
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian merupakan rangkaian dari langkah-langkah yang 

diterapkan dalam penelitian, secara umum dan khusus langkah-langkah tersebut 

tertera pada gambar Flowchart 3.1 : 

Start

Pengumpulan data :

1. Studi Pustaka

2. Observasi

Kesimpulan dan Saran

Analisa

Perancangan

Implementasi Sistem

1. Analisa kebutuhan Data

2. Tahapan Text Mining

     A. Preprocessing

     B. Transformation

     C. Klasifikasi dengan NBC

3. Analisa Perancangan

1. Perancangan Database 

2. Perancangan Interface Sistem

Pengujian Sistem

End

Pengujian blackbox

Confusion matrix

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 



III-2 

 

3.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan tahap awal dalam metodologi penelitian. 

Tahap pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dari suatu penelitian. 

Pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan informasi dan data terkait 

dengan penelitian yang selanjutnya akan menjadi landasan untuk mengembangkan 

penelitian. Terdapat dua proses dalam pengumpulan data pada penelitian ini, 

diantaranya : 

3.1.1 Studi Pustaka 

Pada tahapan Studi pustaka ini dilakukan pengumpulan data berupa informasi 

atau bahan yang dapat membantu dalam melakukan penelitian. Seperti 

mengumpulkan teori - teori yang mendukung untuk menyelesaikan permasalahan 

dalam penelitian lewat media yang dapat diakses, diantaranya jurnal, buku, website 

dan media lainnya yang berhubungan dengan permasalahan atau data yang 

dibutuhkan didalam penelitian. 

3.1.2 Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan menganalisa objek 

yang menjadi topik penelitian secara langsung, dalam hal ini observasi dilakukan 

dengan mengunjungi halaman website produk smartphone dan mendownload, 

mengcopy data-data  komentar konsumen website produk sesuai dengan jumlah 

data yang diperlukan. 

3.2 Analisa 

Setelah mendapatkan informasi yang di inginkan melalui studi literatur, 

selanjutnya dilakukan tahap analisa, sehingga akan dapat diketahui tentang 

gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun rincian 

analisanya sebagai berikut: 

3.2.1 Kebutuhan Data 

Pada tahapan ini kita mengumpulkan data-data yang telah di download atau 

di copy untuk penelitian dan selanjutnya data-data tersebut akan dilakukan 
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klasifikasi menggunakan metode Naïve Bayes Classification. Adapun data-data 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Data yang digunakan adalah data komentar konsumen partisipan website 

produk smartphone berbahasa Indonesia. 

b. Jumlah data penelitian komentar konsumen pada setiap produk adalah 1257 

untuk komentar konsumen Asus Zenfone 5, 1259 komentar konsumen 

Samsung Galaxy Ace 3, dan 1261 komentar konsumen Samsung Galaxy Core 

I8262, sehingga total komentar konsumen dengan 3 buah produk smartphone 

yang dibandingkan menjadi 3.777 data penelitian komentar konsumen. 

3.2.2 Tahapan Text Mining 

Analisa sistem yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan metode Text 

mining, dan selanjutnya akan dilakukan klasifikasi terhadap data-data yang 

dikumpulkan dengan menggunakan metode Naïve Bayes Classification. Adapun 

rincian analisanya sebagai berikut: 

A. Preprocessing 

Pada tahapan ini kita telah memiliki kumpulan data-data penelitian dan 

kemudian data-data tersebut akan melalui beberapa tahapan: 

1. Cleaning 

Data yang kita miliki akan dilakukan proses cleaning, pada proses ini data 

tersebut akan melakukan penghilangan terhadap beberapa karakter yang tidak di 

perlukan pada data komentar konsumen tersebut seperti url (htttp://situs.com), 

hashtag (#), username(@username), dan emoticon. 

2. Case folding 

Disini kita akan melakukan penyeragaman pada kumpulan data-data 

komentar konsumen tersebut dengan mengubah semua huruf menjadi huruf kecil, 

dan menghilangkan tanda baca dan angka, pada tahapan ini kita hanya 

menggunakan huruf a sampai z. 

3. Tokenizing 

Selanjutnya akan dilakukan tahapan  pemotongan string yaitu kalimat 

komentar konsumen di pecah menjadi kumpulan kata-kata.   



III-4 

 

4. Spelling Normalization 

Setelah dilakukan proses Tokenizing, Spelling Normalization akan 

melakukan perbaikan kata-kata yang salah eja ataupun kata yang di singkat dengan 

bentuk tertentu. 

5. Filtering 

Filtering akan menghilangkan atau membuang kata-kata komentar konsumen 

smartphone yang tidak berpengaruh dan menyimpan kata-kata penting dari proses 

Tokenizing dan Spelling Normalization.  

6. Stemming 

Pada tahapan ini kita akan mencari kata root / kata dasar dari setiap kata hasil 

proses filtering di atas. Pada proses ini kita akan menggunakan algoritma Nazief 

dan Adriani karna kumpulan kata-kata komentar konsumen yang akan di 

klasifikasikan menggunakan komentar konsumen smartphone berbahasa Indonesia. 

