
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan bagaimana langkah-langkah atau

tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian agar rumusan masalah

penelitian dapat terselesaikan. Tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam

tugas akhir ini dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut:

Gambar 3.1. Tahapan Penelitian
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3.1. Penelitian Pendahuluan

Metode ini merupakan tahapan untuk melakukan pencarian informasi awal

mengenai penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berkaitan

dengan topik sistem rekomendasi (recommender system).

3.2. Identifikasi Masalah

Dari penelusuran tahap awal diketahui bahwa sistem rekomendasi buku

dapat meningkatkan pilihan pengguna dalam menemukan buku yang dicari. Hal

ini menjadi pertimbangan dalam melakukan penelitian tugas akhir ini.

3.3. Perumusan Masalah

Dari tahapan identifikasi masalah, ditemukan bahwa dibutuhkannya sebuah

sistem yang mampu menampilkan hasil pencarian yang relevan dengan kueri

pengunjung perpustakaan dan mampu menampilkan hasil rekomendasi buku yang

sesuai dengan judul buku yang dipilih pengunjung sehingga user akan terbantu

dalam mencari buku yang relevan.

3.4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dan materi merupakan tahapan yang digunakan untuk

memperoleh informasi dan data dari permasalahan yang ada pada penelitian tugas

akhir ini. Proses pengumpulan data dilakukan dalam pendekatan studi pustaka dan

pemberian kuesioner kepada 15 orang pengunjung perpustakaan (responden).

Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi

dan data melalui jurnal ilmiah, penelitian sejenis, buku, artikel, dan sumber

bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kuesioner merupakan daftar

pertanyaan yang akan digunakan oleh periset untuk memperoleh data dari

sumbernya secara langsung melalui proses komunikasi atau dengan mengajukan

pertanyaan
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3.5. Analisa

Analisa adalah tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data dari

penelitian tugas akhir ini. Analisa berarti metode khusus yang digunakan

untuk menganalisis masalah pada recommender system. Tiga analisa utama

yang akan dilakukan, yaitu:

1. Analisa  tahapan preprocessing.

Melakukan analisa terhadap tahapan preprocessing untuk koleksi

dokumen (korpus) yaitu, pembangunan index (pembuatan inverted

index)  sebelum  diterapkannya  model  ruang vektor untuk

menghitung kerelevanan antara dokumen dengan kueri. Tahapan-

tahapan tersebut adalah :

a. Mengumpulkan dokumen yang akan di-index

b. Penghapusan format khusus dan markup dari dalam dokumen

c. Pemisahan rangkaian kata (tokenization).

d. Linguistic preprocessing : penghapusan stop-words.

e. Indexing

2. Analisa Metode

i. Algoritma Nazief Adriani

Melakukan analisa terhadap tahapan-tahapan dari algoritma nazief

adriani untuk menerapakan pemotongan imbuhan pada dokumen.

ii. Model Ruang Vektor

Melakukan analisa terhadap persamaan model ruang vektor untuk

menghitung nilai kerelevanan dokumen terhadap kueri pengguna

sehingga  dokumen dapat dirangkingkan berdasarkan nilai

kerelevanan yang diperoleh.

iii. Algoritma Winnowing

Melakukan analisa terhadap algoritma winnowing berbentuk biword.

Output dari analisa adalah fingerprint document.
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3. Analisa Aplikasi

Memahami konsep sistem rekomendasi buku dan menganalisa data yang

diperlukan dalam membangun aplikasi.

3.6. Perancangan Sistem

Perancangan perangkat lunak ini dibangun sebagai tahapan selanjutnya dari

analisa. Berikut ini adalah beberapa langkah yang ada pada perancangan

recommender system :

1. Perancangan  Model

Perancangan  model merupakan  tahapan  pembangunan  model perangkat

lunak yang dalam hal ini menggunakan DFD (Data Flow Diagram).

2. Perancangan  Basisdata

Perancangan  basisdata adalah  tahapan  membangun  basis  data, struktur

tabel, atribut, primary key, dan tipe data yang dimiliki tiap-tiap atribut

serta penentuan relasi antar tabel untuk melengkapi komponen dari sistem.

3. Perancangan Antarmuka Sistem

Perancangan Antarmuka sistem merupakan bagian terpenting dalam

perancangan antarmuka dari sistem adalah menciptakan tampilan visual

yang baik dan mudah digunakan (user friendly).

3.7. Implementasi Sistem

Implementasi merupakan metode untuk menerjemahkan penerapan dari

rancang bangun hasil analisis dan perancangan pada tahapan sebelumnya.

Implementasi pengembangan aplikasi ini akan dikembangkan pada spesifikasi

hardware dan software berikut :

1. Perangkat keras

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

Memori (RAM) : 2.00 GB
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2. Perangkat Lunak

Sistem operasi : Windows 7 Home Premium.

Bahasa pemrograman : PHP.

Database : MySQL.

Tools  perancangan  :  XAMPP  2.5.8, Microsoft Visio 2007.

Web browser : Mozilla Firefox dan Google Chrome.

3.8. Pengujian Sistem

Tahapan pengujian yang akan dilakukan pada recommender system akan

terbagi 3 yaitu pengujian fungsionalitas sistem dengan menggunakan blackbox,

uji kualitas retrieval dengan menggunakan precision dan uji rekomendasi buku

dengan menggunakan UAT beserta jaccard coefficient. Uji blackbox yang

digunakan bertujuan untuk mengetahui kesalahan fungsional yang terjadi pada

sistem dan kemudian memperbaikinya. Pengujian dengan menggunakan penilaian

precision pada tahapan pencarian akan menampilkan 10 hasil pencarian teratas.

Responden cukup memberikan penilaian R apabila buku yang ditampilkan relevan

dengan kueri dan TR apabila buku yang ditampilkan tidak relevan. Setelah

responden memilih salah satu judul pada hasil pencarian, sistem akan melakukan

beberapa pemrosesan dan perhitungan. Kemudian, sistem akan menampilkan 10

hasil rekomendasi buku dengan nilai jaccard coefficient tertinggi. Pengujian UAT

akan menggunakan precision (persamaan 2.9). UAT diperlukan dalam pengujian

rekomendasi untuk mengetahui apakah buku yang ditampilkan relevan atau tidak.

3.9. Kesimpulan dan Saran

Tahapan kesimpulan dan saran adalah langkah terakhir dari pelaksanaan

penelitian tugas akhir ini. Tahapan ini berisi tentang kesimpulan dari hasil

penelitian dan pengujian yang diperoleh serta saran-saran membangun yang dapat

dijadikan penelitian selanjutnya agar terciptanya suatu rancangan recommender

system yang lebih baik.


