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 BAB III 

ANALISIS DAN PERANCANGAN 

 

Bab ini menjelaskan tentang analisa sistem meliputi arsitektur sistem, 

flowchart sistem, usecase diagram, proses dari aplikasi nahwu bahasa arab 

menggunakan light stemming , sedangkan perancangan sistem meliputi sequence 

diagram, activity diagram, desain interface, dan class diagram. 

3.1 Analisis Masalah 

Bahasa Arab mempunyai struktur yang unik dan tata bahasanya yang lengkap, 

setiap perubahan kata yang ada dalam bahasanya jelas ,salah membaca dan 

penempatan hurufnya pun bisa menggatii makna penulisan.dengan adanya ilmu 

nahwu perubahan kata serta kalimat sudah di sesuaikan dengan kaidah kaidah 

ilmu nahwu sendiri,penentuan tata bahasa arab rata rata sudah di ajarkan dalam 

pendidikan di indonesia sejatinya bahasa arab sendiri termasuk bahasa 

international dengan banyak penggunanya, adaappun yang tidak sempat 

mempelajarinya. 

Pentingnya susatu sistem yang dapat mendeteksi tata bahasa sesuai kaedah 

kaedah ilmu nahwu agar di didapatkan tata bahasa yang sesuai sehingga 

pembelajaran tidak selalu di sekolah , memakai hp pun kita dapat mempelajari 

kaedah kaedah tersebut,dijaman modern sekarang banyaknya handphone yang 

berteknologi tinggi seperti android, tetapi memungkinkan seseorang belajar secara 

otodidak tanpa harus mencari guru ilmu nahwu. 

3.2 Analisis Sistem 

Sistem yang dibangun dengan menggunakan alghoritma light stemming yang 

berbasis android merupakan teknik untuk mencari kata dasar dengan memisahkan 

imbuhan imbuhan yang terdapat dalam suatu kata, dengan mengetahui imbuhan 

imbuhan tersebut akan di ketahui ilmu nahwu yang terkandung dalam kata 

tersebut. dalam pengimplementasian sistem algoritma tersebut akan di lakukan 

peroses tambahan sebelum memproses algoritma stemming tersebut. 
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3.2.1 Analisa Kebutuhan Sistem 

Untuk menganalisis aplikasi yang akan dibuat untuk user akan dibuat dua 

macam kebutuhan yaitu kebutuhan fungsional dan nonfungsional.Kebutuhan yang 

menekan prilaku yang ada pada sistem disebut kebutuhan non fungsional 

.sedangkan kebutuhan yang berisi tentang proses yang dilakukan sistem disebut 

kebutuhan fungsonal. adapun kebutuhan sistem yaitu : 

1. Kebutuhan fungsional  

 User dapat mengiputkan kata yang akan diubah 

 user dapat mengetahui kata dasar. 

 User dapat mempelajari ilmu nahwu 

 user dapat mengetahui waznun ilmu shorof  

2. Kebutuhan non fungsional  

 Waktu dibutuhkan untuk mengetahui kata dasar 

3.3 Perancangan Sistem 

Setelah tahap analisis sistem, sub bab berikutnya akan dibahas lebih lanjut 

mengenai perancangan sistem desain sistem dalam pembuatan program yang 

meliputi desain sistem dalam pembuatan program yang meliputi flowchart 

,Usecase diagram, squence diagram. 

3.3.1 Perancangan Perubahan Kata 

 Perubahan kata yang memiliki kata imbuhan akan diubah menjadi kata    

dasar contoh kata yang telah distemming : 

 

 

 

 

Gambar 3.1Perubahan Kata Stemming 

Gambar 3.1merupakan perubahan kata, Dari perubahan yang memiliki 

kata imbuhan menjadi kata dasar.kata یضرب bermakna dia memukul  di ubah 

 یجلسون

 یكتب

 یضرب

 جلس

بكت  

 ضرب
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menjadi kata ضرب yang bermakna memukul.Kata tersebut memiliki imbuhan dia 

,dan akan di kategorikan menurut rule  nahwu yang telah ada. 

