
 Diterima Redaksi: xx-xx-2022 | Selesai Revisi: xx-04-2022 | Diterbitkan Online: xx-04-2022 

1 

 

 

Terakreditasi SINTA Peringkat 2 
Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Nomor: 158/E/KPT/2021 

masa berlaku mulai Volume 5 Nomor 2 Tahun 2021 sampai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2026  

 

Terbit online pada laman web jurnal: http://jurnal.iaii.or.id 

 

JURNAL RESTI 

(Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi) 

    Vol. 6 No. x (2022) x - x      ISSN Media Elektronik: 2580-0760 

Pendeteksi Bahasa Isyarat Gestur Tangan dengan Menggunakan Model 

CNN ResNet50V2  

Hand Gestures Sign Language Recognition Using CNN ResNet50V2 

Model 

Vinna Rahmayanti Setyaning Nastiti1, Reza Alvin Muhammad2,Brilino Pradika Putra3 
1,2,3Program Studi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Malang 

1vinastiti@.umm.ac.id , 2 rezaalvin414@webmail.umm.ac.id  , 3brilinopradika@webmail.umm.ac.id 

Abstract  

Communication is very important for every living being. Communication is divided into two categories, namely 

verbal and nonverbal. Sign language is a nonverbal communication that does not use words at all but is replaced 

with certain movements. In sign language, every gesture has certain meanings. Therefore, it is necessary to help 

interpret the movement by using a classification stage. However, this method requires sophisticated features to 

perform classification. Sign language translation uses linear classification techniques such as CNN, k-NN and so 

on. This study uses a translator based on the Convolutional Neural Network (CNN) model by applying the 

ResNet50V2 architecture. To train the CNN model, a dataset is created which is a collection of image data from 

the alphabet A-Z, delete, space and nothing. Data training is carried out by applying multiple input layers and fully 

connected layers to get the model with the best performance. The model being trained is evaluated for its 

performance using the accuracy value. In the application of this CNN model, a model that has an accuracy value 

of 100% is obtained. 

Keywords:  

Abstrak 

Komunikasi adalah hal sangat penting bagi setiap makhluk hidup. Komunikasi terbagi dalam dua kategori, yaitu 

verbal dan nonverbal. Bahasa isyarat merupakan komunikasi nonverbal yang tidak memakai kata- kata sama sekali 

tetapi digantikan dengan gerakan tertentu. Dalam Bahasa isyarat, setiap gerakan memiliki makna-makna tertentu. 

Oleh karena itu, diperlukan bantuan memaknai gerakan itu dengan menggunakan sebuah tahapan klasifikasi. 

Namun, metode ini membutuhkan fitur yang canggih untuk melakukan klasifikasi. Penerjemahan Bahasa isyarat 

menggunakan Teknik pengklasifikasian linear seperti CNN, k-NN dan lain sebagainya. Penelitian ini 

menggunakan penerjemah berbasis model Convolutional Neural Network (CNN) dengan menerapkan arsitektur 

ResNet50V2. Untuk melatih model CNN, dibuah sebuah dataset yang merupakan kumpulan data citra dari alfabet 

A-Z, delete, space dan nothing. Pelatihan data dilakukan dengan menerapkan beberapa input layer dan fully 

connected layer untuk mendapatkan model dengan kinerja terbaik. Model yang dilatih dievaluasi kinerjanya 

menggunakan nilai akurasi. Dalam penerapan model CNN ini didapatkan model yang mempunyai nilai akurasi 

100%. 
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1. Pendahuluan 

Bahasa isyarat adalah salah satu media komunikasi 

utama bagi para penderita tuna-rungu di seluruh dunia. 

Pengguna bahasa isyarat di seluruh dunia cukup 

banyak. Setiap negara bahkan setiap daerah mempunyai 

bahasa isyarat masing-masing yang berbeda. Di satu sisi 

jumlah masyarakat umum yang mempunyai 

kemampuan untuk berkomunikasi dengan bahasa 

isyarat sangat terbatas[1]. Penyandang tunarungu dalam 

berkomunikasi dengan sesama penyandang tunarungu 

atau kepada masyarakat normal dengan menggunakan 

bahasa isyarat. Bahasa isyaratnya biasanya dalam 

bentuk gerakan tangan, mimik, tubuh yang membentuk 

simbol-simbol yang mengartikan suatu huruf atau 

kata[2]. 

