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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Clasterisasi merupakan salah satu cara pengolahan data yang sering 

dilakukan. Salah satu metode clasterisasi secara statistik yang banyak 

digunakan adalah metode K-Means. Metode K-Means mempunyai 

kelebihan dalam menghasilkan claster dengan proses yang cepat.  

Bahasa Arab memiliki morfologi yang lebih kaya dan kompleks dari 

pada bahasa Inggris atau pun bahasa Indonesia. Dimana dalam teks bahasa 

Arab dapat dicari bentuk morfologi sebuah kata dari  stem  atau kata 

dasarnya.  Stemming merupakan suatu proses menemukan kata dasar dari 

sebuah kata dengan menghilangkan semua imbuhan. 

Stemming dalam bahasa Arab sangat penting karena ada perbedaan 

tipe dari imbuhan-imbuhan (affixes), awalan (prefixes) dapat berubah 

tergantung dari huruf pertama pada kata dasar. Sebagai contoh “  ”ا ُيْؤِمُن

yang memiliki kata dasar “ين  untuk menghilangkan awalannyasangat ,”ام

sulit sekali sehingga ada sebagian peneliti menggunakan database kosa 

kata arab untuk mengatasi konfleksitas ini, dikarenakan tidak mungkin bisa 

mengatasi hal tersebut yang terjadi pada kata dasar yang hurufnya diganti 

ketika terjadi affikasi. 

Sejauh ini clasterisasi di lakukan pada dokumen teks bahasa Indonesia 

atau bahasa Inggris saja. Sedangkan seiring dengan berkembangnya zaman 

dan teknologi yang baru, bahasa Arab juga di butuhkan. Aplikasi untuk 

bahasa Arab sendiri juga masih jarang di temukan. Dari permasalah yang 

terjadi di sekitar kita, maka saya memilih untuk membuat suatu aplikasi 

untuk pengelompokan dokumen bahasa Arab. 

Dari masalah yang ada, maka dalam penelitian ini mempunyai 

beberapa tujuan untuk mendapatkan hasil yang dicapai, salah satu dari 

tujuan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui Clusterisasi dalam suatu 

dokumen bahasa arab, ukuran, dan ciri-ciri kelompok cluster nya.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana pengimplementasian metode K-Means dalam proses 

Clusterisasi dokumen teks bahasa Arab? 

b. Bagaimana cara menggetahui kelompok dokumen yang masuk 

dalam kelas cluster ? 

c. Bagaimana cara mengevaluasi hasil clustering dengan metode 

Entropi? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan pembuatan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui cluster dari dokumen dan ukuran nya. 

2. Mengetahui ciri-ciri cluster dan kelompok nya (Golden Nugget). 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas :  

a. Aplikasi dibangun dengan menggunakan bahasa pemrogram-an Java 

dan database server menggunakan MySQL 

b. Dokumen teks bahasa Arab diambil dari Maktabah Syamilah, topik 

yang diambil adalah tentang permasalahan Fiqh. Untuk pengclusteran 

di bagi menjadi 7 cluster, yaitu Salat, Zakat, Puasa, Haji, Nikah, Jual 

Beli, Wakof. 

c. Jarak kedekatan yang di gunakan adalah Euclidean Distance Space. 

 

1.5 Metodologi 

Pengerjaan Tugas Akhir ini terdiri atas beberapa tahapan, yaitu : 

1.5.1 Studi Literatur  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan informasi terkait beberapa 

hal berikut: 

a. Pengumpulan informasi tentang bagaimana preprocessing pada 

dokumen teks berbahasa Arab dilakukan. Informasi ini terkait 
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dengan stopword, perhitungan frekuensi kata, dan proses stemming 

pada dokumen bahasa Arab.  

b. Pengumpulan informasi dan sumber pembelajaran tentang metode 

K-Means 

c. Pengumpulan informasi tentang metode evaluasi hasil Clusterisasi 

yang dipilih dan bagaimana metode itu di-implementasikan.  

 

1.5.2 Perancangan Perangkat Lunak 

Perancangan perangkat lunak terdiri atas perancangan data 

masukan, proses, dan antar muka aplikasi. Tahap perancangan data 

masukan meliputi perancangan data dokumen teks berbahasa Arab. 

Selain itu, dalam tahap perancangan data juga dilakukan perancangan 

skema database menggunakan Sybase Power Designer, dengan 

database-nya adalah MySQL.   

Pada tahap perancangan proses, dilakukan identifikasi proses-

proses utama yang akan diimplementasikan pada aplikasi yang akan 

dibuat. Terdapat 5 proses utama yakni inputan data, preprocessing, 

penentuan titik pusat, klasterisasi, perhitungan dan evaluasi hasil 

klasterisasi. 

        

          

          

 

 

  

  

                Gambar 1.1 Proses Clusterisasi Dokumen 

 

1.5.3 Pembuatan Perangkat Lunak  

Implementasi merupakan tahap untuk membangun sistem. 

Implementasi terdiri atas perancangan dan pembuatan sistem untuk 

mengimplementasikan Clusterisasi dokumen berbahasa Arab, Aplikasi 
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ini akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan  

database  MySQL. 

1.5.4 Uji Coba dan Evaluasi  

Tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibuat, 

mengamati kinerja sistem, dan mengevaluasi hasil kerja sistem. Tingkat 

keberhasilan proses Clusterisasi dokumen dengan cara melihat akurasi 

penempatan klaster oleh algoritma yang di pakai.  

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah seagai berikut: 

a. BAB I PENDAHULUAN 

Berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi, serta sistematika pembahasan yang 

digunakan untuk menyusun laporan tugas akhir. 

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi penjelasan mengenai hala-hal mendasar yang berkaitan dengan 

pengerjaan tugas akhir. Isi pada bagian ini didapat melalui studi pustaka 

dari berbagai sumber dan referensi. 

c. BAB III ANALISAN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi tentang desain dan perancangan tentang perangkat yang akan 

digunakan serta prinsip kerja dari sistem secara keseluruhan, serta desain 

pengujiannya. 

d. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi penjelasan mengenai implementasi perangkat lunak yang dibuat 

berdasarkan analisis dan perancangan dan juga penjabaran terhadapat hasil 

dan analisis pengujian perangkat lunak yang dibahas pada bab 

sebelumnya. 

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan kesimpulan mengenai 

tugas akhir dan saran untuk pembangunan selanjutnya. 

 

 


