
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Analisis Sistem 

a) Identifikasi Masalah 

Permasalahan – permasalahan yang terjadi pada sistem lama  atau sistem yang berjalan 

saat ini antara lain : 

a. Faktor kelelahan penilai dalam mengoreksi  jawaban soal  essay  

Jawaban Soal essay berbeda dengan soal multiple choice, jika soal multiple choice 

jawaban memiliki nilai pasti tidak bias ditawar, namun pada jawaban soal essay jawaban 

antar satu orang dengan yang lain cenderung berbeda. 

b. Sulitnya menilai jawaban, dan cenderung memakan waktu 

Jawaban essay  sulit untuk dilakukan penilaian, dikarenakan pemakaian kalimat yang 

kadang mengarah kepada inti kalimat dan juga seringkali jauh dari inti jawaban. 

c. Sifat subjektif dalam penilaian essay  

Jawaban seseorang yang tidak mengarah ke inti dari jawaban yang sebenarnya 

seharusnya tidak mendapatkan nilai, namun karena unsur subjektif menjadikan hasil nilai 

yang diperoleh seseorang berbeda dengan hasil yang sebenarnya. 

b) Analisis Kebutuhan Sistem 

Sistem yang akan dibangun dalam penelitian ini merupakan sistem terkomputerisasi 

untuk melakukan analisis terhadap data teks untuk jawaban dari soal essay. Tabel 4.1 

menunjukkan detail kebutuhan baik kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional 

yang harus dipenuhi oleh sistem. Daftar kebutuhan pada Tabel 4.1 akan dijadikan acuan 

dalam proses pengembangan sistem.  

Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur yang harus disediakan oleh sistem. 

Sedangkan kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang bukan termasuk ke dalam 

fitur yang juga harus dipenuhi oleh sistem. 

Tabel 4.1: Daftar Kebutuhan Sistem 

No Kebutuhan Jenis 

1 Sistem aplikasi dikembangkan dalam bentuk aplikasi 

berbasis dekstop. 

Kebutuhan 

Non-



Fungsional 

2 Sistem menyediakan fasilitas untuk memasukkan dan 

menyimpan soal, dataset, baik dataset untuk proses 

penentuan kelas katanya. 

Kebutuhan 

Fungsional 

3 Sistem bisa digunakan untuk menentukan klas kata atau tag 

pada setiap kata dalam kalimat atau dokumen teks input. 

4 Sistem bisa memberikan bobot pada jawaban essay yang 

diinputkan dan scorring terhadap jawaban tersebut. 

 

c) Analisis Morfologi  

Tahap awal pada pengembangan aplikasi analisis sistem penilaian sola essay ini  adalah analisis 

morfologi. Pada tahap analisis ini akan dilakukan pengecekan awal pada kalimat inputan. Inti 

dari proses analisis ini adalah mencari bentuk morfem dari kata-kata yang di input. Penulis 

membedakan morfem menjadi  morfem imbuhan dan morfem dasar. Misalnya menemukan kata 

“menghitung”, maka morfem imbuhannya adalah “meng”, dan morfem dasarnya adalah 

“hitung”. Kemudian hasil dari penemuan morfem tersebut, ditentukan jenis kata atau kelas 

katanya agar dapat dilakukan pemrosesan analisis sintaksis. Dalam menentukan morfem dari 

kalimat yang diinput, penulis melakukan tahap berikut: 

1.  Menghapus karakter-karakter yang tidak perlu  

Pada tahap ini, untuk setiap kalimat tunggal yang telah terbentuk  dilakukan penghapusan 

karakter-karakter tertentu yang tidak diperlukan dalam menganalisis kalimat, yaitu karakter-

karakter yang apabila dihapus, tidak akan mengubah makna kalimat awal. Misalnya karakter 

~!@#$%^&*()-_+={}[]:;”’?><,.|\/. Karakter yang dihapus tersebut akan digantikan oleh 

karakter spasi kosong (whitespace). Penghapusan karakter juga dimaksudkan untuk 

memudahkan proses tahap selanjutnya.  

Pada contoh kalimat  inputan, karakter yang dihapus adalah karakter titik (.), dan karakter 

koma (,). 

Jajang, mengurus rumah. (karakter koma dan titik akan dihapus) 

Sehingga menghasilkan kalimat: 

  Jajang mengurus rumah 

2. Mencari bentuk morfem dari kata  

mailto:~!@#$%^&*()-_+={}[]:;


Pada tahap ini, hasil dari pemecahan kata yang dihasilkan berupa kata-kata tunggal. Pada 

setiap kata tunggal ini, dilakukan pencarian bentuk morfem dari kata tersebut, yang 

merupakan satuan gramatikal terkecil. Proses pertama kali yang dilakukan oleh sistem adalah 

pengecekan tiap kata ke dalam database. Jika kata tersebut berada di database dan sudah 

merupakan morfem dasar, maka tidak akan dilakukan proses stemming. Tetapi jika kata 

tersebut berada dalam database dan ternyata memiliki imbuhan maka proses  stemming 

dilakukan untuk memperoleh morfem dasar, dan jika kata tersebut tidak ditemukan dalam 

database, maka kata tersebut digantikan oleh spasi kosong. Untuk itu, penulis berusahan 

membuat kamus data selengkap mungkin. 

