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ABSTRAK 

MUHAMAD ALFI RO’IS Implementasi metode jaccard similarity pada aplikasi pencarian 

lirik lagu, SKRIPSI, Teknik Informatika, FT UN PGRI Kediri, 2018. 

 

Kata Kunci : Implementasi metode jaccard similarity pencarian lirik lagu, 

 

Musik terkait erat dengan persepsi manusia. Musik dari jaman dahulu kala telah 

digunakan untuk menyampaikan informasi, penyampaian perasaan sesorang ,memberikan 

kesenangan bagi orang lain, dan menyimpan informasi dari jaman yang lampau. Musik yang 

dinyanyikan identik dengan vokal ,yang memiliki nada dan lirik. Menyanyi bukanlah sesuatu 

yang asing pada gaya hidup zaman sekarang. Lagu yang dinyayikan identik dengan vokal, 

yang memiliki nada dan lirik. Namun, terdapat beberapa masalah yang ada seperti sulitnya 

mengingat suatu lirik lagu dan judul lagu atau mencari lagu berdasarkan judul dengan cara 

yang mudah, efektif dan cepat, sehingga dibutuhkan media informasi yang dapat menjadi 

fasilitas dalam pemakaian aplikasi pencarian judul lagu. Media informasi tersebut dibutuhkan 

untuk membantu pengguna agar menjadi sarana pilihan utama untuk melakukan pencarian 

lirik lagu 

Permasalahan penelitian ini Dari latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka 

dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas yaitu, “Bagaimana menerapkan metode 

Jaccard Similarity untuk melakukan pencarian lirik lagu ?”. 

Penelitian ini menggunakan metode Jaccard Similarity dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut : pengumpulan data lirik lagu, Tokenizing atau tahap pemecahan perkata pada 

tiap – tiap lirik lagu, Stemming pengubahan kata asli ke kata dasar, perhitungan menggunakan 

metode Jaccard Similarity untuk mencari kemiripan dari lirik lagu yang dicari dengan 

menentukan nilai terbesar. 

Kesimpulan telah dihasilkan aplikasi untuk pencarian lirik lagu berdasarkan lirik. 

Sistem ini berfungsi untuk membantu dalam melakukan pencarian lagu dengan mudah. 

JACCARD SIMILARITY sebagai metode penghitungannya. Dengan hasil berdasarkan judul 

lagu, singer/penyanyi, lirik lagu 

Berdasarkan simpulan hasil penelitian ini maka penulis menuliskan beberapa saran sebagai 

berikut: (1) Pembagian masing-masing menu pada aplikasi ini masih dapat dibuat lebih detail 

dan spesifik lagi. (2) Dapat ditambah  lagu berbahasa inggris ataupun lainya agar lebih banyak 

pilihannya dalam pencarian. 
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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Musik terkait erat dengan persepsi 

manusia. Musik dari jaman dahulu 

kala telah digunakan untuk 

menyampaikan informasi, 

penyampaian perasaan sesorang 

,memberikan kesenangan bagi 

orang lain, dan menyimpan 

informasi dari jaman yang lampau. 

Musik yang dinyanyikan identik 

dengan vokal ,yang memiliki nada 

dan lirik. Menyanyi bukanlah 

sesuatu yang asing pada gaya hidup 

zaman sekarang. Lagu yang 

dinyayikan identik dengan vokal, 

yang memiliki nada dan lirik. 

Namun, terdapat beberapa masalah 

yang ada seperti sulitnya mengingat 

suatu lirik lagu dan judul lagu atau 

mencari lagu berdasarkan judul 

dengan cara yang mudah, efektif 

dan cepat, sehingga dibutuhkan 

media informasi yang dapat 

menjadi fasilitas dalam pemakaian 

aplikasi pencarian judul lagu. 

Media informasi tersebut 

dibutuhkan untuk membantu 

pengguna agar menjadi sarana 

pilihan utama untuk melakukan 

pencarian lirik lagu. 

 

B. TUJUAN 

penerapan metode Jaccard 

Similarity untuk melakukan 

pencarian lirik lagu dan untuk 

membuat aplikasi pencarian lirik 

lagu berbasis web. 

II. LANDASAN TEORI 

A. Stemming 

Pengembalian kata dasar dari kata 

kata yang telah mengalami imbuhan, 

sisipan dan awalan. Merupakan 

proses pemetaan dan penguraian 

berbagai bentuk (variants) dari suatu 

kata menjadi kata dasarnya (stem). 

Proses ini disebut juga sebagai 

conflation. Proses stemming secara 

luas sudah digunakan di dalam 

information retrieval (pencarian 

informasi) untuk meningkatkan 

kualtas informasi yang didapatkan. 

Kualitas informasi yang dimaksud 

misalnya untuk mendapatkan 

hubungan antara varian kata yang 

satu dengan yang lainnya. 

[[[DP+]DP+]DP+]kata dasar[[+DS][+PP][+P]] 

 

Berkepentingan> 

Berkepenting+an(DS)>hapus 

akhiran–an 

Ber(DP)+kepenting>hapus awalan–

ber 

Ke(DP)+penting > hapus awalan –ke 

Penting > root word 
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B. Metode Jaccard Similarity 

Jaccard Similarity adalah salah satu 

metode metode yang dipakai untuk 

menghitung similarity antara dua 

obyek. Ditemukan oleh Paul Jaccard 

yang merupakan metode ukuran 

kesamaan yang digunakan untuk 

membandingkan kesamaan dan 

keragaman 2 set sampel. Seperti 

halnya cosine distance dan matching 

coefficient, secara umum perhitungan 

metode ini didasarkan pada vector 

space similarity measure. 

