
  

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1   Tahapan Penelitian 

  Metodelogi penelitian merupakan bagaiman cara dalam melakukan 

penelitian tersebut dan langkah-langkah dalam melakukan suatu penelitan. Dalam 

metode penelitian ini bagaimana peneliti mendapatkan informasi untuk 

melakukan penelitian seperti pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melakukan observasi, wawancara, survey ke lapangan atau mencari info dari 

internet. Tahapan penelitian berisikan skema dalam melakukan penelitian dimana 

tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian adalah proses identifikasi 

masalah. Skema dalam penelitan ini yang akan dijelaskan pada gambar 3.1 

dibawah ini. 
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3.2   Identifikasi masalah 

Tahap ini merupakan tahap awal dalam memulai penelitian. Dimana pada 

tahap ini dilakukan pencarian kalimat ide pokok teks artikel berbahasa indonesia 

secara manual dimana masalahnya pengguna malas untuk melakukan hal ini 

karena terlalu lama dan harus membaca semua isi dari artikel.  

3.3   Penelitian Terdahulu  

Tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk melakukan pencarian informasi 

mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan 

dengan sistem pencarian kalimat ide pokok dan penerapan metode Vector Space 

Model pada sistem temu kembali informasi.  

3.4   Perumusan Masalah 

Tahap ini merupakan tahapan penelitian dengan mencari dan mempelajari 

masalah berdasarkan topik yang akan diteliti. Kemudian menentukan ruang 

lingkup, latar belakang dan bagaimana mencari solusi dalam masalah tersebut. 

Dalam penelitian ini telah dirumuskan masalah yaitu bagaimana 

mengimplementasikan Vector Space Model untuk mencari kalimat yang 

mengandung ide pokok teks artikel berbahasa Indonesia serta dapat mengetahui 

kemampuan sistem dengan pengujian nilai akurasi.  

3.5   Pengumpulan data 

Tahapan pengumpulan data dilakukan setelah selesai merumuskan 

masalah. Dalam tahap ini diperlukan data dapat diterapkan Vector Space Model, 

porter stemmer, dan metode TF-IDF. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 

pustaka dan kajian secara online di internet. 
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3.5.1 Studi Pustaka 

Pada tahapan ini akan dilakukan pengumpulan informasi dan referensi 

yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti pada tugas akhir ini 

melalui jurnal ilmiah dan buku-buku. Sehingga diketahui model yang akan 

digunakan dalam  menyelesaikan permasalahan dalam penelitian tugas akhir ini, 

serta memperoleh data referensi untuk dapat menerapkan model tersebut kedalam 

tugas akhir ini. 

3.5.2 Kajian Secara Online di Internet 

Pada tahap ini dilakukan browsing pada halaman-halaman situs di internet 

yang membahas tentang algoritma-algoritma yang akan digunakan dalam 

pembuatan program. Browsing juga dilakukan untuk mengambil artikel dalam 

buku online yang akan dibutuhkan dalam proses pencarian kalimat yang 

mengandung ide pokok secara otomatis. 

3.6   Analisa  

Pada tahapan analisa ini penelitian dilakukan menggunakan berkas data 

yang didapat dan selanjutnya dilakukan analisa dan perbandingan dengan 

pencarian kalimat ide pokok yang sudah dibuat secara manual. Analisa berperan 

penting dalam penerapan Vector Space Model, Porter Stemmer dan metode TF-

IDF yang akan diterapkan dalam pencarian kalimat ide pokok secara otomatis.  

3.6.1 Teks Preprocessing 

Tahapan teks preprocessing ini merupakan sekumpulan tahapan yang 

harus dilakukan dimana dalam teks preprocessing tahapan stemming dilakukan 

dengan algoritma porter stemmer. Setelah melakukan tahapan teks preprocessing 

maka masuk ke proses training dan testing dengan TF-IDF dan Vector Space 

Model. Tujuan dilakukannya teks preprocessing yaitu untuk menghilangkan 

noise, menyeragamkan bentuk kata dan mengurangi volume kata. Tahapan teks 

preprocessing mencakup proses pemecahan kalimat, case folding, tokenizing kata, 

filtering dan stemming.  
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Tahapan lebih rinci dari teks preprocessing antara lain adalah sebagai 

berikut atau dapat dilihat pada gambar 2.1 : 

1. Pemecahan dokumen menjadi kalimat-kalimat. 

2. Case folding, menyeragamkan semua huruf menjadi huruf kecil serta 

menghilangkan tanda baca dan angka. 

3. Tokenizing, proses memecah kalimat menjadi kata-kata tunggal. 

4. Filtering, bertujuan untuk mengambil kata-kata penting dari hasil 

tokenizing dan membuang kata-kata yang dianggap kurang penting. 