3.3.2 Flowchart Proses Unicode 

 

Gambar 3.2Flowchart proses unicoding 

Dalam proses unicoding sebuah kalimat bahasa arab yang di inputkan akan di 

ubah menjadi unicode ,kemudian akan dipisahkan antara kalimat dan tanda baca 

sehingga menampung tanda baca, setiap huruf yang di input akan di convert dan 

di gabungkan kembali sehingga tidak mengubah arti dari keaslian huruf tersebut,. 

proses  unicoding pada sistem sebagai berikut : 

1 User menginput kalimat bahasa arab pada form yang telah tersedia 

pada menu belajar nahwu 

2 Sistem melakukan looping terhadap kalimat tersebut dengan 

menhitung kata huruf yang telah di masukkan "k++" sehinngga untuk 

mengetaui banyaknya karakter yang telah dimasukkan user 

3 Sistem akan mengubah karakter menjadi angka unicode 
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4 Dalam mengatasi inkosistensi pada huruf dan tanda baca kalimat, 

ditambhakan proses pemisah ,jika kata memiliki tanda baca maka akan 

disimpan ke dalam araay tanda baca dan jika kata tidak termasuk 

dalam unicode maka akan disimpan pada array huruf dan setiap 

karakter akan dipisahkan antar  karakter. 

Tabel 3.1 Contoh Tabel Huruf 

Huruf Unicode 

 1575 ا

 1576 ب

 1577 ت

 1578 ث

 1579 ج

 1580 ح

 1581 خ

 1582 د

 ١٥٨٣ د

 ١٥٨٤ ر

 ١٥٨٥ ز

 ١٥٨٦ س

 ١٥٨٧ ش

 
Tabel 3.2Tabel tanda baca 

Tanda Baca Unicode 

 ّ◌ 1671 

 َ◌ 1614 

 ً◌ 1611 

 ُ◌ 1615 

 ٌ◌ 1612 

 ِ◌ 1616 

 ٍ◌ 1613 
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 ْ◌ 1618 

 

1 Setelah melakukan proses pemisahan kata akan digabungkan kembali huruf 

dengan tanda baca tersebbut yang sesuai sehingga tidak merubah makna 

tersebut, sesuai dengan kedudukanya. 

2 Proses unicode tidak selesai apabila semua karakter belum convert menjadi 

unicode. 

3 menambahkan ilmu shorof sebagai kata dasar wazan yang telah ada 

3.3.3 Flowchart Pemilihan Kata 

Stemming akan dilakukan dengan tambahan proses dalam menentukan kata 

yang harus di stemmiing  adalah pemilihan kata baku, agar kalimat atau kata yang 

di stemming merupkan kata yang memang harus di cari kata dasarnya  agar proses 

stemming berjalan dengan baik. 

 

Gambar 3.3Flowchart pemilihan kata 
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Alur flowchart  : 

1 hasil dari inputan yang telah di prsoses menjadi unicode 

2 melakukan proses berdasarkan spasi dan di pisah ,kata yang telah terpisah 

akandi masukkan array sesuai urutan kata yang di inputkan. 

3 selanjutnya sistem mencari kata baku bedasarkan kata ,jika ada kata yang 

cocok dengan kata baku tersebut maka menampilkan hasil nahwu yang 

sesuai, jika tidak ada kata baku maka proses akan di lanjutkan ke preses 

selanjutny, adapun kata baku dalam bahasa arab  : 

