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ABSTRAK 

Pada dasarnya, tuna wicara menggunakan bahasa isyarat dalam berkomunikasi dengan sesama 

mereka maupun orang normal. Ada permasalahan yang dialami oleh orang normal dalam 

berkomunikasi dengan tuna wicara karena mereka tidak bisa menterjemahkan bahasa isyarat 

yang disampaikan. Hal ini perlu diberikan solusinya yaitu dengan mendeteksi citra gambar 

gerakan tangan yang akan disampaikan. Sistem deteksi yang akan diimplementasikan 

menggunakan model Jaringan Syaraf Tiruan backpropagation dan bahasa pemrograman VB.Net. 

Untuk mengidentifikasi pengenalan pola, terlebih dahulu gambar memerlukan ekstraksi 

preprocessing dan fitur. Dalam proses preprocessing ada 2 tahap yang harus dilakukan yaitu 

mengubah citra menjadi citra grayscale dan pendeteksian citra biner. Didalam pendeteksian ada 

set pelatihan dan set testing yang dilakukan untuk mendapatkan klasifikasi yang akurat dari input 

data masukan yang terlatih. Hasil penelitian ini dapat mendeteksi pengenalan pola gambar 

dengan akurasi 82,5%. 

 

Kata kunci : Jaringan Syaraf Tiruan, Gerakan Tangan, Segmentasi, Statis, Backpropagation 

 

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 
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Para penderita tuna wicara di 

Indonesia menggunakan bahasa isyarat 

dalam berkomunikasi. Ada permasalahan 

sosial yang dihadapi oleh penderita tuna 

wicara karena adanya keterbatasan dalam 

berkomunikasi. Permasalahan juga dialami 

oleh orang normal dalam berkomunikasi 

dengan penderita tuna wicara karena mereka 

tidak bisa menterjemahkan bahasa isyarat. 

Hal ini perlu diberikan solusinya agar terjadi 

harmoni sosial yang baik antara orang 

normal dengan orang tuna wicara. 

Salah satu cara berkomunikasi dan 

berinteraksi secara sosial bagi orang tuna 

wicara adalah isyarat tangan. Isyarat tangan 

diklasifikasikan dalam dua kategori yaitu 

statis dan dinamis. Statis adalah konfigurasi 

sebagian tangan dan pose, direpresentasikan 

dalam sebuah citra. Sedangkan dinamis 

adalah isyarat bergerak yang 

direpresentasikan dengan urutan citra. 

Berdasarkan penelitian tersebut, maka 

dikembangkan suatu sistem jaringan syaraf 

tiruan backpropagation untuk mendeteksi 

pengenalan pola isyarat tangan yang bersifat 

statis 

 

 

 

1.2 Tinjauan Pustaka 

Kecerdasan Buatan adalah sebuah 

istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu 

“Artificial Intelligence”. Jika diartikan 

“Artificial” memiliki makna “buatan”, 

sedangkan “Intelligence” adalah kata sifat 

yang memiliki makna “cerdas”. Jadi 

Artificial Intelligence (AI) merupakan suatu 

buatan atau suatu tiruan yang cerdas. 

Kecerdasan diciptakan menjadi sebuah 

algoritma dan dimasukkan ke dalam mesin 

(komputer) sehingga mesin memiliki 

kemampuan untuk melakukan pekerjaan 

seperti yang dapat dilakukan manusia. 

Secara garis besar kecerdasarn buatan dibagi 

2, yaitu kecerdasan buatan konvensional dan 

kecerdasan komputasional. Jaringan syaraf 

adalah salah satu metode pokok dalam 

kecerdasan komputasional, dimana sistem 

tersebut mempunyai kemampuan 

pengenalan pola yang sangat kuat. 

Jaringan Syaraf Tiruan adalah 

paradigma pemrosesan suatu informasi yang 

terinspirasi oleh sistem sel syaraf biologi, 

sama seperti otak yang memproses suatu 

informasi. Elemen mendasar dari paradigma 

tersebut adalah struktur yang baru dari 

sistem pemrosesan informasi. Jaringan 

Syaraf Tiruan dibentuk untuk memecahkan 
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suatu masalah tertentu seperti pengenalan 

pola atau klasifikasi karena proses 

pembelajaran. 

