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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Grammar 

 Grammar adalah sebuah deskripsi dari struktur bahasa dan cara bagaimana 

bagian-bagian dari bahasa seperti kata dan frase disatukan agar menghasilkan 

sebuah kalimat. Biasanya hal ini diperhatikan untuk pengertian dan fungsi dari 

kalimat-kalimat yang terdapat dalam suatu bahasa tertentu (Richard dan Schmidt, 

2002). 

 Menurut Altenberg dan Vago dalam bukunya yang berjudul “English 

Grammar Understanding the Basics” pada tahun 2010, grammar memiliki 

delapan kategori: 

 Nouns 

Nouns adalah sebuah kata yang biasanya terdapat pada subjek atau objek 

yang merujuk pada orang, tempat, benda atau hewan. 

 Verbs 

Verbs adalah sebuah kata yang merupakan aksi dari subjek atau biasa 

dikenal dengan kata kerja atau predikat dalam sebuah kalimat. 

 Determiners 

Determiners adalah sebuah kata depan yang terdapat di depan sebuah kata 

benda untuk menjelaskan kedudukan kata benda tersebut. Terdapat empat 

kategori dalam determiners yaitu articles, demonstratives, possessives, dan 

quantifiers. 
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 Adjectives 

Adjectives adalah sebuah kata yang menjelaskan karakteristik dari kata 

benda atau biasa dikenal sebagai kata sifat. 

 Prepositions 

Prepositions adalah sebuah kata yang menjelaskan lokasi, arah atau waktu, 

biasa dikenal sebagai kata ganti tempat. 

 Conjunctions 

Conjunctions adalah sebuah kata yang biasanya digunakan untuk 

menyambungkan dua kalimat, dua kata benda, dua kata kerja, dua kata 

depan, dua kata ganti tempat atau dua kata sifat. 

 Pronouns 

Pronouns adalah sebuah kata yang digunakan sebagai kata ganti dari 

sebuah kata benda. 

 Adverbs 

Adverbs adalah sebuah kata yang memberikan informasi tentang lokasi, 

waktu, kedudukan, dan perilaku. Kata ini menjelaskan keterangan lebih 

lanjut dari sebuah aksi di dalam kalimat, kata sifat atau keterangan lainnya. 

 

2.2 Tenses 

 Tenses merupakan sebuah cara yang digunakan dalam bahasa Inggris 

untuk menentukan waktu suatu kejadian (Yulia, 2015). Waktu kejadian ini dibagi 

menjadi empat macam: 
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A. Present Tense 

Present tense merupakan sebuah bentuk kalimat yang mengindikasikan 

bahwa peristiwa terjadi di masa kini. Terdapat empat cara untuk 

menjelaskan suatu peristiwa sedang terjadi di masa kini: 

 Simple Present Tense 

Tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan fakta, kebiasaan, dan 

kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. 

Rumus : S + V-1 

Contoh : She eats apples. 

 Present Continuous Tense 

Tense ini biasanya digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang 

berlangsung sekarang atau rencana dimasa depan. 

Rumus : S + is/am/are + present participle / V-ing 

Contoh : I’m driving a car to Bandung now. 

 Present Perfect Tense 

Tense ini biasanya digunakan untuk mengungkapkan suatu aktivitas atau 

situasi yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik 

waktu tertentu di masa lalu atau masih berlanjut sampai sekarang. 

Rumus : S + have/has + past participle / V-3 

Contoh : I’ve read this book. 

 Present Perfect Continuous Tense 

Tense ini digunakan untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada 

suatu titik di masa lampau atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus 
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berlanjut sampai sekarang. Biasanya aksi tersebut ada durasi waktu 

tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. 

Rumus : S + have/has + been + present participle / V-ing 

Contoh : The toddlers have been playing a ball for an hour. 

B. Past Tense 

Past tense merupakan sebuah kalimat yang mengindikasikan bahwa 

peristiwa terjadi di masa lampau. Terdapat empat cara untuk menjelaskan 

suatu peristiwa telah terjadi di masa lampau: 

 Simple Past Tense 

Tense ini digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di 

masa lampau. 

Rumus : S + V-2 

Contoh : He ate the apples. 

 Past Continuous Tense 

Tense ini digunakan untuk mengungkapkan bahwa aksi sedang terjadi 

pada waktu tertentu di masa lampau. 

Rumus : S + was/were + present participle / V-ing 

Contoh : The team was playing basketball. 

 Past Perfect 

Tense ini digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi telah selesai pada 

suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. 

Rumus : S + had + past participle / V-3 

Contoh : They had eaten last night.  
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 Past Perfect Continuous Tense 

Tense ini digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi (dengan durasi 

waktu tertentu) telah selesai pada suatu titik tertentu di masa lalu. 