Tabel 3.3Tabel huruf al-jarr 

Kata Tanda baca Huruf 

 ;1610;1604;1576 ;0;1614;1614 نَعَمْ 

 ;1575;1604 0;1614 الَ 

 ;1605;1593;1606 ;1618;1614;1614 بََلى

 ;1606;1605 ;1618;1616 ِمنْ 

 ;1610;1604;1575 0;1614;1616 اَِلي

 1576;1585 1614;1615 ُربَ 

 1606;1593 1618;1614 َعنْ 

 1601;1601 0;1616 ِفي

 1584;1605 1618;1615 ُمْند

 1583;1606;1605 ;1618;1615 ْمد

 1610;1604;1593 0;1614;1614 َعَلي

 1604 1614 لَ 

 1576 1616 بِ 

 1603 1614 كَ 

 
Tabel 3.4Tabel huruf Al-qosam 

Kata Unicode huruf Unicode tandbaca 

 0;0;0;0;0;0;0;0 1607;1604;1604;1575;1576 با�

 0;0;0;0;0;0;0;0 1607;1604;1604;1575;1578 تا�

 0;0;0;0;0;0;0;0 1607;1604;1604;1575;1608 وهللا
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Tabel 3.5Tabel huruf al-a'taf 

Kata Unicode tanda baca Unicode huruf 

 1605;1579 1618;1614 ثُمَ 

 1608;1575 1614;1615 اَوْ 

 ;1605;1575 1618;1614 اَمْ 

 ;1604;1576 ;1618;1614 بَلْ 

 ;1606;1603;1604 ;1618;1616;;1614 لَِكنْ 

 
Tabel 3.6Tabel huruf al -jazm 

Kata Unicode tanda baca Unicode huruf 

 ;1605;1604 ;1618;1614 لَمْ 

 1575;1605;1604 ;0;1614;1614 لََما

 ;1606;1575 ;1618;1616 اِنْ 

 ;1605;1575;1604 ;1618;0;1614 الَمْ 

 ;1601;1608;1578 ;1614;1618;1614 َسْوفَ 

 ;1601;1608;1587 1618;1614 قَدْ 

 
Tabel 3.7Tabel huruf fi'il (kata ganti) 

Kata Unicode tanda baca Unicode huruf 

 I571;1606;1575 ;1614;1614 اَنَا

 1606;1581;1606 ;1615;1618;1614 نَْحنُ 

 1578;1606;1571 ;1614;1618;1614 اَْنتَ 

 1578;1606;1571 1616;1618;1614 اَْنتِ 

 1575;1605;1578;1606;1571 1614;1615;1618;1614 اْنتَُما

 1605;1578;1606;1571 1618;1615;1618;1614 اَْنتُمْ 

 1606;1578;1606;1571 1614;1617;1615;1618;1614 اَْنتُنْ 

 1608;1607 ;1614;1615 ُھوَ 

 1609;1607 ;1614;1616 ِھيَ 

 ;1606;1607 ;1614;1617;1615 ُھنَّ 

 ;1605;1607 ;1618;1615 ُھمْ 
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 1614;1615 ;1575;1605;1607 ُھَما

 
Tabel 3.8Tabel huruf inna 

Kata Unicode huruf Unicode tanda baca 

 1614;1618;1614 ;1604;1593;1604 لَْیتَ 

 ;1614;1618;1614 ;1578;1610;1604 لَعَلَ 

 ;1618;1616;1614 ;1606;1603;1604 لَِكنْ 

 ;1614;1614 ;1606;1604 اَنَ 

 ;1614;1614;1614 ;1606;1575;1603 َكانَ 

 
Tabel 3.9Tabel harfun an nasb 

Kata Unicode Huruf Uncode tanda baca 

 ;1618;1614 ;1575:1606 ان

 ;1618;1614 ;1604:1606 لن

 ;1618;1614 ;1603:1610 كي

 ;1618;1614;1616 ;1610;1578;1581 اِذَنْ 

 ;0;1614;1614 ;1606;1584;1575 َحتَي

 
kata baku dan kata ganti tersebut akan di tandai sehingga tidak akan di 

proses kembali , memudahkan pemilihan kata menentukan imbuhan.. 

