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Gambaran Ringkas 

Aplikasi Simple Syntax Tree Builder merupakan alat bantu sederhana untuk membuat struktur pohon 

dari suatu kalimat secara grafis. Aplikasi ini menggunakan keluaran dari aplikasi POS-tagger sebagai 

masukan sehingga memudahkan pengguna dalam menyusun struktur pohon karena kelas kata dari kata-

kata penyusun kalimatnya sudah terdefinisikan.  Aplikasi ini dikembangkan menggunakan bahasa 

pemrograman Java sehingga untuk menjalankannya diperlukan mengunduh dan menginstalasi Java SE 

Runtime Environment terlebih dahulu.  Aplikasi Simple Syntax Tree Builder menggunakan JavaFX dari 

Oracle yang tidak disupport oleh OpenJDK sehingga harus menggunakan JDK/JRE terbaru terbaru dari 

Oracle agar aplikasi dapat dijalankan. 

Paket aplikasi terdiri atas dua file sbb: 

1. TIKSentenceTreeMaker.jar : Berisi paket program aplikasi Simple Syntax Tree Builder yang 

menggunakan bahasa pemrograman Java 

2. phrase-list.txt : file konfigurasi yang berisi kode frasa pembentuk struktur pohon dan kelas 

kata yang digunakan untuk menggabungkan kata majemuk 

Mengunduh  Java SE Runtime Environment 

JRE dari Oracle dapat diunduh melalui alamat sbb: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html 

Unduh  file yang sesuai dengan jenis sistem operasi dan palform dari komputer yang akan digunakan. 

Instalasi JRE 

a) Instalasi pada Komputer dengan sistem operasi Windows 

Instalasi menggunakan file Installer jre-8version-windows-i586.exe untuk  Windows dengan 

platform 32 bit atau jre-8version-windows-x64.exe untuk platform 64 bit.    Klik dua kali pada 

file installer tersebut dan ikuti perintah yang dikeluarkan oleh installer.  

b) Instalasi pada Komputer dengan sistem operasi Linux menggunakan file biner (.tar.gz) 

Unduh berkas jre-8uversion-linux-i586.tar.gz untuk Linux 32 bit atau jre-8uversion-linux-

x64.tar.gz untuk Linux 64 bit. Pindah ke direktori tempat JRE akan diinstall kemudian pindahkan 

berkas biner yang diunduh ke direktori tersebut.  Extraksi berkas tar tersebut dan install jre 

dengan perintah sbb: 

- tar zxvf jre-8uversion-linux-i586.tar.gz (Linux 32 bit) atau 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jre8-downloads-2133155.html


- tar zxvf jre-8uversion-linux-x64.tar.gz  (Linux 64 bit) 

File-file JRE akan terinstall di direktori bernama jre1.8.0_version yang ada di direktori saat itu. 

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai instalasi JRE dapat diakses pada alamat berikut: 

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html 

Menjalankan Aplikasi 

Paket aplikasi terdiri atas dua  file yaitu : 

a. TIKSentenceTreeMaker.jar  - program java yang digunakan oleh Java Runtime Environment (JRE), 

untuk mengeksekusi program SentenceTreeMaker untuk membuat struktur tree 

b. phrase-list.txt  - berkas konfigurasi yang berisi nama frasa yang digunakan dan kelas kata dari 

kata majemuk yang dihasilkan dari penggabungan beberapa kata. 

Aplikasi dapat dijalankan dengan : 

a. Klik dua kali file TIKSentenceTreeMaker.jar dengan mouse 

b. Dari command prompt jalankan :   java -jar TIKSentenceTreeMaker.jar 

Jendela aplikasi akan muncul dengan  tampilan sbb: 

 

Gambar 1. Tampilan awal aplikasi Simple Syntax Tree Builder 

http://docs.oracle.com/javase/8/docs/technotes/guides/install/install_overview.html


 