𝑱 (𝑿, 𝒀) =
∑ = 𝟏 𝑿𝒊 𝒀𝒊

𝒑
𝒊

∑ =
𝒑

𝒋 𝟏 𝑿𝒊
𝟐 + ∑ = 𝟏𝒀𝒊

𝟐 − ∑ = 𝟏 𝑿𝒊 𝒀𝒊
𝒑

𝒊

𝒑

𝒋  
 

III. EVALUASI SISTEM 

A. Logika Metode 

Metode Jaccard Similarity mulai 

menentukan nilai kemiripan data 

pada dua berkas dokumen teks. 

Parameter yang digunakan adalah 

jumlah kata-kata pada dua 

dokumen teks yang dibandingkan. 

1. Proses Stemming 

Tabel 1 Proses Stemming 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perhitungan Dengan Metode 

Jaccard Similarity 

lirik lagu yang akan 

dilakukan pencarian kata 

“JATUH HATI KARENA 

MU” kemudian dibandingkan 

mulai dari lirik lagu 1-10 

hingga mendapatkan nilai yang 

terbesar. Seperti gambar 

dibawah berikut : 

 

Gambar 1 Pencarian Kata 

3. Hasil Perhitungan 

Tabel 2 Hasil Perhitungan 

jatuh hati karena mu 

lagu 1 0.05797101 

lagu 2 0 

lagu 3 0 

lagu 4 0 

lagu 5 0 

lagu 6 0 

lagu 7 0.0212766 

lagu 8 0.03125 

lagu 9 0.02439024 

lagu 10 0 

 

Maka berdasarkan ilustrasi di 

atas adalah, lirik lagu 1 yang 

memiliki nilai terbesar yang 

mendekati kemiripan dari 

Lirik Lagu 1 Kata 

BAGAIMANA GIMANA 

MESTINYA MESTI 

MEMBUATMU BUAT 

JATUH JATUH 

HATI HATI 

KEPADAKU KEPADA 

KUTULIS TULIS 
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pencarian kata “Jatuh Hati 

Karena Mu” berdasarkan 

penghitungan metode Jaccard 

similarity. 

B. Perancangan Sistem 

1. Halaman Home 

Pada halaman Home akan 

digambarkan mengenai 

tampilan rancangan halaman 

Home yang menampilkan 

pengertian tentang musik. 

Informasi yang akan 

ditampilkan berupa teks dan 

logo. Seperti gambar dibawah 

berikut : 

 

Gambar 2 halaman Home 

2. Halaman Sarch 

Pada halaman Search akan 

digambarkan mengenai 

tampilan rancangan halaman 

Search. Pada halaman Search 

dapat mencari lagu yang ada 

dengan mengetikan kata di 

Keyword Search dan 

menampilkan hasil pencarian. 

Hasil pencarian berupa judul 

lagu,band/penyanyi, nilai 

match dan lirik lagu. Seperti 

gambar dibawah berikut : 

 

Gambar 3 Halaman Search 

3. Flowchart Proses 

Flowchart merupakan suatu 

bagan dengan simbol-simbol 

tertentu yang menggambarkan 

urutan proses secara mendetail 

dan hubungan antara suatu 

proses dengan proses lainnya 

dalam suatu program yang 

melitputi Input, Proses, 

Output. Adapun flowchart dari 

sistem yang akan dibangun 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4 Flowchart Proses 
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IV. KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada 

pembuatan, aplikasi yang dibangun 

mempunyai beberapa kesimpulan. 

Kesimpulan yang dapat 

disampaikan dalam penulisan 

skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Telah dihasilkan aplikasi untuk 

pencarian lagu berdasarkan lirik 

lagu. Sistem ini berfungsi untuk 

membantu dalam melakukan 

pencarian lagu dengan mudah. 

JACCARD SIMILARITY 

sebagai metode 

penghitungannya. Dengan hasil 

berdasarkan judul lagu, 

singer/penyanyi, lirik lagu 

2. Tahapan pembuatan aplikasi 

dimulai dengan analisa 

pengambilan data, sample 

gambar, merepresentasikan 

kebutuhan fungsional meliputi 

flowchart diagram, DFD, serta 

desain tampilan antar muka 

(User Interface) yang terdapat 

dalam aplikasi ini.  

3. Dengan adanya sistem 

pencarian lirik lagu 

menggunakan metode jaccard 

similarity di harapkan dapat 

mempermudah penikmat musik 

dalam melakukan pencarian 

lagu dengan akurat. 

B. Saran 

Aplikasi yang dibuat oleh penulis 

masih dapat dikembangkan 

menjadi lebih besar, karena penulis 

menyadari bahwa program yang 

dibuat masih terdapat banyak 

kekurangan. Beberapa saran yang 

dapat penulis sampaikan 

diantaranya:  

1. Pembagian masing-masing 

menu pada aplikasi ini masih 

dapat dibuat lebih detail dan 

spesifik lagi.  

2. Dapat ditambah  lagu berbahasa 

inggris ataupun lainya agar 

lebih banyak pilihannya dalam 

pencarian. 

3. Aplikasi ini bisa dikembangkan 

lagi dengan sistem berbasis 

android yang mana bisa lebih 

fleksibel penggunaanya. 
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