Dalam memenuhi hak-hak disabilitas. Khususnya 

tunarungu, tidak hanya diperlukan pengembangan 

akomodasi bahasa isyarat yang baik, tetapi juga 

dukungan dari lingkungan sosial sekitar. Penerimaan 

masyarakat terhadap tuna rungu dapat mendukung 

terjadinya sosial interaksi yang baik dalam mewujudkan 

masyarakat yang inklusif. Begitu pula sebaliknya, 

kurangnya kepedulian masyarakat terhadap Bahasa 

isyarat membuat tunarungu mengalami kesulitan dalam 

kehidupan sosialnya[3]. 

Meskipun isyarat dan gestur diklasifikasikan sebagai 

komunikasi non-verbal, namun dapat mengirim pesan 

komunikasi secara efektif di antara penyandang 

disabilitas pendengaran. Metode penyampaian 

kata/kosa kata yang paling banyak digunakan dengan 

bahasa tubuh adalah bahasa isyarat. Banyak penelitian 

telah dilakukan untuk Sign Language Recognition 

(SLR) telah dilakukan dalam dua dekade terakhir. 

Banyak teknik dengan basis sensor yang berbeda telah 

dikembangkan. Pendekatan ini menggunakan berbagai 

metode berbasis kombinasi dari banyak sensor, 

machine learning, pattern recognition dan teknik 

analisis citra[4]. 

Untuk membantu penyandang disabilitas tunarungu 

dapat memanfaatkan kemajuan teknologi melalui 

penerapan teknologi informasi untuk mengidentifikasi 

gestur tangan bahasa isyarat  melalui pemanfaatan ilmu 

Artificial Intelligence. Salah satu penerapan dari ilmu 

Artificial Intelligence adalah dengan menggunakan 

metode pengolahan citra dan teknologi pengenalan 

pola. Dalam ruang lingkup Artificial Intelligence 

terdapat metode Machine Learning yang sudah 

dikembangkan menjadi metode Deep Learning, metode 

Deep Learning lebih baik jika dibandingkan dengan 

metode Machine Learning[5]. 

Penelitian ini akan menggunakan algoritma  

Convolutional Neural Network (CNN) atau biasa 

disebut ConvNet, CNN mengekstrak fitur dari input 

yang berupa citra lalu mengubah dimensi citra tersebut 

menjadi lebih kecil tanpa mengubah karakteristik citra 

tersebut[6]. Metode CNN merupakan salah satu metode 

deep learning yang mampu melakukan proses 

pembelajaran mandiri untuk pengenalan objek, 

ekstraksi objek dan klasifikasi serta dapat diterapkan 

pada citra resolusi tinggi yang memiliki model 

distribusi nonparametric[7]. CNN juga sudah 

mengalami banyak pengembangan dalam berbagai 

bidang, salah satu hasil dari pengembangan tersebut 

adalah ImageNet dataset yang menghasilkan model 

pembelajaran mesin pre-trained[8]. Jaringan pre-

trained menjadi bagian dari Transfer Learning. 

Manfaat dari Transfer Learning yaitu dapat 

mempelajari data dengan baik meskipun data latihnya 

terbatas[9]. 

Pada penelitian [10] membahas terkait pendeteksi 

bahasa isyarat gestur tangan dengan menggunakan 

dataset dari situs Kaggle 

(https://www.kaggle.com/grassknoted/asl-alphabet). 

Massey 

(https://www.massey.ac.nz/~albarcza/gesture_dataset2

012.html.) 

Finger Spelling A dataset 

(https://empslocal.ex.ac.uk/people/staff/np331/index.p

hp?section=FingerSpellingDataset.) dan 

mengimplementasikan dua metode Transfer Learning 

yaitu support vector machine (SVM) dan light gradient 

boosting machine (GBM). Yang mana metode SVM 

menghasilkan akurasi sebesar 87.60%, GBM 

menghasilkan akurasi sebesar 86.12%. 

