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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

SMK Negeri 1 Tambelang merupakan sekolah yang memiliki beberapa 

fasilitas teknologi informasi dan fasilitas pendidikan yang lengkap, seperti 

laboratorium komputer dan koneksi internet [1]. Dalam bidang pendidikan, situs 

web bisa digunakan sebagai sarana pembelajaran antara pengajar dan siswa yang 

disebut e-learning [2]. E-learning merupakan salah satu metode pembelajaran 

dimana penyampaian materi pembelajaran, pelatihan, perkuliahan, bahkan proses 

penilaian dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronik yang terhubung 

dengan jaringan akses jarak jauh seperti internet atau intranet [3]. Dalam e-

learning evaluasi pendidikan sangat diperlukan dalam sebuah proses 

pembelajaran sebagai sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa 

terhadap sesuatu materi yang telah dipelajari. Evaluasi pembelajaran dapat 

dikategorikan menjadi dua jenis soal yaitu  pilihan ganda dan soal uraian pendek 

atau esai.  

Ujian dengan sistem essay merupakan bentuk evaluasi dimana pilihan 

jawaban tidak disediakan, dan siswa harus menjawab dengan kalimat [4]. 

sehingga dapat melatih siswa dalam menyampaikan sesuatu informasi secara 

verbal, selain itu ujian essay juga menuntut pemahaman manusi akan suatu ilmu 

secara lebih mendalam [5]. Ujian dengan sistem ini tetap menjadi pilihan pegajar 

untuk mengevaluasi tingkat kemampuan pemahaman siswa walaupun 

kenyataannya tidak mudah untuk memberikan  penilaian yang objektif pada 

jawabansiswa. 
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Dalam perkembangannya fitur ujian esai menjadi kendala, karena 

bertambahnya jumlah pelajar dan banyaknya ujian mengakibatkan pengajar harus 

meluangkan waktu untuk menilai jawaban soal ujian [2]. Pada umumnya sistem 

koreksi jawaban esai dilakukan secara manual, sehingga penggunaan e-learning 

dan tanpa e-learning  dari sisi efisiensi waktu tidak ada perbedaan. Oleh karena 

itu dibutuhkan sistem otomatis pada ujian esai untuk mempercepat proses 

penilaian jawaban siswa, akan tetapi tidak boleh mengesampingkan akurasi 

penilaian. 

Ujian esai berbeda dengan ujian pilihan ganda yang hanya ada benar dan 

salah. Penilaian pada ujian esai lebih sulit karena harus menganalisis dan mengerti 

teks yang ditulis oleh siswa. Pengajar memerlukan waktu yang banyak untuk 

memeriksa jawaban esai, semakin banyak jumlah ujian dan banyaknya jumlah 

pelajar yang mengikuti ujian, maka semakin banyak jumlah ujian yang dikoreksi 

oleh pengajar. Hal ini menyebabkan kualitas penilaian menurun dan terkadang 

penilaian tidak bersifat objektif lagi. Objektivitas adalah hal-hal yang bisa diukur 

yang ada diluar pikiran atau persepsi manusia dan subjektivitas adalah fakta yang 

ada dipikiran manusia sebagai persepsi, keyakinan dan perasaan [3]. 

Salah satu kesulitan penilaian essay adalah subjektivitas. Banyak peneliti 

menyatakan bahwa sifat subjektif dari penilaian essay menyebabkan variasi 

penilaian di kelas yang diberikan oleh penilai manusia yang berbeda, yang 

dirasakan oleh siswa sebagai sumber ketidakadilan. Selanjutnya penilaian essay 

adalah kegiatan memakan waktu [6]. Permasalahan tersebut dijawab dalam 

penelitian ini dengan mengkombinasikan algoritma stemming porter dan cosine 

similarity. 
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Stemming pada dasarnya adalah proses pemetaan dari penguraian berbagai 

bentuk kata baik itu prefix, sufix, maupun gabungan antara prefix dan sufix 

(confix), menjadi bentuk kata dasarnya (stem) [7]. Secara umum, stemming dapat 

dilakukan dengan 2 cara, yakni manual dan otomatis. Cara otomatis dapat 

dilakukan dengan berbagai pendekatan, yakni affix removal, successor, table dan 

N-gram. Sedangkan metode affix removal terbagi menjadi 2, yakni longest match 

dan simple removal. Proses stemming dilakukan dengan menghilangkan semua 

imbuhan (affixes) baik yang terdiri dari awalan (prefixes), sisipan (infixes). 

