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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Tahapan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Mulai

Identifikasi 
Masalah

Perumusan 
Masalah

Studi Pustaka

Analisa Sistem

1. Analisa Kebutuhan Data
2. Analisa Metode (Proses Information
    Retrieval dengan  Vector space model)

Perancangan Sistem

1. Perancangan UML
2. Perancangan Database
3. Perancangan Interface

Implementasi

Pengujian

1. Pengujian Precision
2. Pengujian Recall

Kesimpulan dan 
Saran

Selesai

 

Gambar 3.1 Tahapan Penelitian 
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Berdasarkan Gambar 3.1 terdapat 8 tahapan dalam penelitian ini. Akan 

dijelaskan secara rinci tahapan pada penulisan dibawah ini. 

 

3.1 Identifikasi Masalah 

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi permasalahan bahwa pentingnya 

bagi user untuk memperoleh dokumen hadits dan terjemahan yang relevan sesuai 

dengan kebutuhannya dan sesuai dengan masukan query pengguna dari 

sekumpulan informasi (dokumen). 

 

3.2 Perumusan Masalah 

Dari tahapan identifikasi masalah, didapatkan rumusan masalah tentang 

bagaimana proses membangun aplikasi pencarian hadits berdasarkan terjemahan 

bahasa Indonesia dengan konsep Information Retrieval. 

 

3.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep yang 

berkaitan dengan penelitian ini, seperti sistem information retrieval, vector space 

model, tahapan prepocessing seperti indexing, tokenization, stopwords, stemming, 

pembobotan tf-idf melalui literatur-literatur seperti buku, jurnal, dan sumber 

ilmiah lain seperti situs internet ataupun artikel dokumen teks yang berhubungan. 

 

3.4 Analisa Sistem 

Pada tahapan ini merupakan tahap awal dalam melakukan pembangunan 

sebuah sistem. Biasanya hasil dari analisa sistem ini berupa dokumen rinci pada 

bagian-bagian tertentu agar sistem yang akan dibangun dapat dipahami dan 

diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan analisa tahapan kebutuhan data dan analisa analisa metode yang akan 

digunakan. Adapun proses pada tahapan IR ditunjukan pada gambar 3.2 berikut 
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Query

Preprocessing

Daftar Query

Dokumen

Preprocessing dan Index

Pembobotan 
Dokumen

Penyesuaian 
Kemiripan Dokumen

Menampilkan 
Dokumen dengan 

Bobot Tertinggi
 

Gambar 3.2 Alur Bagian-bagian Information retrieval 

 

Berdasarkan gambar 3.2 terdapat dua buah inputan yang diperlukan pada 

proses information retrieval yang pertama yaitu berupa dokumen yang akan 

diproses dan yang kedua berupa query atau potongan kalimat sederhana. 

Kemudian akan dilakukan preprocessing pada kedua inputan tersebut dan 

dilakukan pembobotan kemudian kedua inputan tersebut akan dibandingkan 

sehingga menghasilkan bobot yang baru yang akhirnya bobot tersebut akan 

digunakan sebagai acuan untuk menampilkan dokumen yang berhubungan dengan 

query. 

 

3.4.1 Analisa Kebutuhan Data 

Pada tahapan ini akan dilakukan  pengumpulan data-data yang diperlukan 

untuk diolah dengan metode Vector Space Model. Penjelasan data yang akan 

digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Data yang akan digunakan adalah data hadits dari buku Al-Lu’lu’ wal 

Marjan karya Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi diambil sebanyak 293 

hadits yang terdiri dari 4 bab yaitu bab iman, bab tharah, bab haid, dan bab 

shalat. 
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2. Data yang digunakan dalam membangun sistem adalah koleksi dokumen 

terjemahan hadits dalam bahasa Indonesia. Dari koleksi dokumen tadi 

akan dilakukan proses penyusunan kembali untuk membuat sebuah koleksi 

dokumen baru berisi kumpulan hadits. Satu dokumen subtopik mewakili 

dari beberapa hadits. Pembagian subtopik merujuk dari subtopik 

terjemahan hadits. 

 

3.4.2 Analisa Metode 

Tahapan ini menjelaskan metode pada proses information retrieval  yang 

meliputi tiga proses utama yaitu tahapan proses pada teks dokumen, proses  dan 

vector space model. 

1. Proses pada dokumen 

Pada tahapan ini akan dilakukan pembangunan index dan text 

preprocessing pada dokumen setelah itu dilanjutkan dengan melakukan 

pembobotan kata. Adapun tahapan-tahapan  proses pada dokumen ditunjukan 

pada Gambar 3.3. 

