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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dijelaskan secara menyeluruh mengenai metodologi 

yang diusulkan untuk melakukan penilaian jawaban esai otomatis yang meliputi 

penjelasan mengenai pemaparan dan penjelasan data, desain penelitian, fokus 

penelitian, alat dan bahan penelitian dan metode penelitian. 

3.1. Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis data. 

Pertama, data masukan (input) yang didalmnya berupa kunci jawaban , jawaban 

siswa , dan hasil penilaian oleh guru. Kedua, data proses. Ketiga, data keluaran 

(output) yang merupakan data hasil pengolahan nilai otomatis berupa nilai. 

3.1.1. Data Masukan 

 Data masukan adalah data awal yang akan dilakukan untuk praprocessing 

dan proses penilaian esai. Pada penelitian ini penulis membutuhkan tiga buah data 

masukan awal yaitu data kunci jawaban, data jawaban siswa, data penilaian oleh 

guru. 

3.1.2.Data Proses 

 Data proses merupakan data masukan yang telah diproses oleh sistem. 

3.1.3. Data Keluaran 

 Data keluaran merupakan hasil dari  proses penilaian berupa hasil nilai 

sistem. 

3.2 Desain penelitian 

 Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian secara eksperimental dengan tujuan 

untuk menghasilkan nilai otomatis dari perbandingan data olahan jawaban esai 

dengan kunci jawaban.Alur pada penelitian yang akan dilakukan secara umum 

dibagi menjadi lima tahapan, yaitu tahap studi literatur untuk mengkaji penelitian-

penelitian yang sudah ada sebelumnya, tahap pengumpulan data adalah tahap 

untuk mengumpulkan data sampel, tahap praproses data adalah tahap untuk 

mengubah data masukan menjadi sebuah matrik frekuensi dari kunci dan jawaban 
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, tahap impelementasi, selanjutnya dilakukan tahap inplementasi model graph dan 

perhitungan skor nilai menggunakan pendekatan algoritma cosine similarity. 

sehingga didapatkan nilai pengukuranya, dan yang terakhir adalah menarik 

kesimpulan dari hasil analisis.  Alur proses penelitian dapat dilihat pada Gambar 

8. 

 
Studi pendahuluan: 

1. sistem penilaian esai 

2. pemotongan imbuhan 

3. term frekuensi 

4.model graph 

5. perhitungan skor 

Pengumpulan data : 

1. soal dan kunci jawaban siswa 

2. jawaban siswa dalam ujian 

3. hasil nilai jawaban siswa 

 

 

Text processing 

Term frekuensi 

Perhitungan skor dengan 

cosine similarity 

Model graph 

Pengujian : 

1. perhitungan akurasi 

Pengujian : 

1. analisis hasil penelitian  

Rekayasa 

perangkat lunak 

dalam model 

sequential linear : 

1. analisis 

2. desain 

3. pengkodean 

4. pengujian 

5. pemeliharaan 

Pengembangan perangkat lunak term frekuensi 

Pembentukan frekuensi kata 

Pembentukan pola Term 

Pengembangan perangkat lunak model graph  

Gambar 1 desain penelitian 

Pendekaan cosine  sisimilarity 

Pengembangan perangkat lunak  
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3.3.1 Studi Pendahuluan 

 Penelitian ini didahuli dengan studi pustaka terhadap beberapa kajian yang 

berkaitan dengan penelitian jawaban esai secara otomatis , adapun kajian tersebut 

meliputi: 

 

1. sistem penilaian jawaban esai otomatis 

2. pemotongan imbuhan (Stemming) 

3. Pembentukan term frekuensi 

4. Pembentukan model graph 

5. perhitungan skor 

 

3.3.2. Proses Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penilitian ini meliputi:  

1. Soal dan Kunci Jawaban Ujian  

Kunci jawaban merupakan pembanding esai jawaban siswa yang digunakan  

dalam proses pemeriksaan baik yang dilakukan oleh guru penilai (human rater) 

maupun oleh sistem.  

2. Jawaban Siswa dalam Ujian  

Jawaban siswa berupa esai yang merupakan jawaban untuk setiap soal yang 

diujikan di dalam ujian.  