B. Transformation (transformasi teks) 

Tahap selanjutnya adalah transformasi data. Pada tahap ini kumpulan data- 

data input yang bertipe text akan terlebih dahulu diubah kedalam bentuk numerik. 

Kemudian di proses  text transformation kita akan menentukan jumlah frekuensi 

kemunculan kata dalam dokumen komentar konsumen smartphone yang di sebut 

dengan perhitungan (TF). 

C. Klasifikasi Naïve Bayes Classification 

Tahapan ini adalah tahapan yang menerapkan metode dari Teks mining untuk 

mengolah data yang ada. Metode ini melakukan klasifikasi terhadap data komentar 

konsumen website produk smartphone.  

Pertama kita akan melakukan perhitungan nilai priors kelas positif , negatif, 

dan netral berdasarkan persamaan 2.1. Setelah mendapatkan nilai priors selanjutnya 

kita akan melakukan conditional probabilities kata terhadap kelas positif, negatif, 

dan netral dengan menggunakan perhitungan persamaan 2.2. Kemudian kita 

melakukan tahapan Choosing a class pada dokumen data test dengan persamaan 

2.3, maka pada tahapan ini akan diketahui klasifikasi  data uji / test komentar 

konsumen website produk. Output yang didapat pada tahapan analisa metode Naïve 
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Bayes Classification ini adalah penentuan klasifikasi kelas pada komentar 

konsumen partisipan website produk apakah komentar tersebut termasuk kelas 

positif, negatif, ataukah netral. 

3.2.3 Analisa Perancangan 

Analisa perancangan pada sistem perbandingan produk smartphone 

berdasarkan analisa sentimen partisipan website produk yang akan dibangun 

meliputi: Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Flowchart dan Entity 

Relationship Diagram (ERD). 

3.3 Perancangan 

Tahap ini adalah proses perancangan sistem secara rinci yang mengacu pada 

tahapan analisa yang dilakukan sebelumnya. Terdapat tiga perancangan yang 

dilakukan dalam tahapan ini, yaitu : 

1. Perancangan database 

Merancang struktur database sistem yang akan dibangun sebagai 

penyimpanan data hasil proses sistem, data tersebut diantaranya adalah data 

komentar konsumen hasil download atau copy dari website produk smartphone. 

2. Perancangan struktur menu 

Merancang menu-menu pada aplikasi sesuai dengan fungsi masing-masing 

3. Perancangan antarmuka sistem (user interface)  

Melakukan perancangan dan mendesain tampilan antarmuka sistem dalam 

menyajikan hasil output dari proses sistem. Tampilan yang dibuat dapat 

memberikan gambaran umum implementasi dari aplikasi yang dibuat. 

3.4 Implementasi 

Implementasi dikembangkan berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang 

telah dilakukan sebelumnya. Tahap ini menandakan bahwa sistem siap untuk 

dioperasikan pada keadaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah hasil 

yang diperoleh dari sistem sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Implementasi ini 

menggunakan komputer dengan spesifikasi sebagai berikut : 

 



III-6 

 

1. Perangkat Keras 

a. Processor  : Intel ® caleron ® 2957U(1.4 GHz,2MB L3 cache) 

b. Memory (RAM) : 4,00 GB 

c. System Type  : 64-bit OS  

2. Perangkat Lunak 

a. Sistem Operasi  : Windows 8.1 

b. Bahasa pemograman : Hypertext Preprocessor (PHP) 

c. Web Browser  : Mozilla Firefox 

d. Web Server  : Apache 

e. DBMS   : MySQL 

3.5 Pengujian Sistem 

Pada tahap ini sistem akan dilakukan pengujian untuk mengetahui hasil 

analisa dan perancangan terhadap sistem serta akurasi dari proses sistem. Tahap 

pengujian diperlukan sebagai ukuran bahwa sistem dapat dijalankan sesuai dengan 

tujuan. Pada Pengujian ini ada beberapa hal yang dijadikan acuan yaitu, : 

1. Pengujian sistem, pengujian yang dilakukan adalah pengujian blackbox yaitu 

dengan menguji apakah sistem yang dibangun sesuai dengan rancangan dan 

keluaran yang diharapkan. 

2. Pengujian akurasi menggunakan confussion matrix. Tahapan pengujian 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja akurasi metode Naïve Bayes 

Classification dalam melakukan penerapan algoritma pada analisa sentimen 

komentar konsumen terhadap smartphone partisipan website produk, dengan 

melakukan penentukan data latih dan data uji menggunakan teknik K-fold Cross 

Validation, sehingga di ketahui data latih dan data uji dengan akurasi terbaik 

yang digunakan untuk pengujian pada sistem. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Tahap ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari penelitian setelah 

dilakukan implementasi dan pengujian terhadap sistem dan saran penulis untuk 

penelitian lebih lanjut. 


