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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis sebagai bahan 

pendukung penelitian. Penelitian terdahulu dapat menghindarkan penulisan dari 

pengulangan penelitian sebelum terjadi. Berikut penelitian terdahulu yang 

berkaitan penelitian yang dilakukan. 

Table 1.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Penelitian Judul Penelitian Hasil penelitian 

Ardiansyah Nur Hidayat, 

Bp. Aris Rakhmadi , S.T. 

M.Eng, Bp. Ir. Jatmiko . 

M.T. 2013. 

Aplikasi Pembelajaran 

Bahasa Arab Untuk 

Siswa Sekolah 

DasarBerbasis Java 2 

Micro Edition 

Aplikasi ini terdiri dari 

empat menu utama yaitu : 

kamus, kategori, 

pertanyaan, bantuan dan 

tentang pembuat[3]. 

Wulan Nuranggraini, Aris 

Rakhmandani. ST,Meg ,Ady 

Purna Kurniawan, S.T 

Perancangan Media 

Pembelajaran Ilmu 

Nahwu Berbasis 

Multimedia 

Hasil dari perancangan 

adalah aplikasi 

multimedia tentang 

pembelajaran Ilmu 

Nahwu dasar yang berisi 

tentang definisi setiap 

bab, contoh kalimat, 

latihan soal dan contoh 

paragraf dalam bahasa 

arab[4]. 

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan 

antara lain fi'il dan isim. Kedua kaidah nahwu tersebut akan di implementasikan 
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menggunakn alghoritma light stemming. Kemudian hasil akan di ujikan pada 

pakar bahasa arab untuk menganalisis peresentase sistem. 

2.2 Bahasa Arab 

Bahasa adalah sekumpulan bunyi yang memiliki maksud tertentu yang di 

atur oleh aturan aturan tata bahasa, bahasa arab sendiri banyak digunakan di timur 

tengah sampai indonesia sendiri sehingga banyak dalam madrasah dan pondok 

pondok pesantren menggunakan bahasa arab sebagai pembelajaran dan mata 

pembelajaran kedua setelah pembelajaran umum, secara umum penggunaan dalam 

bahasa Arab di pakai dalam sholat dan juga bacaan alquran pada susunan bahasa 

Arab memilliki aturan aturan tersendiri atau yang bisa disebut nahwu[2]. 

Bahasa ini adalah bahasa resmi dari 25 negara, dan merupakan bahasa 

pribatdan dalam agama islam karena merupakan bahasa yang dipaki dalam Al-

quran. Berdasarkan penyebaran geografisnya,Bahasa Arab percakapan memiliki 

banyak versi. Bahasa Arab modern tsendiri telah diklasifikasikan sebagai makro 

bahasa 27 sub –bahasa  dalam ISO 639-3.Bahasa Arab baku (Bahasa Arab Sastra) 

diajarkan secara luas disekolah dan universitas, serta digunakan ditempat kera, 

pemerintah. Dan media massa[1].   

2.3 Ilmu Nahwu 

Nahwu sendiri memliki makna hukum akhir kata,dalam ilmu nahwu  

mempelajari kaidah untuk mengenal fungsi kata kata yang masuk pada kalimat 

,mengenal kaedah nahwu  melalui hukum hukum kata yang sudah ada.Sedangkan 

shorof sendiri memiliki makna berubah atau mengubah.mengubah dari bentuk 

aslinya menjadi kata yang ditujukan dalam perubahannya di sebut juga dengan 

tasrif. dua ilmu tersebut memiliki fungsi masing masing dalam nahwu mengarah 

ke dalam penyusunan kata sedangkan shorof berkenan dengan perubahan kata 

sehingga memiliki terkaitan tersendiri antara nahwu dan shorof [5] 

2.3.1 Isim 

Isim secara bahasa adalam nama,yaitu menunjukan sesuatu yang 

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

 adalan nama untuk suatu jenis yang dinamakan manusia atau laki laki dan رجل
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ahmad adalah nama untuk individu yang dinamakan Ahmad semua kata ini dalam 

isim. Dalam pandangan bahasa indonesia meliputi[2] 

a. kata benda  

b kata sifat 

c kata keterangan 

d kata bilangan  

e kata ganti 

f kata tunjuk 

g kata benda abstrak  

h Adapun ciri ciri isim adalah : 

i diawali dengan huruf Al(ال 

j diakhiri dengan tanwin 

k diaawali dengan huruf jar 

l diawali dengan huruf nida 

Disandarkan (didlofatkan) kepada kata benda lainnya, kebanyakan untuk 

menunjukan kepemilikan  

2.3.2 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[2] 

a diawali dengan قد 

b diawali salah satu huruf mudlori' (ًواءت) 

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 



9 

 

kata kerja yang menunjukan kejadian sesuatu pada saat berbicara atau 

setelahnya ,digunakan saat kejadian berlangsung atau akan berlangsungtanda nya 

diakhiri Ta' taknis. 

2.4 Shorof. 

 Shorof adalah ilmu bahasa arab yang mencakup tata bahasa dan 

perubahan setiap kata untuk mengetahui shighotnya atau bentuk kalimat antara 

lain jamaknya i'rabnya idhgomnya,shorof sendiri adalah induk dari ilmu 

nahwu.Adapun ciri ciri perubahan shorof ditunjukkan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1TabelPerubahan Kata Shorof 

م

 فعل
م

 فعل
م

 فعل
ال

 تفعل
ا

 فعل
و

 ذاكمفعول
ف

 هوفاعل
و

 مفعال
ف

 عال
ي

 فعل
ف

 عل

 

Memiliki ciri penambahan huruf dan tanda baca sehingga mengubah 

makna dalam setiap arti kata[6]. 

