
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



7 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Aksara Jepang 

Kim (2014) menuliskan aksara Jepang terdiri dari dua yaitu, kana (hiragana 

dan katakana) dan kanji (aksara Cina). Hiragana dan katakana adalah simbol 

fonetis dan tiap aksara memiliki bunyi satu suku kata, sedangkan kanji, dibawa dari 

Cina abad ke-5 dan 6, memiliki bunyi dan arti (Ogawa dan Enokida, 2014). 

Perbedaan ketiga aksara tersebut dijelaskan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Tabel Perbedaan Hiragana, Katakana, dan Kanji (Ogawa dan Enokida, 

2014) 

 Tulisan Bunyi Arti 

Hiragana わ wa - 

Katakana ワ wa - 

Kanji 私 watashi/wa saya/pribadi 
 

2.1.1  Kana「仮名」 

Kana terdiri dari hiragana dan katakana (Kim, 2014). Keduanya merupakan 

kumpulan identik 46 karakter dasar (Ogawa dan Enokida, 2014). Baik hiragana 

dan katakana adalah aksara yang relatif sederhana, tetapi keduanya memiliki aturan 

penulisan yang spesifik (Kamermans, 2010). Huruf “wi” dan “we” tidak digunakan 

lagi setelah perang dunia kedua namun ditampilkan (Kamermans, 2010). Berikut 

penjelasan lebih lanjut mengenai hiragana dan katakana. 

a. Hiragana 「平仮名、ひらがな」 

Hiragana merepresentasikan setiap bunyi yang ada dalam bahasa Jepang 

(Kim, 2014). Hiragana digunakan untuk elemen tata bahasa, seperti partikel, 

konjungasi dari kata kerja atau kata sifat (Ogawa dan Enokida, 2014). Seluruh 

aksara hiragana ditunjukkan pada Tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Hiragana dan Urutan Penulisannya (Widmer, 2007) 

 

b. Katakana 「片仮名、カタカナ」 

Ogawa dan Enokida (2014) menyatakan katakana digunakan untuk kata-kata 

yang berasal dari kata asing. Katakana digunakan seperti penggunaan huruf miring 

pada bahasa barat (Kamermans, 2010; Kim, 2014). Kim (2014) menjelaskan simbol 

「 ・ 」 digunakan sebagai pengganti spasi karena bahasa Jepang tidak 

menggunakan spasi. Contoh penggunaan katakana untuk kata bahasa Inggris “skirt” 

adalah 「スカート」  (Sukāto) (Ogawa dan Enokida, 2014). Seluruh aksara 

katakana ditunjukkan pada Tabel 2.3.  

Tabel 2.3 Katakana dan Urutan Penulisannya (Widmer, 2007) 
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2.1.2  Kanji「漢字」 

Kata benda, bagian dari kata sifat dan kata kerja, dan kata keterangan hampir 

semuanya ditulis menggunakan kanji dalam bahasa Jepang (Kim, 2014). Salah satu 

masalah utama mempelajari kanji bukan hanya karena jumlahnya yang banyak, 

tetapi karena banyaknya cara pelafalan dari sebuah karakter tergantung 

penggunaannya (Kamermans, 2010). 

Hampir semua karakter memiliki dua pelafalan yang berbeda, yaitu onyomi 

dan kunyomi (Kim, 2014). Onyomi adalah cara pelafalan yang diambil dari Cina 

sedangkan Kunyomi adalah cara pelafalan asli Jepang (Kamermans, 2010). Kim 

(2014) memberi contoh, karakter「力」bila dibaca secara kunyomi adalah chikara

「ちから」. Jika dalam kata「能力」, 「力」 dibaca secara onyomi adalah ryoku

「りょく」. 

Menurut Kamermans (2010), penulisan kanji mengikuti aturan penulisan 

yang tegas tetapi jenis goresan dalam kanji terbatas menjadi goresan lurus, goresan 

bersiku, dan goresan bersiku banyak. Tabel 2.4 menunjukkan jenis goresan lurus, 

Tabel 2.5 menunjukkan jenis goresan bersiku, dan Tabel 2.6 menunjukkan jenis 

goresan bersiku banyak. 

