
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam bidang edukasi, ujian adalah bentuk evaluasi yang diberikan oleh

pengajar, ditujukan untuk pelajar atau siswa untuk mengetahui sejauh mana suatu

bahan atau materi dikuasai oleh siswa. Dewasa ini, semakin sering ditemui bentuk

ujian pilihan berganda. Ujian ini terdiri dari beberapa pilihan seperti A, B, C, D,

dan E. Kemudian siswa akan menuntaskan soal yang diberikan lalu mengisi

jawaban yang dirasanya paling benar. Bentuk ujian ini merupakan bentuk ujian

yang memiliki paling banyak jumlah nomor, atau dengan kata lain ujian ini

bersifat padat.

Padatnya bentuk ujian ini, yang biasanya bervariasi mulai dari 20 hingga

50 bahkan 100 soal, terkadang membuat pengajar sulit melakukan koreksi, apalagi

jika siswa yang mengikuti ujian berjumlah banyak. Sebenarnya telah ada

teknologi Optical Mark Recognition (OMR) yang biasanya digunakan institusi

besar. Namun untuk menggunakan teknologi tersebut dibutuhkan alat-alat yang

cukup mahal dan kompleks, selain itu kertas jawaban juga harus merupakan kertas

khusus. Hal ini menjadikan solusi tersebut menjadi hanya cocok bagi institusi

dengan kapital besar. Karena itu dibutuhkan suatu sistem koreksi atau marking

system yang dibentuk ke dalam suatu piranti lunak, sehingga nantinya dapat

memudahkan pembuat soal dan pemeriksa jawaban, dengan cara yang lebih

efisien tentunya, dan menjadi lebih efektif dalam proses koreksi.

 



1.2 Perumusan Masalah

Proses koreksi lembar ujian secara manual, membutuhkan waktu yang

cukup lama, karena itu dibutuhkan solusi baru yang dapat mempersingkat waktu

koreksi tersebut tanpa mengorbankan tingkat akurasi dan efektifitas hasil koreksi.

Teknologi OMR dapat melakukan scanning pada sebuah kertas khusus

yang disebut kertas transoptic dan kemudian dibentuk ke dalam suatu lembar

jawaban. Mesin OMR akan melakukan scanning terhadap kertas transoptic, kertas

yang didesain sedemikian rupa agar memungkinkan perhitungan intensitas cahaya

oleh mesin OMR. Dari hasil scan tersebut, sistem OMR akan menandai area

dimana cahaya tidak melewati kertas dengan bebas karena terhalang oleh tanda

atau marking yang diisi oleh peserta ujian, kemudian memberikan data untuk

proses selanjutnya.Adapun mesin OMR ini juga memiliki beberapa keterbatasan,

antara lain harganya yang cukup mahal, dan kemudian penggunaan kertas

transoptic sebagai media lembar jawaban yang harganya jauh melebihi kertas

lembar jawaban biasa pada umumnya. Hal ini menyebabkanpenggunaanOMR

hanya dapat diterapkan pada lembaga-lembaga besar yang memiliki jaringan luas

sertakapital yang mapan ataupun dibiayai oleh negara.

Keterbatasan dari mesin OMR ini diatasi dengan pembuatan piranti lunak

yang berfungsi hampir serupa dengan fungsionalitas mesin OMR tetapi memiliki

beberapa perbedaan signifikan, mulai dari penggunaan perangkat keras yang

berbeda dan fungsi tambahan lainnya. Dalam implementasi lebih lanjut, akan

digunakan Optical Character Reader yang tidak hanya dapat membaca mark,

tetapi juga dapat membaca karakter sehingga lembar jawaban tidak terbatas pada

 



bentuk bulatan atau simbol-simbol tertentu yang harus dihitamkan atau

digelapkan. Salah satu kelebihan lain OCR adalah handwriting recognition atau

pengenalan tulisan tangan. Dengan menerapkan OCR dan dikombinasikan dengan

jaringan saraf tiruan dengan model Self Organizing Map (SOM) atau biasa juga

disebut Jaringan Kohonen, akan dibuat software yang akan membantu sistem

koreksi ujian berbasis pilihan ganda atau multiple choice question.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, diperlukan beberapa batasan yang nantinya

digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian untuk memberikan arah

yang jelas dalam perkembangannya. Batasan-batasan yang terdapat dalam

penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis ujian yang akan diproses adalah jenis multiple choice question

atau pilihan ganda.

