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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  Pada bab ini berisi penjelasan mengenai pendahuluan. Dalam pendahuluan 

berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi 

serta sistematika penulisan pembuatan Tugas Akhir. 

 

1.1 Latar Belakang  

  Informasi sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan wawasan. Saat 

ini sumber informasi semakin lama semakin menjamur, hal ini di karenakan teknologi 

internet. Jumlah informasi yang sangat banyak menimbulkan  keragaman dari sumber 

informasi tersebut. Keragaman ini timbul karena perbedaan domain keilmuan, negara, 

bahasa, dan sebagainya. Sehingga banyak kita jumpai hasil pencarian informasi  yang 

kurang akurat. Hal ini disebabkan oleh kata yang tidak dihubungkan secara semantik.  

Banyak orang berpikir, bahasa adalah bagian dari ilmu sosial dan komputer adalah 

bagian dari ilmu eksak, ternyata paradigma seperti ini tidak tepat lagi. Antara kata 

dalam bahasa mengandung semantik. Semantik adalah cabang linguistik yang 

mempelajari secara khusus tentang arti, perubahan arti, dan prinsip hubungan antara 

kata dan artinya. Semantik mencakup pembuatan arti pada taksonomi sederhana. 

Semantik juga mempelajari tentang tanda dan simbol. Dari sudut pandang ilmu 

informasi, semantik juga memberikan efek pada komunikasi informasi dalam dan 

antara bahasa maupun domain. 

Kata yang mengandung semantik dapat di ukur dengan pendekatan di bidang 

komputer melalui sebuah web search engine. Web Search Engine adalah program 

komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang 

tersimpan dalam layanan www, ftp, publikasi milis, ataupun news group dalam sebuah 

ataupun sejumlah komputer dalam suatu jaringan. Web Search Engine merupakan 

perangkat pencari informasi dari dokumen-dokumen yang tersedia 

Mengukur  kesamaan semantik antara kata-kata merupakan komponen 

penting dalam berbagai tugas di web seperti hubungan ekstraksi, pencarian 
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komunitas, clustering dokumen, dan ekstraksi metadata otomatis. Dalam pengukuran 

kesamaan semantik ini dibandingkan jarak kesamaan antara dua kata. Dalam 

pengukuran tersebut kami menggunakan pengukuran berdasarkan page count yang 

menggunakan metode WebJaccard, WebDice dan WebOverlap  karena metode ini 

cukup populer dan akurat menurut penelitian sebelumnya. Selain itu juga 

menggunakan snippet untuk pengukuran lexical paternnya. Dalam penelitian ini 

diusulkan analisa keterhubungan dua kata yang memiliki kesamaan semantik. Dua 

kata tersebut diasumsikan  kata benda dan kata kerja, dimana paremeter yang menjadi 

pembanding adalah hasil pengukuran kata benda dan kata kerja tersebut memiliki 

keterhubungan atau tidak. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

  Berdasarkan permasalahan yang timbul seperti yang telah dijelaskan pada 

latar belakang, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana hasil pengukuran kesamaan semantik antara kata berdasarkan hasil 

pencarian di web search engine?  

2. Bagaimana  hasil analisa kedekatan metode WebJaccard, WebOverlap dan 

WebDice? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian  ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

seperti di atas adalah: 

1. Mengetahui hasil pengukuran kesamaan semantik antara kata berdasarkan 

hasil pencarian di web search engine  

2. Mengetahui hasil analisa kedekatan metode WebJaccard, WebOverlap dan 

WebDice. 
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1.4 Batasan Masalah 

  Ruang lingkup dalam penelitian ini agar tidak telalu jauh menyimpang dari 

permasalahan pada tujuan, maka batasan masalahnya sebagai berikut: 

1. Cara yang digunakan yaitu dengan penghitungan page count dan snippet.  

2. Metode dalam cara page count yang digunakan adalah WebJaccard,WebDice 

dan WebOverlap. 

3. Algoritma yang digunakan adalah lexical pattern extraction. 

4. Untuk membandingkan jenis kata, di asumsikan kata benda dan kata kerja. 

5. Bentuk kata yang kami bandingkan hanya kata dasar. 

6. Bentuk kata kerja yang digunakan adalah V1. 

7. Bentuk kata bukan merupakan singkatan. 

8. Kata hanya menggunakan bahasa Inggris. 

9. Pengujian penelitian ini menggunakan Web Search Engine.  

 

1.5 Metodologi 

 Dalam membangun perangkat lunak diperlukan sebuah cara atau metodologi 

yang dijadikan sebagai panduan untuk mendapatkan perangkat lunak yang 

diharapkan.Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

 

1.5.1  Studi Pustaka 

 Studi pustaka yang digunakan dalam penelitian berupa teori serta 

bagaimana pengimplementasian Google Search API, perhitungan Page count dengan 

metode WebJaccard, WebDice dan WebOverlap. Perhitungan Snippet  dengan 

algoritma lexical pattern extraction. Informasi diperoleh dari berbagai macam 

referensi yang tertera dalam daftar pustaka. 

