
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pencarian dokumen menjadi kegiatan yang rutin dilakukan oleh berbagai

kalangan dewasa ini. Dengan semakin berkembangnya teknologi, dokumen-

dokumen lebih banyak tersimpan dalam bentuk digital, tidak terkecuali kitab suci

umat Islam, Al-Qur’an. Al-Qur’an ditulis dalam bahasa arab dan diperuntukkan

bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Saat ini Al-Qur’an telah diterjemahkan

(dengan tetap terjaga keasliannya) ke dalam berbagai bahasa agar pemeluk agama

Islam yang tidak memahami bahasa arab juga dapat mempelajari arti dan makna

yang terkandung dalam Al-Qur’an tersebut secara baik dan benar, salah satunya

dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang juga

banyak digunakan sebagai bahasa kedua di berbagai negara Asia, seperti Malaysia

dan India. Selain itu, orang-orang dengan latar belakang agama non Islam di

seluruh dunia yang tertarik dengan Islam dan Al-Qur’an juga bisa belajar dengan

lebih mudah.

Al-Qur’an digital dalam berbagai bahasa juga telah banyak

diimplementasikan. Secara umum aplikasi-aplikasi tersebut memiliki kemampuan

menyediakan strategi pencarian query berbasis kata (word-matching) yang

menampilkan daftar hasil pencarian (search result list) hanya berupa dokumen

ayat berdasarkan faktor kesamaan antara query dan terjemahan ayat di database

yang mengandung kata yang ada dalam query. Namun hal tersebut menyebabkan

hasil pencarian tidak maksimal karena urutan hasil pencarian yang tidak memiliki

nilai kesesuaian atau relevansi dari dokumen yang terpanggil dengan query yang

diinputkan pengguna.

Masalah seperti ini dapat diselesaikan salah satunya dengan menggunakan

sistem temu kembali informasi (Information Retrieval System) menggunakan

model ruang vektor. Pemilihan ruang vektor sebagai model yang digunakan pada

penelitian ini adalah karena mampu memberikan hasil pencarian yang lebih baik

daripada model Boolean serta tidak membutuhkan komputasi yang rumit seperti
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halnya model probabilistik. Selain itu, model ruang vektor masih banyak

digunakan pada penelitian-penelitian tentang IR hingga saat ini.

Agustian (2013) telah membuat sebuah sistem temu kembali informasi

menggunakan algoritma Porter dengan metode Okapi BM25. Imelda Sukma

Wulandari (2012) melakukan penelitian mengenai sistem temu kembali informasi

pencarian ayat Al-Qur’an berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia, model ruang

vektor berhasil diterapkan. Seperti juga halnya dengan Sharaf dan Atwell (2012)

yang telah melakukan penelitian tentang IR menggunakan model ruang vektor

mengenai keterkaitan(relatedness) pada teks-teks pendek dengan menyajikan

suatu korpus ayat Al-Qur’an yang disebut dengan QurSim sebagai sumber bahasa

untuk mempermudah evaluasi terhadap langkah-langkah komputasi keterkaitan

teks-teks tersebut. Sebelumnya Al-Taani dan Al-Gharaibeh (2011) juga telah

melakukan penelitian mengenai konsep pencarian dan kata kunci pada Al-Qur’an

dengan menerapkan tiga teknik pencarian, yaitu sistem berbasis stem (kata dasar),

sistem berbasis sinonim, dan sistem berbasis teks untuk menentukan efektivitas

dari pencarian ayat Al-Qur’an dengan menghitung precision untuk setiap query-

nya. Teknik pencarian teks Al-Qur’an yaitu block-level link, stemming, dan

sentence completion (penyempurnaan kalimat) dilakukan oleh  Noordin dan

Othman (2006).

