
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Pendekatan 

Dalam menganalisis dan merancang sistem ini, metode yang dilakukan adalah dengan 

pendekatan UML (Unified Modelling Language). Ada pun diagram-diagram yang akan 

digunakan antara lain: 

1. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan aktor-aktor yang terlibat dalam 

sistem dan kegiatannya terhadap sistem. 

2. Sequence diagram 

Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan urut-urutan kegiatan yang 

dilakukan oleh aktor terhadap sistem. 

3. Class diagram 

Class diagram digunakan untuk menggambarkan entitas-entitas dalam sistem dan 

hubungan antar entitas tersebut. 

B. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara 

antara lain: 

1. Library Research 

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan tertulis berupa buku, 

browsing melalui internet terhadap masalah yang berkaitan. 

2. Interview dan Observasi 

Pada teknik ini penulis memperoleh data-data yang memiliki relevansi dengan judul 

penelitian dari pihak terkait yaitu unit penelitian dan instansi terkait. 

3.  Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jawaban dari soal essay  yang 

akan digunakan untuk melakukan identifikasi struktur dari jawaban soal essay.  

 

C. Analisis Data 

Untuk menguji validitas sistem, digunakan uji black box. Aplikasi yang telah jadi diuji 

dengan memasukkan inputan data dengan beberapa sample. Uji black box bertujuan untuk 



mengetahui apakah keluaran dari sistem sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Uji 

black box dapat digambarkan dengan flowchart sebagai berikut : 

Mulai

Input kunci 

jawaban

Lakukan Tokenizing, filtering,, 

stemming dan analizing hingga 

ditemukan keyword, kemudian 

simpan keyword

Masukkan jawaban

Hitung kesamaan structural, 

lakukan pengoptimalan, 

stemming, hitung bobot

Bobot 

memenuhi ?

Tampilkan 

Skor Minimal

Tampilkan 

Skor Maksimal

Selesai

T

Y

 

 

Keterangan: 

1. Inputkan kunci jawaban 

2. Dilakukan proses Tokenizing, filtering,, stemming dan analizing hingga ditemukan 

keyword, kemudian simpan keyword. 



3. Masukkan jawaban dari soal yang telah disediakan. 

4. Hitung kesamaan structural, lakukan pengoptimalan, stemming, hitung bobot 

5. Apabila bobot dari struktur jawaban memenuhi/sesuai dengan kunci jawabannya maka 

akan ditampilkan skor maksimal, namun jika tidak memenuhi akan ditampilkan skor 

minimal. 

 

 

 

 

 

 

 

  


