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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

Dalam melakukan analisis pengguna sosial media, kita perlu mengetahui proses yang 

akan dilakukan serta mempersiapkan langkah-langkah dan juga mempersiapkan perangkat 

serta aplikasi yang nantinya akan dipakai, untuk lebih memperjelas proses yang akan 

dilakukan bisa dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan penelitian 

 

Berdasarkan gambar 3.1 di atas, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk 

melakukan penelitian ini, dan berikut ini penjelasan dari beberapa tahapan tersebut. 

 

3.1.1 Studi Literatur 

Tahap pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan studi literatur dengan cara 

mengumpulkan berbagai macam artikel, jurnal, serta paper yang di dalamnya terdapat 

informasi berupa teori dan data yang yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti 

untuk menjadi referensi dalam melakukan penelitian ini. Studi literatur dilakukan untuk 

mencari informasi lebih lanjut mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian ini 
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yaitu metode Latent Dirichlet Allocation (LDA) dan perhitungan coefficient of variation 

(CV) serta aplikasi untuk mengambil data dari Twitter. 

 

3.1.2 Mempersiapkan Aplikasi dan Bahan 

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan beberapa aplikasi yang berguna untuk 

mengambil data dari Twitter yaitu Logstash, Elasticsearch dan Kibana, karena dengan 

menggunakan Logstash, bisa dengan mudah mengambil data dari Twitter sebanyak apapun 

secara real time dan juga bisa langsung disimpan di Elasticsearch. Kemudian juga perlu 

membuat akun Twitter Developer untuk bisa mendapatkan API key sebagai akses untuk 

mengambil data dari Twitter, serta aplikasi untuk membuat rancangan dan pembuatan sistem. 

 

3.1.3 Pengambilan Data 

Tahap selanjutnya setelah aplikasi dan bahan selesai dipersiapkan yaitu mulai 

melakukan pengambilan data dari Twitter dengan menggunakan Logstash sebagai alat untuk 

mengambil data, dan Elasticsearch sebagai tempat penyimpanan data. Data yang diambil 

berdasarkan pada keyword yang sudah ditentukan yaitu Jokowi, Prabowo, Sandiaga, dan 

Marufamin. Dipilihnya keyword tersebut karena pada penelitian ini akan mengambil suatu 

peristiwa atau isu yang terjadi di seputar keempat nama tersebut, dan yang sedang hangat 

diperbincangankan oleh pengguna sosial media pada waktu debat pilpres kedua yakni pada 

bulan Februari 2019, kemudian juga karena keempat nama tersebut sudah terdaftar menjadi 

calon presiden dan wakil presiden periode 2019 di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), 

seperti pada gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Daftar calon pilpres 2019 di situs KPU (KPU, n.d.) 
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Setelah selesai melakukan pengambilan data, maka data tersebut perlu dikeluarkan dari 

Elasticsearch menjadi format excel supaya nantinya data tersebut bisa diolah oleh sistem 

yang akan dibuat. 

 

3.1.4 Perancangan Sistem 

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul dan sudah dikeluarkan maka tahap selanjutnya 

adalah membuat rancangan sistem. Pada tahap ini akan dihasilkan use case diagram, desain 

antar muka, dan activity diagram. 

 

3.1.5 Preprocessing 

Tahap prepocessing adalah proses mengolah data yang telah diunggah ke sistem untuk 

menghilangkan bagian-bagian yang tidak berguna dan juga untuk menghilangkan kata-kata 

yang tidak memiliki makna. Terdapat tiga tahap untuk melakukan preprocessing yaitu 

menghapus kalimat, cleaning, dan menghapus stopword. Untuk proses cleaning masih dibagi 

lagi ke dalam enam tahap supaya data yang dihasilkan bisa benar-benar bersih dan sesuai 

dengan yang diharapkan. Adapun alur prepocessing terlihat pada gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Tahapan proses preprocessing 

 

3.1.6 Identifikasi Frasa 

Setelah melakukan preprocessing, maka selanjutnya adalah mencari kemunculan kata-

kata yang berjumlah dua atau tiga atau lebih yang sering muncul secara bersamaan dengan 

membuat model bigram dan trigram. 

 

3.1.7 Topic Modelling Menggunakan LDA 

Kemudian melakukan topik modeling menggunakan LDA, dengan library Python yaitu 

Gensim yang didalamnya sudah memiliki module untuk melakukan proses LDA, sehingga 

akan diperoleh hasil berupa topik-topik yang didalamnya berisi kata-kata beserta nilai 
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frekuensinya dan juga menghasilkan gambar grafik untuk frekuensi kata-kata yang paling 

tinggi dari setiap topiknya. 