Rumus : S + had + been + present participle / V-ing 

Contoh : They had been playing for an hour. 

C. Future Tense 

Future tense merupakan sebuah kalimat yang mengindikasikan bahwa 

suatu peristiwa belum terjadi di masa kini namun diharapkan akan terjadi 

di masa mendatang. Terdapat empat cara untuk menjelaskan suatu 

peristiwa akan terjadi di masa mendatang: 

 Simple Future Tense 

Tense ini digunakan untuk menyatakan sebuah aksi terjadi di masa 

mendatang, secara spontan atau terencana. 

Rumus : S + will + bare infinitive 

Contoh : You will win the game. 

 Future Continuous Tense 

Tense ini digunakan untuk mengungkapkan aksi yang akan sedang terjadi 

pada waktu tertentu di masa depan. 

Rumus : S + will + be + present participle / V-ing 

Contoh : He will be sleeping at 10 p.m. 

 Future Perfect Tense 

Tense ini digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aktivitas akan 

sudah selesai pada suatu titik di masa mendatang. 

Rumus : S + will + have + past participle + V-3 
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Contoh : I’ll have finished my English course next month.  

 Future Perfect Continuous Tense 

Tense ini digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi akan sudah 

berlangsung selama sekian lama pada titik tertentu di masa depan. 

Rumus : S + will + have + been + present participle / V-ing 

Contoh : The cat will have been sleeping when you get home. 

D. Past Future Tense 

Past future merupakan sebuah kalimat yang mengindikasikan bahwa 

bahwa suatu peristiwa akan terjadi di masa lampau atau dengan kata lain 

kalimat ini menjelaskan sebuah pengandaian di masa lampau. Terdapat 

empat cara untuk menjelaskan pengandaian peristiwa di masa lampau: 

 Simple Past Future Tense 

Tense ini digunakan untuk menyatakan suatu aksi yang akan dilakukan, 

membuat prediksi, dan membuat janji di masa depan pada saat berada di 

masa lalu. 

Rumus : S + would + bare infinitive 

Contoh : He would forgive you. 

 Past Future Continuous Tense 

Tense ini digunakan untuk membicarakan suatu aksi yang akan sedang 

berlangsung (berupa prediksi/rencana) di masa depan pada saat berada di 

masa lalu. 

Rumus : S + would + be + present participle / V-ing 

Contoh : She would be working at nine o’clock. 
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 Past Future Perfect Tense 

Tense ini digunakan untuk membicarakan suatu aksi yang akan telah 

dilakukan di masa lalu. 

Rumus : S + would + have + past participle / V-3 

Contoh : You would have slept last night. 

 Past Future Perfect Continuous Tense 

Tense ini mirip dengan future perfect continuous tense, namun realisasi 

aksi yang dilakukan dapat diketahui sekarang karena aksinya terjadi di 

masa lampau. 

Rumus : S + would + have + been + present participle / V-ing 

Contoh : He would have been working in Jakarta. 

 

2.3 Kecerdasan Buatan 

 Kecerdasan buatan merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang bertujuan 

untuk membuat suatu sistem atau mesin yang dapat menghasilkan sebuah solusi 

atau sebuah keputusan. Solusi atau keputusan yang didapatkan biasanya 

berdasarkan sebuah algoritma yang digunakan dalam suatu sistem atau mesin. 

 Pada gambar 2.1, terdapat delapan definisi AI (artificial intelligence) yang 

terbagi dalam dua dimensi dan empat kategori. Definisi yang terdapat dalam baris 

atas merupakan AI dengan proses pemikiran dan reasoning, sedangkan pada baris 

bawah merupakan AI berdasarkan perilaku yang mirip dengan manusia. Definisi 

yang terdapat pada kolom kiri mengukur tingkat performa berdasarkan performa 

manusia, sedangkan pada kolom kanan bertolak belakang dengan pengukuran 

performa ideal karena berdasarkan rasionalitas (Russel dan Norvig, 2003). 
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Gambar 2.1 Beberapa Definisi Kecerdasan Buatan (Russel dan Norvig, 2003) 

 Kecerdasan buatan sudah digunakan secara luas untuk membantu manusia 

dalam menemukan sebuah solusi. Beberapa contoh penggunaan kecerdasan 

buatan terdapat pada topik pemecahan masalah dalam permasalahan N-Queen 

menggunakan algoritma backtracking, sistem pakar yang menggunakan 

knowledge-base, pengenalan wajah dengan neural network, dan masih banyak lagi. 

