
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:
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Gambar 3.1 Tahapan Penelitian

3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses untuk mendapatkan informasi dan

data terkait dengan penelitian yang selanjutnya akan menjadi landasan untuk
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mengembangkan penelitian. Terdapat dua proses dalam pengumpulan data pada

penelitian ini, diataranya:

3.2.1 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dengan menganlisa

dan mengutip informasi terkait melalui referensi tertentu. Beberapa sumber yang

dijadikan referensi pada penelitian ini diantaranya adalah jurnal internasional

maupun jurnal nasional, buku, e-book, artikel dan Skripsi. Beberpa jurnal

referensi dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Introduction to Information Retrieval (Manning dkk, 2009), Perbandingan

Algortima Stemming Porter dengan Algoritma Nazief Adriani untuk

Stemming Dokumen Teks Bahasa Indonesia (Agusta, 2009), Text Mining

(Harlian, 2009) membahas mengenai seputar tahapan text mining dan tahapan

pre-processing teks.

2. Comments-Oriented Documents Summarization: Understanding Documents

With Reader’s Feedback (Hu dkk, 2008), Mesin Pencarian Dokumen Dengan

Pengklasteran Secara Otomatis (Martian dkk, 2010), Web Mining untuk

Pencarian Dokumen Bahasa Inggris Menggunakan Hill Climbing Automatic

Cluster (Eldira, 2010), Data Mining Mengolah  Data Menjadi Informasi

Menggunakan Matlab (Prasetyo, 2014) membahas mengenai tahapan cluster

dengan CLHM dan metode Hill Climbing.

3.2.2 Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data dengan menganalisa

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

dilakukan pada 2 forum diskusi online yaitu forum diskusi Indowebster dan

Bersosial.com dan 1 website yaitu Teknojurnal.com .

3.3 Analisa

Analisa yang diterapkan pada penelitian ini adalah menggunakan metode

Text Mining. Beberapa proses yang terlibat pada tahap analisa menggunakan text

mining diantaranya adalah:
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3.3.1 Text Pre-processing (Pra-Pemrosesan Teks)

Terdapat enam proses dalam pemrosesan teks, yaitu:

1. Proses tokenisasi yaitu pemecahan kalimat atau paragraf menjadi kumpulan

kata-kata.

2. Case folding yaitu proses penyeragaman teks dengan mengubah menjadi huruf

kecil semua atau sebaliknya.

3. Spelling normalization yaitu proses transformasi kata tidak baku menjadi kata

baku, untuk memperkecil dimensi matriks dokumen.

4. Filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token.

Biasanya tahap ini menggunakan algoritma stop-list (membuang kata-kata

kurang penting) atau word-list (menyimpan kata penting).

5. Proses stemming/ pemotongan imbuhan  yaitu memotong imbuhan-imbuhan

yang terdapat pada kata yang telah ditokenisasi.

6. Proses tagging yaitu tahap mencari kata dasar dari kata lampau atau kata hasil

dari stemming.

3.3.2 Text Transformation (Transformasi Teks)

Pada tahap ini hasil dari proses pemrosesan teks dilanjutkan dengan proses

transformasi teks menjadi data numerik sebagai representasi dari setiap dokumen.

Terdapat dua pendekatan dalam penentuan representasi dokumen yaitu Bag of

word/ pembobotan kata (TF/ IDF) dan vector space model. Pada penelitian ini

untuk pembobotan dokumen diterapkan metode TF/ IDF dan normalisasi bobot

dokumen menggunakan menggunakan vector space model.

3.3.3 Attribute Selection/ Seleksi Atribut

Teknik pemilihan sebuah fitur subset yang relevan untuk membentuk

model yang baik. Data yang dipilih adalah data yang benar-benar berguna untuk

dianalisis. Pada penelitian ini seleksi atribut dilakukan pada pemilihan kata yang

benar-benar merepresentasikan adanya keterkaitan antar komentar. Sehingga pada

tahapan seleksi atribut ini, untuk kata-kata yang memiliki dokumen frekuensi/ DF

dibawah 2 dokumen yang memuat, maka kata-kata tersebut akan dihapuskan dari
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indeks dokumen dan hanya memuat kata-kata dengan dokumen frekuensi diatas 2

dokumen.