Kontribusi dari penelitian ini adalah mengembangkan 

dari penelitian[10] dengan sumber dataset dari Kaggle, 

akan tetapi untuk metode yang digunakan akan 

menggunakan metode yang berbeda yaitu ResNet50V2. 

Kemudian nilai akurasi akan digunakan untuk 

dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya.  
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2. Metode Penelitian 

 

Gambar  1. Metode Penelitian 

Tahapan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 

1 yang memperlihatkan tahapan penelitian dari awal 

hingga akhir, bahwa terdapat alur penelitian dari awal 

hingga akhir. terdapat beberapa tahapan pada 

pemrosesan data, dimana pada tahapan ini terjadi 

pembagian data menjadi data training, validasi, dan 

test. Setelah itu data diubah ukurannya menjadi pixel 

dan diberikan pendekatan skala ulang. Setelah itu data 

train dan data validasi akan melakukan proses 

augmentasi (Augmentation). Augmentasi data 

merupakan proses memodifikasi atau memanipulasi 

suatu citra, sehingga citra asli dalam bentuk standar 

akan diubah bentuk dan posisinya. Augmentasi data 

bertujuan agar mesin bisa belajar dan mengenali asal 

aneka macam citra yang berbeda-beda sekaligus 

mampu dimanfaatkan untuk memperbanyak data[11]. 

Selanjutnya setelah proses augmentasi selesai, 

dilanjutkan dengan proses pembuatan dan pelatihan 

model. Proses training dilakukan dengan menggunakan 

batch size, dan epoch yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan model terbaik[12]. Pada akhir proses akan 

dilanjutkan dengan proses evaluasi. Pada proses 

evaluasi ini data yang berasal dari data test akan 

diproses dan diberlakukan proses model yang telah ada 

dari data training dan validasi. 

2.1. Dataset 

Dalam tahapan penelitian ini akan menjelaskan tentang 

penggunaan dataset. Dataset yang digunakan 

merupakan dataset yang sama dari penelitian 

sebelumnya [10] dataset ini juga terdapat pada situs 

Kaggle yang dapat diakses pada tautan 

(https://www.kaggle.com/datasets/grassknoted/asl-

alphabet). Dataset tersebut memiliki jumlah 87.000 

citra terdiri dari 29 kelas yang berisi 26 kelas alfabet A-

Z dan tiga kelas berisi spasi, hapus, dan kosong. Untuk 

persebaran data lebih jelas dapat dilihat dalam Tabel 1 

dibawah ini. 

Group Class Quantity 

Data Training 

  

(A-Z, Spasi, 

Hapus, dan 

Kosong) 

 

48720 

 

Data Validasi (A-Z, Spasi, 

Hapus, dan 

Kosong) 

 

17400 

Data Testing (A-Z, Spasi, 

Hapus, dan 

Kosong) 

 

20880 

Tabel 1. Persebaran Dataset 

Setelah mendapatkan dataset dari Kaggle, dataset 

langsung dibagi dengan aturan 56% data train, 20% 

data validasi, dan 24% data test. Gambar 2 dibawah 

merupakan sampel citra dari dataset. 

 

Gambar 2. Sampel Citra Dataset 

2.2. Pemrosesan Dataset 
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Proses pembagian dataset yang akan digunakan menjadi 

beberapa tahapan diantaranya yaitu mengubah ukuran 

citra dan memberikan augmentasi pada data train dan 

dan data validasi. Sedangkan untuk data tes hanya 

diberikan sebuah pemrosesan berupa mengubah ukuran 

citra yaitu rescale = 1/255 dan resize = 64, 64. 

Penggunaan augmentasi data memungkinkan praktisi 

untuk secara signifikan meningkatkan keragaman data 

yang tersedia untuk model pelatihan, tanpa benar-benar 

mengumpulkan data baru[13]. 