Cosine similarity adalah perhitungan kesamaan antara dua vektor n dimensi 

dengan mencari kosinus dari sudut diantara keduanya dan sering digunakan untuk 

membandingkan dokumen dalam text mining [8]. Untuk menyamakan frekuensi 

setiap kata yang terdapat didalam kalimat yang ada digunakan persamaan Tf atau 

Term frekuency, Term Frequency merupakan suatu faktor yang menentukan bobot 

kata yang didasarkan pada jumlah frekuensi kata dalam sebuah dokumen. Nilai 

jumlah kemuculan suatu kata (tf) diperhitungkan dalam pemberian bobot terhadap 

suatu kata. Semakin besar jumlah kemunculan suatu kata (tf tinggi) dalam 

dokumen, semakin besar pula bobotnya dalam dokumen atau akan memberikan 

nilai sesuaian yang semakin besar. Metode ini bertujuan untuk menyamakan 

kedua  kalimat pada suatu dokumen yang nantinya akan dibandingkan, kemudian 

hasil perbandingan akan digunakan sebagai nilai similarity. 

Pengembangan aplikasi penilaian essay otomatis ini diterapkan pada soal 

kejuruan dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan subjektivitas 

pengajar yang terjadi pada saat proses penilaian jawaban ujian esai secara manual. 

Sesuai dengan latar belakang, maka tujuan dalam penelitian ini adalah 
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menganalisa mekanisme penilaian essay otomatis yang selama ini telah 

dilaksanakan pengajar, serta merancang dan mengaplikasikan penilaian ujian 

essay otomatis menggunakan kombinasi Stemming porter dan Cosine Similarity.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan segala permasalahan yang akan dijadikan pokok pembahasan didalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagaimana merancang  penerapan kombinasi algoritma stemming porter 

dan cosine similarity ke dalam sistem penilaian essay otomatis?  

2. Bagaimana proses pengukuran tingkat kemiripan jawaban essay pada 

sistem penilaian essay otomatis mengunakan stemming porter dan cosine 

similarity? 

3. Apakah penilaian essay otomatis ini dapat mengakurasikan waktu, 

mengkonsistensikan, dan mengefiesinsi waktu dengan menggunakan 

algoritma stemming porter dan cosine similarity? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian  penilaian essay otomatis ini 

adalah:  

1. Membantu pengajar dalam memberikan penilaian jawaban essay siswa 

secara objektif dan efektis. 

2. Mengurangi waktu, tenaga serta biaya yang harus dikeluarkan pengajar 

dalam melakukan penilaian. 
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1.4 Batasan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang telah dipaparkan, maka penulis membatasi 

masalah : 

1. Jawaban essay yang dinilai dalam sistem ini menggunakan bahasa 

indonesia. 

2. Sistem penilaian essay otomatis ini mengkombinasikan algoritma 

stemming porter dan cosine similarity. 

3. Data uji coba yang digunakan adalah data hasil ujian essay secara 

online di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMKN 1 

Tambelang kelas 2. 

4. Sistem penilaian essay otomatis digunakan pada mata pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI). 

5. Soal essay yang diujikan tentang pengetahuan siswa. 

6. Jawaban pada sistem essay ini tidak dihitung apabila terdapat typo. 

7. Hasil tes ujian pada sistem ini dapat dicetak berupa file pdf. 

8. Sistem penilaian essay otomatis ini dapat diakses oleh Pengajar, 

dan Pelajar atau siswa. 

9. Sistem penilaian essay otomatis ini dapat menginput data dari 

pengajar dan pelajar atau siswa berupa soal essay dari pengajar, 

kunci jawaban dari pengajar, dan jawaban essay dari pelajar atau 

siswa. 

10. Sistem penilaian essay otomatis ini dapat mengeluarkan output 

berupa nilai hasil dari perhitungan kombinasi algoritma stemming 

porter dan cosine similarity. 
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11. Data hasil perhitungannya diperoleh perorang. 

12. Metode pengembangan yang diterapkan yaitu metode 

pengembangan prototype. 

13. Sistem Penilaian Essay Otomatis ini berbasis WEB. 

14. Tools yang digunakan yaitu Hypertext Prepocessor (PHP), xampp, 

mysql,  serta menggunakan PDO untuk tampilan web.  

15. Pemodelan sistem menggunakan Star UML. 

1.5 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah yang logis, dimana memerlukan data-data untuk 

mendukung terlaksananya suatu penelitian yang dapat digunakan peneliti dalam 

melakukan analisis data dan menjadikannya informasi yang akan digunakan untuk 

mengetahui permasalahan yang dihadapi. 

1.5.1 Studi Pustaka 

Dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, untuk mengumpulkan data 

dari situs internet, teks, jurnal ilmiah, serta artikel dan bacaan-bacaan yang ada 

kaitannya dengan topik penelitian yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi. 

1.5.2 Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Pengamatan yang langsung dilakukan melalui menelitian obyek-obyek 

yang ada pada perusahaan atau instansi untuk mendapatkan data-data 

yang diperlukan. 
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b. Wawancara 

Mengumpulkan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara 

langsung dengan narasumber yang terkait dengan penggunaan sistem 

penilaian essay otomatis ini. 

