
 

I-1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Hadits adalah pedoman hidup dan sumber hukum kedua bagi muslim 

setelah Al-Quran. Hadits-hadits Rasulullah sallallaahu `alaihi wasallam yang 

dijadikan sebagai salah satu sumber hukum islam  adalah ijma` ulama dan umat. 

Tidak ada yang mengingkari hal ini melainkan orang-orang yang menyimpang 

(Fuad Abdul Baqi, 2011). 

Hadits sangatlah penting bagi setiap muslim dan bahkan menjadi suatu 

kebutuhan bagi kalangan penuntut ilmu. Hadits tersebut bisa didapatkan dalam 

buku-buku hadits. Namun pada buku tersebut masih menggunakan pencarian 

manual berdasarkan bab atau daftar isi yang sudah disediakan. Selain itu, 

bersamaan dengan berkembangnya teknologi tidak semua orang tertarik mencari 

hadits dalam bentuk buku, atau bisa dikatakan minat membaca buku masyarakat 

indonesia sangatlah rendah (Janan, 2018). Dengan adanya perkembangan 

teknologi dan berbagai informasi bisa dengan mudah didapatkan hanya dengan 

sebuah aplikasi seperti aplikasi pencarian hadist. Pencarian dilakukan tidak hanya 

berdasarkan judul atau topik hadits melainkan berdasarkan perawinya sehingga 

hasil yang diharapkan adalah dapat menemukan hadits yang sesuai dengan 

keinginan pengguna. Al-Lu`lu` wal Marjan adalah sebuah kitab hadits yang 

berisikan hadits-hadits pilihan yang merupakan intisari dari karya dua imam yaitu 

imam Al-Bukhari dan imam Muslim yang sudah diakui paling kredibel. Dalam 

buku Al-Lu`lu` wal Marjan ini ditulisakan nash-nash hadits yang paling sesuai 

dengan kedua imam tersebut sehingga nash yang ada pada imam Al- Bukhari juga 

diriwayatkan oleh imam Muslim. 

Information retrieval (IR) adalah bidang yang terkait dengan organisasi 

dan pengambilan informasi berbasis pengetahuan yang berfokus terutama pada 

informasi dan digunakan untuk menemukan kembali (retrieve) informasi-

informasi yang relevan terhadap kebutuhan pengguna secara otomatis dari suatu 
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kumpulan informasi. Information retrieval dirancang untuk mengambil dokumen 

atau informasi yang diperlukan oleh pengguna dengan  membuat informasi yang 

tepat tersedia bagi pengguna yang tepat. Dengan demikian, sistem pencarian 

informasi bisa mengumpulkan dan mengatur informasi dalam satu atau lebih 

bidang subjek untuk memberikannya kepada pengguna dengan segera setelah 

diminta (Onwuchekwa & Jegede., 2011). Oleh sebab itu penggunaan information 

retrieval sangat berguna agar bisa menghemat kerja dan waktu untuk 

mendapatkan hadits yang relevan dengan kata kunci (query) yang telah dimasukan 

oleh pengguna. 

Untuk meningkatan kinerja pada pencarian tersebut, dapat dilakukan 

dengan menerapkan stemming. Stemming adalah suatu proses konversi term ke 

bentuk dasarnya. Dari sebuah kata yang ada akan dihilangkan dari akhiran atau 

awalannya. Pada penggunaan stemming dengan algoritma Nazief & Adriani 

memiliki kemampuan presentase keakuratan (precision) yang lebih baik 

dibandingkan dengan algoritma lainnya (Agusta, 2009). 

Penelitian yang telah dilakukan Roohparvar (2015), terdapat 4 (empat) 

model yang bisa digunakan untuk information retrieval, antara lain model 

boolean, Probabilistic Model, Vector Space Model, dan Inference Network Model. 

VSM(Vector Space Model) memiliki kemampuan paling baik untuk memberi 

peringkat pada dokumen dengan kesamaan antara request dan tiap dokumen.  

Vector space model) merepresentasikan setiap dokumen dan query pengguna 

sebagai suatu vektor n-dimensi. Tiap dimensi pada vektor tersebut diwakili oleh 

satu term. Term yang ada pada dokumen tetapi tidak ada pada query biasanya 

diabaikan karena term yang digunakan biasanya berpatokan pada term yang ada 

pada query. 

