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Abstract  

The learning process requires an evaluation in the forma of an exam, basede on the type aof 

exam can be done in various ways such as double choice, short filling, and essays. Examinations in the 

form of multiple choice and short content are types of exams that are often used in exams, but these 

two types have limitations especially for certain materials when compared to essay forms. The essay 

examination system can train to convey information verbally.  

The essays test also requires a betterf understanding of knowledged and can be used to 

measure the level of human funderstanding of science in more depth. In the elearning process the type 

of exam that is widely used is the type of multiple choice exams and short exams. The reason is the 

ease in the assessment process. Computer equipment which is an important component in the e-

learning process is easier to assess in multiple choice exams and short exams accurately than in 

assessing essay exams. 
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Abstrak  

Proses pembelajaranf memerlukan sebuah evaluasif berupa ujian, berdasarkang jenis ujian 

dapat dilakukanb dengan berbagai cara seperti piihan ganda, isian singkat, dan esai. Ujian dalam bentuk 

pilihan ganda dan isian singkat merupakan jenis ujian yang sering digunakan dalam ujian, namu kedua 

jenis ini memiliki keterbatasan terutama untuk materi-matebri tertentu jika dibandingkan dengan bentuk 

esai. Ujian dengan sistem esai dapatb melatih menyampaikan sesuatu informasi secara verbal.  

Ujian esai juga menuntut pemahaman yang lebih baik akan suatu ilmu dan dapat digunakan 

untuk mengukur tingkat pemahamamb manusia akan suatu ilmu secara lebih bmendalam. Pada proses 

elearning jenis ujian yang banyak digunakan adalah bjenis ujian pilihan ganda dan ujian bsingkat. 

Alasannya adalah kemudahan dalam proses penilaian. Perangkat Komputer yang menjadi komponen 

penting dalam proses e-learning lebihb mudah dalam melakukan penilaian ujian pilihan ganda dan ujian 

singkat secara akuratb dibandingkan dengan melakukan penilaianb dalam ujian esai.   

Kata Kunci: e-learning, automatic correction, cosine similarity 

 

 

  

1. PENDAHULUAN  

E-Learning bmerupakan salah satu 

metode pembelajaran dimana 

penyampaian bmateri pembelajaran, 

pelatihan, bahkan proses penilaian 

dilakukan dengan menggunakan peralatan 

elektronik yang bterhubung dengan 

jaringan akses jarak jauh seperti internet 

atau intranet.  

Dalam e-learning, proses evaluasi 

hasil belajar menjadi kompnen yang sangat 

penting, karena hasil bevaluasi merupakan 

indicator dari bpemahaman siswa 

bterhadap materi yang btelah diberikan. 

bEvaluasi dilakukanb dengan mengadakan 

ujian byang dilaksanakan secara bonline 

dengan salah satu jenis soal byang 

diberikan adalah dalam bentukb essay.  

Ujian essay berbeda dengan ujian 

pilihan bganda yang hanya ada benar dan 

salah. Penilaian pada ujian besai lebih sulit 

karena harus menganalisis dan mengerti 

teks yang ditulis siswa. bPerlu sebuah 
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sistem penilaian otomatis dengan 

komputasi ringan. Hal bini yang menjadi 

kebutuhan khusus terhadap 

pengembangan bsistem bpenilaian 

otomatis. Permasalahan tersebut dijawab 

bdalam penelitan bdengan 

membandingkan algoritma bstring similarity 

(cosine) dan corpus based (latent 

bsemantic analysis). Darib penelitian 

tersebut didapat kesimpulan kedua 

balgoritma mempunyai akurasi penilaian 

yang kompetitif akan tetapi cosine memiliki 

bperforma komputasi yang lebih baik 

bdibandingkan bdengan LSA, sehingga 

bcosine similarityb yang diusulkan untuk 

bditerapkan bpada AES.  

2. METODOLOGI PENELITIAN  

2.1. Analis Kebutuhan Sistem  

Pada btahapan ini dilakukan 

pengumpulan beberapa data untuk 

kebutuhan sistem. Data yang 

dimaksud adalah bkebutuhan yang 

terdapat proses yang nantinya akan 

dilakukan oleh suatu sistem  

 

2.2. Obyek Penelitian  

Pada tahap ini menjelaskan 

tentang sebuah masalah yang dikaji 

dalam penelitian untuk 

mengidentifikasi  sebuah Sistem. 

2.3. Alur Penelitian 

Tahap ini dilakukan untuk 
menguraikan alur sistem pada 
penelitian ini.  

2.4. Perancangan Arsitektur Sistem  

Pada tahapan ini, dilakukan 
perencanaan  dan  penyusunan 
Koreksi Essay Otomatis yang 
menjabarkan bagaimana sistem ini 
dapat berjalan. Rancangan system 
menunjukan  bagaimana system 
berjalan melalui sebuah bdiagram ERD 
dan DFD.  