2.5 Unicode Bahasa Arab 

Arabic Unicode adalah kode dalam bahasa pemrograman yang bisa 

memunculkan dalam bentuk bahasa arab yang utuh dan sesuai, range unicode 

dalam bahasa arab adalah  0-600 - 06FF ini dalam bentuk hexa decimal dan untuk 

desimalnya menempati 1536-1791[7] 

Ditunjukkan pada Gambar 1.1 Unicode inilh maka bias dipastikan bahwa 

tulisan arab dalam computer akan bias ditampikan. 
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2.6 Karakteristik Bahasa Arab 

Bahasa arab memiliki kalimat yang unikdan universal.unik di karenakan 

memiliki rulu rule yang berbeda dari bahasa lain emiliki ciri khas yang 

membedakannya dengan bahasa lainnya, Adapun ciri cirinya sebagai berikut  : 

a Ditulis dari kanan ke kiri 

b Ada tiga nomer tunggal ganda dan jamak  

c dalam bahasa arab, kata kata menjadi ber akar  

d dalam penamaan benda dan sifat memiliki 2 jenis 

e penggunaan tenses di tunjukan pada akhiran dan di tunjukan tpada awalan 

kata 

f kekayaan kosa kata dalam penggunaan bahasa arab [1] 

2.7 Stemming 

Menurut Hooper : Stemming adalah banyak kata kata yang mempunyai 

penafsiran sematicatau serupa dan dapat di perlakukan sama untuk IR 

(Information Retrieval) aplikasi[8]. 

Gambar 1.1Unicode Bahasa Arab 
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Menurut Dani Yogatam : Stemming sendiri adalah proses ,pembuangan 

atau penggatian affix untuk mendapatkan steematau bentuk rootdari suatu 

term.karena alasan ini, alghoritma stemming banyak di kembangkan[9]. 

Stemming sendiri adalah algoritma untuk mencari sebuah kata dasar dari 

kata yang telah di  ubah menjadi kata yang sesungguhnya,. 

Ada beberapa contoh aplikasi yang menggunakan alghoritma stemming 

adalah search engine google dan beberapa kamus lainnya yang menggunakan ELP 

untuk kepentingan .  

 

 

  

 

 

 

Kata      Hasil stemming 

 

Gambar 2.5 contoh stemming 

2.7.1 Alghoritma Light Stemming 

Alghoritma light stemmer adalah aghoritma Stemming yang hanya 

menghilangkan imbuhan depan dan belakang.sesuai dengan rule yang telah 

ditentukan[8]. Dari karakter yang paling banyak digunakan dalam  imbuhan depan 

dan imbuhan belakang, Adapun penghapusan imbuhan dan belakang secara 

rekursif,sehingga dapat disimpukan rule yang didapat sebagai berikut:  

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

depan jika : 

Tabel 1.2 Tabel Huruf 

 اال بال وال
 سال ولل فال
 الل مال كال

 

2 jika kata tersebut 4 kata maka menghapus 2 karakter huruf depan jika : 

 يجلسون

 يكتب

 يضرب

 جلس

 كتب

 ضرب
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Tabel 1.3Tabel 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 

hurufا,ت,وmaka menghapus huruf ا,ت,وpada karakter pertama. 

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

dan ل 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 1.4 Tabel Huruf 

 ٌت وً ٌا ون
 ها وا هه ات
 ته ما كم ان
 تم وا كه ٌه
 هم

 

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

belakangnya apabila huruf tersebut : [9]ة,ه, ي ,ت 

2.8 Android 

Sistem operasi Android merupakan salah satu jenis sistem operasi  pada 

perangkat komunikasi. Sistem operasi ini memiliki basis Linux. Android 

menyediakan platform terbuka bagi pengembang untuk membuat aplikasi mereka 

sendiri agar dapat digunakan oleh beragam perangkat mobile. Fitur update dan 

spesifikasi OS Android termasuk framework aplikasi, Dalvik Virtual Machine, 

browser terintegrasi [10]. 

2.8.1 Arsitektur Android 

1 Anatomi Android 

Sistem android memiliki beberapa unsur arsitektur,merupakan sebuah karnel 

linux dan sekumpulan dari perogram C+ dalam suatu frame work yang 

menyediakan ataupun mengatur alur aplikasi tersebut. 
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2  Application Framework 

Android frame work merupakan kerangka aplikasi yang menyediakan  kelas-

kelas yang digunakan  untuk mengembangkan aplikasi .slain itu menyedialan 

abstraksi generik untuk mengakses perangkat, serta mengatur tampilan layer 

interface user dan suber aplikasi. bagian terpenting dalam kerangka aplikasi 

3 Libraries 

Android menggunakan beberapa pustaka yang biasa terdapat pada C/C+ + 

dengan standar BSD (Berkeley Software Distribution ) untuk tertanam pada 

kernel Linux. 

4  Linux kernel 

 Linux kernel adalah perangkat lunak yang masih terdiri  dari bagian 

utama dari sebuah sistem operasi itu sendiri .untuk melayani bermacam aplikasi 

untuk mengakses perangkat keras komputer secara aman. memungkinkan 

mengakses perangkat keras menjadi muddah dan semacam [10]. 

Gambar 1.2 Anatomi Android 
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