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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1   Metode Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti melakukan beberapa metode 

penelitian seperti:  

a.  Studi literatur 

Tahapan studi literatur, dimana peneliti mempelajari dari buku-buku 

referensi agar penulis dapat mendalami materi-materi yang berhubungan 

dengan tema yang penulis angkat, serta jurnal-jurnal thesis mahasiswa 

lain, yang berhubungan dengan skripsi yang dibuat peneliti. 

b. Perancangan Aplikasi dan Pengembangan Model 

Setelah mendapatkan bahan-bahan yang cukup, selanjutnya ialah proses 

perancangan dan pengembangan model aplikasi RelevanceDoc berbasis 

algoritma Nazief Adriani. Dalam tahap analisis dan perancangan , dibuat 

flowchart sistem, Data Flow Diagram (DFD), struktur table dari table kata 

dasar yang digunakan dan desain antar muka pengguna.  

c.  Uji coba dan Evaluasi 

Dalam tahap ini penulis melakukan percobaan pada aplikasi yang telah 

dibuat. Jika ditemukan adanya kesalahan akan diperbaiki dalam tahap ini 

juga.  

d.  Penulisan Laporan 

Tahap selanjutnya ialah penulisan laporan sebagai dokumentasi atas 

penelitian yang telah dilakukan, memaparkan hasil pengujian dan analisa 

data serta kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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3.2  Perancangan 

 Penelitian yang dilakukan menggunakan Algoritma Stemming Nazief – 

Adriani untuk menyortir kata dasar yang menyusun kedua dokumen yang akan 

dibandingkan tingkat relevansi isinya. Dokumen yang dapat dibaca oleh aplikasi 

ini ialah dokumen yang berekstensi txt, docx dan rtf. Setelah kata dasar disortir 

dengan menggunakan algoritma tersebut kumpulan kata dasar tersebut akan 

dihitung relevansinya menggunakan prinsip kemiripan Cosine Similarity. 

Dalam membandingkan  isi relevansi kata aplikasi ini menggunakan 

libraryAforge.Math yang menyediakan perhitungan cosine, sehingga perhitungan 

ini dapat dimanipulasi untuk menghitung relevansi kata dasar  yang dibandingkan. 

Dimana sebelum relevansi dihitung , kata dalam dokumen harus dibuat menjadi 

kata dasar. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman C# 

dan menggunakan framework 4 .NET. Aplikasi ini bernama RelevanceDoc. 

Pada tahap akhir, aturan evaluasi Paice dapat digunakan untuk menilai 

ketepatan algoritma stemming yang digunakan karena tiap algoritma stemming 

memiliki kelebihan dan kekuranannya masing-masing yang dikarenakan struktur 

morfologi dari bahasa penyusunnya. 
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3.2.1  Diagram Sistem / Flowchart 

Alur sistem yang digunakan pada proses aplikasi RelevanceDoc dapat 

dilihat pada system flow dibawah.  

 

Gambar 3.1 FlowChart Aplikasi RelevanceDoc 
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3.2.2 Flowchart Algoritma Nazief – Adriani 

 Aplikasi ini menggunakan algoritma utama Nazief Adriani dalam 

stemming kata. Berikut ialah diagram Flowchartnya. 

 

Gambar 3.3 FlowChart Algoritma Nazief - Adriani 

3.2.3 Data Flow Diagram 

Proses utama DFD adalah model interaksi antar pengguna dan aplikasi 

RelevanceDoc.  Pada  context diagram, proses ini dibagi menjadi  tiga sub proses 

utama yakni, subproses baca dan tampilkan dokumen, subproses  Stem Kata, dan 

subproses Banding Relevansi. 
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Gambar 3.2 Diagram Context atau Diagram Level 0 

Diagram konteks diatas terdiri atas dua entitas utaman yakni 

pengguna,sedangkan entitas admin bertugas untuk mengatur / maintaindatabase 

kata dasar yang disediakan dari bahtera.org. 