Pembungan kata-kata yang tidak penting dari hasil parsing dicek dan 

disimpan di dalam kamus stopword (kumpulan kata). Daftar stopword 

yang digunakan adalah bersumber dari mengikuti cara penelitian Fadhila 

Z.Tala.   

5. Stemming, bertujuan untuk mengembalikan ke kata dasar. 

3.6.2 Pembobotan kata TF-IDF 

Setelah tahapan teks Prepocessing selesai dilakukan maka selanjutnya 

adalah proses pembobotan kata dengan metode TF-IDF. Pembobotan  TF-IDF 

dimulai dari tahapan perhitungan term frequency (kata yang sering muncul), data 

term (kata) yang dihitung diperoleh dari hasil stemming. Perhitungan secara 

otomatis biasanya berdasarkan jumlah kemunculan suatu kata dalam sebuah 

dokumen (term frequency) dan jumlah kemunculannya dalam koleksi dokumen 

(inverse document frequency). Kemudian untuk tahap selanjutnya yaitu diterapkan 

Vector Space Model untuk menentukan kemiripan antara dokumen dengan kueri.  

3.6.3 Vector Space Model 

Setelah dilakukan metode TF-IDF maka selanjutnya diterapkan Vector 

Space Model. Dalam model ruang vektor, koleksi dokumen direpresentasikan oleh 

matriks term document atau matriks term-frequency. Setiap sel dalam matriks 

bersesuaian dengan bobot yang diberikan dari suatu term dalam dokumen yang 

ditentukan. Nilai nol berarti bahwa term tersebut tidak hadir di dalam dokumen. 

Pada penelitian ini nilai akhir vector space model diurutkan dan nilai tertinggi 
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yang diambil sebagai kalimat yang mengandung ide pokok. Pejelasan perhitungan 

Vector Space Model telah dijelaskan pada bab 2 sub bab 2.8.  

3.7   Perancangan Sistem 

Setelah melakukan analisa terhadap sistem yang akan dibangun. Langkah 

yang akan ditempuh selanjutnya adalah melakukan perancangan sistem. Hal yang 

perlu disiapkan adalah :  

1. Melakukan Perancangan model dalam hal ini menggunakan Flowchart dan 

DFD (Data FlowDiagram). 

2. Melakukan Perancangan basis data yang mencakup pembangunan 

database berupa pembangunan table, atribut, primary key, tipe data, dan 

relasi-relasi yang terhubung.  

3. Perancangan struktur menu dan antarmuka yang meliputi bagaimana 

merancang menu yang mudah untuk digunakan dan memiliki tampilan 

antarmuka yang baik sehingga pengguna dapat dengan nyaman 

menggunakannya. 

3.8   Implementasi dan Pengujian 

Implementasi merupakan tahap hasil sistem dari yang telah dirancang 

sebelumnya sedangkan pengujian adalah untuk menguji hasil dari sistem. Adapun 

batasan pada bahasan implementasi meliputi batasan implementasi, lingkungan 

operasional dan hasil implementasi, sedangkan  pada  pengujian  membahas  

lingkungan  pengujian,  tahap  pengujian, hasil pengujian. 

3.8.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem akan dilakukan dengan spesifikasi sebagai berikut:  

a. Perangkat Keras  

Processor : Intel(R) HD Graphics CPU B815 
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Memori (RAM) : 2 GB 

b. Perangkat Lunak  

Sistem Operasi : Windows 7 

Bahasa Pemrograman : PHP  

DBMS : MySQL 

Tools : Notepad++, sublime text 

Web Browser : Google Chrome 

3.8.2 Pengujian Sistem  

Pengujian sistem temu kembali informasi dalam  tugas akhir ini dilakukan 

dengan cara pengujian tingkat akurasi dengan menggunakan persamaan (2.8). 

Artikel dalam pengujian sistem ini diambil dari buku soal-soal Bahasa Indonesia 

yang sudah disertakan dengan kunci jawaban, selain itu kunci jawaban kalimat ide 

pokok artikel juga ditentukan oleh  pakarnya yaitu guru Bahasa Indonesia di SMA 

Muhammadiyah Pekanbaru. 

3.9    Kesimpulan dan Saran  

Tahapan terakhir dalam tugas akhir ini adalah memberikan kesimpulan 

dan saran. Kesimpulan berisi hasil pengujian berdasarkan langkah-langkah 

sebelumnya. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan 

algoritma yang telah dilakukan menggunakan Vector Space Model, Porter 

Stemmer dan  metode TF-IDF berhasil  sehingga dapat bermanfaat.  

Saran adalah memberikan komentar yang dapat membangun terhadap 

topik penelitian sehingga dapat menimbulkan penelitian baru nantinya agar 

terciptanya hasil pencarian kalimat yang mengandung ide pokok otomatis yang 

lebih akurat dan lebih baik lagi. 