3.3.4 Flowchart Light stemming 

Proses light stemming adalah proses penghapusan kata imbuhan untuk 

imbuhan depan dan belakang sesuai rule yang telah ditentukan operasi light 

stemming yang telah ada adapun rule dari light stemming sebagai berikut 

1. Jika kata tersebut memiliki 4 huruf atau lebih maka menghapus 3 huruf di 

depan jika : 

Tabel 3.10Tabel huruf 

 اال بال وال

 سال ولل فال

 الل مال كال
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2. jika kata tersebut 4 kata maka menghapus w karakter huruf depan jika : 

Tabel 3.11Tabel huruf 

 وب لل ال

 ال وم وا

 سى وت با

 ول وي وس

 فا كا

 
3. jika kata tersebut jumlahnya 4huruf atau lebih dan di awali dengan huruf و 

,و maka mengapus huruf ت ا ت  , ا   pada karakter pertama. 

4. jika kata tersebut jumlahnya 4 huruf atau lebih dan  di awali dengan huruf 

ل  dan ب   maka menghapus   ب dan  ل  kata tersbut  

5. jika kata tersebut jumlahnya 4 huruf atau lebih dan menghapus secara 

recersive 2 huruf belakngnya apabila huruf jika kata tersebut termasuk kata 

di bawah ini : 

Tabel 3.12Tabel huruf 

 یت ني یا ون

 ھا وا ھن ات

 تن ما كم ان

 تم نا كن ین

 ھم

6 Jika kata tersebut 3 kata atau lebih dan menghapus secara receive 2 huruf 

kata belakangnya apabila huruf tersebut : ت ي ه ة 
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Syarat di atas akan dihasilkan berdasarka imbuhan depan dan 

belakang,adapun alur proses light stemming sebagai berikut : 

1) input proses dari kata yang tidak termasuk kata baku pada prose pemilihan 

kata diatas ,data tersesbut berbentuk array,dan akan di proses perkatta 

sesuai dengan index array. 

2) kata akan di cek lebih atau sama dengan 4 huruf atau tidak sesuai rule no 1 

jika iya maka akan diproses sesuai dengan syarat no 1  maka sistestem 

akan  menyimpan dan menghapus 3 kata depan.jika tidak lanjut ke proses 

selanjutnya 

Gambar 3.4 Flowchart Light Stemming 
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3) kata akan di cek lebih atau sama dengan 4 huruf atau tidak sesuai syarat no 

2.jika iya maka akan diproses sesuai dengan syarat no 2 maka sistem akan 

menyimpan dan menghapus 2 kata depan .jika tidak lanjut proses 

selanjutnya    

4) kata akan di cek lebih atau sama dengan 4 huruf atau tidak sesuai syarat no 

2.jika iya maka akan diproses sesuai dengan syarat no 3 maka sistem akan 

menyimpan dan menghapus 1 kata depan .jika tidak lanjut proses 

selanjutnya    

5) kata akan di cek lebih atau sama dengan 4 huruf atau tidak sesuai syarat no 

2.jika iya maka akan diproses sesuai dengan syarat no 4 maka sistem akan 

menyimpan dan menghapus 2 kata depan .jika tidak lanjut proses 

selanjutnya    

6) kata akan di cek lebih atau sama dengan 4 huruf atau tidak sesuai syarat no 

2.jika iya maka akan diproses sesuai dengan syarat no 5 maka sistem akan 

menyimpan dan menghapus 2 kata akhir .jika tidak lanjut proses 

selanjutnya    

7) kata akan di cek lebih atau sama dengan 3 huruf atau tidak sesuai syarat no 

5.jika iya maka akan diproses sesuai dengan syarat no 5 maka sistem akan 

menyimpan dan menghapus 1 kata depan .jika tidak lanjut proses 

selanjutnya    

3.3.5 Usecase diagram 

Use case diagram merupakan penggambaran kelakuan penggunaan sistem 

penggunaan sistem aplikasi ekstaksi fi'il dan isim fungsional user dalam 

menggunakan aplikasi tersebut.Usecase diagram pada system ini di tunjukan pada 

Gambar 3.5 dibawah ini : 
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3.3.5.1 Skenario Usecase. 