2.5. Implementasi Sistem 

Pada tahap ini, dilakukan 
implementasi sistem berdasarkan 
perancangan yang btelah di buat 
sebelumnya. bDokumentasi dalam hal 
pembangunan sistem ini bakan di 
lampirkan supaya bdapat membantu 
pengembanganb sistem ini lebih lanjut.  

  

2.6. Uji Coba Sistem  

Pada tahapan ini, dilakukan 
pengujian terhadap  sistem yang 
telah di bbangun. Pengujian sistem 
dapat dilakukan dengan menggunakan 
metode black box. bPengujian ini 
dilakukan agar sistem dapat di nilai dari 
kualitasnya, bapakah bsistem yang 
dibangun telah sesuai dengan 
kebutuhan bbfungsionalitasnya 

. 

2.7. Evaluasi  

Pada tahap ini, dilakukan 

evaluasi kinerja system bterkait 

dengan indentifikasi jawaban dan 

kunci jawaban yang di bdapat dari 

jawaban siswa dan jawaban guru 

kemudian dihitung nilai cosine 

sehingga bsiswa memperoleh nilai 

akhir. 

.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1. Pengumpulan Data  

Data yang telah bdikumpulkan 
ialah data mentah tentang hasil 
pemecahan bkata dari 2 kalimat buntuk 
melihat kemiripannya.   

Tabel 3.1 Data kemiripan kata 

Indeks Daftar 

Kata 

Jumlah Kemiripan 

Kata 

A B 

1. Sebagai 1 0 

2. Ruang 1 1 

3. Simpan 1 1 

4. Data  1 1 

5. Utama 1 0 

6. Dalam 1 1 

7. Sebuah 1 1 

8. Komputer 1 1 

  

Tabel 3.1 contoh data pemecahan 

kalimat 



3  

  

3.2. Pengolahan Data  

Pada tahap bpengolahan data 

dilakukan pemrosesan bpenghitungan 

nilai dengan bmetodeb cosine 

similarity agar mendapatkan nilaib 

kemiripan dari 2 kalimat tersebut. 

 

 

  

 
 Gambar  3.2.  Perhitungan Cosine 

Similarity 

 

Gambar 3.2  di  atas 
menunjukkan  alur perhitunganb nilai 
cosine similarity.  

3.3. Perancangan Antarmuka  

Pada tahapan ini terdapat 
perancangan user binterface atau 
tampilan bantar muka sistem bKoreksi 
Essay Otomatis byang akan dibangun 
menggunakan Bahasa bpemrograman 
PHP dan SQL.  

 

 
Gambar 3.3. Mockup tampilan 

Login 

Gambar 3.3 menunjukkan p 

proses login sistem bKoreksi Essay 

Otomatis  

3.4. Perancangan Arsitektur Sistem  

Pembuatan barsitektur bsistem 
memuat kerangka berpikir yang 
menjabarkan  proses  sistem bdan 
menerapkan fungsinya. Rancangan 
suatu system akanb menggambarkan 
jalan dari sebuah system akan  melalui 

sistem requirement bpada diagram 
ERD.   

3.4.1. ERD  

ERD atau bEntity Relation 

Diagramb adalah bsebuah model 

yang menjelaskan suatu bhubungan 

antar data dalam sebuah basis data 

berdasarkan objek yang terdapat 

dalam data yang bmemiliki hubungan 

ERD digunakan untuk mendesain, 

menganalisis, bmendokumentasi, dan 

memanajemen suatu bproses batau 

progam.  

Berikut merupakan ERD yang 
menjelaskan jalannya sebuah 
proses yang dibuat:  

 

 
                           Gambar 3.4 ERD  

 

Pada Gambar 3.4 
menunjukkan  ERD yang 
berisi alur sistem bdari guru 
Menyusun soal dan kunci 
jawaban kemudia siswa 
mengerjakan bsoal btersebut 
dan system akan mengoreksi 
secara otomatis 
menggunakan metode 
Cosine bSimilarity  dan 
mengeluarkan nilai secara 
langsung bkedapa siswa. 
 

3.4.2. DFD 

Data Flow Diagram adalah suatu 

diagram balur yang 

mendokumentasikanb tentang alur 

pada bsuatu sistem byang menunjukan 

suatu proses. DFD bmemberi informasi 

berupa luaran dan masukan dari setiap 

entitas pada data itu sendiri,  

  Berikut ini DFD blevel 0 yang 

menjelaskan tentang sistem ini 
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Gambar 3.4.1 DFD level 0 

  Pada (gambar 3.4.1) dijelaskan 

DFD level 0 menunjukan guru 

menginput soal dan kunci jawaban 

dari soal, kemudian siswa 

mengerjakanb soal yang bdiberikan 

oleh guru dan admin mengelola 

semua data guru, siswa, bdan mata 

pelajaran. 