 

d) Analisis Sintaksis  

Pada tahap analisis sintaksis,  inputan jawaban berupa kalimat jawab, pola, dan struktur 

bahasa Indonesia yang baik dan benar akan di analisis oleh sistem. Terdapat beberapa 

tahapan analisis yang dilakukan pada tahap analisis sintaksis ini, yaitu:  

Analisis Pola Kalimat  

Pada tahap analisis pola kalimat ini, sistem akan menganalisis apakah pola kalimat yang 

digunakan oleh  dalam menjawab soal sudah sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Tata 

bahasa yang diterima oleh sistem akan disusun dalam bentuk  grammar yang dibangun oleh 

penulis yaitu grammar sederhana. Sebelum membuat  grammar, penulis mendefinisikan kata-

kata yang dapat diterima berdasarkan grammar terlebih dahulu, atau yang disebut dengan 

lexicon.  

 

e) Analisis Semantik  

Setelah berhasil melewati tahap morfologi, dan sintaksis, maka penulis dapat menyimpulkan 

bahwa kalimat  inputan sudah sesuai dengan tata bahasa Indonesia yang dirumuskan melalui  

grammar yang dibuat. Maka dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu analisis semantik.  

Pada perancangan analisis semantik ini, sistem hanya akan dibuat melalui tahapan analisis 

semantik kata dari  inputan dari beberapa kalimat yang diinput, Untuk mendapatkan evaluasi 

yang diinginkan maka penulis dalam rancangannya mengerjakan beberapa tahapan yaitu:  

1.  Mendapatkan kedudukan kalimat S-P-O-Ket  



Berdasarkan hasil  parsing pada analisis sintaksis, maka sistem akan dapat mengenali 

kedudukan kata pada kalimat. Pada perancangan ini, sistem hanya akan mengambil pola 

kalimat Subjek, Predikat, Objek, dan Keterangan (S-P-O-K). Contohnya dapat dilihat  pada 

kalimat diawal, maka kedudukan kalimat tersebut yaitu: 

Jajang mengurus ladang setiap hari 

   S             P         O           K 

2.  Membandingkan kalimat  inputan dengan database  

Sistem akan membandingkan kalimat inputan dengan database. Dengan adanya perbandingan 

dari database dapat dilihat kemiripan dengan konsep kalimat yang sudah didapat. 

B. Desain Sistem 

i. Use Case Diagram Essay Scorring 

view soal

input jawaban

view skor

user

<<include>>

kelola soal

<<include>>

kelola kunci jawaban

kelola  skor jawaban

<<include>>

<<include>>

 

Gambar 4.1 :  Use Case diagram essay scorring 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ii. Class Diagram essay scorring 

 

 

Gambar 4.2 : Class Diagram essay scorring 



 

 

 

 

 

iii. Sequence Diagram 

a.  Sequence Diagram Kelola Soal 

user : user
 : soal

add( )
save

soal tersimpan

edit( )
update

soal update

delete( )

soal terhapus

 

Gambar 4.3 : Sequence Diagram Kelola Soal 

 

 

 

 



 

 

 

b. Sequence Diagram Kelola Kunci Jawaban 

user : user
 : soal

add( )
save

soal tersimpan

edit( )
update

soal update

delete( )

soal terhapus

 

Gambar 4.4: Sequence Diagram Kelola Kunci Jawaban 

 

 

 

 

 

 

 



 

c. Sequence Diagram Kelola  Jawaban 

 

 : user
 : soal  : jawaban  : kunci 

jawaban

 : pos tag  : stopwords  : klasifikasi

view soal

add jawaban

periksa dengan 

kunci jawaban cek kelas kata delete stopwords periksa struktur

scorring

view score

 

Gambar 4.5 : Sequence Diagram Kelola Jawaban 

 

C. Perancangan Database  

Perancangan database yang diusulkan dengan menggunakan DBMS SQL SERVER 

2000 adalah sebagai berikut: 

1. Nama Tabel : tb_soal 

Fungsi : menyimpan data soal 

Primery key : no_soal 

Foreign key : - 

Tabel soal selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.2 

Tabel 4. 2: Tabel soal 

Nama Field Type Size 

No_soal Int 3 

Soal varchar  500 



Nama Field Type Size 

Bacaan varchar 1000 

 

 

2. Nama Tabel : tb_kuncijwbn 

Fungsi : menyimpan data kunci jawaban 

Primery key : id_kunci 

Foreign key : no_soal 

Tabel kunci jawaban selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.3 

Tabel 4. 3: Tabel kunci jawaban 

Nama Field Type Size 

Id_kunci int 3 

No_soal Int 3 

S Varchar 100 

P Varchar 100 

O Varchar 100 

Ket Varchar 100 

 

3. Nama Tabel : tb_modalitas 

Fungsi : menyimpan data modalitas 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel modalitas selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.4 

