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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi Penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian

merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah

pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk

menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Berikut adalah tahapan

penelitian yang akan dilakukan :

Gambar III- 1. Metodologi Penelitian
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3.1 Identifikasi Masalah

Metode ini merupakan tahap awal dalam memulai penelitian. Diketahui

bahwa penelitian sebelumnya  mencakup judul dan subtiltle bahasa Indonesia

sebagai corpus, sedangkan untuk video tidak dapat diwakili dangan hal tersebut.

Sehingga dimanfaatkanlah metadata video sebagai corpus.

3.2 Penelitian Pendahulu

Tahapan selanjutnya adalah tahapan untuk melakukan pencarian

informasi mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang

berkaitan dengan topik temu kembali video dan penerapan algoritma Genetika

dalam sistem temu kembali informasi.

3.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan tahapan sebelumnya ditemukanlah bahwa dibutuhkan

sebuah sistem yang mampu menghasilkan pencarian video yang relevan. Dengan

mampu melakukan pencarian berdasarkan Bahasa Indonesia berdasarkan judul

dan isi video yang diambil dari metadata video menggunakan algortima Genetika

sehingga dapat meningkatkan nilai precision dan recall.

3.4 Pengumpulan Data

Pada tahapan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data

primer, yaitu dengan mengumpulkan data dari situs Youtube, data berupa video

yang bertema edukasi berserta metadata yang akan di ekstrak mengunakan API

Youtube V3, data yang akan diuji berupa video berserta metadata yang masing-

masing berjumlah 100 file.
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3.5 Analisa Sistem

Setelah data yang digunakan untuk penelitian terkumpul. Tahapan

selanjutnya adalah melakukan analisa terhadap permasalahan yang telah

dirumuskan. Analisa ini mencakup :

1. Melakukan analisa terhadap proses ektraksi metadata video Youtube, yakni

dengan menggunakan Youtube API V3.

2. Melakukan tahapan preprocessing yaitu tahapan dalam pembangunan inverted

index. Tahapan-tahapan preprocessing adalah :

a. Pengumpulan dokumen yang akan diindex. Dalam hal ini berupa

video beserta metadata yang akan diproses untuk peng-index-an.

b. Penghilangan tanda baca, titik, koma, dan sebagainya yang

merupakan format khusus dari dalam dokumen serta mengubah

semua karakter menjadi huruf kecil (case folding)

c. Melakukan tokenization atau pemisahan rangkaian kata

d. Melakukan penghapusan stopword

e. Melakukan pengurutan

3. Melakukan analisa metode yang akan digunakan. Adapun metode yang akan

digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Melakukan analisa terhadap algoritma stemming Nazief dan

Andriany yang akan digunakan untuk melakukan pemotongan kata

berimbuhan menjadi kata dasar.

b. Melakukan analisa terhadap algortima Genetika untuk diterapkan

pada proses pencarian dan pengurutan dengan nilai kerelevanan

sebuah dokumen hasil pencarian dengan query pengguna.

4. Melakukan analisa terhadap konsep sistem temu kembali video dan

menganalisis data yang diperlukan dalam membangun aplikasi tersebut.
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3.6 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 DFD (Data Flow

Diagram) dan ERD (Entity Relationship Diagram)

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.

3.7 Pembangunan Sistem

Pembangunan sistem merupakan tahapan dalam implementasi sistem yang

telah dirancang pada tahap sebelumnya. Implementasi sistem ini akan

dikembangkan pada spesifikasi hardware dan software yaitu :

a. Perangkat keras

Processor           : Intel(R) Core(TM) i3-2310m CPU @ 2.10 GHz 2.10

GHz

Memory (RAM) : 2.00 GB

System Type : 64 bit Operating Sistem

b. Perangkat lunak

Sistem Operasi            : Windows 7 Ultimate

Bahasa Pemrograman : PHP

Database                     : MySQL

Tools perancangan : XAMPP, Microsoft Visio

Web browser : Mozilla Firefox
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3.8 Pengujian Sistem

Pengujian sistem temu kembali informasi dalam tugas akhir ini

dilakukan dengan cara mengukur kualitas retrieval yaitu dengan menghitung nilai

precision dengan menggunakan persamaan (II-2) dan recall menggunakan

persamaan (II-3).

3.9 Kesimpulan dan Saran

Tahapan terakhir dalam tugas akhir ini adalah memberikan kesimpulan

dan saran. Kesimpulan berisi hasil pengujian berdasarkan langkah-langkah

sebelumnya. Dan juga memberikan saran yang membangun terhadap topik

penelitian sehingga dapat menimbulkan penelitian baru nantinya agar terciptanya

hasil pencarian video yang lebih akurat dan lebih baik lagi.