2. Lembar jawaban yang akan digunakan memiliki format tertentu dalam

bentuk form yang telah didesain sesuai dengan kebutuhan saat

merancang aplikasi.

3. Perangkat yang digunakan untuk menangkap gambar dari lembar

jawaban yang akan diproses adalah sebuah webcam.

4. Akan dibuat suatu penampang yang telah memiliki spesifikasi kertas

lembar jawaban yang digunakan, dan juga penempatan kamera yang

statis.

 



5. Pembacaan hasil gambar yang ditangkap akan melewati sejumlah pre-

processing sebelum nantinya diproses lebih lanjut lagi dalam image

processing.

6. Penangkapan hasil tulisan tangan akan menggunakan jaringan saraf

tiruan berbasis Kohonen, atau sebuah Self Organizing Map (SOM).

7. Sistem seluruhnya dibuat dalam bahasa pemrograman Java yang

sifatnya cross-plattform atau dapat dijalankan di berbagai jenis mesin.

1.4 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu aplikasi yang

digunakan untuk menangkap suatu lembar jawaban pilihan ganda,yang memiliki

beberapa data peserta seperti nama, nomor, dan pilihan jawaban, dengan

gabungan pemrosesan citra dan pengenalan tulisan tangan menggunakan jaringan

saraf tiruan, serta menggunakan perangkat webcam yang harganya cukup

terjangkau untuk berbagai kalangan (low cost). Selain itu dengan otomatisasi

proses koreksi diharapkan dapat membantu mempersingkat waktu koreksi yang

pada ujian konvensional cukup menyita waktu karena proses manual yang lama.

1.5 Metodologi

Untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, metode-metode yang

akan digunakan adalah:

 



1. Melakukan studi pustaka untuk mendapatkan berbagai informasi yang

berhubungan dengan Optical Character Recognition, pemrosesan citra,

dan jaringan saraf tiruan.

2. Merancang dan membuat suatu program aplikasi untuk melakukan

pembacaan dan pemrosesan citra untuk kemudian dilakukan koreksi secara

otomatis oleh sistem, dengan menggunakan bahasa pemrograman Java.

3. Setelah piranti lunak selesai dikembangkan maka akan dilakukan

pengujian untuk mengetahui tingkat akurasi pengenalan lembar jawaban.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan tugas akhir ini disusun menggunakan sistematika penulisan yang

dapat dijelaskan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai latar belakang

pemilihan topik yang dibahas pada tugas akhir ini.

Kemudiandilanjutkan dengan rumusan dan batasan masalah,

diikuti dengan tujuan dan metodologi yang digunakan. Pada akhir

bab ini dijelaskan mengenai sistematika penulisan yang digunakan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang digunakan untuk

mendukung penyusunan tugas akhir ini seperti mengenai ujian

 



pilihan ganda, Computer Vision dan Image Processing, jaringan

saraf tiruan, dan platform pengembangan sistem (OpenCV &

JavaCV).

BAB III PERANCANGAN SISTEM

Bab 3 (tiga) ini berisikan tentang penjelasan mengenai rancangan

sistem aplikasi yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan

penjadwalan dengan menerapkan konsep pemrosesan citra dan

jaringan saraf tiruan dengan model Self Organizing Map (SOM).

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai implementasi aplikasiyang

dirancang, serta penjelasan mengenaigraphical user interface yang

digunakan dalam aplikasi. Hasil dari pengujian sistem juga

dijelaskan pada bab ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab 5 (lima) ini merupakan bab terakhir yang berisikan

kesimpulan yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan

serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

 