Skenario usecase adalah penjelasan skenario antara aktor dan semua 

usecase yang terhubung dengannya. Berikut ini adalah skenario usecaseyang 

tedapat dalam sistem. 

a. Nama usecase  :Proses Nahwu 

Aktor    :User 

Pre kondisi   :User telah membuka aplikasi 

Pra-kondise   :User telah masuk halaman utama aplikasi 

Deskripsi   : Usecase ini merupakan proses dimana user   

       menginputkan kalimat bahasa arab yang akan  

       diproses 

Table 3.1 Proses Nahwu 

User Sistem 

1 User menginputkan kalimat 

bahasa arab 

2 Sistem memproses kalimatbahasa 

arab. 

3 User mengklik tombol proses. 4 Sistem memisahkan kata 

berdasarkan spasi 

 
b. Nama usecase  :Hasil Nahwu 

Aktor    :User 

Pre-kondisi   :User telah memasukkan kalimat 

Gambar 3.5Usecase Diagram Aplikasi Nahwu 
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Pra-kondisi  :Menampilkan kalimat  

Deskripsi  :Usecase ini merupakan dimana user telah melakukan 

     proses kalimat bahasa arab 

Table 3.2 Hasil Nahwu 

User Sistem 

1 User memilih kata yang telah dipisah 

perkata 

2 Sistem menampilkan hasil 

kalimat perkata  dan 

menampilkan kaidah nahwu 

c. Nama usecase :Shorof 

Aktor   :User 

Pre-kondisi  :User telah mengklik kata yang telah diproses  

Pra-kondisi  :perubahan kata. 

Deskripsi  :Usecase ini merupakan proses  prubahan kata menjadi 

      shorof. 

Table 3.3Shorof 

User Sistem 

1 User memilih kata 2 Sistem menampilkan hasil kata 

dan perubahan shorof 

d. Nama usecase :Penjelasan Nahwu 

Aktor   :User 

Pre-kondisi  :User masuk halaman aplikasi 

Pra-kondisi  :Menampilkan penjelasan nahwu 

Deskripsi  :Usecase ini merupakan proses dimana user telah  

     mengklik perkata dan memasuki hasil shorof 

Table 3.4Penjelasan Nahwu 

User Sistem 

1 User memilih bantuan 2 Sistem menampilkan penjelasan 

ilmu nahwu 
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3.3.6 Activity Diagram 

Menurut Ni Made Astiti (2015), Activity diagram menggambarkan 

berbagai alur aktivitas didalam sistem yang sedang akan dirancang, yangmana 

masing-masing alur berawal, decission yang akan terjadi, dan bagaimana proses 

akan berakhir. Activity diagram lebih menggambarkan proses-proses sertaalur 

aktivitas secara umum (p. 986)[11].Berikut ini adalah activity diagram  zuntuk 

menu nahwu. Diagram ini menjelaskan aktivitas proses menu aplikasi nahwu 

antara aplikasi dengan user. 

3.3.6.1 Activity Diagram Proses Nahwu 

Proses perubahan kalimat menjadi perkata dimulai ketika user sebagai 

pengguna menginputkan kalimat dalam text dan menekan tombol proses.Sistem 

akan mengekstrak perkata dan merubah kata menjadi kata dasar sehingga 

menentukan kaidah ilmu nahwu dalam bentuk perkata. Proses tersebut dapat 

dituangkan pada activity diagram seperti ditunjukkan berikut ini: 

 

Gambar 3.6Activty diagramProses Nahwu 

 Pada Gambar 3.6 User menginputkan kata maka kemudian melihat hasil dari 

kalimat tersebut menjadi perkata tanpa merubah makna arti.  