Backpropagation adalah algoritma 

pembelajaran untuk memperkecil tingkat 

error dengan cara menyesuaikan bobotnya 

berdasarkan perbedaan output dan target 

yang diinginkan. Backpropagation juga 

merupakan sebuah metode sistematik untuk 

pelatihan multilayer Jaringan Syaraf Tiruan. 

Backpopagation dikatakan sebagai 

algoritma pelatihan multilayer karena 

backpropagation memiliki tiga layer dalam 

proses pelatihannya, yaitu input layer, 

hidden layer dan output layer. Dengan 

adanya hidden layer pada backpropagation 

dapat menyebabkan besarnya tingkat error 

pada backpropagation lebih kecil dibanding 

tingkat error pada single layer network. Hal 

tersebut dikarenakan hidden layer pada 

backpropagation berfungsi sebagai tempat 

untuk meng-update dan menyesuaikan 

bobot, sehingga didapatkan nilai bobot yang 

baru yang bisa diarahkan mendekati dengan 

target output yang diinginkan. 

Algoritma backpropagation dapat 

dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu : 

1. Algoritma pelatihan 

Terdiri dari 3 tahap, yaitu : tahap 

umpan maju pola pelatihan input, 

tahap backpropagation error, dan 

tahap pengaturan bobot.  

 
 

2. Algoritma aplikasi 

Yang digunakan hanyalah tahap 

umpan maju saja. 

 

Algoritma Pelatihan 

0. Inisialisasi bobot-bobot 

Tentukan angka pembelajaran (α) 

Tentukan pula nilai toleransi error 

atau nilai ambang (bila 

menggunakan nilai ambang sebagai 

kondisi berhenti) atau set maksimal 

epoch (bila menggunakan 

banyaknya epoch sebagai kondisi 

berhenti). 
 

1. While kondisi berhenti tidak 

terpenuhi do langkah ke-2 sampai 

langkah ke-9 
 

2. Untuk setiap pasangan pola 

pelatihan, lakukan langkah ke-3 

sampai langkah ke-8 
 

Tahap Umpan Maju 

3. Setiap unit input xi (dari unit ke-1 

sampai unit ke-n pada lapisan 
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input) mengirimkan sinyal input ke 

semua unit yang ada di lapisan 

atasnya (ke lapisan tersembunyi : 

xi  …………….. (1) 

4. Pada setiap unit di lapisan 

tersembunyi zj (dari unit ke-1 

sampai unit ke-p;   i = 1,.....,n;   j = 

1,......,p) sinyal output lapisan 

tersembunyi-nya dihitung dengan 

menerapkan fungsi aktivasi 

terhadap penjumlahan sinyal-sinyal 

input berbobot xi : 

Zj = f(Voj + ∑ xi vij) 
n , i=1  .... (2) 

5. Setiap unit di lapisan output yk (dari 

unit ke-1 sampai unit ke-m;   

i=1,....,n;   k=1,....,m) dihitung 

sinyal output-nya dengan 

menerapkan fungsi aktivasi 

terhadap penjumlahan sinyal-sinyal 

input berbobot zj bagi lapisan ini : 

Yk = f(W0k + ∑ zj wjk)
n , i=1  ..... (3) 

 

Tahap Backpropagation Error 

6. Setiap unit output yk (dari unit ke-1 

sampai unit ke-m;   j=1,....,p;  

k=1,...,m) menerima pola target tk 

lalu informasi kesalahan lapisan 

output (δk) dihitung δk dikirim ke 

lapisan di bawahnya dan digunakan 

untuk menghitung besar koreksi 

bobot dan bias (ΔWjk dan ΔW0k) 

antara lapisan tersembunyi dengan 

lapisan output : 

δk = (tk – yk) f ’(W0k +  ∑ zj wjk)
p, j=1 

 

ΔWjk = α δk zj 

ΔW0k = α δk  ………. (4) 

7. Pada setiap unit di lapisan 

tersembunyi (dari unit ke-1 sampai 

unit ke-p;   i=1,...,n;   j=1,....,p;   

k=1,....,m) dilakukan perhitungan 

informasi kesalahan lapisan 

tersembunyi (δj). δj kemudian 

digunakan untuk menghitung besar 

koreksi bobot dan bias (ΔVij dan 

ΔV0j) antara lapisan input dan 

lapisan tersembunyi : 

δk = (∑ δk Wjk)
m k=1 

f ’(V0j +  ∑ Xi Vij)
n, i=1 

 