Secara umum ada dua bagian menu dalam aplikasi di bagian menu atas dan menu di bagian kiri. Menu 

atas untuk memuatkan file masukan yang berisi kalimat-kalimat yang akan dibentuk struktur pohonnya, 

menyimpan hasil struktur pohon, menyunting kelas-kata hasil POS-tagger yang salah, mengatur ukuran 

tampilan struktur pohon, melepas kelompok frasa yang terbentuk, dan memilih atau melompat ke 

nomor kalimat tertentu yang akan dibuat struktur pohonnya.  Gambar menu atas dan fungsi-fungsinya 

adalah sbb: 

 

Gambar 2. Menu bagian atas aplikasi dan fungsinya 

 

Menu bagian kiri aplikasi berisi frasa-frasa pembentuk struktur pohon dan kelas kata pembentuk kata 

majemuk.  Tampilan menu bagian kiri dan fungsinya dapat dilihat pada gambar 3. 



 

Gambar 3. Menu bagian kiri aplikasi dan fungsinya 

 

Membuka file masukan 

Masukan dari aplikasi Simple Syntax Tree Builder merupakan keluaran dari aplikasi POS-tagger sehingga 

memudahkan pengguna dalam membangun struktur pohon. File masukan ini mempunyai ekstensi  .txt  

dan  berisi kalimat-kalimat yang kata-katanya sudah diberi label kelas kata, serta setiap baris berisi satu 

kalimat. 

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan masih ada kesalahan di dalam pemilihan kelas kata dari suatu 

kata. Hal ini terjadi  karena ada beberapa kata yang mempunyai  lebih dati satu kelas kata dan terjadi 

kesalahan pemilihan kelas kata oleh program POS-tagger yang digunakan.  Dalam hal ini pengguna 

sebaiknya mengoreksinya dan mengubah kelas katanya dengan kelas kata yang benar menggunakan 

menu “Edit Word”.   



Untuk memuat file masukan ke dalam aplikasi, tekan tombol “Load File” di menu bagian atas aplikasi. 

Jendela pemilihan file akan muncul seperti terlihat pada gambar 4 dan pilih file masukan yang akan 

dibuat struktur pohonnya kemudian tekan tombol “Open”. 

 

 

Gambar 4.  Membuka file masukan 

 

Memilih Kalimat yang akan dibuat Struktur Pohonnya 

Setelah file masukan dibuka oleh aplikasi, maka kalimat-kalimat yang ada di dalam file masukan tersebut 

akan ditampilkan di bagian bawah jendela aplikasi. Gunakan Scrollbar untuk menaik-turunkan kalimat-

kalimat yang ada. Arahkan kursor di atas kalimat yang akan dibuat struktur pohonnya kemudian tekan 

tombol mouse untuk memilihnya seperti terlihat pada gambar 5. Pada awalnya akan tampak akar 

struktur pohon (S) yang terhubung ke seluruh simpul daun yaitu kata-kata yang membentuk kalimat. 



 

 

Gambar 5.  Memilih kalimat yang akan dibuat struktur pohonnya 

Menyunting Kata 

Program POS-tagging kadangkala salah dalam memberikan label kelas kata pada suatu kata tertentu. 

Dalam hal ini aplikasi Simple Syntax Tree Builder dapat mengubah kelas kata yang salah tersebut 

menjadi kelas kata yang benar.  Hal ini dapat dilakukan dengan menu Edit Word. Untuk mengubah kelas 

kata, sebagai contoh kata “16-5” yang diberi kelas kata NUM yang seharusnya adalah NNO seperti 

terlihat pada gambar 6,  dilakukan langkah-langkah sbb: 

- Arahkan kursor di atas simpul “NUM 16-5” dan klik mouse sehingga tepian simpul berubah 

warnanya menjadi merah dan teks “NUM 16-5” muncul di area di samping tombol Edit Word. 

- Tekan tombol Edit Word sehingga tombol berubah menjadi tombol Save. 

- Arahkan kursor di area teks yang akan diubah kelas katanya dan ubah NUM menjadi NNO 

- Tekan tombol Save untuk menyimpan perubahan seperti terlihat pada gambar 7. 



Simpul “NUM 16-5” akan berubah menjadi “NNO 16-5” dan tombol Save berubah kembali menjadi Edit 

Word seperti terlihat pada gambar 8. 