3.3.4 Pattern Discovery/ Pengenalan Pola

Tahap pengenalan pola merupakan tahap yang berperan menemukan pola

atau pengetahuan dari keseluruhan teks. Terdapat dua teknik pembelajaran pada

tahap ini yaitu supervised learning dan unsupervised learning. Dalam penelitian

ini pengenalan pola yang digunakan adalah unsupervised learning yaitu metode

clustering. Metode clustering yang digunakan adalah metode aglomeratif/

Agglomerative Hierarchical Clustering (AHC) dengan teknik pendekatan

Centroid Linkage Hierarchical Method (CLHM). Dan untuk membentuk cluster

secara otomatis Algoritma Hill-Climbing difungsikan sebagai constraint yang

akan melakukan identifikasi terhadap pergerakan varian dari setiap cluster yang

terbentuk. Metode hill climbing akan menemukan cluster yang telah memenuhi

syarat berhenti algoritma CLHM dalam meng-cluster data, yaitu dengan

menemukan posisi global optimum cluster, sehingga tebentuk jumlah cluster yang

otomatis.

3.3.5 Contex Diagram dan Data Flow Diagram

Analisa bagaimana aktifitas entitas terhadap sistem dapat digambarkan

pada contex diagram dan data flow diagram. analisa tersebut dilakukan terhadap

aliran data yang berupa data masukan dan keluaran dari sistem yang akan

dibangun

3.4 Perancangan

Tahap ini adalah proses perancangan sistem secara rinci yang mengacu

pada tahapan analisa yang dilakukan sebelumnya. Terdapat 2 perancangan yang

dilakukan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perancangan database digunakan merancang struktur database sistem yang

akan dibangun sebagai penyimpanan data hasil proses sistem, data tersebut

diantaranya adalah data dokumen hasil parsing dari dokumen website, data
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hasil proses transformasi terhadap dokumen, serta kumpulan klaster yang

terbentuk.

2. Perancangan antar muka sistem (user interface) merupakan perancangan

tampilan sistem dalam menyajikan hasil output dari proses sistem.

3.5 Implementasi

Tahap ini adalah proses lanjutan dari proses analisa dan peracangan yaitu

penyajian hasil dari penerapan analisa dan perancangan. Implementasi tersebut

diantaranya adalah implementasi interface utama maupun tampilan proses sistem

lainnya  yang telah dibangun, penyajian hasil analisa yang telah diperoleh dari

proses implementasi.

3.6 Pengujian

Pada tahap pengujian, sistem akan diuji dengan dua metode pengujian

untuk mengetahui hasil analisa dan perancangan terhadap sistem serta akurasi dari

proses sistem.

3.6.1 Pengujian Validitas Sistem

Untuk mengetahui validitas sistem, maka akan dilakukan pengujian

terhadap terhadap hasil yang diperoleh dari sistem. Pengujian ini  dilakukan

dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dari penghitungan data uji

secara manual dan hasil yang diperoleh dari sistem. Pengujian secara manual ini

melewati keseluruhan tahapan dari proses cluster hingga ditemukan posisi ideal

cluster sesuai dengan metode analisis.

3.6.2 Pengujian Akurasi

1. Akurasi Cluster

Untuk mengetahui keakuratan dari sutau metode pembentukan cluster

pada hierarchical method, baik menggunakan valley-tracing maupun hill-

climbing, digunakan Persamaan (2. 14), dengan nilai terdekat ke max (∂) adalah

nilai kandidat max (∂) sebelumnya. Nilai yang lebih besar atau sama dengan 2
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( ≥ 2), menunjukkan cluster yang tebentuk merupakan cluster yang well-

separated (terpisah dengan baik).

2. Validitas Eksternal/ Validitas Berorientasi Klasifikasi

Validitas eksternal mengukur akurasi dengan dengan beberapa parameter

berikut, yaitu precision, recall dan F-measure. Ketiga parameter ini diukur

dengan melibatkan data eksternal yang diperoleh dengan mengamati dan

menseleksi data komentar secara manual, apakah data tersebut benar memiliki

kemiripan atau komentar tersebut memang berbeda. Proses seleksi secara manual

ini berdasarkan beberapa aturan berikut:

1. Komentar A memuat lebih dari 50% kata pada komentar B.

2. Komentar A mengutip seluruh kata atau lebih dari 50 % kata pada komentar

B.

Selanjutnya data yang telah diseleksi secara manual dan data yang

diperoleh dari hasil pengujian disajikan dalam bentuk matriks confusion. Untuk

mendapatakan nilai precision, recall, F-measure digunakan Persamaan (2.15),

(2.16) dan (2.17) untuk membandingkan antara data sebenarnya relevan dan tidak

relevan dan data yang terambil benar oleh sistem, data terambil salah oleh sistem.

3.7 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.