 

Pada pengoperasian tahap ini mengaplikasikan sebuah 

fungsi yang bernama ImageDataGenerator yang 

terdapat didalam library Tensorflow itu sendiri. 

Kegunaan dari mekanisme tersebut merupakan sebuah 

pelabelan sampel dan augmentasi gambar[14]. library 

ImageDataGenerator sendiri memiliki parameter 

preprocsessing_function untuk tahap preprocessing dan 

flow_from_directory() untuk load citra data train. 

 

2.3 Arsitektur Model 

 
Gambar  3. Proposed Method 

 

Penelitian ini menerapkan metode Transfer Learning 

dalam pembuatan model. Dalam Transfer Learning, 

digunakan model pra-latih lalu disesuaikan 

dimodifikasi arsitekturnya termasuk opsi-opsi training 

sesuai yang dibutuhkan. Alih-alih melatih jaringan dari 

awal, transfer learning menggunakan model yang 

terlatih pada dataset yang berbeda, dan 

menyesuaikannya dengan masalah yang akan 

diselesaikan[15]. Model yang dipilih yaitu Resnet50v2 

dibarengi dengan penambahan arsitektur layers pada 

bagian Fully Connected Layer. ResNet merupakan pre 

trained model atau model yang telah dilatih sebelumnya 

sehingga tidak memerlukan konfigurasi khusus untuk 

mengatur layer di dalamnya. Prinsip kerja ResNet 

adalah membangun jaringan yang lebih dalam 

dibandingkan dengan jaringan biasa lainnya dan secara 

bersamaan menemukan jumlah lapisan yang 

dioptimalkan untuk meniadakan masalah gradien yang 

hilang[16]. Dasar dari arsitektur ResNet adalah CNN 

terdiri dari convolutional layer, pooling layer, dan fully 

connected layer serta penambahan skip connection pada 

setiap beberapa convolution layer[16]. Pada Gambar 3 

diatas terdapat 2 arsitektur yang dilakukan, yang 

pertama arsitektur Pre-trained dari model ResNet50V2 

digunakan sebagai lapisan ekstraksi fitur terletak 

dibagian ResNet50V2 Input layer dan yang kedua 

arsitektur Fully Connected Layer terletak setelah 

arsitektur Pre-trained hingga akhir. 

Arsitektur yang dibuat ini dapat dilihat pada Gambar 3 

menunjukkan susunan layer yang membentuk suatu 

arsitektur yakni (1) ResNet50v2 Input layer, (2) Flatten 

layer, (3) Dense layer menggunakan aktivasi ‘relu’ 

sebesar 512, (4) Dropout layer sebesar 0.5, (5) Dense 

layer menggunakan aktivasi ‘relu’ sebesar 29. 

Arsitektur ini juga menggunakan aktivasi ReLu dalam 

arsitektur Fully Connected Layer yang dimana aktivasi 

ReLu bertujuan untuk menetralisasikan nilai yang 

dihasilkan oleh convolutional Layer[17].  

2.4. Skenario Pengujian 

Dataset ini terbagi menjadi 29 kelas, yang terdiri dari 

kelas alfabet A-Z serta tiga kelas berisi spasi, hapus, dan 

kosong. Jumlah dataset yang digunakan sebanyak 

87.000 data citra. Data tersebut kemudian dibagi 

menjadi 3 bagian yaitu data latih (train), data validasi 

(validation), data coba (test). Persebaran data dapat 

dilihat pada tabel 1, data yang akan mengalami 

pemrosesan dalam pengujian metode hanyalah data 

latih dan data validasi yang kemudian menghasilkan file 

h5. File tersebut akan digunakan untuk menjalankan 

proses evaluasi dengan menggunakan data testing 

sebagai proses load model. 

3. Hasil dan Pembahasan  

Tahapan ini menjelaskan mengenai hasil terkait usulan 

metode yang dirancang dengan pembahasan dari 

pemrosesan data dan pembahasan akhir berupa evaluasi 

nilai terhadap akurasi, recall, presisi, dan F1-Score. 