Tabel 2.4 Goresan Lurus (Kamermans, 2010) 
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Tabel 2.5 Goresan Bersiku (Kamermans, 2010) 

 

 Tabel 2.6 Goresan Bersiku Banyak (Kamermans, 2010) 

 

2.1.3 Cara Penulisan 

Dalam bahasa Jepang, baik hiragana, katakana, dan kanji dapat digunakan 

bersamaan dalam kalimat. Tidak ada spasi dalam bahasa Jepang sehingga semua 

huruf ditulis bersebelahan (Kim, 2014). Contoh kalimat ditunjukkan pada Gambar 

2.1 dengan keterangan berikut: karakter yang berwarna hijau adalah kanji, biru 

adalah hiragana, merah adalah katakana, dan kuning adalah tanda baca. 

   

Gambar 2.1 Contoh Kalimat dalam Bahasa Jepang, Cara Pelafalan, dan Arti 

dalam Bahasa Inggris (Unger, 1996) 
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2.1.4 Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) 

Japanese-Language Proficiency Test (JLPT) adalah ujian untuk mengukur 

dan menyertifikasi kemampuan bahasa Jepang untuk orang asing (JLPT, 2012). 

Dalam website resmi JLPT (n.d.), JLPT terdiri dari 5 level kesulitan dari N1-N5, 

dengan N5 yang termudah dan N1 yang tersulit. JLPT mengujikan kemampuan 

berbahasa membaca (reading) dan mendengarkan (listening). Meskipun tidak 

tertulis secara eksplisit, kemampuan kosakata (vocabulary), tata bahasa (grammar) 

juga diperlukan untuk mampu mengerjakan JLPT. 

Seperti yang tertulis dalam website resmi JLPT (n.d.), peserta ujian level N5 

diharapkan memiliki kemampuan untuk mengerti sedikit bahasa Jepang dasar. 

Peserta ujian diharapkan mampu membaca dan mengerti kalimat-kalimat yang 

ditulis dalam hiragana, katakana, dan kanji dasar. Daftar kanji dasar yang sering 

dijadikan soal ujian JLPT ditampilkan pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Daftar Kanji JLPT N5 (JLPT Study, n.d.) 
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2.2. Metode Pembelajaran Mnemonic 

Sebuah mnemonic dapat berupa kata, cerita, gambar, akronim, lagu, tarian 

atau apapun yang dapat diimajinasikan (Hashi, 2013). Mnemonic dianggap sebagai 

metode yang sangat membantu dalam mempelajari bahasa asing (Anonthanasap, 

dkk., 2015). Mnemonic menghubungkan apa yang tidak familiar dengan apa yang 

familiar (Evans, 2007). 

2.2.1 Tipe-tipe Mnemonic 

 Berikut beberapa tipe mnemonic yang umum dan/atau efektif digunakan 

untuk mengajar dan belajar bahasa Jepang (Hashi, 2013). 

a. Keyword Mnemonics 

Huruf yang dipelajari ditarik hubungannya dengan sesuatu yang mirip 

menggunakan gambaran yang jelas dan mudah diingat. Tambahan yang dapat 

dilakukan termasuk: menambahkan indera lainnya (misalnya perasa, pembau) atau 

melebih-lebihkan mnemonic (misalnya menjadikan hiragana hi 「ひ」sebagai 

hidung yang besar, penuh jerawat, penuh kutil, dll). 

 

Gambar 2.3 Contoh Keyword Mnemonics (Hashi, 2013) 
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b. Pictographs 

Huruf yang dipelajari diimajinasikan sebagai sebuah gambar. Misalnya kanji 

tsuki「月」 dan hi「日」 yang berarti bulan dan matahari. 「月」 dapat 

diimajinasikan sebagai bulan sabit sedangkan「日」dapat diimajinasikan sebagai 

matahari. Pictographs sangat efektif untuk pelajaran awal bahasa Jepang namun 

menjadi sulit ketika karakter yang dipelajari semakin rumit. 

