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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sebagian besar orang menggunakan mesin pencari (search engine) 

untuk mencari berbagai informasi di internet. Oleh karena itu, mesin 

pencari yang handal sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi yang 

tepat dan akurat[1]. Salah satu aplikasi untuk membuat mesin pencari 

adalah Lucene[2]. Lucene adalah Library Information Retrieval yang 

diimplementasikan pada Java. Lucene merupakan member dari Apache 

Jakarta, dibawah Lisensi Apache Software. Lucene sejak beberapa tahun 

lalu hingga saat ini adalah Library IR java yang paling popular[3]. Lucene 

secara luas sudah diakui dalam penggunaannya untuk mesin pencari dan 

situs pencarian. Keunggulan lain dari lucene adalah software library yang 

open source[4]. Selain itu lucene memiliki kelas-kelas utama yang 

digunakan untuk membangun mesin pencari diantaranya kelas document, 

kelas field, kelas analyzer, kelas indexwriter, kelas indexsearcher, kelas 

queryparser, kelas query dan kelas hits[2]. 

Fahmil Quran adalah salah satu cabang dalam pelaksanaa 

Musabaqah Tilawatil Qur’an, Fahmil Qur’an yaitu jenis lomba yang 

menekankan penguasaan ayat dan Ilmu alQur’an serta pemahaman 

terhadap isi dan kandungannya dengan cara melombakan dua, tiga atau 

empat regu dalam suatu penampilan[5]. Dalam satu babak fahmil qur’an, 

biasanya dikeluarkan 30 sampai 40 buah soal yang terdiri dari berbagai 

topik soal, diantaranya: soal terjemahan alQur’an, pengertian dan makna 

alQur’an, pembagian harta warisan, seni tilawah, sejarah islam, fiqih 

islam, dan menyambungkan ayat alQur’an. Biasanya event fahmil qur’an 

membutuh 14 babak hingga babak final. Soal yang dikeluarkan panitia 

pada event fahmil qur’an berikutnya merupakan soal lama periode 

pelaksanaan 5 tahun terakhir. 
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  Bank soal yang biasa dikenal guru didefinisikan sebagai kumpulan 

butir tes. Padahal, bank soal tidak hanya mengacu pada sekumpulan butir. 

Bank soal mengacu pada proses pengumpulan soal, pemantauan, dan 

penyimpanan dengan informasi yang terkait sehingga mempermudah 

pengambilan jika akan merakit soal-soal [6]. 

  Dengan banyaknya soal yang ada dalam event fahmil qur’an, 

membuat para peserta sulit menemukan salah satu atau beberapa soal yang 

ingin dipelajarinya secara cepat dan tepat, dikarenakan selama ini proses 

pencarian soal oleh para peserta masih menggunakan sistem manual. 

Sistem manual yang para peserta gunakan adalah dengan mencari satu-per-

satu soal yang ada di bank soal (buku soal).  

  Dari permasalahan diatas penulis membuat Aplikasi Paket Soal 

Fahmil Quran dengan Fitur Pencarian Menggunakan Apache Lucene yang 

diharapkan memudahkan para peserta untuk mencari soal yang 

dibutuhkan. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membangun aplikasi untuk android mengunakan 

Apache Lucene sebagai mesin pencari soal Fahmil Qur’an. 

2. Bagaimana membangun  admin web untuk proses penyimpanan 

database soal. 

1.3 Tujuan  

1. Membangun aplikasi pencarian berbasis android mengunakan 

Apache Lucene sebagai mesin pencari dalam bank soal Fahmil 

Quran. 

2. Membangun admin web untuk penyimpanan soal pada database 

server dan untuk melakukan perubahan terhadap soal meliputi 

tambah soal, hapus soal dan edit soal. 
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1.4 Batasan Masalah 

 Tugas akhir ini dibatasi oleh: 

1. Data soal berasal dari Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran 

(LPTQ) Provinsi Aceh. 

2. Data training soal yang di-input-kan ke dalam database adalah soal 

dari perlombaan tahun 2015. 

3. Hanya dapat mencari soal dengan tipe data text . 

1.5 Metodologi 

 Penyelesaian masalah dalam tugas akhir ini dengan menggunakan 

metodologi sebagai berikut: 

1. Analisis (Pengumpulan data) 

  Pengumpulan data dibagi menjadi dokumen dan file yang 

berhubungan dengan perlombahan Fahmil Quran. 

2. Design (Perancangan) 

  Perancangan dalam pembuatan aplikasi ini digunakan untuk 

merancang sistem kerja dari aplikasi, merancang user interface dan 

perancangan lain yang dianggap perlu. 

3. Implementasi 

  Tahapan dalam proses implementasi dalam membangun sistem ini 

adalah : 

a. Instalasi lucune 

  Untuk menginstal apache lucene, dilakukan proses import file 

.jar yang ada. File utama yang penting untuk kita masukkan sebagai 

library yaitu lucene-analyzers-common.jar dan lucene-core.jar. 
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b. Menemukan cara kerja sistem 

  Lucene dapat mengindeks informasi berbasis text dan 

melakukan pencarian berdasarkan berbagai jenis kriteria. Lucene 

memiliki kemampuan pencarian yang  fleksibel dan kuat. 

c. Mengatur web server dan database 

  Web Server, merupakan bagian untuk mengatur akses ke sistem 

dan mengatur tampilan yang diperlukan dalam proses 

memperlihatkan soal-soal dari Fahmil Qur’an. Termasuk pula 

pengaturan keamanan sistem. Sedangkan database akan menyimpan 

kumpulan soal-soal Fahmil Qur’an. 

d. Mengatur akses melalui android 

  Pada tahap ini akan dilakukan implementasi agar aplikasi ini 

nantinya dapat diakses melalui mobile phone android. 

4. Pengujian 

a. Pengujian Fungsionalitas, dilakukan dengan melihat apakah fitur-

fitur yang disediakan aplikasi berjalan sebagaimana mestinya.  

b. Pengujian Non Fungsionalitas, dilakukan dengan menguji 

keakurasian hasil yang dilakukan oleh aplikasi.  

5. Pembuatan laporan 

  Pembuatan laporan berdasarkan hasil penelitian dan pembangunan 

aplikasi, dengan sistematika penulisan yang akan dijelaskan pada sub 

bab 1.6. 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa 

bab sebagai berikut: 
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1. BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan. 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi landasan teori sebagai rujukan untuk 

dilaksanakannya penelitian ini.  

3. BAB III ANALISIS DAN DESAIN SISTEM  

  Pada bab ini akan dijelaskan tahapan analisis dan perancangan 

sistem yang akan digunakan.  

4. BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

  Pada bab ini akan dijelaskan hasil implementasi sistem, hasil 

pengujian aplikasi meliputi pengujian Non Fungsionalitas dan 

pengujian fungsional. 

5. BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisikan kesimpulan dari aplikasi yang dibuat serta saran 

untuk perkembangan lebih lanjut. 

 

 


