
 

 

80 
Harisul Haqqi Harahap, 2016 
DETEKSI POTENSI KECURANGAN UJIAN BERDASARKAN GERAKAN PESERTA DIDIK 
MENGGUNAKAN METODE DEEP LEARNING 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu kesimpulan hasil penelitian dan 

saran yang dapat diberikan untuk penelitian lebih lanjut 

1.1 Kesimpulan 

Berikut merupakan kesimpulan hasil penelitian yang menjawab rumusan 

masalah yang ada pada penelitian ini: 

1. Deteksi potensi kecurangan ujian berdasarkan gerakan peserta didik dengan 

menggunakan metode deep learning melalui rekaman video berhasil 

dilakukan. Adapun caranya yaitu dengan melakukan ekstraksi setiap frame 

pada video yang kemudian dilakukan pra proses terhadap setiap frame-nya 

untuk mendapatkan perbedaan pada setiap frame menggunakan proses frame 

difference sehingga terbentuk citra abstrak. Citra abstrak tersebut kemudian 

dideteksi fiturnya untuk diklasifikasi sesuai dengan kriteria gerakan potensi 

kecurangannya. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model deep learning 

Convolutional Neural Network (CNN) dan Deep Belief Network (DBN) dapat 

digunakan dalam mendeteksi potensi kecurangan ujian berdasarkan gerakan 

peserta didik dalam bentuk data video walaupun belum mendapatkan hasil 

akurasi yang tinggi. Rata-rata hasil akurasi pada metode DBN adalah 39,4% 

dengan nilai tertinggi mencapai 43,3%. Sedangkan rata-rata pada metode 

CNN adalah 46,3% dengan nilai tertinggi mencapai 50%. Walaupun dalam 

proses training pada DBN lebih cepat dari pada CNN, hasil akurasi tersebut di 

atas membuktikan bahwa CNN lebih baik dalam mendeteksi dan melakukan 

klasifikasi gerakan pada video dibandingkan dengan DBN. 

2. Tingkat akurasi yang belum begitu baik dapat disebabkan oleh faktor berikut: 

a. Latar belakang yang berbeda pada data video yang akan dijadikan bahan 

input pada sistem. 
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b. Arah gerakan tubuh yang berbeda pada beberapa kriteria kecurangan, misalnya 

pada kriteria ‘mengangkat tangan’ dan ‘merentangkan tangan’, ada yang 

menggunakan tangan kiri maupun kanan. 

c. Terdapat noise yang dapat disebabkan oleh perubahan cahaya pada saat 

pengambilan video. Adanya noise ini membuat citra video terlihat berbeda. 

d. DBN dan CNN belum mampu mendeteksi video hanya dengan melakukan pra 

proses pada data input yang dilakukan oleh penulis. 

e. Jumlah data video masih kurang untuk mendapatkan hasil training sistem yang 

layak 

1.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, disarankan melakukan hal-hal berikut 

pada penelitian selanjutnya: 

1. Menambahkan jumlah data video yang digunakan untuk proses training deteksi 

potensi kecurangan ujian. 

2. Menambahkan atau mencoba pra proses data yang lain agar mendapatkan hasil 

deteksi yang akurat. 

3. Aplikasi Exam Gaffe yang dikembangkan hanya dapat menerima input video yang 

telah disiapkan sebelumnya. Diharapkan pada penelitian selanjutnya sistem dapat 

menerima input video yang sedang direkam, sehingga sistem dapat dijalankan 

secara realtime. 

Aplikasi Exam Gaffe hanya dapat menunjukkan hasil klasifikasi dari gerakan potensi 

kecurangan yang dideteksi. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat menunjukkan 

potongan adegan gerakan potensi menuju kecurangan pada ujian yang terdeteksi. 


