
 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah pedoman untuk melakukan penelitian, 

didalam metodologi penelitian terdapat langkah-langkah pengerjaan penelitian 

yang sudah ditentukan sebelumnya agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan 

diadakannya penelitian. Tahapan penelitian bisa dilihat pada gambar 3.1 berikut 

 

Gambar 3.1 Tahapan Metodologi Penelitian
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3.1   Perumusan Masalah 

Tahapan identifikasi masalah adalah tahapan pencarian informasi awal 

dalam penelitian. Pencarian informasi mengenai penelitian-penelitian yang pernah 

dilakukan serta dalam tahapan ini juga diketahui permasalahan yang terjadi. Dari 

informasi yang didapat pada penelitian yang pernah dilakukan, maka dapat 

diketahui masalah yaitu bagaimana implementasi algoritma lesk pada peringkasan 

teks menggunakan metode lexical chains.  

3.2   Studi Literatur 

Studi literatur merupakan proses mempelajari dan memahami teori-teori 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan agar mendapatkan 

dasar-dasar referensi yang kuat dalam menerapkan metode yang digunakan pada 

laporan tugas akhir ini. 

3.2.1 Studi pustaka 

Pada tahap ini akan dilakukan dengan pengumpulan informasi dengan cara 

membaca buku referensi, jurnal dan metode yang menunjang penelitian tugas akhir 

ini. 

3.2.2 Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang bertujuan untuk 

mengumpulkan seluruh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian tugas 

akhir ini. Data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini termasuk data uji 

dan data latih terdiri dari: 

a. Mengumpulkan kalimat yang akan digunakan sebagai data uji yang 

bersumber dari situs portal berita http://www.guesehat.com 

b. Data training berupa tagged corpus kata dasar Bahasa Indonesia yang 

dikembangkan oleh divisi bahasa Fakultas Ilmu Komputer Universitas 

Indonesia yang dikombinasikan dengan kamus kata dasar yang diakses 

penulis dari hittp://github.com/barliant/kamusdasar. 

c. Kelas kata yang digunakan pada penelitian ini mengacu kepada Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi IV yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa 

Departemen Pendidikan Nasional. 
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3.3 Analisa metode dan perancangan sistem. 

Tahap selanjutnya adalah dilakukan analisa kebutuhan metode dan 

perancangan sistem. 

3.3.1 Analisa metode 

Analisa kebutuhan metode pada penelitian tugas akhir ini adalah: 

a. Prepocessing 

Preprocessing merupakan proses yang dilakukan untuk mengolah data 

mentah menjadi data yang berkualitas. Tahapan ini terdiri dari segmentasi kalimat, 

tokenization, removing stop word dan stemming Enhanced Confix Stripping (ECS). 

b. Noun Filtering 

Pada tahapan ini dilakukan penyaringan kata benda (noun) dari kumpulan 

kata hasil preprocessing yang kemudian dijadikan sebagai input dalam membentuk 

rantai leksikal. Pengecekan kata benda dilakukan dengan cara pengecekan setiap 

kata dengan database kata benda sebagai acuan untuk membentuk kata benda. 

c. Algoritma Lesk 

Algoritma lesk ini bekerja dengan membandingkan definisi dari kata yang 

berambigu dengan defenisi-defenisi kata sebelum dan sesudahnya berdasarkan 

kamus. 

d. Lexical Chains 

Tahap ini dilakukan pembentukan rantai yang menggambarkan hubungan 

semantik dari suatu kata dengan kata yang lain dan pemberian nilai. Dengan 

menggunakan rumus (1) diperoleh hasil perhitungan homogenity indeks dan score 

chain. 

e. Sentence Extractor 

Menggunakan hasil pada tahap lexical chain setiap kalimat akan dihitung 

bobotnya menggunakan rumus (2). Setelah itu, kemudian dilakukan pemeringkatan 

secara descanding. Hasil pemeringkatan  diekstraksi pada proses sentence 

extraction. Tujuan dari sentence extraction adalah untuk menemukan kalimat yang 

akan di ekstrak sebagai penyusun hasil ringkasan. 
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Berikut ini tahap-tahap yang akan dilakukan pada analisa metode dalam bentuk 

flowchart: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Flowchart Analisa Metode 

3.3.2 Analisa Fungsional Sistem 

a. Analisa Kebutuhan non Fungsional 

Merupakan penggambaran kebutuhan pendukung sistem yang diperlukan 

untuk menjalankan perangkat lunak yang akan dibangun. 

b. Analisa Kebutuhan Fungsional 

Merupakan penggambaran kebutuhan yang diperlukan oleh sistem. 

3.3.3 Perancangan Sistem 

a. Perancangan Database 

Perancangan basis data merupakan proses untuk menentukan isi dan model 

data yang akan digunakan untuk perancangan sistem. 

b. Perancangan Struktur Menu 

Perancangan struktur menu merupakan penggambaran antara kaitan 

halaman satu dengan lainnya. 

c. Perancangan Tampilan 

Perancangan antarmuka merupakan suatu media komunikasi yang digunakan 

ketika user akan berinteraksi dengan sistem. 

Prepocessing 

Noun Filtering 

Lesk Algorithm 

Lexical Chain 

Sentence Extractor 
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3.4 Implementasi dan Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan implementasi dan pengujian sesuai dengan alir 

data yang telah dirancang pada tahapan analisa dan perancangan sebelumnya. Ada 

dua tahapan besar pada bab ini yaitu implementasi dan pengujian. 

3.4.1 Implementasi 

Implementasi adalah proses pengkodean untuk membangun sistem agar 

dapat dioperasikan. Sistem dibangun menggunakan library sastrawi dan 

tampilan sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP. Implementasi 

dilakukan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak. 

a. Perangkat lunak 

Spesifikasi perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Bahasa pemrograman  : PHP 

Sistem operasi   : Windows 10 

b. Perangkat keras 

Spesifikasi perangkat keras yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Processor : Intel(R) Core(TM) i5-5200U @ 2.20GHz 2.20GHz 

RAM  : 4,00 GB 

System type : 64-bit  

HDD  : 500 GB 

3.4.2 Pengujian  

Tahap pengujian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan tingkat 

akurasi dari sistem. Ada beberapa macam pengujian yang dilakukan, yaitu: 

a. Pengujian Sistem 

Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode pengujian whitebox. 

b. Pengujian Akurasi 

Pengujian dilakukan dengan menentukan tingkat akurasi yang didapatkan 

oleh sistem dengan pengujian recall dan precision.  
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3.5 Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka tahapan ini adalah 

tahapan yang memuat kesimpulan dan saran yang didapat pada penelitian yang 

telah dilakukan. Kesimpulan diambil berdasarkan tujuan penelitian yang ditetapkan 

dan saran diberikan berdasarkan batasan masalah dan kekurangan pada penelitian 

ini. 