3. Hasil Penilaian Ujian Siswa yang Dinilai oleh Guru Penguji  Hasil penilaian 

berupa dokumen nilai yang diberikan guru penguji kepada siswa peserta ujian. 

Hasil penilaian ini digunakan dalam penghitungan nilai akurasi Sistem Penilaian 

Jawaban Esai Otomatis.  

 

Semua data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 dataset . dataset 1 

didapat dari penelitian bersama Risna Hendayana, Program Studi Pendidikan Ilmu 

Komputer, FPMIPA, Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2011. Dan dataset 2 

didapat dari hasil ujian tengah semester SMP Lab School Bandung. 
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3.3.3 Proses Pengembengan Perangkat Lunak 

 

 Model proses rekayasa perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah model sequential linear, atau sering juga disebut model waterfall. 

Model ini mengulkan proses yang sistematik dan sekuensial pada proses 

pengembangan perangkat lunak dimulai dari proses analisis, desain, pengkodean , 

pengujian sampai pada pemeliharaan. 

Adapun proses-proses tersebut sebagai berikut: 

 

1. Analisis 

Untuk studi literatur dilakukan dengan mempelajari dan memahami teori-teori 

yang digunakan. Pada tahap ini dimulai dengan menentukan kebutuhan dan data 

penelitian diantaranya mengenai metode model graph, tahapan preprocessing, dan 

juga perhitungan untuk proses data hasil akhir.  

2. Desain  

Pada tahap ini dibuat model pembangunan dan proses dari aplikasi penilaian 

essai otomatis. Dibuat tahap preprocessing yang dimulai dari metode stop word, 

stemming, dan term frekuensi. Yang selanjutnya dibuat rancangan untuk 

mengolah hasil data preprocessing dengan metode graph, lalu dibuat perhitugan 

dengan pendekatan cosine similarity untuk perbandingan akhir. 

3. Koding 

Setelah itu dari data-data tersebut diolah menggunakan MatLab dalam 

preprocessing hingga tahap penilaian akhir. 

4. Pengujian 

Pada tahap ini akan dipilih data uji yang valid. Data uji didapatkan dari 

penilaian manual yang selanjutnya dibandingkan dengan nilai akhir hasil 

penilaian otomatis.  

5. Hasil 

Setelah hasil dari penelitian sudah didapatkan melalui proses pengujian 

selanjutnya mendapatkan kesimpulan bagaimana hasil dari penerapan model 

graph pada penilaian jawaban esai otomatis. 
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3.3.4. Skenario Pengujian Akurasi 

 Pada penelitian ini dilakukan empat skenario pengujian untuk mengetahui 

akurasi dari sistem yang dihasilkan. Adapun slenario tersbeut adalah: 

1. Dengan melakukan pemotongan imbuhan (Stemming) dan menggunakan model 

graph. 

2. Dengan melakukan pemotongan imbuhan (Stemming) dengan menggunakan 

term frekuensi. 

Hasil penelitian sistem tersebut akan dibandingkan dengan hasil peneliaian 

guru(human rater), sehingga didapat nilai selisih antara sistem dan human-rater. 

Nilai selisih yang didapat merupakan tingkat kesalahan sistem. Kurasi dapat 

dihitung dengan persamaan sebagai berikut : 

Akurasi = (100-tingkat kesalahan)% 

 

3.4. Bahan dan Alat Penelitian 

3.4.1. Alat Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan menggunakan laptop dengan spesifikasi: 

 Procesor Intel Dual Core T4300 @2.10GHz 2.10 GHz  

 RAM 3 GB 

 VGA 256 MB 

 Harddisk 160 GB 

 Koneksi Internet up to 256 kbps 

2. Sistem operasi Windows XP, Windows Vista, Windows 7 atau 

Linux atau sistem operasi Microsoft Windows versi yang lebih 

tinggi dan mendukung aplikasi XAMPP 1.8.2 

3. Perangkat lunak untuk perancang sistem informasi: 

 XAMPP tools versi 1.8.2 (PhpMyAdmin, MySQL, Aphace) 

 MatLab. 

4. Perangkat keras penyimpan data berupa flashdisk, harddisk 

eksternal, ed dan dvd. 
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3.4.2. Bahan Penelitian 

1. Data jawaban esai untuk praprosessing. 

2. Data jawaban esai untuk implementasi metode graph.
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