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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hadits secara harfiah berarti perkataan atau percakapan. Dalam 

terminologi Islam istilah hadits berarti melaporkan/ mencatat sebuah pernyataan 

dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW.Menurut istilah ulama ahli hadits, 

hadits yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa 

perkataan, perbuatan, ketetapannya (Arab: taqrîr), sifat jasmani atau sifat akhlak, 

perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi (Arab: bi'tsah) dan terkadang juga 

sebelumnya. Sehingga, arti hadits di sini semakna dengan sunnah. 

Dan dari sekian banyaknya umat islam yang awam dan tidak bisa bahasa arab 

maka banyak timbul pertanyaan – pertanyaan yang sering kali muncul mengenai 

hal – hal yang terdapat dalam hadits, dan umat islam mengalami kesulitan untuk 

mencari jawaban secara cepat dan tepat sehingga menghambat untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan. Karena jumlah hadits yang tidak sedikit, untuk 

sekarang ini hadits sudah terhimpun bukan satu hadits saja tetapi sudah ribuan. 

Dan orangpun tidak akan membawa semua buku haditsnya ketika keluar rumah. 

Ontology  adalah  ilmu  yang  membahas  tentang  hakikat  yang  ada,  yang 

merupakan  ultimate  reality  baik  yang  berbentuk  jasmani/konkret  maupun 

rohani/abstrak (Bakhtiar , 2004). Ontology membahas tentang apa yang ingin kita 

ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau, dengan kata lain suatu pengkajian 

mengenai teori tentang “ada”. Telaah ontologis akan menjawab  pertanyaan-

pertanyaan misal apakah obyek ilmu yang akan ditelaah, bagaimana wujud yang 

hakiki dari obyek tersebut, dan bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan 

daya tangkap manusia (seperti berpikir, merasa, dan mengindera) yang 

membuahkan pengetahuan. 

 Dengan menggunakan text mining kita bisa menambang data yang berupa 

text dimana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen, dan tujuannya adalah 

mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen sehingga dapat 

dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_SAW
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
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Oleh karena itu, untuk membantu dan mempermudah dalam proses pencarian 

informasi mengenai pertanyaan –pertanyaan seputar Hadits secara lebih spesifik 

dan mendalam, penulis membuat tugas akhir ini dengan judul “APLIKASI 

QUESTION ANSWERING HADITS DENGAN DENGAN PENDEKATAN 

ONTOLOGI  BERBASIS WEB RESPONSIVE”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan masalah yaitu 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana membangun basis Ontology untuk pencarian data hadits 

berdasarkan pertanyaan. 

2) Bagaimana membangun system auto answering seputar pertanyaan hadits 

berbasis web responsive 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Untuk mempermudah dalam mencari jawaban seputar pertanyaan hadits dengan 

memanfaatkan pendekatan Ontology. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang diangkat sebagai  parameter pengerjaan 

tugas akhir ini diantaranya adalah sebagai berikut :  

1) Aplikasi yang dibangun berbasis web responsive. 

2) Menggunakan Pendekatan Ontology  

3) Pertanyaan yang di inputkan adalah kata yang menggunakan Bahasa 

Indonesia  baku. 

4) Hadits yang digunakan untuk menjawab pertanyaan merupakan hadits 

Bulughul Maram. 

5) Kata tanya yang dipakai Apa, Siapa, Dimana, Kapan, Bagaimana, dan 

Berapa. 
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1.5 Metodologi Penelitian 

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 Literatur dan Pengumpulan Data 

a. Pengumpulan informasi tentang bagaimana tanya jawab itu bekerja. 

b. Pengumpulan informasi tentang Hadits Bulughul Maram. 

c. Pengumpulan informasi dan sumber pembelajaran tentang Pendekatan 

Ontology. 

d. Pengumpulan informasi tentang text mining. 

 

1.5.2 Analisa Kebutuhan Sistem 

Analisa dilakukan untuk membangun sebuah aplikasi tanya jawab seputar hadits 

dengan mengambil data dari Hadits Bulughul Maram. 

Sistem dalam aplikasi ini menggunakan Pendekatan Ontology untuk proses 

mencocokkan antara pertanyaan dengan kandidat jawaban. 

 

1.5.3 Perancangan Sistem 

Pada tahap ini sistem akan dirancang, perancangan sistem dimulai dari 

perancangan  desain sistem dengan UML untuk memperjelas rancangan sistem 

secara keseluruhan yang pada akhirnya perancangan ini menghasilkan aplikasi 

atau perangkat lunak tanya jawab seputar hadits menggunakan Pendekatan 

Ontology berbasis Web Responsive 

 

1.5.4 Implementasi 

Aplikasi tanya jawab ini akan diimplementasikan berdasarkan perancangan dan 

desain sistem yang telah dilakukan sebelumnya sehingga tercipta sebuah 

perangkat lunak. 
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1.5.5 Pengujian Perangkat Lunak 

Pengujian perangkat lunak akan dilakukan untuk menentukan keberhasilan sistem, 

mengamati kinerja sistem dan mengevaluasi hasil kerja sistem. Keberhasilan 

sistem apabila kandidat jawaban yang diberikan sesuai dengan inputan 

pertanyaan. 

 

1.5.6 Pembuatan 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 

Sistematika penulisan tugas akhir adalah sebagai berikut: 

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. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan teori-teori yang mendasari tugas akhir ini. Isi pada 

bagian ini didapat melalui studi pustaka dari berbagai sumber dan 

referensi. 

3. BAB III ANALISA dan PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan dijabarkan analisa, dan perancangan sistem yang akan 

dibangun, diagram-diagram UML, serta user interface dari aplikasi. 

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 kelayakan sistem 

yang telah dibuat. 
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5. BAB V PENTUP 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