 

Gambar 2.4 Contoh Pictographs (Rowley, 1992) 

c. Songs 

Lagu sering digunakan untuk mengajarkan deretan atau pola dari kata-kata. 

d. Movement 

Menggerakan tubuh untuk pembelajaran mengenai arah dan bagian tubuh 

sangat membantu. Misalnya menyentuh tangan ketika mempelajari kanji te 「手」

yang berarti tangan. 

2.3. E-Learning 

E-Learning didefinisikan oleh Clark dan Mayer (2008) sebagai sebuah 

instruksi yang disampaikan melalui perangkat digital seperti komputer desktop, 
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laptop, tablet, atau smartphone. Clark dan Mayer (2008) mendefinisikan Apa, 

Bagaimana, dan Mengapa e-learning sebagai berikut. 

1. Apa 

E-Learning mencakup baik konten (informasi) dan metode instruksi (teknik) 

yang membantu orang-orang belajar mengenai konten. 

2. Bagaimana 

E-Learning disampaikan melalui perangkat digital menggunakan kata-kata 

dalam wujud teks yang diucapkan ataupun tercetak dan gambar seperti ilustrasi, 

foto, animasi, atau video. 

3. Mengapa 

Pelajaran e-learning dimaksudkan untuk membantu pelajar mencapai tujuan 

pembelajaran individual atau melakukan pekerjaannya sehingga meningkatkan 

tujuan dari organisasi. 

Condruz-Bacescu (2014) memaparkan tiga model e-learning yang diterima, 

masing-masing memiliki jumlah saham yang hampir sama di pasar:  

1. Independent E-Learning 

Pengguna mengunduh sendiri materi dari internet atau menggunakan 

langsung dari CD. Model ini memiliki kelebihan dapat mengakses informasi yang 

sangat banyak tetapi kaku dalam komunikasi antara guru dan murid. 

2. Asynchronous E-Learning 

Hanya seorang pengguna yang dapat menyampaikan informasi pada suatu 

waktu. Sebagai contoh, seorang guru dapat mengajar dan memberi informasi tetapi 

para murid tidak bisa berinteraksi saat menerima informasi. 
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3. Synchronous E-Learning 

Penyampaian informasi kepada pengguna mana pun dapat dilakukan kapan 

pun. Model inilah yang paling kuat dalam hal memfasilitasi komunikasi, 

mengintegrasikan fasilitas audiovisual, dan menciptakan konsep virtual classroom. 

Tujuan sistem e-learning menurut Condruz-Bacescu (2014) adalah. 

a. Meningkatkan tingkatan training pelajar 

b. Mengimplementasikan sistem belajar jarak jauh menggunakan internet. 

c. Meningkatkan efisiensi staff training dan perekrutan, dalam hal biaya. 

d. Meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan training berkelanjutan dan 

manfaat solusi e-learning. 

e. Meningkatkan kapasitas orang-orang terlatih untuk beradaptasi terhadap 

kebutuhan pasar. 

f. Menyediakan materi berkualitas yang dibutuhkan untuk melanjutkan 

pendidikan, training, dan perkembangan personal dari pelajar, lulusan muda, 

pebisnis, pengajar, dan semua pengguna internet. 

g. Pembuatan platform efisien untuk mempublikasikan pelajaran online. 

h. Membangun standar desain, infrastruktur, keamanan, pengajaran, support 

dan interaksi dengan lingkungan maya, metode belajar jarak jauh, berbagi 

materi, ujian online. 

Kelebihan dari sistem e-learning sebagai berikut (Condruz-Bacescu, 2014). 

a. Kemasan Menarik (Attractive Packaging) 

Kurangnya kemampuan pengajar untuk menarik perhatian murid dapat 

digantikan dengan kemasan menarik perangkat elektronik. Ketika berhasil 

dikombinasikan, suara, gambar, dan gerakan dapat menarik perhatian murid. 
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b. Mengurangi Biaya (Reduced Cost) 

Biaya software edukasi dan e-learning tidak murah, tetapi biayanya jauh lebih 

rendah dibandingkan dengan biaya pengajar, sewa lokasi, dan transportasi murid. 

c. Proses Belajar Individual (Individualization of the Learning Process) 

Tiap orang memiliki kecepatan belajar masing-masing dan bergantung pada 

suatu tipe ingatan untuk proses pembelajaran (pendengaran atau penglihatan). 