Koleksi 
Dokumen

Case 
folding

Tokenization
Stopword 
Remaval

Stemming Pembobotan

 

Gambar 3.3 Proses pada dokumen 

a. Koleksi  dokumen yang akan di-index berupa kumpulan hadits yang 

akan diproses peng-index-an. 

b. Melakukan case folding, mengubah huruf pada teks dokumen menjadi 

huruf kecil semua dan menghilangkan karakter selain huruf a-z serta 

mengubah kata menjadi huruf kecil. 

c. Melakukan Tokenazation yaitu memotong string kalimat dalam teks 

dokumen menjadi kata tunggal. 

d. Melakukan stopword removal yaitu untuk penghapusan kata yang tidak 

relevan 

e. Melakukan stemming, dalam penelitian ini menggunakan algoritma 

stemming algoritma Nazief & Adriani  melakukan pemotongan kata 
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berimbuhan menjadi kata dasar maka perlu dilakukan analisa terhadap 

algoritma Nazief & Adriani. Adapun tahapan-tahapan algoritma 

Nazief & Adriani adalah: 

- Cari kata yang akan di-stemming 

- Penghapusan Inflection suffixes 

- Penghapusan Derivation susffixes 

- Penghapusan Derivation prefix 

f. Pembobotan terhadap kata 

Setelah kata menjadi token dan hanya menjadi kata dasar, selanjutnya 

akan dilakukan perhitungan frekuensi kata untuk melakukan 

pembobotan. Pada penelitian ini menggunakan term frequency (tf) dan 

inverse document frequency (idf) merujuk pada persamaan (2.1), (2.2), 

dan (2,3). 

2. Proses pada query 

Pada tahapan ini memiliki kesamaan dengan tahapan pada proses 

dokumen, hal ini dikarenakan untuk mencari nilai kedekatan antara vector 

document dengan vector query  yang diinputkan.  Query yang diinputkan oleh user 

akan digunakan untuk melakukan perbandingan dengan vector document. Proses 

pada query ditunjukan pada Gambar 3.4. 

Query
Case 

folding
Tokenization

Stopword 
Remaval

Stemming Pembobotan

 

Gambar 3.4 Proses Pada Query 

a. Query 

Query dapat berupa kata atau kalimat yang diinputkan oleh user untuk 

mencari hadits yang dianggap relevan pada halaman pencaran. 

b. Tokenization 

c. Stopword removal 

d. Stemming menggunakan algoritma Nazief & Adriani 

e. Pembobotan menggunakan perhitungan term frequency merujuk pada 

persamaan (2.1),(2.2), (2.3) dan (2.4) 
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3. Analisa Vector Space Model 

Setelah menghitung pembobotan kata, selanjutnya dilakukan perhitungan 

kemiripan (similiarity) antara dokumen dengan query. Perhitungan yang 

dilakukan adalah dengan menerapkan persamaan (2.5), (2.6) dan (2.7) pada vector 

space model sehingga dapat diurutkan (dirangkingkan). Setelah dilakukan 

perangkingan dokumen yang diurut dari yang terbesar hingga yang terkecil, 

barulah dijadikan acuan dalam menentukan dokumen (hadits) yang relevan 

dengan query yang diinputkan sebagai hasil pencarian. 

 

3.5 Perancangan Sistem 

Tahap perancangan information retrieval sistem dengan vector space 

model merupakan tahapan dalam membuat rincian sistem temu kembali informasi 

berdasarkan analisa agar dapat dimengerti oleh pengguna. Tiga  rancangan utama 

yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Perancangan Unified Modeling Language (UML) pada sistem pencarian 

hadits. Perancangan tersebut dilakukan terhadap model sistem yang akan 

dibangun dengan tujuan untuk memvisualisasikan desain sistem. 

2. Transformasi koleksi dokumen ke dalam database yang akan digunakan 

dalam sistem. Perancangan database dilakukan dengan membuat desain 

database dalam bentuk konseptual model yang akan digunakan untuk 

penyimpanan data. 

3. Perancangan antarmuka sistem (interface) yang baik sehingga mudah 

digunakan (user friendly). 

3.6 Implementasi 

Pada proses implementasi ini akan dilakukan pembuatan modul yang telah 

dirancang dan dianalisa selanjutnya diimplementasikan pada bahasa 

pemrograman dan dilakukan pengujian untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
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aplikasi yang telah ada. Berikut adalah spesifikasi lingkungan implementasi 

perangkat keras dan perangkat lunak : 

   

1. Perangkat Keras  

 Processor : Intel® Core™ i3 CPU 2.40GHz 

 Memori (RAM) : 4,00 GB 

 Harddisk : 500 GB 

2. Perangkat Lunak  

 Sistem Operasi : Windows 10 Pro 64-bit Trial 

 Tools perancangan : Vscode 

 Web Browser : Google Chrome 

 Framework : Yii Framework 

 Template : Flatly 

 Bahasa pemrograman : Hypertext Preprocessor (PHP) 

 DBMS : MySQL (mysqlnd 5.0.12-dev) 

 Perangkat pendukung : XAMPP Version: 7.3.2 

 

 Web Server : Apache 

 Database Server : MySQL 

 

3.7 Pengujian 

Pengujian merupakan tahapan sistem akan dijalankan. Tahap pengujian 

diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem dapat dijalankan sesuai dengan 

tujuan. Pengujian sistem temu balik informasi dalam tugas akhir ini dilakukan 

dengan cara mengukur kualitas text retrieval. Ukuran yang digunakan untuk 

mengukur kualitas dari text retrieval adalah precision dan recall dengan 

menggunakan persamaan (2.10) dan (2.11). 
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3.8 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian 

yang telah dilakukan. Pada bagian saran berisi saran-saran yang penulis berikan 

untuk mengembangkan aplikasi agar kedepannya menjadi lebih baik.
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