ΔVij = α δj Xi 

ΔV0j = α δj  …………. (5) 

Tahap Peng-update-an Bobot dan 

Bias 

8. Pada setiap unit output yk (dari unit 

ke-1 sampai unit ke-m) dilakukan 

pengupdate-an bias dan bobot 

(j=0,...,p;   k=1,...,m) sehingga bias 

dan bobot yang baru menjadi : 

Wjk (baru)=Wjk (lama)+ΔWjk  ... (6) 
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Dari unit ke-1 sampai unit ke-p di 

lapisan tersembunyi juga dilakukan 

pengupdate-an pada bias dan 

bobotnya (i=0,...,n;   j=1,...,p) : 

Vij (baru)=Vij (lama)+ΔVij …... (7) 

9. Tes kondisi berhenti. 

 

Algoritma Aplikasi 

0. Inisialisasi bobot. Bobot ini diambil 

dari bobot-bobot terakhir yang 

diperoleh dari algoritma pelatihan. 
 

1. Untuk setiap vektor input, lakukan 

langkah ke-2 sampai ke-4. 
 

2. Setiap unit input Xi (dari unit ke-1 

sampai unit ke-n pada lapisan 

input;  i=1,...,n) menerima sinyal 

input pengujian xi dan menyiarkan 

sinyal xi ke semua unit pada lapisan 

di atasnya (unit-unit tersembunyi). 
 

3. Setiap unit di lapisan tersembunyi 

zj (dari unit ke-1 sampai unit ke-p;   

i=1,...,n;    j=1,....,p) menghitung 

sinyal output-nya dengan 

menerapkan fungsi aktivasi 

terhadap penjumlahan sinyal-sinyal 

input xi. Sinyal output dari lapisan 

tersembunyi kemudian dikirim ke 

semua unit pada lapisan di atasnya: 

Zj = f(Voj + ∑ xi vij) 
n , i=1  ........ (8) 

 

4. Setiap unit output yk (dari unit ke-1 

sampai unit ke-m;   j=1,....,p;    

k=1,...,m) menghitung sinyal 

output-nya dengan menerapkan 

fungsi aktivasi terhadap 

penjumlahan sinyal-sinyal input 

bagi lapisa ini, yaitu sinyal-sinyal 

input zj dari lapisan tersembunyi : 

Yk = f(W0k + ∑ zj wjk)
p , i=1  ...... (9) 

Fungsi aktivasi yang digunakan di 

dalam metode ini adalah fungsi sigmoid 

biner. Fungsi ini merupakan fungsi yang 

umum digunakan. Range-nya adalah (0,1) 

dan didefinisikan sebagai : 

f1 (x) = 
1

1+𝑒−𝑥   ............. (10) 

dengan turunan : 

f1’(x) = f1(x) (1 – f1(x))  ............. (11) 

Fungsi sigmoid biner ini diilustrasikan pada 

gambar berikut : 
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Gambar 1.2  Fungsi Sigmoid Biner 

 

1.3 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian ini memiliki tiga 

teknik, yaitu : 

1. Metode Observation (pengamatan) 

Yaitu dengan mengamati langsung 

lingkungan sekitar yang dijadikan 

sebagai penelitian. 

2. Metode Interview (wawancara) 

Yaitu dengan tanya jawab untuk 

mendapatkan bagaimana bentuk 

gerakan tangan pada tuna wicara. 

3. Metode Sampling 

Yaitu dengan cara membaca buku-

buku tentang jaringan syaraf tiruan dan 

metode backpropagation serta 

informasi yang didapat dari internet 

yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

 

2. PEMBAHASAN 

Permasalahan dalam keterbatasan 

berkomunikasi antara manusia normal 

dengan penyandang tuna wicara diakibatkan 

karena manusia normal tidak bisa 

menterjemahkan bahasa isyarat yang mereka 

sampaikan. Untuk bisa menterjemahkan 

bahasa isyarat, maka dilakukan pengenalan 

pola dengan menggunakan metode 

backpropagation.  

Metode backpropagation adalah 

sebuah algoritma pembelajaran untuk 

memperkecil tingkat error dengan cara 

menyesuaikan bobotnya berdasarkan 

perbedaan output dan target yang 

diinginkan. Backpropagation juga 

merupakan sebuah metode sistematik untuk 

pelatihan multilayer Jaringan Syaraf Tiruan. 