Selain itu, pada penelitian yang dilakuan oleh Rozanda (2014) 

menggunakan vector space model pada information retrieval. Penelitian 

melakukan pencarian informasi hadits pada 536 dokumen yang terdiri dari hadits 

shahih, hasan, dan dhoif. Pencarian tersebut berdasarkan kemiripan antara kata 

kunci yang dimasukkan dengan dokumen yang tersimpan didalam database dan 
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menggunakan proses indexing dan proses perangkingan. Berdasarkan dari hasil 

uji dari 7 (tujuh) query dengan perhitungan precision dan recall, maka didapatkan 

hasil rata-rata precision 65% dan menghasilkan recall rata-rata 0.97 yaitu hampir 

semua dokumen yang relevan diambil oleh sistem. 

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Darmawan (2011) 

menggunakan vector space model pada information retrieval. Pada penelitian 

tersebut, Darmawan menggunakan text mining dan vector space model untuk 

pencarian terhadap teks tafsir Al-Qur`an. Dari hasil penelitiannya dengan uji coba 

35 query, nilai rata-rata tingkat keakuratan aplikasi terhadap hasil pencarian 

mencapai nilai persentase 73,8%. Sedangkan tingkat kemampuan aplikasi untuk 

mengambil semua ayat yang relevan dengan query sehingga tidak ada ayat yang 

tertinggal atau hilang, mencapai nilai rata-rata hingga 96,3%. 

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi pencarian hadits dengan menggunakan 

konsep vector space model agar memberikan informasi yang relevan berupa 

dokumen yang menampilkan hadits berdasarkan hadits-hadits pilihan yang sudah 

disepakati ulama. Pencarian yang dilakukan tidak hanya berdasarkan judul hadits 

melainkan berdasarkan perawinya sehingga hasil yang diharapkan adalah dapat  

menemukan hadits yang sesuai dengan keinginan. Pada penelitian ini juga 

menggunakan stemming untuk mengatasi bahasa terjemahan pada hadits. Maka 

dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini berjudul 

“Rancang Bangun Aplikasi Pencarian Hadits Kitab Al-Lu`lu` Wal Marjan 

Menggunakan metode Vector Space Model”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, maka 

dirumuskan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

1. Bagaimana menerapkan metode Vector Space Model (VSM) untuk pencarian 

hadits. 
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2. Mengukur tingkat relevan pada aplikasi pencarian hadits menggunakan 

metode Vector Space Model (VSM). 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Hadits yang diambil adalah hadits terjemahan berbahasa Indonesia 

2. Hadits yang diambil dari kitab Al-Lu`lu` wal Marjan karya syaikh Muhammad 

Fuad Abdul Baqi, merupakan hadits-hadits pilihan yang disepakati Al-Bukhari 

dan Muslim. 

3. Data hadits yang digunakan sebanyak 293 hadits yang terdiri bab iman, bab 

thaharah, bab haid, dan bab shalat. 

4. Input data hadits dilakukan secara manual. 

 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian dan 

penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Menerapkan metode Vector Space Model pada mesin pencarian hadits sesuai 

dengan konsep Information Retrieval. 

2. Mengukur nilai precision dan recall pada sistem dari penerapan metode Vector 

Space Model dalam pencarian hadits. 

 

1.5 Sistimatika Penulisan 

Sistematika penulisan penulisan pada laporan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini memberkan  gambaran secara umum isi tugas akhir yang 

meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 
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Bab ini menjelaskan teori dasar dan teori pendukung yang 

digunakan dalam penelitian. Teori tersebut berupa definisi, konsep 

dan rumus-rumus yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

dalam penelitian. 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas langkah-langkah yang dilakukan dalam proses 

penelitian. 

BAB IV.  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi pembahasan mengenai analisa sistem meliputi analisa 

sistem dan perancangan pada sistem yang akan dibangun . 

BAB V. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Dalam bab ini membahas tentang implementasi sistem dan 

pengujian dalam penelitian. 

BAB VI. PENUTUP 

Bab ini akan dijelaskan mengenai beberapa kesimpulan dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 
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