  Berikut DFD Level 1 yang 

menjelaskan tentang sistem 

 

Gambar 3.4.2 DFD Level 1 

  Pada (gambar 3.4.2) dijelaskan 

DFD level 1 bmenunjukanb siswa 

mendapat dan mengerjakan soal, 

kemudian adminb mengelola 

bsemua data siswa, guru, bkelas, 

dan matab pelajaran bdan guru 

membuat soal dan kunci bjawaban 

serta bmendapat data kelas dan 

mata pelajaran 

  

  

3.5. Proses Uji  

Pada tahapan ini dilakukan pengujian system 

menggunakan metode bblackbox agar system 

dapat di nilai dari segi kualitas dan 

fungsionalitas.  

3.5.1. Uji Form Login 

 

Gambar 3.9 Proses login 

Pada (gambar 3.9) menunjukkan proses login 

sebelum memasuki Halaman siswa 

mengerjakan bsoal dan halaman guru 

mengelola soal dan jawaban, bjika username 

dan password yang bdiinput benar maka sistem 

akan menuju pada bhalaman 

utama(dashboard) namun jika data yang 

diinputkan salah maka system akan 

memberikan notifikasi bahwa bpassword salah. 

3.5.2. Uji Form Pengerjaan Soal Siswa 

Setelah berhasil bmasuk ke akun siswa maka 

siswa dapat mulai mengerjakan soal.  

  

Gambar 3.10 Form Pengerjaan Soal Siswa 

Gambar 3.10 menunjukkan proses pengisian 
soal pada form ini siswa di bminta mengisi setiap 
soal dengan benar. 

3.5.3. Uji Form List Hasil Nilai Siswa  

b

  

Gambar 3.11 Hasil Ujian Siswa 
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Gambar 3.11 menunjukkan tampilan hasil nilai 
siswa,  

3.5.4. Uji Form Tambah Soal 

 ,  Pada tahap ini akan menampilkan form 

tambah Soal 

  

Gambar 3.12. Proses tambah Soal  

Gambar 3.12 bmenunjukkan proses tambah 

Soal dan jawaban untuk pengoreksian secara 

otomatis. 

3.5.5. Uji Form Waktu Pengerjaan 

Dalam form validasi ini berisi tentang waktu 

pengerjaan soal untuk siswa. 

  

Gambar 3.13 Waktu Pengerjaan Soal  

Gambar 3.13 menunjukkan proses 

menginputkan total waktu siswa dalam 

mengerjakan soal-soal. 

3.5.6. Uji Form Hasil Ujian 

Pada tahap ini sistem akan menampilkan list 

Hasil nilai ujian siswa  

 

Gambar 3.14 Tampilan list Hasil Ujian 

 

Gambar 3.14 menunjukkan tampilan list Hasil 

Ujian siswa yang menampilkan NIS, Nama, 

Nilai Akhir 

  

Gambar 3.15 List Detail Form Hasil Ujian   

 

Gambar 3.15  merupakan tampilan dari list 

detail form hasil ujian siswa yang bberisi 

jawaban dari setiap siswa. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN  

4.1. Kesimpulan  

Berdasarkan banalisa dan 
perancangan  Sistem bInformasi Koreksi 
Soal Essay Otomatis, maka ditarik 
kesimpulan sebuah sebagai berikut :   

1. Pengembangan Sistem dibuat 

dengan text editor bvisual studio 

denganb memuat materi system 

informasi Koreksi bEssayb Otomatis 

berjalan pada perangkat laptop.  

2. Sistem ini dapat bmelakukan Koreksi 

Otomatis dan memberikan nilai akhir 

sehingga bmemangkas waktu 

pengoreksian guru. 

3. Sistem bKoreksi bEssay otomatis ini 

dinilai layak karena hasil bpengujian 

system menunjukan bbahwa system 

ini dapat bberjalan dengan 

memenuhi aspe fungsionalitas 

(pengujian blackbox).   

4.2. Saran  

Hasil penelitian yangb 
dilakukan terhadap sistem ini memiliki 
kekurangan bsehingga bpenulis dapat 
memberikan  sebuah saran bagi 
pengembangan sistem berikutnya 
sebagai berikut :  

1. Diperlukan pengembangan UI 

aplikasi bKoreksi Essay 

bOtomatis agar pengguna lebuh 

mudah.  

2. Perlu ditingkatkan blagi akurasi 

jawabannya 

3. Bisa ditambahkan didalam 

platform pembelajaran lainnya 

4. Ditambahkan bAnalisa sintax 
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