Berikut adalah proses deteksi 

pengenalan pola. 

1. Melakukan segmentasi pada citra 

gambar yang sudah di scalling. Berikut 

citra gambar yang digunakan adalah 

6x4. 

 

Gambar 2.1  Citra Berwarna 6 x 4 
 

Dari citra berwarna diatas kemudian 

kita mengambil nilai piksel Red, 

Green, Blue. Masing-masing nilai 
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piksel tersebut kemudian dilakukan 

segmentasi. Berikut contoh untuk 

melakukan segmentasi citra pada nilai 

RGB. 

[
 
 
 
 
 
137 128 134 137
140 125 151 153
155 134 153 89
163 192 155 60
140 216 163 196
162 137 210 154]

 
 
 
 
 

 

Gambar 2.2  Matriks Citra 6 x 4 
 

Sebelum nilai pixel diatas dilakukan 

ekstraksi citra, dilakukan scale pada 

rentang nilai -1 – 1 menggunakan 

rumus RGB Scale. Dapat dilihat pada 

Gambar 2.3. 

[
 
 
 
 
 
0.074 0.004 0.050 0.074
0.098 −0.019 0.184 0.199
0.215 0.050 0.199 −0.301
0.278 0.505 0.215 −0.529
0.090 0.694 0.278 0.537
0.270 0.074 0.647 0.207 ]

 
 
 
 
 

 

Gambar 2.3  Scale -1 – 1 pada Matriks 

Citra 6x4 

2. Setelah mendapatkan citra hasil 

segmentasi kemudian dilakukan proses 

ekstraksi citra untuk mendapatkan nilai 

biner. Berikut hasil ekstraksi citra. 

[
 
 
 
 
 
0 1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 1 0
1 1 1 0]

 
 
 
 
 

 

Gambar 2.4  Matriks Ekstraksi Citra 

3. Selanjutnya aplikasi akan mendeteksi 

nilai biner untuk mendapatkan pola 

yang akan diterjemahkan menjadi 

sebuah kata. 

 

2.1 Persamaan 

Untuk mendeteksi pengenalan pola 

pada citra yang sudah di ekstraksi, ada 2 

algoritma dalam metode backpropagation. 

1. Algoritma Pelatihan 

a. Untuk melakukan pelatihan terlebih 

dahulu tentukan set pelatihan dan 

set testing pada pola yang akan 

dideteksi. 

b. Kemudian inisialisasi bobot untuk 

menentukan nilai toleransi error 

atau nilai ambang (bila 

menggunakan nilai ambang sebagai 

kondisi berhenti) atau set maksimal 

epoch (bila menggunakan 

banyaknya epoch sebagai kondisi 

berhenti). 
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c. Hitung sinyal output pada lapisan 

tersembunyi, dengan persamaan 

sebagai berikut : 

𝑧_𝑛𝑒𝑡𝑗 = 𝑉0𝑗 + ∑𝑋𝑖 𝑉𝑖𝑗

6

𝑖=1

 

Dimana hasil dari perhitungan pada 

persamaan diatas dapat diterapkan 

fungsi aktivasi terhadap 

penjumlahan sinyal input, dengan 

persamaan sebagai berikut : 
 

z1 = f (z_netj) = 
1

1+ 𝑒−𝑛𝑒𝑡𝑗 

d. Setiap unit di lapisan output yk 

dihitung sinyal output-nya, dengan 

persamaan sebagai berikut : 

𝑦_𝑛𝑒𝑡𝑗 = 𝑊0𝑗 + ∑𝑍𝑖 𝑊𝑖𝑗

4

𝑗=1

 

e. Melakukan perhitungan error 

backpropagation pada unit di 

lapisan output yk, dengan 

persamaan sebagai berikut : 
 

δk = (tk – yk) f ’(W0k +  ∑ zj wjk)
p, j=1 

 

f. Melakukan perhitungan informasi 

kesalahan lapisan tersembunyi (δj). 