 

 

Gambar 6.  Memilih simpul yang akan diubah kelas katanya. 

 

 

 



 

Gambar 7.  Mengubah kelas kata NUM menjadi NNO 

 

Gambar 8.  Simpul telah berubah dan menu Save berubah kembali menjadi Edit Word 



Menggabungkan beberapa Simpul ke dalam Frasa 

Menggabungkan beberapa simpul ke dalam suatu frasa dapat dilakukan dengan sederhana.  Langkah-

langkah penggabungan adalah sbb: 

- Pilih simpul-simpul berurutan yang akan digabung dengan meletakkan kursor di atas simpul  

tersebut dan tekan tombol mouse sehingga warna tepi simpul berubah menjadi merah.   

- Pilih frasa yang akan menjadi frasa gabungannya dari menu Phrase Group yang ada.  

Perlu diperhatikan bahwa simpul yang digabung harus berurutan. 

Gambar 9 dan gambar 10 adalah  contoh  penggabungan simpul “NNO babak” dan “NUM pertama” 

menjadi frasa Nomina (NP) yang langkah-langkahnya adalah sbb : 

- Pilih simpul “NNO babak” dan “NUM pertama” seperti terlihat pada gambar 9. 

- Klik tombol NP di bawah menu “Phrase Group” 

- Hasil penggabungan adalah frasa nomina seperti terlihat pada gambar 10. 

 

Gambar 9. Menggabungkan simpul “NNO babak” dan “NUM pertama” ke dalam frasa nomina 



 

 

Gambar 10. Hasil penggabungan simpul “NNO babak” dan “NUM pertama” menjadi  frasa nomina 

 

Menggabung beberapa Kata menjadi Kata Majemuk 

Program POS-tagging sering kali tidak dapat mendetiksi kata majemuk yang ada dalam suatu kalimat.  

Dalam hal ini aplikasi Simple Syntax Tree Builder dapat menggabungkan beberapa kata berututan 

menjadi satu kata majemuk dengan kelas kata tertentu.  Hal ini dapat dilakukan secara sama dengan 

tahapan penggabungan kata menjadi frasa, namun pemilihan penggabungannya menggunakan tombol 

yang ada di bawah Words Group. Berikut langkah-langkah penggabungan beberapa kata menjadi satu 

kata majemuk : 

- Pilih simpul-simpul berurutan yang akan digabung dengan meletakkan kursor di atas simpul  

tersebut dan tekan tombol mouse sehingga warna tepi simpul berubah menjadi merah.   

- Pilih kelas kata yang akan menjadi kelas kata dari kata majemuk  yang terbentuk.  



Seperti halnya dalam penggabungan kata ke dalam frasa,  simpul yang digabung juga harus berurutan. 

Gambar 11, dan 12 adalah  contoh  penggabungan simpul “NNP Person”, “NNP Driving”, “NNP 

Assessment” dan “NNO Ltd.” menjadi satu kata majemuk “Person Driving Assessment Ltd.” Dengan 

kelas kata “NNO”.  Tampilan gambar 13 memperlihatkan hasil penggabungan kata majemuk  “Person 

Driving Assessment Ltd.” setelah  aplikasi ditutup dan dibuka kembali menggunakan masukan file yang 

sama. 

 

Gambar 11. Menggabungkan simpul “NNP Person”, “NNP Driving”, “NNP Assessment” dan “NNO Ltd.” 

menjadi satu kata majemuk 

 



 

Gambar 12. Hasil penggabungan simpul “NNP Person”, “NNP Driving”, “NNP Assessment” dan “NNO 

Ltd.” menjadi satu kata majemuk 

 

Gambar 13. Tampilan kata majemuk setelah dibuka kembali menggunakan file masukan yang sama 



 

Melepas Ikatan Kelompok 

Kadangkala setelah struktur pohon terbentuk, pengguna menyadari bahwa ada kesalahan 

penggabungan sehingga perlu untuk mengoreksi struktur yang terbentuk.  Dalam hal ini diperlukan 

untuk melepas ikatan kelompok yang terbentuk untuk mengoreksinya.  Untuk melepas ikatan kelompok 

hanya diperlukan dua langkah sederhana yaitu : 

- Memilih frasa yang akan dilepas ikatannya 

- Tekan tombol “Ungroup” di sebelah kiri atas aplikasi. 