3.3.6.2 Activity Diagram  Hasil Nahwu 

Proses Menampilkan kalimat menjadi perkata dimulai saat user menekan 

tombol proses, Hasil akan ditampilkan perlist memunculkan kaidah ilmu nahwu 
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.Proses tersebut dapat dituangkan activity diagram seprti ditunjukkan berikut ini:

 

 Gambar 3.7Activity diagram hasil nahwu 

 Pada Gambar 3.7 user memilih salah satu list view perubhan perkata. Saat di 

tekan maka sistem akan menampilkan hasil imbuhan dan kaidah kata tersebut. 

3.3.6.3 Activity Diagram Perubahan Shorof 

Proses merubah kata yang mengandung kata kerja menjadi kata berimbuhan 

(shorof),di proses saat user memilih kata yang mengandung fi'il ,Proses hasil akan 

ditampilkan menurut ilmu shorof sendiri.Proses tersebut dapat dituangkan activty 

diagram ditunjukkan berikut ini : 

 

Gambar 3.8Activity Diagram Shorof 

 Pada Gambar 3.8 User dapat melihat perubahan kata menjadi kata yang 

seelah menekan kata yang mengandung fi'il madhi atau mudhari'. 
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3.3.7 Squence diagram aplikasi nahwu 

Menurut Ni Made Astiti (2015) Sequence Diagram menjelaskan pola 

interaksi antara objek yang diatur dalam sebuah urutan kronologi. Diagram ini 

menunjukkan objek – objek yang terlibat di dalam interaksi serta pesan yang 

terkirim. 

3.3.7.1 Sequence diagram proses nahwu 

Berikut adalah Sequence Diagramproses nahwu  

 

Gambar 3.9 Sequence Diagram Proses Nahwu 

Pada Gambar 3.9 User menginputkan kalimat, kemudian sistem 

menyimpan text kalimat dan dipisahkan per spasi,kemudian kata akan diubah 

menjadi unicode yang dipisahkan perkata.Setelah kata sesuai maka akan di 

tampilkan. 

3.3.7.2 Sequence diagram hasil nahwu 

Berikut adalah sequence diagram hasil nahwu sebagai berikut 
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Gambar 3.10 Sequence Diagram Hasil Nahwu 

Pada Gambar 3.10 User memilih hasil kata yang telah diekstrak perkata 

seusia kaidah nahwu kemudian sistem akan mengambil data aray untuk 

menampilkan hasil kata. 

3.3.7.3 Sequence diagram Shorof 

Berikut adalah sequence diagram hasil nahwu sebagai berikut. 

:  

Gambar 3.11Sequence Diagram Shorof 

Pada Gambar 3.11 User melihat hail kata yang telah dipilih kemudian sistem 

akan menampilkan kata di data array , Kata akan di beri imbuhan shorof sesuai 

rule shorof yang ada. 
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3.3.8 Rule Ilmu nahwu 

Setelah proses dijalankan dan menyimpan aray aray imbuhan tadi sesuai 

dengan kedudukan array tersebut, sistem akan kembali mencocokan imbuhan 

tersesbut dengan ilmu nahwu yang ada , bedasarkan rule rule ilmu nahwu dan 

syarat-syarat tertentu, syaratnya sebagai berikut : 

3.3.8.1 Isim 

Isim secara bahasa adalam nama,yaitu menunjukan sesuatu yang 

dinamakan apakah sebutan itu pada jenis atau pada unsurnya . manusia ناس atau 

 adalan nama untuk suatu jenis yang dinamakan manusia atau laki laki dan رجل

ahmad adalah nama untuk individu yang dinamakan Ahmad semua kata ini dalam 

isim. Dalam pandangan bahasa indonesia meliputi  

a) kata benda  

b) kata sifat 

c) kata keterangan 

d) kata bilangan  

e) kata ganti 

f) kata tunjuk 

g) kata benda abstrak  

Adapun ciri ciri isim adalah : 

