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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Perkembangan teknologi komputer saat ini dirasa sangat cepat, berbagai 

teknologi baru diluncurkan guna mempermudah pengguna sistem informasi. 

Sistem informasi berbasis teks merupakan salah satu perkembangan yang banyak 

sekali dilakukan dengan menyimpan banyak data dalam sebuah file text. Karena 

banyaknya data yang disimpan dalam sebuah file text, pengguna sistem informasi 

akan mengalami kesulitan untuk pencarian data yang dilakukan satu per satu. 

Diperlukan suatu solusi untuk dapat mengakses informasi secara cepat dan tepat. 

  Kecepatan dan keakuratan data yang diinginkan menjadi suatu masalah 

yang harus segera mendapatkan solusi. Untuk itulah dibutuhkan search engine 

yang tidak hanya mencari informasi dari judul dan data melalui nama arsipnya 

tetapi juga dapat mencari berdasarkan kata kunci yang sesuai dengan isi dalam 

dokumen yang dicari oleh pengguna. 

  Search engine disebut juga dengan mesin pencari, dimana sistem yang ada  

diolah melalui satu atau sekelompok komputer yang berfungsi untuk melakukan 

pencarian data. Data yang ada pada mesin ini kemudian dikumpulkan 

menggunakan metode tertentu. Dalam kata lain, sebenarnya pencarian data 

disesuaikan dengan database yang ada pada mesin tersebut. Search engine 

mendukung adanya suatu transformasi manual kedalam bentuk komputerisasi. 

Sehingga memberi kemudahan dalam pencarian data yang dibutuhkan oleh 

pengguna sistem informasi. 

  Pembangunan perangkat lunak ini diharapkan mampu menangani pencarian 

hadits, sehingga dari banyaknya hadits yang ada dapat dilakukan indexing. 

Kebutuhan user akan lebih mudah dalam menemukan hadits yang sesuai dengan 

pokok bahasan yang diinginkan. Pembuatan aplikasi ini dapat mempermudah 

pencarian hadits sebagai acuan dalam bersikap dan acuan dalam sebuah 

pembelajaran. Dalam implementasinya, aplikasi ini berupa mesin pencarian data 

yang menggunakan algoritma latent semantic indexing. 
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Pada umumnya algoritma search engine mencari kata dalam dokumen dan 

menghitung banyaknya kemunculan kata tersebut. Kemudian dokumen yang  

Pada metode search engine ini akan diterapkan dalam 33 hal permasalahan 

yang sering terjadi pada masyarakat. Semua permasalahan tersebut akan 

dikorelasikan dengan hadits Bukhari, yang secara keseluruhan akan dijawab dari 

kumpulan hadits beliau. Kumpulan hadits dibagi dalam bab permulaan turunnya 

wahyu, iman, ilmu, wudlu, mandi, haid, tayamum, shalat, waktu shalat, adzan, 

shalat jumat, khauf, dua hari raya, witir, istisqa, kusuf, sujud tilawah, shalat 

qashar, tahajjud, shalat di Mekkah dan Madinah, amalan dalam shalat, sujud 

syahwi, jenazah, zakat, haji, umrah, orang yang terhalang, mengganti buruan, 

keutamaan kota Madinah, puasa, shalat tarawih, I'tikaf, keutamaan lailatul qadar. 

Jadi search engine akan menampilkan hadits yang keterkaitan kata dan keyword 

sering muncul dalam setiap bab. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Sesuai dengan tema penulisan penelitian ini, yaitu "Implementasi Pencarian 

Hadits Menggunakan Metode Latent Semantic Indexing", dapat dirumuskan 

menjadi beberapa masalah sebagai berikut: 

1.  Bagaimana menganalisa dan mengelompokkan data dalam mencari hadits 

sehingga mendapatkan arti dari hadits yang diinginkan? 

2. Bagaimana melakukan pengambilan kata penting (keyword) di dalam setiap 

hadits? 

3. Bagaimana mengimplementasikan algoritma latent semantic indexing dalam 

pencarian hadits. 

 

1.3. Tujuan
-
 

  Tujuan dari diadakannya penulisan, perancangan,dan pembuatan aplikasi 

pencarian hadits dalam menunjang penulisan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisa dan mendesain sistem pencarian hadits. 

2. Mengimplementasikan aplikasi pencarian hadits dengan 

menggunakan algoritma latent semantic indexing dalam menemukan 

hadits yang diinginkan. 
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3. Menampilkan arti dari hadits yang telah ditemukan. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya materi pembahasan penelitian ini, pada 

penelitian ini perlu adanya beberapa batasan masalah untuk lebih memfokuskan 

penelitian. Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dikhususkan pada pencarian hadits yang sudah ditentukan  

sebelumnya yaitu hadits riwayat shahih Bukhari. 

2. Perangkat lunak yang dikembangkan hanya menampilkan arti dari hadits 

yang dicari. 

3. Menggunakan algoritma latent semantic index. 

 

1.5. Metodologi Pengerjaan 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

eksperimental yang dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

1. Studi pustaka dan pengumpulan data 

 Tahap studi literatur adalah tahap pencarian informasi sehubungan 

dengan proses-proses yang dikembangkan dalam sistem. Literatur yang 

digunakan meliputi buku referensi, dokumentasi internet serta dan 

penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. 

2. Analisa dan perancangan sistem 

   Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk 

melakukan analisa data-data, konsep, alur kerja sistem. Konsep  yang 

telah terkumpul akan didesain menggunakan UML. Desain meliputi flow 

chart, use case diagram, activity diagram, sequence diagram, class 

diagram. 

3.  Implementasi algoritma latent semantic indexing dalam aplikasi search 

engine 

 Tahap implementasi aplikasi adalah tahap pengimplementasian 

algoritma yang digunakan kedalam aplikasi yang dibuat. Dengan 

demikian akan menjadi sebuah aplikasi pencarian arti hadits 

menggunakan algoritma yang telah ditentukan. 
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1.6. Sistematika Penulisan 

  Laporan tugas akhir terdiri dari 5 bab yang terdiri dari pendahuluan, 

landasan teori, analisa dan perancangan, pengujian, dan penutup. 

BAB I : PENDAHULUAN 

     Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah atau 

alasan memilih judul, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, metodelogi, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

     Pada bab ini penulis menjelaskan teori-teori yang meliputi latar 

belakang teknik, teori-teori yang mendukung judul, teori-teori yang 

berhubungan dengan metode yang digunakan, yaitu latent semantic 

indexing. 

BAB III : ANALISIS DAN RANCANGAN 

     Pada bab ini menjelaskan tentang desain sistem yaitu 

mendefinisikan detail dari proses, data-data yang digunakan, algoritma 

dari latent semantic indexing untuk menemukn kata kunci dari arti setiap 

hadits yang dicari. 

BAB IV : IMPLEMENTASI PENGUJIAN 

     Pada bab ini menjelaskan implementasi dari rancangan sistem yang 

ada pada bab tiga serta melakukan pengujian terhadap sistem tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

       Pada bab ini menyimpulkan apa yang telah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya serta dikemukakan saran-saran yang sifatnya konstruktif. 

 

 

 