Beberapa murid memiliki performa lebih baik saat akhir minggu, beberapa saat 

pagi. E-Learning dapat mengatasi masalah ini dengan menciptakan solusi 

pembelajaran yang sesuai dengan individualitas tiap murid. 

d. Mobilitas (Mobility) 

E-Learning memberikan peluang mengakses konten edukasi dari mana saja. 

Seseorang tidak harus hadir secara fisik di suatu tempat. Materi dapat diunduh 

untuk dibuka dan dilihat kemudian. 

2.4 Pattern Recognition 

Istilah pattern recognition meliputi cakupan yang luas dari masalah 

information processing, dari speech recognition dan handwritten-characters 

classification, sampai fault detection dalam mesin and medical diagnosis (Bishop, 

1995). Salah satu algoritma untuk pattern recognition adalah Neural Network 

(Duda, dkk., 2000). 

2.4.1  Convolutional Neural Network (CNN)  

 Sekarang ini, Convolutional Neural Network (CNN) dan varian dekatnya 

adalah neural network yang paling banyak digunakan untuk image recognition 

(Nielsen, 2015). Gambar 2.5 menunjukkan arsitektur CNN pada umumnya. CNN 
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mentransformasikan gambar input melalui tiap-tiap layer dalam arsitektur untuk 

menghasilkan nilai output class (Tsai, 2016).  

 

Gambar 2.5 Arsitektur CNN Pada Umumnya (Rawat dan Wang, 2017) 

 Arsitektur CNN memiliki banyak variasi, namun pada umumnya terdiri dari 

Convolution layer, Pooling layer (atau Subsampling), dan diikuti dengan satu atau 

lebih Fully Connected layer (Rawat dan Wang, 2017). Berikut penjelasan mengenai 

masing-masing layer. 

1. Convolution Layer 

 Convolution Layer bertujuan mengekstrak fitur sehingga dapat mempelajari 

representasi fitur dari gambar input (Rawat dan Wang, 2017). Gambar 2.6 

menjelaskan proses Convolution. Output (sering disebut feature map) diperoleh 

dari hasil inner product antara local receptive field dan filter (Rawat dan Wang, 

2017). Untuk memperoleh semua hasil inner product antara local receptive field 

dan filter, local receptive field digeser sesuai nilai stride (Nielsen, 2015).  
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 Gambar 2.6 Proses Convolution (Nielsen, 2015)  

Selanjutnya, pada feature map digunakan fungsi aktivasi nonlinear (Rawat 

dan Wang, 2017). Fungsi sigmoid dan hyperbolic tangent umumnya digunakan 

tetapi akhir-akhir ini rectified linear units (ReLUs) menjadi populer (LeCun, dkk., 

2015 seperti dikutip oleh Rawat dan Wang, 2017). ReLU terbukti memiliki 

performa yang lebih cepat (Rawat dan Wang, 2017).  

2. Pooling Layers 

 Tujuan dari pooling adalah untuk mengurangi resolusi spatial dari feature 

map (Rawat dan Wang, 2017). Pada Max Pooling, nilai maksimum pada suatu local 

receptive field diteruskan ke layer selanjutnya (Rawat dan Wang, 2017). Gambar 

2.7 menunjukkan perbedaan Max Pooling dan Average Pooling. 

 

 Gambar 2.7 Average Pooling dan Max Pooling (Rawat dan Wang, 2017) 
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3. Fully Connected Layers 

 Layer terakhir dalam arsitektur CNN adalah Fully Connected Layer yang 

menghubungkan setiap neuron hasil dari Pooling Layer ke output neuron (Nielsen, 

2015). Fully Connected berarti setiap neuron pada suatu layer terhubung ke semua 

neuron pada layer selanjutnya (Nielsen, 2015). Untuk klasifikasi, umumnya 

digunakan fungsi Softmax pada layer output (Rawat dan Wang, 2017). Gambar 2.8 

mengilustrasikan Fully Connected Layers dengan 3 hidden layer. 