Setelah terlepas ikatannya simpul-simpul yang terlepas akan menempel ke frasa di atas frasa yang 

hilang. Gambar 14 memperlihatkan pelepasan ikatan dua simpul “VBI berhasil” dan “VBT mengalahkan” 

dari frasa Verba yang mengikatnya. 

 

Gambar 14. Melepas ikatan frasa Verba dari dua simpul “VBI berhasil” dan “VBT mengalahkan” 

 



 

 

Gambar 15. Simpul “VBI berhasil” dan “VBT mengalahkan” telah terlepas dari frasa Verba awal 

 

Mengubah Ukuran Gambar Struktur Pohon 

Kalimat yang panjang akan menghasilkan struktur pohon sintaks yang besar dan panjang sehingga susah 

untuk melihat keseluruhan pohon yang terbentuk dengan ukuran yang normal.  Di lain pihak, seringkali 

penggguna ingin melihat bentuk struktur pohon yang terbentuk secara utuh sehingga dapat 

menganalisa struktur yang terbentuk tersebut secara utuh.  Untuk itu diperlukan kemampuan aplikasi 

untuk mengecilkan gambar sehingga struktur pohon dapat terlihat secara utuh. Aplikasi menyediakan 

tiga tombol untuk mengubah ukuran gambar struktur pohon yaitu ScaleDown, Normal, dan ScaleUp 

untuk mengubah ukuran gambar struktur pohon yang terbentuk.  Fungsi dari ketiga tombol tersebut 

adalah sbb: 



- ScaleDown – Mengecilkan ukuran gambar struktur pohon yang terbentuk 

- Normal – Mengubah ukuran gambar struktur pohon ke ukuran normal 

- ScaleUp – Membesarkan ukuran gambar struktur pohon yang terbentuk.  Ukuran terbesar dari 

gambar struktur pohon yang terbentuk maksimal adalah ukuran normal. 

 

 

Gambar 16.  Ukuran struktur pohon normal dari kalimat yang panjang 



 

Gambar 17.  Tampilan struktur pohon dari kalimat panjang yang telah dikecilkan ukurannya 

 

Melompat ke nomor kalimat tertentu 

Aplikasi menyediakan fasilitas bagi pengguna untuk secara langsung mengerjakan struktur pohon dari 

kalimat sesuai dengan nomor urutannya di dalam file. Untuk langsung menuju ke kalimat tertentu, 

pengguna dapat memasukkan nomor urutan kalimat ke dalam area teks di samping tombol Goto 

kemudian menekan tombol Goto.  Gambar 18 memperlihatkan  bagaimana cara pengguna melompat 

langsung ke kalimat baris ke 40 untuk dibuat atau diperiksa struktur pohonnya.  Gambar 19 

memperlihatkan hasil dari menjalankan tombol Goto ke kalimat baris ke 40. 



 

Gambar 18. Melompat ke kalimat baris ke 40 

 

Gambar 19. Tampilan dari struktur pohon kalimat ke 40  yang belum terbentuk 



Menyimpan Hasil  

Tekan tombol SaveFile untuk menyimpan hasil struktur pohon sintaks yang terbentuk.  Secara automatis 

aplikasi akan membuat file keluaran dengan nama yang sama dengan file masukan, namun 

menggunakan ekstensi file .tre 

 

Keluar Aplikasi 

Tekan tanda X pada pojok kanan atas jendela aplikasi untuk keluar dari aplikasi Simple Syntax Tree 

Builder.  Sebelum keluar aplikasi sebaiknya dilakukan penyimpanan file terlebih dahulu sehingga hasil 

pembuatan struktur pohon telah tersimpan dan tidak terbuang percuma. 

 

Gambar 20. Tombol X untuk keluar darii aplikasi Simple Syntax Tree Builder 

 