Pada hasil akhir nilai evaluasi yang berupa nilai akurasi 

akan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya 

menggunakan dataset yang sama dan dalam perihal 

studi kasus yang sama, yaitu pendeteksi bahasa isyarat 

gestur tangan. 

3.1. Pemrosesan Dataset 

Tahap pertama adalah mendapatkan dataset yang telah 

disediakan dari penelitian sebelumnya. Setelah itu 

diproses terlebih dahulu sebelum kemudian diberikan 

pelatihan model. Pemrosesan data paling awal adalah 

dengan cara membagi persebaran dataset menjadi 56% 

data train, 20% data validasi, dan 24% data test. Hasil 

dari pembagian dataset yang digunakan dapat dilihat 

pada Tabel 1. 
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Setelah dataset dibagi menjadi data train, validasi, dan 

test, kemudian dataset akan diberikan pendekatan 

pemrosesan selanjutnya yang berupa proses 

augmentasi. Dalam proses augmentasi ini akan 

menghasilkan data yang berbeda dari data awal, dengan 

cara mengubah skala dari citra serta ukuran citra 

menjadi pixel. Dalam proses augmentasi ini hanya 

diberikan pada data latih dan validasi, sedangkan data 

tes tidak diberikan pendekatan augmentasi hanya 

diberikan perubahan ukuran citra menjadi  pixel. 

Setelah data siap dipakai untuk pelatihan model 

kemudian diberikan proses pelatihan model dengan 

menggunakan fungsi Adam sebagai optimizer. Cara 

kerja Adam dapat digambarkan sebagai penggabungan 

sifat terbaik dari dua ekstensi stochastic gradient 

descent yaitu adaptive gradient algorithm dan root 

mean square propagation dengan penggabungan 

tersebut Adam mampu memberikan pengoptimalan 

suatu algoritma yang mampu menangani sparse 

gradients pada noisy problem. Dengan penggunaan 

teknik optimasi yang mampu menurunkan gradien, 

metode ini sangat efisien ketika bekerja pada data yang 

besar dan parameter yang besar[18].  

3.2. Evaluasi Grafik 

Seperti yang terlihat pada Gambar 4 proses pelatihan 

model dengan menggunakan data train memiliki warna 

garis merah dan data validasi memiliki warna garis biru, 

menghasilkan dua nilai akurasi dari data yang 

digunakan yaitu akurasi dari data train dan akurasi dari 

data validasi. Pada Gambar 4 terlihat bahwa nilai 

akurasi dari data validasi mendapatkan nilai diatas 

0.985 pada epoch ke 0 dan mendapatkan nilai akurasi 

terbaik pada epoch ke-45 dengan nilai sebesar 0.9967. 

Sedangkan dari nilai akurasi data train didapatkan nilai 

akurasi yang berkembang sesuai dengan jumlah epoch 

yang berjalan dengan hasil akhir nilai akurasi terbaik 

0.9992 pada epoch ke-50. 

 

Gambar  4. Grafik Akurasi Model 

 

Gambar  5. Grafik Loss Model 

 

Dapat dilihat pada Gambar 5 bahwa grafik loss dari 

model yang dibuat pada data validasi yaitu garis biru 

sudah mencapai angka 0.0509 pada awal pelatihan 

model yaitu epoch ke-1 dan mengalami peningkatan 

terbaik pada loss pada epoch ke-49 dengan nilai 0.0104, 

sedangkan untuk data train memiliki nilai loss yang 

fluktuatif seiring berjalannya epoch, dibuktikan dengan 

naik turunnya nilai loss pada rentang epoch ke-22 

hingga ke-30 dan berhasil mendapatkan nilai loss 0.033 

terbaik pada epoch ke-50. Hal ini dapat dilihat pada 

garis merah di Gambar 5. 

3.3. Accuracy, Recall, Precision, dan F1-Score 

Tahapan ini akan menjelaskan hasil evaluasi model 

dengan menerapkan data tes yang ada dalam Tabel 1 

dengan hasil model file h5. Parameter hasil evaluasi 

memiliki empat point nilai yaitu accuracy, recall, 

precision, dan F1-Score. Dapat dilihat pada Gambar 7 

merupakan hasil dari evaluasi score dengan 

menggunakan model confusion matrix dari library 

sklearn yang bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja 

dari model proposed method yang disimpan pada file 

h5. 