Tabel 3.1 Tabel Entitas DFD 

Entitas Keterangan 

Pengguna / User Pengguna dapat melakukan interaksi dengan sistem dengan 

input dan output sebagai berikut : 

Input : 

- Pengguna dapat memilih 2 dokumen digital  

- Pengguna dapat melakukan stem pada dua dokumen  

- Pengguna dapat request hasil relevansi dua 

dokumen tersebut 
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Tabel 3.1 Tabel Entitas DFD (Lanjutan) 

Entitas Keterangan 

Pengguna / User 

 

 

 

 

 

Admin 

Output : 

- Pengguna dapat preview dokumen yang telah 

dimasukkan ke sistem 

- Pengguna dapat melihat hasil stem kata dari 

dokumen tersebut 

- Pengguna dapat mengetahui hasil relevansi 

Input : 

- Admin dapat menambahkata dasar dalam database 

- Admin dapat menghapus kata dasar dalam database 

Output : 

- Pengguna dapat melihat kata dasar dalam database 

 

Terdapat duaentity utama yakni pengguna yang menggunakan program 

aplikasi ini dan admin. Proses – proses perpindahan data dalam aplikasi ini dapat 

digambarkan dalam dfd level 1  sebagai berikut 

 

Gambar 3.2 Diagram Level 1 
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Tabel 3.2Proses Dalam Level 1 

Proses Input Output Keterangan 

Baca & 

Tampilkan 

dokumen 

Digital 

- Dokumen 1 

- Dokumen 2 

-Preview 

Dokumen 1 

-Preview 

Dokumen 2 

Setelah pengguna memasukkan 

dokumen digital dengan format 

txt, docx ataupun rtf, sistem 

akan menampilkan preview 

Stem Kata -Array of  

String Doc 1 

-Array of  

String Doc 2 

-Data Hasil  

stem  

  dokumen 1 

-Data Hasil  

stem  

  dokumen 2 

Setelah pengguna memasukan 

perintah stem ke kedua 

dokumen , maka proses 

stemming akan dilakukan dan 

akan ditampilkan hasilnya 

Banding 

Relevansi 

-data hasil 

stem 1 & 2 

-Data relevansi 

dokumen 

Setelah kedua dokumen 

berhasil di stem, maka sistem 

akan memproses 

perbandingannya dengan 

aturan cosine similarity 

Tambah 

Kata Dasar 

-data kata 

dasar 

-daftar list 

katadasar 

Admin dapat menambah kata 

dasar dalam database 

Hapus Kata 

Dasar 

-data kata 

dasar 

-daftar list 

katadasar 

Admin dapat menghapus kata 

dasar dalam database 

 

3.2.4 Struktur Tabel 

 Database yang digunakan dalam proses stemming algoritma Nazief-

Adriani yang digunakan berasal dari situs bahtera.org yang merupakan , database 

kamus kata dasar yang berstandar KBBI / Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikut 

ialah struktur tabelnya : 

Tabel 3.3 Tabel Database Kata Dasar 

Nama Kolom Tipe Keterangan 

Id_katadasar Integer Primary Key Id katadasar 

Katadasar Text Kata Dasar 

Tipe_katadasar Text Tipe Katadasar 
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Tabel tersebut berguna untuk mencari kata dasar dari kata berimbuhan 

yang telah melalui proses stemming dalam pemenggalan imbuhannya.  

3.2.5 Fungsionalitas Sistem 

 Aplikasi yang dibangun memiliki fungsionalitas sebagai berikut : 

1. Menerima dua dokumen yang akan dibandingkan dengan ekstensi docx,txt 

dan rtf. 

2. Membaca dokumen digital yang memiliki konten teks 

3. Melakukan stemming konten isi dokumen berbahasa Indonesia. 

4. Melakukan penghitungan relevansi dengan isi kedua dokumen 

5. Menghitung estimasi waktu stemming yang dilakukan program 

6. Menghitung jumlah kata yang terdapat dalam dokumen 

7. Mengelompokkan jumlah kata dalam dokumen yang sama 

3.2.6 Masukkan dan keluaran sistem 

 Masukkan yang diproses oleh sistem yaitu : 

1. Masukkan file dokumen digital yang berformat docx, txt  atau rtf dan akan 

dijadikan long string untuk proses berikutnya. 

2. Algoritma Stemming yang digunakan akan menerima masukkanarray of 

string yang merupakan ekstrasi dari long string yang dibaca di tahap 

sebelumnya. 

3. Kata yang telah di-stemm berupa array of string akan diterima oleh aturan 

Cosine Similarity untuk dihitung relevansinya. 