Penelitian ini juga akan menerapkan algoritma stemming Porter pada tahap

text operations / preprocessing. Penelitian yang menggunakan Porter stemmer

antara lain oleh Ali dan Ibrahim (2012) untuk pemeriksaan makna kata. Namun,

algoritma ini hanya mampu memotong akhiran kata (suffix), sehingga diperlukan

peningkatan (enhancement) dengan tambahan pemotongan awalan kata (prefix)

untuk menyempurnakan proses stemming.

Maka secara keseluruhan penelitian yang akan dilakukan adalah

merancang sistem pencarian ayat Al-Qur’an berdasarkan terjemahan bahasa

Inggris menggunakan konsep pemodelan ruang vektor untuk membantu pengguna

menemukan subtopik dari ayat Al-Qur’an dengan judul “Sistem Pencarian Ayat

Al-Qur’an Berdasarkan Terjemahan Bahasa Inggris Dengan Porter Stemmer

Enhancement Menggunakan Model Ruang Vektor”.
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1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah “bagaimana tahapan membangun

sistem pencarian ayat Al-Qur’an berdasarkan terjemahan bahasa Inggris dengan

konsep Information Retrieval dengan Porter stemmer enhancement menggunakan

model ruang vektor.”

1.3 Batasan Masalah

Beberapa batasan masalah yang terdapat dalam laporan tugas akhir ini

adalah:

1. Koleksi dokumen (korpus) yang digunakan sebagai bahan penelitian analisa,

implementasi, dan pengujian adalah korpus terjemahan ayat Al-Qur’an bahasa

Inggris yang telah disesuaikan berdasarkan terjemahan yang dikeluarkan oleh

The Noble Quran yang diambil dari www.dar-us-salam.com.

2. Proses stemming menggunakan Porter stemmer akan ditingkatkan (enhanced)

dengan menambahan pemotongan awalan kata (prefix) yang dibatasi sebanyak

15 awalan/prefix.

3. Masukan pada mesin pencarian ayat Al-Qur’an hanya menggunakan query

berbahasa Inggris.

4. Kamus kata dasar yang digunakan sebagai pembanding hasil stemming

bersumber dari daftar kata dasar yang ditulis oleh Mehrdad Mozzaffary.

5. Daftar stop words diambil dari www.webconfs.com/stop-words.php.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah menerapkan

pemodelan ruang vektor dan Porter stemmer enhancement pada mesin pencarian ayat

Al-Qur’an berdasarkan terjemahan bahasa Inggris sesuai dengan konsep Information

Retrieval dan mengukur kemampuan sistem dengan nilai precision dan recall.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini terdiri dari enam bab, dengan sistematika penulisan

tersusun atas bab:
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BAB I. Pendahuluan

Membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah,

tujuan pembahasan, serta sistematika penulisan.

BAB II. Landasan Teori

Membahas mengenai konsep dasar dan teori dari information retrieval

system, arsitektur information retrieval, pemodelan pada IR, dan pengukuran

performansi Information Retrieval System.

BAB III. Metodologi Penelitian

Membahas mengenai bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan untuk

menjawab perumusan masalah penelitian berupa identifikasi masalah,

perumusan masalah, studi literatur, analisa sistem, pengembangan perangkat

lunak, implementasi sistem, pengujian sistem, serta kesimpulan dan saran.

BAB IV. Analisa dan Perancangan

Membahas mengenai analisa permasalahan, analisa sistem, analisa tahapan

information retrieval system, perancangan sistem, perancangan database,

serta perancangan tampilan menu sistem.

BAB V. Implementasi dan Pengujian

Membahas mengenai tahapan implementasi terhadap sistem yaitu kebutuhan

perangkat keras dan perangkat lunak, hasil implementasi interface sistem.

Serta tahapan implementasi yaitu rencana pengujian, hasil pengujian dan

kesimpulan pengujian untuk kerja sistem.

BAB VI. Penutup

Membahas mengenai uraian beberapa kesimpulan dari hasil yang didapatkan

selama penelitian dan saran yang dapat digunakan pada penelitian

selanjutnya.