 

2.4 Algoritma Depth-first Search 

 Depth-first search atau DFS adalah sebuah algoritma penelusuran pada 

sebuah pohon graf. Pencarian akan dimulai dari atas atau akar dari sebuah pohon 

yang kemudian akan menelusuri ke bawah terlebih dahulu lalu melebar. 

Algoritma ini pertama kali ditemukan pada abad ke-19 oleh ahli matematika dari 

Perancis bernama Charles Pierre Trémaux (Charifa, 2011). 
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 Penelusuran node pada pohon dengan algoritma depth-first search dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 Pencarian akan dimulai dari paling atas atau yang disebut sebagai akar dari 

sebuah pohon lalu ke node paling kiri. 

 Karena algoritma ini mengutamakan kedalaman terlebih dahulu maka akan 

ditelusuri ke bawah sampai tidak ada cabangnya lagi. 

 Jika tidak ditemukan cabang di node tersebut maka pencarian akan naik 1 

level dari node tersebut lalu pindah ke cabang lainnya jika ada. 

 Langkah ini akan terus diulang sampai semua node ditelusuri 

Berikut adalah contoh pohon yang akan ditelusuri secara DFS: 

 

Gambar 2.2 Pohon Graf (www.cs.cornell.edu, 2004) 

 Dengan DFS, penelusuran dimulai dari akar yaitu node 1 yang kemudian 

akan dilanjutkan ke node 2, node 5, node 6, node 3, node 4, node 7 dan terakhir 

node 8. Algoritma ini akan mengunjungi seluruh node tepat satu kali karena setiap 

node yang sudah ditelusuri akan dicatat dan tidak akan dikunjungi kembali. 

Layaknya algoritma-algoritma yang lain, DFS memiliki beberapa 

kelebihan dan kekuranganya (Marbun, 2013) yaitu: 

 

Implementasi Algoritma ..., Ritos Penyawang, FTI UMN, 2015

http://www.cs.cornell.edu/


 Kelebihan DFS: 

 Membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node pada 

lintasan yang aktif saja yang disimpan. 

 Menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam 

pohon graf. 

Kekurangan DFS: 

 Jika pohon yang dibentuk mempunyai level yang dalam (tak 

terhingga), maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi (tidak 

lengkap). 

 Jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada 

level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk 

menemukan solusi yang paling baik (tidak optimal). 

 

2.5 Algoritma Backtracking 

 Backtracking adalah sebuah algoritma yang berbasiskan pada algoritma 

DFS untuk mencari suatu solusi dalam ruang status atau pohon graf. Algoritma ini 

secara bertahap membangun kandidat solusi dan mengabaikan setiap kandidat c 

(‘backtrack’) setelah mengetahui bahwa kandidat tersebut tidak dapat 

menyelesaikan sesuai solusi yang diinginkan (Marbun, 2013). 

 Sejak pertama kali dikenalkan oleh D.H. Lehmer pada tahun 1950 dan 

ditulis oleh R.J. Walker pada tahun 1960, algoritma backtracking sudah banyak 

digunakan untuk games dan masalah-masalah pada bidang kecerdasan buatan. 

Teknik ini hanya bisa diterapkan pada permasalahan yang memiliki konsep 
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“partial candidate solution” dimana solusi bisa didapatkan tanpa harus 

menelusuri semua kandidat solusi yang ada (Charifa, 2011). 

 Algoritma backtracking memiliki prinsip yang mirip dengan DFS karena 

akan menelusuri pohon solusi secara depth-first (kedalaman terlebih dahulu), 

hanya saja jika dalam DFS semua node yang sudah ditelusuri disimpan, 

sedangkan pada algoritma backtracking node yang disimpan hanyalah node yang 

mengarah pada solusi yang diinginkan. Agar lebih jelas dapat dilihat pada ilustrasi 

gambar 2.3 berikut: 

 

Gambar 2.3 Pohon solusi (www.cs.cornell.edu, 2004) 

 Gambar di atas merepresentasikan pohon solusi dari suatu permasalahan. 

Untuk mencapai solusi (8), maka jalan yang ditempuh adalah (1,3,8). Namun 

untuk mencapai solusi ini, algoritma backtracking akan memulai dari (1) yang 

merupakan root dari pohon tersebut. Dari node (1) akan dilanjutkan ke node (2) 

yang diteruskan ke node (5). Di node (5) akan diperiksa apakah node itu 

merupakan solusi, jika bukan maka akan naik 1 level dan memeriksa node (6) 

tanpa perlu memeriksa node (2) kembali. Hal ini akan diulang sampai solusi yang 

diinginkan terpenuhi yaitu node (8). 
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Gambar 2.4 Pseudocode Algoritma Backtracking 

(Sumber: http://www.cis.upenn.edu/~matuszek/cit594-

2002/Pages/backtracking.html) 
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