 

3.1.8 Menghitung Coefficient of Variation 

Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu menghitung nilai Coefficient of Variation (CV) 

untuk setiap topik-topik yang sudah diperoleh dari proses LDA sehingga bisa diperoleh 

kesimpulan dari hasil penelitian ini. 

 

3.2 Analisis Kebutuhan Aplikasi 

Untuk melakukan analisis pengguna sosial media diperlukan perangkat yang bisa 

melakukan pekerjaan tersebut sesuai dengan yang diharapkan, perangkat tersebut antara lain 

perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk mengetahui perangkat lunak, dan perangkat 

keras yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan analisis terhadap perangkat 

tersebut seperti dijelaskan berikut ini.  

 

3.2.1 Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 

Pada proses analisis ada perangkat keras yang digunakan yaitu sebuah laptop ukuran 

12.5” dengan memory 4GB, processor Intel Core i5 2.30 GHz, Nvidia 930MX dan juga 

hardisk 1TB sebagai penyimpana data. 

 

3.2.2 Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak 

Pada proses analisis juga membutuhkan beberapa komponen perangkat lunak yang 

digunakan. Untuk sistem perangkat lunak, peneliti menggunakan sistem operasi Windows 10 

Pro 64-bit. Selanjutnya menggunakan Elastic Stack yang terdapat 3 aplikasi yaitu untuk 

mengambil data digunakan aplikasi Logstash, untuk mengolah data menggunakan 

Elasticsearch, dan untuk mengeluarkan data yang sudah didapat menggunakan Kibana. 

Kemudian untuk membuat sistem menggunakan Sublime dengan bahasa pemrograman 

Python, untuk menjalankan sistem yang sudah dibuat menggunakan browser Google Chrome, 

dan untuk membuat perancangan menggunakan aplikasi Pencil dan Visual Paradigm. 

Sistem Operasi  : Windows 10 Pro 64-bit 

Aplikasi   : Elasticsearch versi 6.4.0 

       Logstash versi 6.4.0 

         Kibana versi 6.4.0 
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       Sublime versi 3.2.2 

       Pencil versi 3.1.0 

  Python versi 3.7.3 

  Visual Paradigm versi 10.0 

Browser   : Google Chrome versi 71.0 (64-bit) 

 

3.3 Perancangan Sistem 

Perancangan ini dilakukan untuk membuat gambaran rancangan dari sistem yang akan 

dibuat serta proses yang bisa dilakukan oleh sistem tersebut supaya memudahkan dalam 

proses pembuatannya. Pada tahap ini terdapat 3 model perancanan yaitu perancangan activity 

diagram, use case diagram dan desain antar muka. 

 

3.3.1 Perancangan Activity Diagram 

Sistem ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pengolahan data yang sudah 

diambil sebelumnya dalam bentuk excel yang kemudain diunggah ke dalam sistem dan secara 

otomatis sistem akan melakukan preprocessing, proses tf-idf, pemodelan LDA, dan 

perhitungan coefficient of variation yang akhirnya akan menghasilkan tampilan visualisasi 

berupa diagram pemodelan LDA dan tabel hasil perhitungan coefficient of variation. Adapun 

activity diagram untuk menjelaskan proses ini seperti pada gambar 3.4. 
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Gambar 3.4 Activity diagram sistem 

 

3.3.2 Perancangan Use Case Diagram 

Use case diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan fungsi atau kegunaan 

dari sebuah sistem. Use case diagram ini memperlihatkan sebuah interaksi antara pengguna 

dengan sistem yang dibuat, dan diagram ini berguna untuk menangkap kebutuhan sistem 
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selama proses analisis. Dalam sistem ini hanya terdapat satu aktor yaitu pengguna yang dapat 

memasukkan data dan melakukan pemodelan LDA dan menghitung coefficient of variation, 

seperti yang terlihat pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Use case diagram sistem 

 

3.3.3 Desain Antar Muka 

Desain antar muka ini dibuat sebelum membuat tampilan sesungguhnya dalam sistem, 

dalam desain ini hanya terdapat tiga halaman saja yaitu halaman utama, halaman upload data, 

dan halaman hasil, untuk halaman utama hanya terdapat tulisan Selamat datang dan 3 menu 

halaman yaitu Home, Upload dan Hasil, yang terlihat seperti pada gambar 3.6.   

 

Gambar 3.6 Desain halaman utama 
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Kemudian terdapat halaman Upload yang berfungsi untuk mengunggah file yang akan 

diolah oleh sistem seperti pada gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7  Desain halaman upload file 

 

Dan yang terakhir ada halaman Hasil yang menampilkan hasil dari olahan yang berupa 

diagram pemodelan LDA dan tabel hasil perhitungan coefficient of variation, juga terdapat 

tombol untuk menghitung CV, seperti pada gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Desain halaman hasil 

  