Tabel 4. 4: Tabel modalitas 

Nama Field Type Size 

Id int 3 

Modalitas Varchar 30 

 

4. Nama Tabel : tb_ingkaran  

Fungsi : menyimpan data ingkaran 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel modalitas selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.5 

Tabel 4.5: Tabel ingkaran 

Nama Field Type Size 

Id Int 3 

Ingkaran Varchar 30 

 



 

5. Nama Tabel : tb_preposisi  

Fungsi : menyimpan data preposisi 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel preposisi selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.6 

Tabel 4. 6: Tabel preposisi 

Nama Field Type Size 

Id int 3 

Preposisi Varchar 20 

 

6. Nama Tabel : tb_simbol 

Fungsi : menyimpan data simbol 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel simbol selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.7 

Tabel 4. 7: Tabel simbol 

Nama Field Type Size 

Simbol Char 10 

 

7. Nama Tabel : tb_katagantiorg 

Fungsi : menyimpan data kata ganti orang 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel kata ganti orang selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.8 

Tabel 4. 8: Tabel kata ganti orang 

Nama Field Type Size 

Id int 3 

Kata_ganti Varchar 50 

 

8. Nama Tabel : tb_pengecualianprep 

Fungsi : menyimpan data kata selain preposisi 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel pengecualian preposisi selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.9 

 



Tabel 4.9: Tabel pengecualian preposisi 

Nama Field Type Size 

Id int 3 

Pengprop Varchar 30 

 

9. Nama Tabel : tb_pendahuluS 

Fungsi : menyimpan data pendahulu  subjek 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel kata pendahulu subjek selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.10 

Tabel 4. 10: Tabel kata pendahulu subjek 

Nama Field Type Size 

Id int 3 

pendahuluS Varchar 50 

 

10. Nama Tabel : tb_penyertaS 

Fungsi : menyimpan data penyerta subjek 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel penyerta subjek selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.11 

Tabel 4. 11: Tabel penyerta subjek 

Nama Field Type Size 

Id int 3 

penyertaS Varchar 30 

 

11. Nama Tabel : tb_predikat 

Fungsi : menyimpan data predikat 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel predikat selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.12 

Tabel 4. 12: Tabel predikat 

Nama Field Type Size 

Id int 3 

Predikat Varchar 30 

 

 



12. Nama Tabel : tb_imbuhanpred 

Fungsi : menyimpan data imbuhan predikat 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel modalitas selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.13 

Tabel 4. 13: Tabel Imbuhan Predikat 

Nama Field Type Size 

id_imbpred Int 3 

imbuhanPred Varchar 10 

 

13. Nama Tabel : tb_akhiranpred 

Fungsi : menyimpan data akhiran untuk predikat 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel tb_akhiranpred selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.14 

Tabel 4.14: Tb_akhiranpred 

Nama Field Type Size 

Id Int 3 

Akhiran varchar  10 

 

14. Nama Tabel : tb_imbuhan 

Fungsi : menyimpan data imbuhan 

Primery key : - 

Foreign key : - 

Tabel imbuhan selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.15 

Tabel 4.15: Tb_imbuhan 

Nama Field Type Size 

Id_imbuhan Char 3 

Awalan Varchar 255 

Akhiran varchar  255 

 

15. Nama Tabel : tb_jawaban  

Fungsi : menyimpan data jawaban dan score 

Primery key : - 

Foreign key : no_soal, id_kunci 

Tabel jawaban selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.16 



Tabel 4. 16: Tabel jawaban 

Nama Field Type Size 

No_soal Int 3 

Id_kunci Int 3 

Subjek Varchar 100 

Predikat Varchar 100 

Objek Varchar 100 

Keterangan Varchar 100 

Score Varchar 100 

Evaluasi Vrachar 100 

 

16. Nama Tabel : tb_katadasar 

Fungsi : menyimpan data kata dasar 

Primery key : id_katadasar 

Foreign key : - 

Tabel kata dasar selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.17 

Tabel 4. 17: Tabel kata dasar 

Nama Field Type Size 

Id_katadasar int 3 

Kata_dasar varchar  255 

Tipe_katadasar Varchar 255 

 

17. Nama Tabel : tb_ket 

Fungsi : menyimpan data keterangan 

Primery key : id_ket 

Foreign key : - 

Tabel keterangan selengkapnya ditunjukkan pada tabel 4.18 

Tabel 4. 18: Tabel keterangan 

Nama Field Type Size 

Id_ket int 3 

Ket Varchar 30 

 

 

 

 

 

 



D. Implementasi Aplikasi 

Antarmuka pemakai dirancang menggunakan pemrogram Visual Foxpro 9.0 yang telah 

menyediakan pemrograman berbasis GUI. Berikut merupakan antarmuka pemakai sistem: 

i. Tampilan Form Input Soal 

 

Gambar 4.6 : Form input soal 



ii. Tampilan Form Input Kunci Jawaban 

 

Gambar 4.7 : Form input kunci jawaban 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii. Tampilan Form Jawaban 

 

Gambar 4.8 : Form input jawaban 

 

 

 

 

 

 