 

1.5.2   Analisa Sistem 

 Analisa dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi pengukuran 

kesamaan semantik antara kata berdasarkan hasil pencarian di Web Search Engine.
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  Sistem dalam aplikasi ini menggunakan Google Search API  untuk 

perhitungan kesamaan semantik melalui Page count dan Snippet.  

1.5.3 Perancangan Sistem 

 Pada tahap ini sistem akan mulai dirancang, perancangan sistem dimulai 

dari perancangan  desain sistem dengan UML untuk memperjelas rancangan sistem 

secara keseluruhan yang pada akhirnya perancangan ini menguhasilkan aplikasi atau 

perangkat lunak pengukuran kesamaan semantik antara kata berdasarkan hasil 

pencarian di web search engine. 

 

1.5.4  Implementasi 

 Pengukuran kesamaan semantik ini akan diimplementasikan berdasarkan 

perancangan dan desain sistem yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tercipta 

sebuah perangkat lunak. 

 

1.5.5 Pengujian Perangkat Lunak 

 Pengujian perangkat lunak akan dilakukan untuk menentukan 

keberhasilan perangkat lunak. Untuk pengukuran semantik antara kata, diinisialisasi 

kata pertama X kata kedua Y.  

 Pertama, dilakukan pencarian di web search engine menggunakan dua 

kata yang harus kita hitung kesamaan semantiknya dan pengambilan page count 

untuk masing – masing kata dan gabungan antara keduanya. Didefinisikan tiga skor 

kesamaan menggunakan page count.  

 Kedua, dilakukan pencarian frekuensi dari algoritma lexical pattern 

extraction dalam  snippet yang diperoleh dari pencarian gabungan antara kedua kata. 

Lexical patern extraction diekstrak menggunakan 3 pola untuk mendapatkan ekspresi 

kesamaan semantik. Polanya adalah jika “X is a Y”, jika “X and Y” atau jika “X , Y”.  

 Setekah hasil keseluruhan di tampilkan dalam sebuah tabel. Hasil, di 

analisa, dimana paremeternya adalah menganalisa keterhubungan antara kata satu 

dengan yang lain, dimana kata tersebut merupakan pasangan kata benda, pasangan 

kata kerja atau pasangan kata benda dan kata kerja. 
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1.5.6 Pembutan Laporan 

 Selanjutnya pada tahapan terakhir akan dilakukan penyusunan laporan 

proyek tugas akhir dari penelitian ini sebagai keseluruhan proses yang telah dilakukan 

sebelumnya. Hal tersebut merupakan bentuk tertulis dari proyek tugas akhir yang 

dikerjakan.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan buku tugas akhir ini nantinya akan dibagi manjadi beberapa bab 

dengan sistematika sebagai berikut : 

 

1.6.1 Bab I : Pendahuluan 

 Pada bab ini dijelaskan hal-hal yang melatar-belakangi pembuatan tugas 

akhir. Termasuk rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan metodologi-

metodologi yang digunakan serta sistematika penulisan pembuatan laporan 

tugas akhir. Di bab pertama menjelaskan poin-poin utama secara garis besar 

dari keseluruhan laporan tugas akhir. 

 

1.6.2 Bab II : Dasar Teori 

 Teori-teori yang mendasari tugas akhir ini akan di uraikan pada bab 

kedua. Adapun teori yang dibahas, yaitu semantik, konsep kesamaan ,web 

search engine, page count, WebJaccard, WebOverlap, WebDice, snippet, 

lexical pattern extraction, Google Search API, Web Crawler dan penulisan 

yang terkait. 

 

 

1.6.3 Bab III : Analisa dan Perancangan 

 Di bab ketiga, akan dijabarkan analisa, dan perancangan sistem yang akan 

dibangun, diagram-diagram UML, serta user interface dari aplikasi. 
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1.6.4 Bab IV : Implementasi dan Pengujian 

 Pada bab keempat, diuraikan penjelasan mengenai implementasi 

pembangunan aplikasi, pembahasan menyeluruh mengenai sistem, dan tahap-

tahap pengujian yang dilakukan untuk menguji kelayakkan sistem yang telah 

dibuat. 

 

1.6.5 Bab V : Penutup 

 Pada bab terakhir yaitu penutup, berisi tentang kesimpulan dari 

keseluruhan bab. Penulis juga memberikan saran-saran untuk pengembangan 

sistem kemudian, agar sistem menjadi lebih baik dan sempurna. 

 

 