4. Pada aturan Cosine Similarity daftar kata yang berupa array of string akan 

diubah menjadi list of integer yang berisi jumlah kata yang muncul. 
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Keluaran pada proses sistem yaitu : 

1. Keluaran file berupa long string dari dokumen digital berformat docx, txt atau 

rtf yang dibaca. 

2. Keluaran berupa array of string dari dokumen yang telah dibaca, yang 

kemudian akan diproses algoritma 

3. Keluaran dari algoritma yang digunakan yaitu array of string  yang berisi 

kata dasar yang akan di bandingkan oleh aturan Cosine Similarity 

4. Keluaran berupa double yang merupakan hasil relevansi dengan aturan 

Cosine Similarity. 

3.2.7 Hierarki Menu Aplikasi 

 Pada gambar berikut, terdapat hierarki dari aplikasi yang dibuat. 

 

Gambar 3.4 Hierarki Menu Aplikasi 
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3.3 Desain Tampilan Antar Muka 

a. TampilanWellcome Screen 

 Pada halaman ini terdapat splash screen yang berupa halaman awal yang 

merupakan halaman sambutan dari aplikasi yang dibuat penulis. Terdapat button 

ok yang apabila dipilih akan lanjut ke tampilan program utama / main program. 

 

Gambar 3.5Wellcome Screen 

b.  Tampilan Utama Program Aplikasi Relevansi Dokumen 

 Pada Halaman utama terdapat Menu Strip yang berisi menu Sambung 

database dan keluar, menu sambung database berfungsi untuk menyambungkan 

aplikasi ke database kamus kata dasar yang menjadi kunci dari algoritma 

stemming yang digunakan, jadi sebelum menggunakan aplikasi ini pengguna 

wajib menyambungkan database,setelah itu menu yang ada dapat digunakan / 

available.  
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Gambar 3.6 Menu Utama Program Relevance Doc 

Setelah database tersambung, pengguna dapat memulai dengan membuka 

dokumen pertama yang akan dibandingkan dengan memilih Button Open 1, yang 

kemudian akan muncul kotak dialog dokumen pertama yang akan dibandingkan, 

pengguna dapat memilih format dokumen bertipe docx, rtf dan txt. Setalah 

dokumen terpilih pengguna harus melakukan stemming untuk mengubah ke kata 

dasarnya, lamanya proses stemming datandai dengan progressbar dibawah 

textbox. Dokumen yang telah dijadikan kata dasar lalu akan ditampilkan di 

textbox. Hal yang sama juga dilakukan di dokumen kedua. Setelah kedua 

dokumen berhasil di stemming, maka kita dapat melanjutkan untuk menilai 
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relevansi dokumen dengan memilih button compare, dimana hasil relevansi dari 

kedua dokumen tersebut dapat dilihat hasilnya pada halaman hasil compare. 

c.  Tampilan Hasil Relevansi Dokumen 

 Pada halaman hasil ini, terdapat label yang terletak paling atas yang 

menunjukkan persentase relevansi isi dari kedua dokumen yang telah 

dibandingkan. Terdapat dua textbox yang berisi hasil stem dari langkah 

sebelumnya. 

 

Gambar 3.7 Tampilan Hasil Relevansi 

 Terdapat dua buah label yang dapat di klik sehingga menuju ke halaman 

statistik hasil yang berisi statistik masing-masing dokumen yang telah berhasil di 

stem pada tahap sebelumnya. Sedangkan label 3 berguna untuk menunjukkan 

statistik kata yang sama dari kedua dokumen yang dibandingkan. 
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d. Tampilan Statistik Dokumen 1 dan 2 

Halaman ini berisi hasil statistik dari dokumen yang telah berhasil di stem. 

Terdapat satu buah listview yang berisi kata yang telah di stem dan jumlahnya. 

 

Gambar 3.8 Statistik Kata 

Terdapat juga label yang menunjukkan jumlah kata yang terdapat pada 

tiap dokumen, jumlah waktu stem yang digunakan dan kata unik yang ada. 
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e. Tampilan Staistik Perbandingan 

 Pada halaman ini berisi statistik perbandingan kata dasar yang sama antar 

dua dokumen berbeda yang telah dibandingkan. 

 

Gambar 3.9 Statistik Perbandingan 

 Terdapat dua buah list view yang menampilkan kata dasar apa saja yang 

sama antar dua dokumen tersebut beserta jumlahnya. Serta terdapat dua buah label 

yang menunjukkan jumlah kata yang sama antar tiap dokumen. 
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