1.5.3 Analisis 

Analisis dilakukan terhadap data yang sudah dikumpulkan, pengumpulan 

kebutuhan perangkat keras yang akan dibuat. Program dalam tahap analisis juga 

sangat diperlukan. Maka selanjutnya dibutuhkan tahap penulisan program lalu 

akan dilanjutkan tahap pengujian. 

a. Perancangan  

Tahapan ini dilakukan setelah analisis. Dalam tahapan ini dilakukan 

pengubahan kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang 

mudah dipahami serta desain mekanik. 

b. Penulisan Program 

Setelah melakukan perancangan makan tahapan selanjutnya diterapkan 

pada penulisan program. Penulisan Program ini digunakan bahasa 

pemograman PHP.  

c. Pengujian 

Setelah selesai dibuat programnya, selanjutnya tahap pengujian 

menggunakan teknik black bock testing. 
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1.6 Metodologi Pengembangan 

Adapun metode pengembangan perangkat lunak yang akan dibuat yaitu 

menggunakan metodologi Prototype. Gambar 1.4 Merupakan alur dari metode 

prototype. 

 

Gambar 1.1 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak Prototype [9] 

Tahapan dalam metode prototyping sesuai pada Gambar 1.1 yaitu: 

1. Listen to customer 

Dalam tahap ini akan dilakukan interview dengan seorang narasumber untuk 

mengumpulkan materi yang dibutuhkan dalam membangun perangkat lunak 

bantu untuk sistem penilaian essay otomatis ini. Setelah materi terkumpul 

maka akan dilakuakn perancangan sistem dan desain sebagai gambaran awal 

secara visual untuk user. 

2. Build mockup/revise mockup 

Dalam tahap ini akan dibuat perancangan database, pengkodean dan desain 

tampilan yang akan diterapkan pada sistem penilaian otomatis dengan 

mengkombinasikan Algoritma Stemming porter dan cosine similarity. Selain 
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itu akan dilakukan evaluasi terhadap aplikasi yang akan dibangun karena 

dapat mengurangi resiko kesalahan pada aplikasi. 

3. Customer test drives mockup 

Dalam tahap ini akan dilakukan evaluasi dan pengetesan sistem penilaian 

otomatis dengan mengkombinasikan algoritma stemming porter dan cosine 

similarity ini, pengetesan sisem akan dilakukan oleh pengembang dan 

narasumber guna mengetahui keefektifan aplikasi ini dalam memberika nilai 

yang akurat untuk jawaban esai. Pengetesan ini dilakukan langsung pada 

penguna. Output yang dihasilkan oleh aplikasi yaitu berupa hasil nilai ujian 

soal esai yang sudah dijawab oleh peserta didik. 

1.7 Sistematika Penelitian 

Sistematika pembuatan perangkat lunak ini  menjadi lima bab yang masing-

masing bab akan dirancang dengan suatu tujuan tertentu. Berikut penjelasan 

tentang masing-masing bab : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Batasan Masalah, Metodelogi Penelitian serta Sistematika Penelitian 

yang akan diajukan acuan urutan penyajian dalam penulisan skripsi ini. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab II mencantumkan teori-teori yang menjadi dasar topik penulisan skripsi juga 

pembuatan aplikasi dengan berbagai referensinya. Teori-teori yang menunjang 

skripsi ini diantaranya teori mengenai Penilaian Essay Otomatis, teori Algoritma 

Stemming porter dan Cosine Similarity, teori model pengembangan proses 
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perangkat lunak Prototype, teori bahasa pemodelan, untuk analisa dan 

perancangan serta teori mengenai database dan bahasa pemrograman PHP. 

BAB III : ANALISIS DAN PERANCANGAN 

Bab III membahas mengenai analis dan perancangan sistem, tahap analisis sistem 

mencakup analisis masalah, ruang lingkup masalah, analisis data, analisis 

prosedur, analisis kebutuhan fungsional (pengguna, perangkat lunak, perangkat 

keras) dan analisis kebutuhan non-fungsional.Tahap perancangan sistem 

mencakup perancangan aliran data, perancangan data dan perancangan antarmuka 

(struktur menu dan rancangan tampilan). 

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Bab IV berisi penjelasan mengenai implementasi yang terdiri dari : Batasan 

Implementasi, lingkungan implementasi, hasil implementasi, dan pengujian sistem 

yang menunjukan berhasil atau tidaknya eksekusi program. 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab V ini berisi kesimpulan yang dihasilkan dari pembahasan tentang 

implementasi dari kombinasi Algoritma Stemming porten dan Cosine Similarity 

pada sistem penilaian essay otomatis. 

 


