahan dalam penelitian. Rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana melakukan pengklasifikasian  

keluhan terhadap sistem iRaise berdasarkan postingan pada akun Facebook Group 

iRaise Helpdesk dengan metode Support Vector Machine (SVM)  dan melihat 

tingkat akurasinya. 

3.2. Studi Literatur 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka akan dilakukan pengkajian secara 

teori yang berhubungan dengan keluhan, iRaise, text mining dan juga Support 

Vector Machine (SVM) sebagai metode yang akan digunakan pada penelitian ini. 

Mempelajari penelitian yang terkait dengan klasifikasi data teks yang diperoleh dari 

penelitian sebelumnya seperti jurnal, website, artikel ilmiah, dan buku-buku untuk 

mengetahui tahapan dan langkah kerja untuk melakukan sebuah pengklasifikasian 

sebuah data teks yang bersumber dari sebuah pesan dinding Facebook Group. 

3.3. Analisa Penyelesaian Masalah 

Pada proses ini dilakukan pengenalan pada teknik mining dimana akan dapat 

digunakan untuk memperoleh data. Seperti pengumpulan dataset dari data pesan 

dinding Facebook Group iRaise helpdesk. Tahapan ini juga akan menganalisa input 

untuk sebuah SVM model yang diperoleh dari sekumpulan tahapan yang disebut 

sebagai preprocessing. Juga dilakukan analisis penggunaan SVM untuk 

mengklasifikasikan sebuah keluhan tehadap permasalahan sistem iRaise. 
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3.4. Pengumpulan Dataset 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data berdasarkan 

postingan pelanggan pada akun Facebook Group iRaise Helpdesk, penulis akan 

memperoleh dengan mengumpulkan data keluhan pada akun Facebook Group 

iRaise secara manual. Setelah itu akan dilakukan tahapan preprocessing terhadap 

data tersebut. 

3.5. Text Preprocessing 

Text Preprocessing merupakan sekumpulan tahapan  untuk melakukan 

pembersihan sebuah kata yang bersumber dari sekumpulan dokumen yang di 

peroleh dari akun Facebook Group iRaise Helpdesk. Pembersihan kata adalah 

proses penghilangan imbuhan yang terdapat pada awalan maupun akhiran. 

Sehingga kata yang akan dilakukan proses perhitungan atau ekstraksi feature adalah 

kata dalam bentuk kata dasar. Sebelum melakukan perhitungan bobot kata, data 

yang diperoleh akan dilakukan proses cleaning, tokenizing, case folding, spelling 

normalization, filtering dan  stemming.  

Cleaning merupakan proses pembersihan terhadap data untuk 

menghilangkan kata dan karakter yang tidak di butuhkan dalam proses text mining. 

Tokenizing merupakan proses memisahkan setiap kata dalam suatu kalimat  

sehingga menghasilkan kumpulan kata-kata yang berdiri sendiri. Pemisahan kata 

dilakukan dengan cara menemukan spasi (space) antar kata. Pada tahapan ini pula 

dilakukan penghapusan tanda baca seperti titik(.), koma(,) dll. setelah itu akan 

dilakukan proses perubahan huruf besar kebentuk huruf kecil yaitu proses case 

folding. Kemudian akan dilakukan proses spelling normalization terhadap kata 

untuk dilakukan perbaikan dan subtitusi kata-kata yang salah eja ataupun disingkat 

dengan bentuk tertentu. Langkah selanjutnya adalah melakukan proses filtering. 

Pada proses ini, setiap kata yang telah berdiri sendiri akan diidentifkasi untuk 

menentukan kata itu akan digunakan atau dihapus. Kata-kata yang dihapus adalah 

kata-kata yang termasuk dalam stoplist. Stoplist adalah kata-kata yang tidak 

deskriptif yang dapat dibuang dalam pendekatan bag-of-words. Contoh stopwords 
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adalah yang, dan, di, dari, pada, saat, dan lain sebagainya. Pada penelitian kali ini 

berfokus pada bentuk keluhan dari postingan text Facebook iRaise Helpdesk.  

Stemming adalah tahapan mencari root kata dari tiap kata hasil filtering. 

tahapan pembentukan kata dasar dari data yang digunakan, pada penelitian ini 

tahapan stemming akan dilakukan menggunakan kamus. Dimana kamus yang akan 

digunakan berisikan kata-kata yang berimbuhan dan kata dasarnya. Setelah tahapan 

tersebut selesai dilakukan maka tahapan selanjutnya perhitungan bobot kata atau 

ekstraksi feature. Pada tahapan perhitungan atau ekstarksi feature ada beberapa 

pendekatan yang dapat digunakan yaitu: TF-IDF (Term Frequency - Inverse 

Document Frequency. 

3.6. Proses SVM 

Proses SVM merupakan tahapan setelah dilakukan perhitungan bobot sebuah 

kata. Dimana akan dilakukannya proses training dan testing. Training merupakan 

proses melakukan pembelajaran kepada sebuah sistem atau aplikasi dengan 

menggunakan dataset yang telah disediakan, sehingga aplikasi atau sistem tersebut 

dapat dianggap cerdas dalam melakukan penentuan model. Model divalidasi untuk 

dilakukan proses testing, kemudian sistem atau aplikasi akan dilakukan pengujian 

dengan menggunakan data baru dan menghasilkan klasifikasi.  

3.7. Analisa Evaluasi Penerapan SVM 

Setelah tahapan proses SVM selesai maka akan dilakukan evaluasi hasil dari 

proses SVM. Pada tahapan ini pengevaluasian dilakukan dengan pembuatan grid 

search untuk menentukan nilai c dan γ yang terbaik dengan menggunakan nilai k- 

fold cross validation. Dilakukan dengan cara berulang-ulang dimana semua data 

mendapat peluang menjadi data latih dan data uji. Hasil dari pengujian di tampilkan 

dalam bentuk confusion matrix. 

 

 

 

3.8. Kesimpulan dan Saran 
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Tahapan ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

serta saran untuk pembaca melakukan pengembangan terhadap penelitian ini 

kedepannya. 