Dengan adanya evaluasi model melalui confusion 

matrix ini ditujukan untuk mengukur tingkat kerja dari 

suatu metode machine learning guna mengetahui 

seberapa banyak nilai yang akan dikeluarkan dari 

prediksi data benar atau salah, jumlah prediksi tersebut 

berasal dari total keseluruhan data yang akan diuji coba. 

Confusion matrix adalah suatu metode yang biasanya 

digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi pada 

konsep data mining. Confusion matrix digambarkan 

dengan tabel yang menyatakan jumlah data uji yang 

benar diklasifikasikan dan jumlah data uji yang salah 

diklasifikasikan[19]. File h5 akan digunakan untuk 

menjalankan proses evaluasi yang menggunakan data 

testing dan untuk mengetahui seberapa besar nilai 

validitas dari setiap prediksi yang benar atau salah dari 

total keseluruhan data tes yang akan di uji coba. 
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Gambar  6. Confusion Matrix Model 

Hasil yang terdapat di confusion matrix Gambar 6 untuk 

model yang kami gunakan masih ada beberapa kelas 

alfabet yang memiliki kesalahan beberapa pembacaan. 

Tingkat ketepatan yang kami dapatkan mencapai 100% 

pada Gambar 7. Hasil tersebut kami memiliki kesalahan 

dengan toleransi sebesar 1% - 2% di beberapa kelasnya. 

Nilai Support sebanyak 600 pada seluruh kelas pada 

dataset kami didapatkan nilai Precision terendah pada 

kelas U sebesar 98%, nilai Recall terendah pada kelas 

V  sebesar 98%, dan  nilai F1-Score terendah pada kelas 

alfabet E, M, N, R, U, V, W yang masing masing 

sebesar 99%. F1-Score merupakan rata-rata harmonik 

dari Precision dan Recall. Formula F1-Score dapat 

ditulis menggunakan persamaan berikut[20]: 

 

Persamaan 1. Formula F1-score 

 

Gambar  7. Hasil Accuracy, Recall, Precision, dan F1-Score 

4.  Kesimpulan 

Penulis meneliti pendeteksi bahasa isyarat 

menggunakan model CNN dengan arsitektur 

ResNet50V2 menunjukkan performa yang sangat baik 

pada data set yang kami gunakan. Hal ini juga 

disebabkan karena semakin banyak layer pada model 

CNN, maka akan semakin baik pula nilai akurasi yang 

didapat. Tahapan-tahapan yang telah kami gunakan  

mulai dari proses preprocessing data, augmentasi data, 

training data, dan  testing mendapatkan hasil performa 

mencapai 100%. Namun ada beberapa hasil yang masih 

belum sempurna dengan rentang yang sangat minim 

dengan tingkat akurasi akurat 98% - 99% dikarenakan 

gambar tangan yang hampir memiliki kemiripan seperti 

pada kelas alfabet B, D ,U, dan V. Penelitian ini 

menerapkan metode Transfer Learning dalam 

pembuatan model. Model yang dipilih yaitu 

ResNet50V2 dibarengi dengan penambahan arsitektur 

layers pada bagian Fully Connected Layer. Terdapat 2 

arsitektur yang dilakukan, yang pertama arsitektur Pre-

trained dari model ResNet50v2 digunakan sebagai 

lapisan ekstraksi fitur terletak dibagian ResNet50v2 

Input layer dan yang kedua arsitektur Fully Connected 

Layer terletak setelah arsitektur Pre-trained hingga 

akhir. Arsitektur yang dibuat menunjukkan susunan 

layer yang membentuk suatu arsitektur yakni (1) 

resnet50v2 Input layer, (2) Flatten layer, (3) Dense 

layer menggunakan aktivasi ‘relu’ sebesar 512, (4) 

Dropout layer sebesar 0.5, (5) Dense layer 

menggunakan aktivasi ‘relu’ sebesar 29. 
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