δj kemudian digunakan untuk 

menghitung besar koreksi bobot dan 

bias (ΔVij dan ΔV0j) antara lapisan 

input dan lapisan tersembunyi : 

δk = (∑ δk Wjk)
m k=1 

f ’(V0j +  ∑ Xi Vij)
n, i=1 

 

g. Dilakukn pengupdate-an bias dan 

bobot, dengan persamaan sebagai 

berikut : 

Wjk (baru)=Wjk (lama)+ΔWjk  

Vij (baru)=Vij (lama)+ΔVij 

 

2. Algoritma Aplikasi 

Inisialisasi bobot. Bobot ini diambil 

dari bobot-bobot terakhir yang 

diperoleh dari algoritma pelatihan atau 

yang sudah di update. 

Menghitung sinyal sinyal output dari 

lapisan tersembunyi kemudian dikirim 

ke semua unit pada lapisan, dengan 

persamaan sebagai berikut : 

Zj = f(Voj + ∑ xi vij) 
n , i=1   

 

Menghitung sinyal output-nya dengan 

menerapkan fungsi aktivasi terhadap 

penjumlahan sinyal-sinyal input bagi 

lapisa ini, yaitu sinyal-sinyal input zj 

dari lapisan tersembunyi : 

Yk = f(W0k + ∑ zj wjk)
p , i=1 

2.2 Tabel Pengujian 

Berikut hasil pengujian dari beberapa 

citra yang dideteksi. 
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No 

Citra 

(Gerakan 

Tangan) 

Vektor 

Output 

Hasil 

Pengujian 
Kata 

1. 

 

 

1001101 75% 
Assalamu’

alaikum 

2. 

 

0111010 65% Halo 

3. 
 

0011000 60% Maaf 

4. 

 

0001111 55% Saya 

5. 

 

0111001 60% Selamat 

 

Tabel 2.3  Pengujian Deteksi 

Pengenalan Pola 

 

2.3 Tampilan Program 

Berikut adalah tampilan dari program 

deteksi pengenalan pola pada citra gambar 

gerakan tangan tuna wicara : 

 

Gambar 2.3  Tampilan Aplikasi Deteksi 

 

Berdasarkan gambar 2.3, terdapat 3 

button  yang fungsinya adalah sebagai 

berikut : 

a. Browse, melalui menu ini pengguna 

akan diarahkan pada tampilan open file 

dialog untuk memilih gambar (citra) 

yang akan dideteksi. 

b. Segmentasi Citra, merupakan button  

untuk menampilkan gambar (citra) 

yang sudah menjadi citra grayscale. 

c. Ekstraksi Citra, merupakan button 

untuk menampilkan gambar (citra) 

yang sudah menjadi citra biner. 

d. Deteksi Pola, merupakan button untuk 

menampilkan hasil pengenalan pola 

yang sudah dideteksi. 

 

2.4 Algoritma atau Program 

Ada beberapa algoritma untuk 

membuat aplikasi deteksi pengenalan pada 
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suatu pola, salah satunya adalah pengenalan 

pola gerakan tangan yang menggunakan 

citra gerakan tangan tuna wicara. Algoritma 

untuk membuat aplikasi pendeteksian ini 

adalah sebagai berikut : 

Mulai

Input Citra

Segmentasi Citra

Ekstraksi Citra

Latih ?
Gunakan 

Bobot Akhir

Tentukan Target

JST / Cari Bobot

Target 

Diketahui

Simpan Bobot Akhir

Pengenalan

Selesai

T

Y

 

Gambar 2.4  Algoritma Perangkat Lunak 

 

Proses segmentasi citra terjadi ketika 

seorang user melakukan input gambar pada 

aplikasi tersebut. Segmentasi citra dilakukan 

dengan cara mengubah citra asli (berwarna) 

menjadi citra grayscale (abu-abu). Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan dalam 

pengambilan citra biner yang ada pada citra 

asli (berwarna).  

Setelah proses segmentasi citra 

berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu 

melakukan ekstraksi ciri pada citra 

grayscale untuk mendapatkan nilai dari citra 

biner yang akan dideteksi pola dari citra 

tersebut. 

 

3. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, 

dapat disimpulkan bahwasannya metode 

backpropagation mampu di aplikasikan 

dalam mendeteksi pengenalan pola dengan 

output sesuai klasifikasi yang ditetapkan dan 

mempermudah dalam membuat 

pengklasifikasi objek citra yang akan 

dideteksi serta untuk menterjemahkan 

penyampaian huruf apa yang disampaikan 

maka harus menggunakan pendeteksian citra 

gerakan tangan tuna wicara. 
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