- diawali dengan huruf Al(ال 

- diakhiri dengan tanwin 

- diaawali dengan huruf jar 

- diawali dengan huruf nida 

- disandarkan (didlofatkan) kepada kata benda lainnya, kebanyakan 

untuk menunjukan kepemilikan  

3.3.8.2 Fi.il 

Fi'il indentik dengan kata kerja dalam bahasa indonesia. akan tetapi fi'il ini 

sangat tergantung kepada waktu pelaksanannaanya seperti kata kerja dalam bahsa 

inggris adapaun ciri-ciri dari fi'il  

a. diawali dengan قد 
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b. diawali salah satu huruf mudlori' ( اءتين ) 

c. diakhiri dengan س atauسوف 

d. di akhiri dengan ta' taknis  

e. diakhiri dengan naa f'il 

adapun kata kerja  

a. fi'il madhi -kata kerja dalam bentuk lampau 

kata kerja yang menujjukan kejadian lampau yang telah terjadi 

sebelum masanya sepertitanda dapat menerima ta' fa'il 

b fi'il mudhori -kata kerja dalam bentuk sedang dilakukan atau akan 

kata kerja yang menunjukan kejadian sesuatu pada saat berbicara atau 

setelahnya ,digunakan saat kejadian berlangsung atau akan 

berlangsung seperti tanda nya diakhiri Ta' taknis 

3.3.9 Shorof 

Shorof indentik dengan perubahan kata mengubah dari bentuk aslinya 

menjadi bentuk yang lain.contoh wazan yang dishorofkan : 

Tabel 3.13contoh waznun shorof 

وذاك  افعل ال تفعل مفعل مفعل مفعل

 مفعول

فھو 

 فاعل

 فعل یفعل فعال ومفعال

 

3.3.10 Rule ilmu nahwu dan light stemming 

Dari ketentuan dan alhgoritma dari stemming menghasilakn daftar 

stemming sebagai berikut : 

Tabel 3.14Tabel hasil kata imbuhan depan 

Imbuhan depan Unicode 

 ;1604;1575;1608 وال

 ;1604;1575;1576 بال

 ;1604;1575;1601 فال

 ;1604;1575;1603 كان

 1604;1604;1608 ولل

 ;1604;1575;1605 مال
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 1604;1575;1575 اال

 1604;1575;1578 سال

 1604;1575;1604 الل

 1604;1575 ال

 1575;1608 وا

  
Tabel 3.15hasil kata imbuhan depan 

Imbuhan depan Unicode 

 ;1604;1604 لل

 ;1605;1608 وم

 ;1578;1608 وت

 ;1576;1608 وب

 ;1575;1604 ال

 ;1610;1578 سي

 ;1578;1608 وس

 ;1610;1608 وى

 ;1604;1608 ول

 ;1575;1603 كا

 ;1575;1601 فا

 
Tabel 3.16Tabel kata imbuhan belakang 

Imbuhan belakang Unicode 

 ;1575;1610 یا

 ;1606;1608 ون

 ;1606;1610 ین

 ;1578;1575 ات

 ;1575;1606 نا

 ;1606;1603 كن

 ;1575;1607 ھم

 ;1575;1607 ھا

 ;1606;1607 ھن
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 ;1606;1575 ان

 ;1575;1576 با

 
Tabel 3.17 Tabel Imbuhan Depan 

Imbuhan depan Unicode 

 ;1575;1605 ما

 ;1575 ت

 ;1575;1608 وا

 ;1610;1606 ني

 ;1575;1610 یا

 ;1577;1610 یة

 ;1610 ي

 ;1607 ه

 ;1576 ب

 ;1577 ة

 ;1605;1578 تم

 ;1606;1578 تن

 
Dari data diatas kata depan dan dibelakang merupakan proses light 

stemming sebuah rule yang digunakan dalam ilmu nahwu fi'il dan isim : 

