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A. Latar Belakang 

 Komponen dalam proses pembelajaran yang sangat penting yaitu mengenai evaluasi hasil 

belajar. Hasil evaluasi merupakan indikator dari pemahaman siswa terhadap materi yang ajar 

yang diberikan [1]. Evaluasi hasil belajar bisa berupa evaluasi dengan menggunakan jawaban 

yang sudah tersedia beberapa pilihan  jawabannya, sehingga siswa hanya memilih salah satu dari 

jawaban yang sudah tersedia atau sering disebut sebagai multiple choice. Selain evaluasi yang 

jawabannya sudah disediakan terdapat evaluasi hasil belajar dimana jawabannya berupa uraian 

atau yang sering disebut dengan essay. 

Pada umumnya bentuk evaluasi yang digunakan untuk mengukur kemampuan siswa adalah 

bentuk evaluasi dengan jawaban uraian atau essay, karena siswa harus menjelaskan jawabannya 

dengan menggunakan kalimat berdasarkan pemikiran mereka masing-masing sehingga nantinya 

dapat diperoleh berbagai macam jawaban yang bervariasi karena tidak tersedianya pilihan 

jawaban. Menurut V. Salvatore, N. Fransesca. dan A. Cucchiarelli Esai dianggap oleh banyak 

ahli sebagai metode atau alat yang paling tepat untuk menilai hasil dari kegiatan belajar yang 

kompleks, karena penulisan esai akan melibatkan kemampuan siswa untuk mengingat, 

mengorganisasikan, mengekspresikan, dan mengintegrasikan gagasan yang dimiliki oleh siswa 

tersebut[2].  

Soal essay merupakan bentuk evaluasi dimana pilihan jawaban tidak disediakan, dan siswa 

harus menjawab dengan kalimat, sehingga jawaban dapat sangat bervariasi sesuai dengan 

pemikiran masing-masing peserta ujian. Penilaian dengan essay (essay grading) tetap menjadi 

pilihan pengajar dalam mengevaluasi tingkat kemampuan dari siswanya walaupun kenyataannya 

tidak mudah untuk memberikan penilaian yang objektif pada jawaban setiap siswa. Bentuk ini 

oleh banyak peneliti dianggap alat yang sangat ampuh untuk menilai pencapaian hasil 

pembelajaran, begitu juga untuk mengamati kemahiran berpikir tingkat tinggi siswa, seperti 

sintesa dan analisa [10]. 

Evaluasi dengan menggunakan jawaban uraian atau essay akan memunculkan jawaban yang 

bervariasi, karena kemampuan yang dimiliki dalam mengekspresikan jawaban  setiap individu 

berbeda. Jawaban yang bervariasi akan berakibat pada penilaian yang berbeda pula pada tiap-tiap 



individu. Penilaian soal evaluasi yang berupa uraian atau essay bisa menjadi kurang akurat salah 

satunya bisa dikarenakan faktor penilai sudah merasa lelah dalam menilai, hal ini juga 

disampaikan dalam jurnal penelitian A. A. P. Ratna, B. Budiardjo, D. Hartanto yaitu mengenai 

salah satu kelemahan dari jawaban dalam bentuk essay adalah sulitnya menilai jawaban, dan 

cenderung memakan waktu1]. Banyak peneliti menyatakan bahwa sifat subjektif penilaian esai 

mengarah ke variasi di kelas yang diberikan oleh penilai manusia yang berbeda, yang dirasakan 

oleh mahasiswa sebagai sumber ketidakadilan [2]. 

Pada penelitian ini akan dirancang dan dibangun sistem informasi penilaian jawaban soal 

essay.  

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka dapat diambil suatu perumusan masalah sebagai berikut : 

“Bagaimana menganalisa dan merancang suatu sistem informasi penilaian jawaban soal essay.” 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian   ini   bertujuan   untuk   melakukan   rancang   bangun   sistem informasi 

penilaian jawaban soal essay  agar dapat dihasilkan suatu   sistem yang dapat membantu dalam 

melakukan penilaian jawaban soal essay secara otomatis berdasarkan identifikasi struktur 

kalimatnya. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang  diatas,  maka  dipandang  perlu adanya  

suatu  sistem  yang  dapat  memudahkan  dan  menyederhanakan  pekerjaan dalam  melakukan 

penilaian jawaban soal essay berdasarkan identifikasi struktur kalimat jawabannya. Sehingga  

disini  perlu  dibuat  suatu  desain  dan  implementasi sistem penilaian jawaban soal essay . 

  

 

 


