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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil implementasi dan uji coba yang dilakukan terhadap 

program dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan uji coba yang dilakukan program, dapat memperbaiki kesalahan- 

kesalahan struktur kalimat sederhana yang terdiri dari subyek predikat obyek 

dan kalimat yang berstruktur subyek predikat obyek dan keterangan. Dengan 

catatan perbaikan yang dilakukan mengalami kelemahan yaitu perbaikan 

yang dilakukan terkadang dapat dinyatakan salah secara logika karena 

program hanya mengenali kalimat menurut jenisnya saja tidak secara logika. 

2. Program hanya dapat memperbaiki kata-kata yang tidak baku jika kata 

tersebut ada di dalam database program. 

3. Program hanya dapat memperbaiki imbuhan kata depan saja, program tidak 

dapat memperbaiki kesalahan pada imbuhan sisipan atau akhiran dikarenakan 

algoritma deep parsing hanya dapat memisahkan kata berdasarkan spesfikasi 

tertentu tidak dapat memisahkan kata secara logika seperti yang dibutuhkan 

pada imbuhan sisipan ataupun imbuhan akhiran. 
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5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat dijadikan pedoman untuk penelitian selanjutnya 

yaitu sebagai berikut. 

1. Pada penelitian yang dilakukan program masih mempunyai kelemahan di 

dalam memisah-misah kata menurut suku katanya. Maka penyelesaian 

masalah ini dapat dijadikan pokok masalahan penelitian lanjutannya. 

2. Pada penelitian yang dilakukan program masih mempunyai kelemahan di 

dalam memisah-misah kata menurut logika. Maka penyelesaian masalah ini 

dapat dijadikan pokok masalahan penelitian lanjutannya. 

3. Pada penelitian yang dilakukan program tidak dapat memperbaiki kalimat 

majemuk, aktif dan pasif. Maka penyelesaian masalah ini dapat dijadikan 

pokok masalahan penelitian lanjutannya. 

4. Pada penelitian ini program merupakan program grammar checker untuk 

Bahasa Indonesia. Maka untuk penelitian berikutnya dapat dicoba lagi bahasa 

lain. 
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