 

 Gambar 2.8 Fully Connected Layers (Nielsen, 2015) 

2.4.2 Training 

 Bishop (1995) menyatakan bahwa algoritma training digunakan untuk 

meminimalisasi error function (bisa disebut juga cost function atau loss function) 

menggunakan prosedur iteratif, dengan penyesuaian bobot dilakukan dalam 

beberapa langkah. Penjelasan lebih lengkap mengenai langkah-langkah 

penyesuaian bobot sebagai berikut (Bishop, 1995). 

1. Turunan dari error function dihitung.  

Algoritma Backpropagation mengalirkan informasi dari cost function dalam 

alur mundur melalui jaringan untuk menghitung gradient (Rumelhart, dkk., 1986, 
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seperti dikutip oleh Goodfellow, dkk., 2016). Backpropagation adalah ekspresi 

untuk derivasi parsial ∂C/∂w dari cost function C terhadap bobot w (atau bias b) 

apapun dalam jaringan (Nielsen, 2015). Ekspresi ini memberi informasi seberapa 

cepat cost berubah ketika bobot dan bias diubah (Nielsen, 2015).   

2. Tahap kedua, hasil turunan digunakan untuk menghitung penyesuaian bobot.  

 Hasil penelitian Kingma dan Ba (2015) menemukan bahwa algoritma Adam 

bekerja dengan baik dibanding metode optimisasi stochastic lainnya. Gambar 2.9 

menjelaskan langkah-langkah algoritma Adam. 

 

Gambar 2.9 Algoritma Adam (Kingma dan Ba, 2015) 

Berikut penjelasan mengenai hyper-parameter dan nilai yang disarankan 

dalam algoritma Adam (Kingma & Ba, 2015). 

1. Stepsize atau learning rate (α)  : 0,001 

2. First moment estimate (β)  : 0,9 

3. Second moment estimate (β)  : 0,999 

4. Epsilon (ε)    : 10-8 
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2.5 TensorFlow 

TensorFlow adalah sebuah open source software library untuk komputasi 

numerik dengan performa tinggi (Google Inc., 2018). Arsitektur TensorFlow yang 

fleksibel memungkinkan deployment komputasi yang mudah di berbagai platform 

(CPU, GPU, TPU), dan dari desktop hingga cluster-cluster server hingga mobile 

dan edge device (Google Inc., 2018). TensorFlow adalah sebuah alat untuk machine 

learning yang terutama didesain untuk deep neural network model, misalnya 

Convolutional Neural Network (Google Inc., 2018). 

Modul layers pada TensorFlow menyediakan high-level API yang 

memudahkan untuk membuat sebuah neural network (Google Inc., 2018). Modul 

layers menyediakan metode-metode yang memfasilitasi pembuatan Fully 

Connected Layer dan Convolutional Layer, menambahkan fungsi aktivasi, dan 

mengaplikasikan dropout regularization (Google Inc., 2018). Gambar 2.10 

menunjukkan contoh kode untuk sebuah Convolutional Layer menggunakan 

TensorFlow modul layers. Potongan kode pada Gambar 2.10 menggunakan 32 

buah filter dengan ukuran 5x5 dan fungsi aktivasi ReLU. 

  

Gambar 2.10 Kode Convolutional Layer Menggunakan TensorFlow (Google Inc., 

2018) 
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2.6 T-Test 

Uji t-test dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan 

antara variabel yang diteliti (Sutedi, 2011 seperti dikutip oleh Kurniasih, 2016). 

Menghitung nilai t dapat dilakukan dengan Persamaan 2.1 (Hayter, 2012). 

𝑡 =
�̅�− �̅�

√ 
(𝑛−1)𝑠𝑥

2+(𝑚−1)𝑠𝑦
2

𝑛 + 𝑚 −2
(

1
𝑛+ 1

𝑚)

      …(2.1) 

Keterangan:  

a. �̅�: Rata-rata kelompok x  

b. �̅�: Rata-rata kelompok y  

c. 𝑠𝑥
2: Standar deviasi kelompok x  

d. 𝑠𝑦
2: Standar deviasi kelompok y 

e. 𝑛 Jumlah data kelompok x 

f. 𝑚 Jumlah data kelompok y 
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