 

Tabel 3.18Tabel Fi'il Madhi 

Imbuhan depan Imbuhan belakang 

(kosong) تن 

(kosong) تم 

(kosong) نا 

(kosong) تما 

(kosong) ھا 

(kosong) ما 

(kosong) ا 

(kosong) وا 
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(kosong) ت 

(kosong) یا 

  

 

Tabel 3.19 Tabel Fi'il Madhi 

 (kosong) 

 (kosong) وال

 (kosong) ب

 (kosong) وب

 (kosong) فا

 (kosong) كا

 (kosong) الل

 (kosong) ول

 (kosong) مال

 (kosong) اال

 (kosong) ال

 (kosong) بل 

 (kosong) كال

 (kosong) فال

 (kosong) با

 (kosong) وال

 (kosong) بال

 
Tabel 3.20Rule fi'il Mudhari' 

Imbuhan depan Imbuhan belakang 

 ن وى

 ن وت

 ا سال

 ا وى

 ا وس
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 ا سى

 ا ال

 ا وت

 ون سال

 ون وى

 ون وس

 ون سى

 ون ال

 ون وت

 ان سال

 ان وى

 ان وس

 ان سى

 ان ال

 ان وت

 Kosong سال

 Kosong وى

 Kosong وس

 Kosong سى

 Kosong ال

 Kosong وت

 
Pada beberapa imbuhan sudah digabungkan dengan tambhan harfun yang 

melekat pada kata,Dengan rule yang ada maka sistem akan lebih mudah 

mengednditifikasi ilmu nahwu pada kalimat setiap katanya,rule dibuatt 

berdasarkan light stemming, 
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3.4 Perancangan Interface sistem 
 

Dari Gambar 3.12Dalam rancangan menu utama terdapat 2 menu yaitu: Menu 

for input bahasa arab , ini merupakan form kalimat input yang akan dilakukan 

oleh user,tulisan akan dimasukkan bahasa arab,kemudian tombol bantuan yang 

berisi tentang penjelasan singkat antara nahwu dan isim. 

3.4.1 Perancangan Menu Ekstraksi Nahwu 

 

 

 

 
 
Pada Menu perubahan kata setelah kalimat di inputkan memishkan kalimat 

perkata dalam bentuk text view ,dan menampilakn keterangan perkata sehingga 

untuk mengetahui kata dasarnya. 

Gambar 3.12 Menu Utama 

Gambar 3.13 Menu Hasil Proses 
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3.5 Perancangan Menu Hasil Nahwu 

 

Gambar 3.14 Perancangan Hasil Perubahan Kata 
 
Pada menu hasil nahwu menampilkan perubhan kata yang menampilkan 

imbuhan imbuhan depan, imbuhan belakang dan hasil kata. Dalam perubahan 

shorof apabila kata tersebut kata kerja atau fi'il maka mengubah kata dasar 

menjadi perwaznunnaya.  

3.6 Perancangan Pengujian 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui ketepatan sistem dalam menganlisa 

kata bahasa arab . dengan mengetahui hasil sitem yang telah di analisa dan 

dibandingkan dengan pakar yang memahami bahasa arab. 

cara pengujian sistem sebagai berikut : 

1. menguji dengan kalimat kalimat bahasa arab 

2. kebenaran nahwu akan dilakukan oleh pakar bahasa arab 

3. menghitung jumlah kata yang tepat dan tidak 

4. menjelaskan setiap kata dalam ilmu nahwu 

5. menghitung presesntasi kebenaran kalimat yangdihitung sistem 

6. menganalisa waznun kata dalam shorof  

7. memberikan solusi pada kesalahan sistem 

Dari pengujian di atas maka akan menghasilakan analisa perkata dan 

tingkat keberhasilan yang dilakukan oleh sistem dalam menentukan ilmu nahwu. 

 


